ROBOCZE POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się kwartalne posiedzenie Powiatowego
Zespołu

Zarządzania

Kryzysowego

(PZZK)

pod

przewodnictwem

Starosty

Obornickiego Zofii KOTECKIEJ.
W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Obornicki Waldemar CYRANEK –
Zastępca Przewodniczącego PZZK ds. planowania, szefowie powiatowych służb,
inspekcji i straży, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownicy
starostwa powiatowego realizujący zadania w ramach PCZK.
Z uwagi na poruszaną tematykę dotyczącą m.in. organizacji ruchu drogowego
(z uwzględnieniem zasad przemieszczania się służb ratowniczych w ciągu DK11)
w czasie funkcjonowania mostu tymczasowego, w pierwszej części spotkania na
zaproszenie Starosty w posiedzeniu wzięli udział również: Burmistrz Obornik – pan
Tomasz SZRAMA, Burmistrz Rogoźna – pan Roman SZUBERSKI, przedstawiciele
GDDKiA w Poznaniu w osobach: Naczelnika Wydziału Mostów – pani Renaty
RYCHLIK, Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania
Ruchem – pani Magdaleny SIEKIERSKIEJ, Kierownika Zespołu w WBRDiZR – pani
Lidii KAPCZYŃSKIEJ, a ponadto Kierownik budowy reprezentujący firmę STRABAG
– Michał MISIORNY oraz przedstawiciel firmy MOST – PROJEKT Jakub
KOZŁOWSKI.
Przedstawiciele GDDKiA w Poznaniu zapoznali zgromadzonych z mogącymi
wystąpić czasowymi utrudnieniami w ruchu podczas końcowych prac związanych
z montażem tymczasowego mostu przez Wartę oraz wykonywania prac drogowych
mających na celu tzw. „wpięcie” przeprawy w ciąg DK11. Nośność powstającej
konstrukcji zapewni utrzymanie ruchu ciężarowego, a ograniczenie prędkości do
40 km/h (w obrębie dojazdu na most) nie powinno się przyczyniać do większych
utrudnień niż te obserwowane na terenie Obornik przy aktualnej organizacji ruchu.
W trakcie dyskusji przedstawiciele GDDKiA odpowiadali na liczne pytania

zgromadzonych dotyczące zarówno realizowanej inwestycji jak i planowanych
w następnych latach.
Przy okazji spotkania poruszono również problematykę związaną ze zmianą
organizacji ruchu na terenie Obornik wynikającą z planowanych inwestycji drogowych
przez UM w Obornikach. Burmistrz Obornik Tomasz SZRAMA zwrócił uwagę na
konieczność prowadzenia dalszych prac, w zakresie infrastruktury drogowej, mających
na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz „udrożnienie” miasta.
Pani Starosta dokonała podsumowania tej części spotkania, podziękowała za
merytoryczną dyskusję, która przyczyniła się m.in. do rozwiania obaw związanych
z funkcjonowaniem służb ratowniczych i zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu w okresie planowanego remontu mostu.
Drugą część posiedzenia rozpoczął Zastępca Przewodniczącego PZZK ds.
zarządzania kryzysowego Inspektor WSOiZ ppłk rez. Mariusz FLICIŃSKI, który
zapoznał z „Planem pracy PZZK w 2019 roku”. Następnie Powiatowy Lekarz
Weterynarii pani Magdalena Karmelita-Bach przedstawiła informację nt. aktualnej
sytuacji epizootycznej na terenie powiatu oraz podejmowanych działaniach przez
Inspekcję Weterynaryjną.
W dalszej kolejności Komendant Powiatowy Policji w Obornikach – insp.
Wojciech

SPYCHAŁA

zapoznał

zebranych

z

problematyką

współpracy

funkcjonariuszy KPP w Obornikach z zarządcami dróg (w zakresie niezwłocznego
usuwania uszkodzeń w nawierzchni dróg) oraz ich roli i udziale w przywracaniu ruchu
drogowego po zaistnieniu wypadków i poważnych zdarzeń drogowych.
Po wyczerpaniu pozostałych punktów porządku posiedzenia, pani Starosta
dokonała podsumowania oraz podziękowała uczestnikom za aktywne uczestnictwo
oraz dotychczasową realizację zadań.
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