Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
Służby powiatowe przygotowują się do nadchodzących wakacji. 29 maja 2018 r. w Starostwie
Powiatowym odbyło się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, któremu przewodniczyła Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak. Wzięli w nim
udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz przedstawiciele
samorządów.
Według informacji przekazanych przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadal
największym problemem jest bezpieczeństwo na drogach. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano
spadek ilości zdarzeń drogowych, jednak liczba ofiar śmiertelnych jest ciągle wyższa, niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego. W związku z tym policjanci będą kontrolować prędkość, z jaką kierowcy poruszają
się na drogach oraz eliminować z ruchu drogowego osoby nietrzeźwe. Funkcjonariusze pojawią się też na
koncertach, wyścigach i imprezach skupiających dużą liczbę osób, a także na jeziorach. Policjantów nie
zabraknie również na festynach i akcjach profilaktycznych, w tym na powiatowych festynach „Bezpieczne
Wakacje 2018”
Jednym z najważniejszych wyzwań dla Państwowej Staży Pożarnej i jednostek ochotniczych będzie
zwalczanie pożarów w lasach i na polach uprawnych. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w
Olsztynie poinformował, że z uwagi na znacznie mniejsze opady deszczu, w tym roku odnotowano już
wzrost ilości pożarów nieużytków rolnych, upraw i ściółki leśnej. Strażacy przygotowani są również do
podejmowania interwencji na wodach. We wszelkich działaniach ratowniczych będą wspierani przez
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nad zdrowiem mieszkańców i turystów czuwać będzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Wszystkie obiekty zgłoszone do PSSE jako miejsca, w których przygotowywana jest żywność i są ujęcia
wody, sprawdzane będą pod kątem higieny komunalnej. Sprawdzane będą też baseny, gospodarstwa
agroturystyczne, hotele, obiekty kulturalne, przystanki, stacje paliw, szalety publiczne, domy pielgrzymów,
place zabaw i biblioteki.
W gminach powiatu olsztyńskiego ostatnie dni przed wakacjami poświęcone będą profilaktyce
bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Organizowane będą spotkania, festyny i inne przedsięwzięcia,
skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Sprawdzone zostaną i naprawione sprzęty i
wyposażenie na placach zabaw , boiskach sportowych oraz w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do
kąpieli, zwłaszcza pomosty. Samorządy ściśle współpracować będą z Policją, Strażą Pożarną i innymi
służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo.
Po wysłuchaniu raportów na temat przygotowań do sezonu letniego, Starosta Olsztyński Małgorzata
Chyziak jako przewodniczącą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonała podsumowania –
Państwa praca i lata doświadczenia powodują, że zarówno gminy, jak i służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów w powiecie olsztyńskim, są gotowe na nadejście lata.

Drukuj

