Bezpieczny MOF w Olsztynie dla bezpieczeństwa
Olsztyna i 6 gmin ościennych
Bezpieczny Miejski Obszar Funkcjonalny – to kolejny z projektów unijnych
wdrażany właśnie przez Miasto Olsztyn
we współpracy z Powiatem Olsztyńskim
oraz z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Ma
zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo
i stworzyć system wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach.
— Najogólniej mówiąc,
chodzi o podniesienie jakości
życia zarówno mieszkańców
całego Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego, jak i odwiedzających go turystów — tłumaczy Paweł Micek, koordynator Projektu z Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu
Miasta Olsztyna. — Wspólnie
z sześcioma gminami — sąsiadami Olsztyna — chcemy uruchomić system, który znacznie
podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna,
Dywit, Barczewa, Purdy, Stawigudy, Gietrzwałdu i Jonkowa. Chcemy lepiej wyposażyć
i przede wszystkim zintegrować
służby zaangażowane w usuwanie skutków klęsk żywiołowych
i środowiskowych w naszym
regionie. Stworzymy też możliwość wczesnego ostrzegania
i informowania mieszkańców
o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu. To kompleksowy projekt, zintegrowany
pod względem przestrzennym
i angażujący działania na obszarach miejskich i wiejskich.
Projekt przewiduje realizację sześciu zadań — a właściwie indywidualnych inwestycji:
1) stworzenie Regionalnego
Centrum
Bezpieczeństwa
(RCB); 2) stworzenie spójnego
cyfrowego systemu łączności;
3) uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych; 4) stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na

akwenach: 5) wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Mobilne Centrum
Kierowania oraz 6) Stworzenie
Regionalnego Magazynu Kryzysowego (RMK).
— Lepsza jakość życia
i wyższe poczucie bezpieczeństwa to oczywiście sformułowania ogólne. Jeżeli chodzi
o szczegółowy zakres projektu
to przede wszystkim naszym
celem jest wyposażenie służb
w nowe narzędzia teleinformatyczne, co z jednej strony umożliwi skrócenie czasu dostępu
do informacji o powstałych lub
zbliżających się zagrożeniach,
a z drugiej zakupiony sprzęt
pozwoli na skuteczną pomoc
mieszkańcom w obliczu klęski
i zwiększy zdolność szybkiego
reagowania na nadchodzące
zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe — wylicza Paweł Micek. — Zakup Mobilnego Centrum Kierowania i utworzony
Regionalny Magazyn Kryzysowy znacznie poprawią możliwości działania w przypadku
wystąpienia klęsk żywiołowych.
Automatyzacja
niektórych
procedur zoptymalizuje także
koszty utrzymania projektu.
Wdrożymy też jednolite mechanizmy wymiany informacji,
oparte na technologiach teleinformatycznych, przez co mamy
nadzieję poprawić organizację
pracy w centrach zarządzania
kryzysowego i usprawnić obsługę naszych mieszkańców lub
osób, które akurat w okolicach

Olsztyna się znajdą. Jednolite
mechanizmy i rozwinięte systemy informatyczne to przecież
także lepsza ocena stanu zagrożenia i ewentualnych skutków
oddziaływania środowiska na
obszarze MOF oraz możliwość
powiadamiania mieszkańców
o skali zagrożenia, sposobach
ochrony i podjętych działaniach naprawczych służących
zsynchronizowanemu
przejmowaniu kontroli nad nieprzewidzianym zdarzeniem. Nasz
projekt zakłada tez działania
prewencyjne — chcemy przestrzegać, edukować naszych
mieszkańców i podnieść ich
świadomość społeczną. Dzięki
temu projektowi damy im też
możliwość dzielenia się informacją o rozwoju sytuacji na zagrożonych kierunkach, dzięki
czemu służby będą mogły odpowiednio reagować posiadanym potencjałem technicznym
i ludzkim. A co w ogóle najważniejsze: realizacja tego projektu stworzy możliwość dalszego
wdrażania nowych rozwiązań,
także w późniejszym czasie,
i umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści.
— Bezpieczny MOF to bardzo złożony, ale też niezwykle
istotny projekt, który realizujemy z okolicznymi gminami
— mówi Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz. — Taka
współpraca jest kluczowa dla
powodzenia tego typu zadań,
musimy bowiem pamiętać, że
najistotniejsze jest powstanie
całego systemu, obejmujące-

go nie tylko nasze miasto, ale
także Miejski Obszar Funkcjonalny, i taki system właśnie
budujemy. Dzięki projektowi
poprawi się funkcjonowanie
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gmin
wchodzących w skład MOF-u.
Wykorzystywane będą nowoczesne technologie informatyczne, usprawniające kontakty
pomiędzy służbami, a także
pomocne w docieraniu z informacją do mieszkańców. To
chociażby nowy portal internetowy oraz aplikacja mobilna. Poza tym projekt obejmuje także kompleksowy system
ostrzegania na jeziorach, tak,
żeby użytkownicy akwenów
mogli bezpiecznie opuścić je
w przypadku zbliżającego się
załamania pogody. Poprawi się
również wyposażenie ratowników. W Regionalnym Magazynie Kryzysowym zgromadzimy
całe niezbędne wyposażenie

sprzętowe, pozwalające na
skuteczne i szybkie działania
ratownicze w przypadku kataklizmów pogodowych lub
awarii. Nie mam wątpliwości,
że taka inwestycja jest niezbędna i przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców
Olsztyna oraz okolicznych
gmin. Choć nie ukrywam, że
chciałbym, aby było jak najmniej zdarzeń, wymagających
korzystania z zasobów Bezpiecznego MOF-u.
W dniach 8-10 sierpnia odbyła się wizyta studyjna. Goście
z Opola, Białegostoku, z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
oraz z Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju mogli osobiście przyglądać się postępom w pracach
nad tworzeniem Bezpiecznego
MOF-u. — To projekt wręcz
wzorcowy — powiedziała Bernadeta Lisson-Pastwa, kierownik działu monitorowania,
ewaluacji i realizacji projektów

Stowarzyszenia Aglomeracji
Opolskiej. — Zajmuję się funduszami od wielu lat i muszę
powiedzieć, że to jeden z najbardziej
skomplikowanych
i najtrudniejszych projektów,
z jakimi się zetknęłam. Składam zatem wyrazy ogromnego
szacunku osobom, które ten
projekt wymyśliły, szczegółowo
opracowały, wdrożyły i które
nim zarządzają. Ogrom zasobów, działań, odpowiedzialności robi naprawdę wielkie wrażenie, choć z drugiej strony jest
to projekt, który z pewnością
da się i powinno się wdrożyć
na innych obszarach. U nas,
w aglomeracji opolskiej, największe problemy mamy z powodziami i z transportem chemicznym. I takie kompleksowe, całościowe, zintegrowane
podejście do bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego na
pewno jest nam potrzebne.
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