Powiat olsztyński gotowy do wakacji
Powiatowe służy przygotowują się do nadchodzących wakacji. Dziś w starostwie odbyło się
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego po przewodnictwem Zbigniewa
Załuskiego, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w
Olsztynie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb, inspekcji i gmin z regionu.
– Poczyniliśmy już wszelkie przygotowania do sezonu letniego, przeprowadziliśmy w placówkach
oświatowych mi. in. szereg spotkań nt. kodeksu odpowiedzialnego kierowcy, czy bezpieczny motocyklista.
Ponownie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku organizujemy akcję „Bezpieczne wakacje”
ostrzegającą młodzież o zagrożeniach związanych z przebywaniem nad zbiornikami wodnymi, czy
wypoczynkiem w pobliżu terenów leśnych – mówi podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel, naczelnik Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
Strażacy najbardziej obawiają się pożarów, do których najczęściej dochodzi wczesną wiosną i w okresie
letnim, kiedy to występuje duża ilość materiałów łatwopalnych, tj. chrust, czy sucha roślinność dna lasu. –
Ważną wiadomością jest powiększająca się liczba strażaków w powiecie olsztyńskim. Statystycznie bardzo
dobrym wynikiem jest, gdy na każdy 1000 mieszkańców przypada 1 strażak. W naszym powiecie liczba ta
wynosi ok 0,9 – mówi bryg. Sergiusz Dłuski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Naszego zdrowia pilnuje też Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. – Wszystkie obiekty zgłoszone
do PSSE jako miejsca, w których przygotowywana jest żywność i są ujęcia wody, sprawdzamy pod kątem
higieny komunalnej. PPIS w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała również umieszczenie w wykazie
następujących kąpielisk znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego: w Swobodnej nad Jeziorem
Limajno, w Kikitach na Jeziorem Luterskim, w Tłokowie nad Jeziorem Ring oraz w Rukławkach nad Jeziorem
Dadaj – relacjonuje Bożena Rodziewicz, pracownik Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
W większości gmin z terenu powiatu olsztyńskiego ostatni apel kończący rok szkolny poświęcony będzie
bezpiecznemu wypoczynkowi podczas wakacji. Samorządy ściśle współpracować będą z Policją, Strażą
Pożarną i innymi służbami dbającymi o bezpieczeństwo. – W gminie Gietrzwałd przygotowania do sezonu
letniego trwają od początku roku. W naszych placówkach przeprowadziliśmy szereg akcji i szkoleń, m. in.
bezpieczny świetlik, szkolny patrol, bezpieczeństwo za kółkiem, czy kursy pierwszej pomocy – mówi Jan
Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd.
Od poniedziałku 10 czerwca br. rusza 3. edycja akcji „Bezpieczne Wakacje”. Jest to cykl festynów dla dzieci
ze szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego, którego celem jest propagowanie wśród
najmłodszych bezpiecznych zachowań nie tylko w czasie wakacji. Więcej informacji na temat festynów
znaleźć można – pod linkiem.
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