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Najwa¿niejsze decyzje
Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego Prezydenta Gdañska
w dniach 11-13 lipca
11 lipca wieczorem podczas pierwszej narady Sztabu Kryzysowego pod
przewodnictwem prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza powo³ano
osoby odpowiedzialne za dzia³ania
porz¹dkowe w dwóch najbardziej poszkodowanych dzielnicach Gdañska
- wiêtym Wojciechu i Oruni wraz z
Lipcami. Do zadañ "szefów" obu
dzielnic nale¿a³a organizacja prac polegaj¹cych na sprz¹taniu podwórek,
dziedziñców itp. Postanowiono jak
najszybciej dostarczyæ do wiêtego
Wojciecha oraz Oruni i Lipiec kontenery z piaskiem oraz kontenery
przeznaczone do zbierania odpadów.
Ponadto powo³ano koordynatora pomocy poszkodowanym oferowanej
przez inne miasta. Postanowiono te¿
rozpocz¹æ prace maj¹ce na celu
oczyszczenie przejezdnej czêci
Traktu w. Wojciecha i ewentualne
uruchomienie tam wahad³owej komunikacji autobusowej. Przedstawiciel Kompanii Energetycznej "Energa" poinformowa³ o stopniowym
pod³¹czaniu napiêcia do osuszonych
stacji transformatorowych i domów.
W nocy z 12 na 13 lipca rozpoczê³o siê wypompowywanie wody z zalanych rejonów Kolonii Rola. Podczas
porannego posiedzenia Centrum Kryzysowego 12 lipca zdecydowano o
skierowaniu dodatkowych 100 osób z
³opatami i taczkami do dzielnicy wiêty Wojciech oraz 30 osób na Oruniê.
Byli to m.in. ¿o³nierze, funkcjonariusze Stra¿y Granicznej oraz policjanci.
Saur Neptun Gdañsk potwierdzi³, ¿e
woda, któr¹ otrzymuj¹ mieszkañcy poszkodowanych dzielnic zarówno za
porednictwem sieci wodoci¹gowej,

jak i beczkowozów spe³nia wszelkie
normy i jest absolutnie zdatna do spo¿ycia. Ulotki, które pojawi³y siê 11 lipca na Oruni z informacj¹ o ska¿eniu
wody zawiera³y nieprawdziwe informacje. Do najbardziej poszkodowanych domów na Oruni i wiêtym
Wojciechu dostarczono 50 sztuk kuchenek i butle gazowe.
12 lipca zaczê³a siê stabilizowaæ
sytuacja na wa³ach przeciwpowodziowych. Wszystkie wyrwy na pocz¹tku Traktu wiêtego Wojciecha i
w Lipcach zosta³y uszczelnione.
Koñczy³y siê prace przy ³ataniu"
wyrwy na granicy Gdañska i Pruszcza Gdañskiego. D³u¿szych prac zabezpieczaj¹cych wymaga³a jedynie
wyrwa przy ulicy Gocinnej, bowiem
s¹cz¹ca siê tam woda pochodzi³a z
uszkodzonej magistrali wodoci¹gowej, a nie z kana³u Raduni. W dzielnicy wiêty Wojciech pracownicy
Przedsiêbiorstwa Robót SanitarnoPorz¹dkowych na bie¿¹co wypompowywli zawartoæ szamb i wywozili
nieczystoci kontenerami. Ze wzglêdu na nieszczelnoæ szamb, które ponownie nape³nia³y siê wod¹, akcjê
przed³u¿ono na dzieñ nastêpny. Postanowiono skierowaæ do prac porz¹dkowych w dzielnicy dodatkowo
50 osób. Pomoc dotar³a do zamieszkuj¹cych zalane posesje pomiêdzy
Niegowem a Oruni¹. 12 lipca przez
ca³¹ dobê trwa³a te¿ akcja wypompowywania wody na Kolonii Mysiej.
Od pi¹tku, tj. 13 lipca, a¿ do odwo³ania, na terenach objêtych powodzi¹ obowi¹zywaæ zaczê³a uchwa³a
Zarz¹du Miasta Gdañska zakazuj¹ca
sprzeda¿y alkoholu i piwa.

Wstrzymywanie siê ze szczepieniem ludzi przebywaj¹cych na terenach powodziowych, co niepokoi³o
wiele osób, wynika³o z koniecznoci
wczeniejszej analizy badañ wody.
Gdyby bowiem, co by³o ma³o prawdopodobne ale mo¿liwe, zaistnia³a
koniecznoæ ró¿nych szczepieñ, to
mo¿liwe by³y one do przeprowadzenia dopiero w odstêpie 6 tygodni. Alternatyw¹ by³o wykonanie jednoczesne takich szczepieñ w ci¹gu tego samego dnia. Zdecydowano, ¿e po przeschniêciu domów i terenów z nimi
s¹siaduj¹cych rozpocznie siê w wiêtym Wojciechu akcja dezynfekcyjna.
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku zorganizowa³,
od poniedzia³ku 16 lipca, bezp³atne
kolonie w wibnie dla dzieci powodzian. Najm³odsi powodzianie udali
siê te¿ 15 lipca do gdañskiego multikina.
13 lipca trwa³o wypompowywanie
wody z Kolonii Mysiej. Wzmocnione
oddzia³y stra¿aków przez ca³¹ dobê wypompowywa³y wodê na Olszynce i w
Jasieniu. Trwa³o równie¿ wypompowywanie wody w Niegowie. Prowadzono przez ca³y czas ci¹g³y monitoring Raduni i wa³ów wzd³u¿ Traktu
wiêtego Wojciecha. Stra¿acy czekali
te¿ przez ca³y czas na zg³oszenia indywidualne od osób oczekuj¹cych pomocy. Tego samego dnia, 13 lipca, 18 kontenerów i 2,6 tysi¹ca worków do zbierania odpadów udostêpniono mieszkañcom Lipiec, Oruni i wiêtego Wojciecha. Wydzia³ Mieszkalnictwa UM
w Gdañsku ustawi³ 20 dodatkowych
kabin sanitarnych na terenach popowodziowych.

