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Grodzisko
Park Kultury i Wypoczynku
„Grodzisko” konsekwentnie poszerza swojà ofert´ sp´dzania
wolnego czasu skierowanà do
mieszkaƒców Gdaƒska. U zbiegu ulic Dàbrowskiego i Powstaƒców Warszawskich, wzd∏u˝
umocnieƒ Kaponiery Po∏udniowej, nie opodal oddanych niedawno do u˝ytku placów zabaw
dla dzieci m∏odszych i starszych,
udost´pniono w∏aÊnie Êcie˝k´
zdrowia.

W

zamyÊle dyrekcji PKiW „Grodzisko” Êcie˝ka przeznaczona zosta∏a dla doros∏ych, s∏u˝y jednak z powodzeniem m∏odzie˝y
okolicznych szkó∏, która przychodzi
tam na zaj´cia wychowania fizycznego.
Przyrzàdy do çwiczeƒ sà zró˝nicowane
i zach´cajà do podj´cia wysi∏ku podno-

szenia swojej sprawnoÊci fizycznej. Sà tu
estetycznie wykonane z drewna i solidnie
zamocowane
w pod∏o˝u m.in. ∏awka skoÊna do çwiczenia mi´Êni brzucha,
drà˝ek, zespó∏ drabinek, p∏otki. Ca∏oÊç
ciàgnie si´ na d∏ugoÊci ok. 130 m i jest
uzupe∏nieniem znajdujàcych si´ w pobli˝u zestawów zabawowych dla dzieci. Mo˝na tam sp´dziç
aktywnie czas i to razem z pociechà.
Warto przypomnieç, ˝e w planach
dyrekcji PKiW „Grodzisko” jest
wszechstronne zagospodarowanie rozleg∏ych terenów zielonych parku na cele rekreacyjne. W najbli˝szych tygodniach zostanie og∏oszony konkurs architektoniczny na koncepcj´ takiego
wykorzystania parku. W∏adze miasta
chcà, aby te, zaniedbywane przez powojenne dziesi´ciolecia, tereny zielone

sta∏y si´ atrakcyjnym miejscem sp´dzania wolnego czasu dla m∏odszych i starszych. Po∏o˝enie parku w samym sercu
miasta jest jednym z jego najwi´kszych
atutów, poza tym stanowi unikatowe
po∏àczenie zieleni i przestrzeni zabytkowej, wzajemnie si´ przenikajàcej. Atmosfera wielu zakàtków napoleoƒskich
fortów zach´ca do spacerów, choç wszyscy zdajemy sobie spraw´, ˝e pomimo
uporzàdkowania znacznej cz´Êci parku
”Grodzisko”, wiele jeszcze pozosta∏o do
zrobienia. ■

Trzy w jednym
Gdaƒsk posiada ju˝ Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które koordynuje dzia∏ania trzech
s∏u˝b: stra˝y po˝arnej, pogotowia ratunkowego i stra˝y miejskiej. MieÊci si´ ono w siedzibie stra˝y po˝arnej
przy ul. Sosnowej 2 we Wrzeszczu.

P

rzedstawiciele tych s∏u˝b odbierajà zg∏aszane pod alarmowe numery telefoniczne 999
(pogotowie), 998 (stra˝ po˝arna) i 986
(stra˝ miejska) zawiadomienia o wypadkach i decydujà o sposobie podejmowanych interwencji. Trwajà rozmowy z Telekomunikacjà Polskà SA
na temat wprowadzenia w najbli˝szej
przysz∏oÊci jednego numeru alarmowego: 112. W sytuacjach szczególnego
kryzysu przewidziano równie˝ udzia∏
w pracy centrum dyspozytorów policyjnych. Koordynacja dzia∏aƒ pozwoli
zaoszcz´dziç cenne minuty, cz´sto
najistotniejsze przy ratowaniu ludzkiego ˝ycia. Szacuje si´, ˝e dojazd

s∏u˝b ratowniczych na miejsce wypadku w mieÊcie, dzi´ki wspó∏dzia∏aniu
w ramach oÊrodka, powinien trwaç
nie d∏u˝ej ni˝ 8 minut. Podobne standardy obowiàzujà w wielkich metropoliach europejskich, np. w Londynie.
Gdaƒskie centrum jest znakomicie
wyposa˝one w sprz´t komputerowy
oraz nowoczesne Êrodki ∏àcznoÊci. Do
programów informatycznych obs∏ugujàcych MPCR wprowadzono elektroniczne mapy miasta. OÊrodek posiada te˝ w∏asne zasilanie awaryjne.
Nadzór nad jego funkcjonowaniem
sprawuje prezydent miasta w ramach
koordynowania dzia∏aƒ Krajowego
Systemu Ratowniczego na poziomie
gminy. Za organizacj´ i funkcjonowanie oÊrodka odpowiada komendant

miejski Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w Gdaƒsku.
Powo∏anie Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdaƒsku jest pierwszym, na tak szerokà
skal´, przedsi´wzi´ciem tego typu
w Polsce. Pomys∏ stworzenia specjalnego oÊrodka, zwanego roboczo centrum zarzàdzania kryzysowego, powsta∏ jeszcze w po∏owie lat 90. Jego
budowa i wyposa˝enie kosztowa∏y do
tej pory ponad 2 miliony z∏otych,
z czego 1,5 mln pochodzi∏o z kasy
miasta, a ponad pó∏ miliona z funduszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i od
sponsorów. Jedynie w 2000 roku miasto dofinansowa∏o wyposa˝enie centrum w Êrodki ∏àcznoÊci i sprz´t komputerowy kwotà 500 tysi´cy z∏otych. ■

