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Dziś przed południem odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
przygotowane przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, które otworzył
Witold Wróblewski prezydent Elbląga.
- Zarządzanie kryzysowe, to taka dziedzina, którą mieszkańcy oceniają w momencie
wystąpienia kryzysowego zjawiska. W tym kontekście chcę podziękować służbom mundurowym
i służbom miejskim w Elblągu, które w sytuacjach szczególnych organizują się i potrafią działać
w sposób bardzo dobry – rozpoczął prezydent – Chcę również wspomnieć Państwu o naszych
działaniach po ubiegłorocznej powodzi. W kilku miejscach słyszałem, że prezydent nie złożył
wniosków do wojewody o dofinansowanie. Nie jest to prawdą, wnioski o wsparcie po powodzi
złożyliśmy, pewna ich część została rozpatrzona, pewna, jak w przypadku Bażantarni, niestety
nie – zaznaczył prezydent i dodał, że budowa zbiornika retencyjnego, która zabezpieczy Elbląg
przed kolejnymi powodziami jest niezbędna
- Dziś w Olsztynie odbywa się szkolenie nt. prawidłowego wypełniania wniosków związanych ze
szkodami po wystąpieniu sytuacji kryzysowych i nasze dokumenty są brane za przykład
prawidłowo wypełnionych wniosków - podkreślił Tomasz Świniarski kierownik Referatu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM – zawierają one tak istotne kosztorysy
pozwalające precyzyjnie oszacować straty. Świniarski dodał również, że w usuwaniu skutków
ubiegłorocznej powodzi brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej
Policji, Straży Miejskiej i Sił Zbrojnych RP.
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Wody Polskie, Zlewnia Elbląg
Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zlewnia Elbląg, które
powstało z połączenia RZGW i Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, przedstawiał
najważniejsze informacje dotyczące nowej instytucji, w skład której wchodzi 50 Zarządów
Zlewni, w tym Elbląg. Podział tej instytucji, która ma się zajmować m.in. ochroną przed
powodzią i suszą, kształtowaniem taryf opłat za wodę i tworzeniem systemu retencji wód, opiera
się na podziale hydrograficznym, nie zaś administracyjnym.
W naszym regionie najbardziej zagrożone powodziowo, z racji niskiego położenia, są powiaty
nowodworski, malborski i elbląski. Dlatego wśród działań związanych z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym regiony elbląskiego Wody Polskie wskazują m.in. budowę zbiornika na
Potoku Dębica, regulację Srebrnego Potoku oraz remont odcinka wałów rzeki Fiszewki.
Wojska Obrony Terytorialnej w sytuacjach kryzysowych
Przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim mówił
natomiast o formowaniu się Brygady w naszym województwie, systemie jej szkolenia i
zadaniach, do których może ona zostać wykorzystana w czasie pokoju. Wśród nich jest m.in.
niesienie pomocy mieszkańcom w sytuacjach klęsk żywiołowych. Docelowo do obrony Elbląga
lub niesienia pomocy zabezpieczonych będzie ok. 135 żołnierzy tworzących lekką kompanię.
Do wykorzystania będzie również sprzęt Brygady WOT, na składać się będą m.in. cysterny do
transportu wody, wozy transportowe, łodzie motorowe, czy piły spalinowe.
Dodatkowa rola elbląskich obiektów szkolnych
W trakcie posiedzenia i w kontekście zeszłorocznej powodzi wspomniano również o tym , że w
razie pilnej potrzeby, tj. niezbędnej ewakuacji mieszkańców z terenów zagrożonych możliwe
jest wykorzystanie obiektów szkolnych na tymczasowy nocleg. Wiedzą o tym dyrektorzy i
pracownicy administracji szkół, którzy w razie konieczności powinni udostępnić budynki szkolne.
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