7

Z GPS BEZPIECZNIEJ
18 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji w Gdaƒsku zaprezentowano, po raz pierwszy,
praktyczne dzia∏anie systemu
nawigacji satelitarnej GPS. Po
ulicach miasta je˝d˝à ju˝ radiowozy wyposa˝one w nadajniki umo˝liwiajàce dok∏adne ich
umiejscowienie na specjalnej
mapie. Zaledwie kilkanaÊcie
godzin po uroczystym uruchomieniu systemu, pomóg∏ on odzyskaç skradziony samochód.
W∏adze Gdaƒska od d∏u˝szego
czasu prowadzà konsekwentne
dzia∏ania majàce na celu wykorzystanie systemu satelitarnych stacji
referencyjnych GPS (Global Positioning System) dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Ratownictwa
Miejskiego. Po serii eksperymentów
z systemu korzysta ju˝ Komenda
Miejska Policji w Gdaƒsku, w nadajniki GPS wyposa˝ono bowiem ju˝
dwadzieÊcia radiowozów. Dzi´ki
mo˝liwoÊci lokalizacji takich pojazdów z niemal centymetrowà dok∏adnoÊcià i ciàg∏ego Êledzenia tras ich
przejazdów na komputerowej mapie, dy˝urujàcy w komendzie poli-

cjant o wiele szybciej decydowaç
mo˝e o w∏aÊciwym wykorzystaniu
policyjnego samochodu wyposa˝onego w GPS. I w∏aÊnie szybka reakcja policjantów z radiowozu wyposa˝onego w GPS pozwoli∏a ju˝
kilkanaÊcie godzin po uroczystej inauguracji systemu na odzyskanie
samochodu porzuconego przez Êciganego z∏odzieja. Warto podkreÊliç,
i˝ zaawansowanie i rozmiar prac
zwiàzanych z wykorzystaniem systemu GPS dla potrzeb ratownictwa
miejskiego, plasuje Gdaƒsk na pierwszym miejscu wÊród du˝ych polskich miast.
GPS jest systemem radionawigacyjnym o Êwiatowym zasi´gu, utworzonym przez 24 satelity bazowe
i ich naziemne stacje. Wykorzystuje
on satelity jako punkty odniesienia.
Zasada dzia∏ania GPS opiera si´ na
pomiarze odleg∏oÊci pomi´dzy satelitami poruszajàcymi si´ po ÊciÊle wyznaczonej orbicie a odbiornikiem
znajdujàcym si´ na Ziemi. Ustalanie
pozycji i poruszania si´ w czasie rzeczywistym powinno zaspokoiç potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miejskiego w zakresie:

- wspomagania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
miejskich, policji, stra˝y po˝arnej
oraz pogotowia ratunkowego, gazowego, energetycznego, ciep∏owniczego,wodno-kanalizacyjnego,
a tak˝e komunikacji miejskiej,
transportu itp.,
- zwi´kszania
bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców — g∏ównie dzi´ki radykalnemu skróceniu czasu dotarcia s∏u˝b ratowniczych i policji do
miejsca wypadku,
- optymalizacji ruchu pojazdów
s∏u˝b miejskich,
- przewo˝enia niebezpiecznych ∏adunków,
- wspomagania wyznaczania miejsca pobytu i poruszania si´ osób
niepe∏nosprawnych,
- nawigacji jachtów i statków w obr´bie torów wodnych i portu.
System umo˝liwia Êledzenie,
kontrol´ i nadzór nad nieograniczonà liczbà obiektów ruchomych
przez ca∏à dob´. W pe∏ni, wraz
z wykorzystaniem danych umieszczonych na mapach numerycznych, system GPS powinien byç
wykorzystywany w Gdaƒsku ju˝
od 2002 roku. ■

Matura po angielsku
Najprawdopodobniej ju˝ w przysz∏ym roku wybrani uczniowie III LO w Gdaƒsku b´dà mogli
rozpoczàç nauk´ w klasie z maturà mi´dzynarodowà. B´dzie to pierwsza taka szko∏a w Gdaƒsku, druga w TrójmieÊcie i siódma w kraju.
Od dwóch lat istniejà w popularnej „topolówce”
klasy dwuj´zyczne. Do przeprowadzania matury mi´dzynarodowej przygotowana zosta∏a tak˝e kadra nauczycielska, która uzyska∏a uprawnienia do nauczania w j´zyku angielskim. Uzyskanie przez szko∏´
stosownego certyfikatu jest jednak o wiele bardziej
skomplikowane. Oprócz wykwalifikowanej kadry potrzebny jest tak˝e nowoczesny sprz´t dydaktyczny.
Szko∏a musi mieç te˝ bardzo dobrze zaopatrzonà bibliotek´ i pracownie przedmiotowe. We wprowadze-

niu programu Mi´dzynarodowej Matury pomaga tak˝e miasto, które zdecydowa∏o si´ przekazaç
„topolówce” ponad 263 tys. z∏. Pokryje wi´c koszt wyposa˝enia pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej, w cz´Êci sfinansuje doposa˝enie biblioteki, sekretariatu oraz pokryje koszt us∏ug telefonicznych.
Miasto ponadto zmodernizowa∏o instalacj´ elektrycznà, c.o., wyremontowa∏o cz´Êç dachu i strychu oraz
sanitariaty. Dzi´ki ofiarnoÊci rodziców uda∏o si´ natomiast wyremontowaç aul´, bar dla m∏odzie˝y, odmalowaç Êciany, kupiç krzes∏a do auli, wymieniç wyk∏adzin´ w salach oraz kupiç sprz´t audiowizualny. III LO
wizytowa∏a Monika Flodman, dyrektor generalny Organizacji Matury Mi´dzynarodowej w Genewie. Obecnie szko∏a robi wszystko, aby przygotowaç si´ jak najlepiej do nast´pnej jej wizyty. ■

