Zawiercie, dnia 11.07.2016r.

Pan Krzysztof Wrona
Starosta Zawierciański
Szef Obrony Cywilnej
Powiatu Zawierciańskiego
INFORMACJA O ZDARZENIACH KRYZYSOWYCH
W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM
Za okres od 4 lipca 2016r. do 11 lipca 2016r.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Zawierciu zgodnie z Zarządzaniem nr 115/13 Starosty Zawierciańskiego - Szefa Obrony
Cywilnej Powiatu z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie organizacji systemu wczesnego
ostrzegania w powiecie zawierciańskim, po zebraniu codziennych informacji z podległych
służb, inspekcji i straży informuje, że na przestrzeni minionego tygodnia tj. od 4 lipca 2016r.
do 11 lipca 2016r. na terenie powiatu miały miejsce następujące zajścia, wypadki i zdarzenia:

I.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

05.07.2016 Ogrodzieniec
Ponad promil alkoholu wykazało badanie 18-letniego kierowcy Opla, który w miejscowości
Kleszczowa wjechał do ogródka. Do zdarzenia drogowego doszło w nocy w miejscowości
Kleszczowa gm. Pilica. W niedzielę tuż po północy policjanci z Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu
zauważyli Opla Astrę jadącego całą szerokością jezdni. Postanowili zatrzymać go do kontroli. Po
włączeniu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych w oznakowanym radiowozie, kierujący nie
zatrzymał się i podjął próbę ucieczki. Jadą w kierunku Żarnowca na łuku drogi stracił panowanie nad
swoim samochodem i uderzył w betonowy słup ogrodzenia, a następnie w betonowy słup
energetyczny. Pojazd wylądował w gródku jednej z prywatnych posesji. Kierowca pozostawiając w
rozbitym samochodzie oraz jego trzech kolegów, próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Młody
mężczyzna został zatrzymany. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Przeprowadzone
przez policjantów badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu w jego organizmie. 18-letni mieszkaniec
Żarnowca nie posiadał też nigdy uprawnień do kierowania samochodem.

Utrudnienia w ruchu w trakcie Tour de Pologne 2016 w województwie
śląskim i powiecie zawierciańskim.
Od 13 do 14 lipca br. na terenie województwa śląskiego zostaną rozegrane dwa etapy 73. Tour de
Pologne UCI World Tour. W związku z tym podczas przejazdu kolarzy należy spodziewać się
utrudnień w ruchu drogowym w obrębie trasy wyścigu.
13.07.2016 r – II etap na trasie Tarnowskie Góry – Katowice (przez Piekary Śl., Bobrowniki, Bytom,
Chorzów, Siemianowice Śl.)
Informacji o wszelkich utrudnieniach udzielają poszczególne Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
na trasie wyścigu.
W dn. 12 lipca w godz. 8.00 – 20.00 i 13 lipca w godz. 6.00 – 21.00 będzie uruchomiona infolinia
Urzędu Miasta Katowice (tel. 32 77 88 960), gdzie będzie można uzyskać informacje na temat zmian
organizacji ruchu związanych z wyścigiem na terenie miasta Katowice.
Ponadto w dniu 13 lipca br. w godzinach 8.00 – 20.00 zostanie uruchomiona infolinia w KWP w
Katowicach, na której zainteresowani będą mogli dowiedzieć się na temat sytuacji drogowej związanej
z wyścigiem pod następującymi numerami telefonów: 32 200 1988, 32 200 1693, 32 200 1684.
14.07.2016 r. - III etap na trasie Zawiercie – Nowy Sącz
Ruch na trasie zostanie wstrzymany na 15 min przed przejazdem kolarzy tj. ok godz. 12:00 i otwarty
bezpośrednio po zamknięciu peletonu. Wyjątek stanowi centrum Zawiercia (ul. Sienkiewicza, ul.
Leśna), gdzie zamknięcie dla ruchu nastąpi już o godz. 5:00 . Ponadto od godz. 11:30 ruch na DK 78
będzie kierowany na objazdy w Siewierzu i Kromołowie.

Źródło: KWP w Katowicach
II.

W zakresie ratownictwa
i ekologicznego:

pożarowego,

technicznego,

chemicznego

Ważniejsze działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.
1

Powalony konar drzewa na jezdni

05.07.2016

Szczekociny ul. Lelowska
Zawiercie, rondo 100 lecia

1

Plama oleju na jezdni

1

Nadłamany konar drzewa nad jezdnią

Łazy ul. Częstochowska

1

Wypadek drogowy

Zawiercie ul. Leśna

1

Uruchomienie czujnika tlenku węgla w
mieszkaniu

Zawiercie, ul. Okólna

1

Powalony konar drzewa na jezdni

Szczekociny, ul. Włoszczowska

06.07.2016

07.07.2016

08.07.2016

2

Pożar suchej trawy

Zawiercie, ul. Pionierów

3

Pożar poszycia leśnego

Rokitno Szlacheckie

3

Wypadek drogowy

Teren powiatu

1

Pożar suchej trawy

Zawiercie, ul. Nowowiejska

2

Powalony konar drzewa na jezdni

Teren powiatu

1

Pożar śmieci w opuszczonej hali

Zawiercie, ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej

1

Powalony konar drzewa na jezdni

Drużykowa

1

Nadłamany konar drzewa nad jezdnią

Biskupice

1

Wypadek drogowy

Zawiercie ul. Jurajska

1

Zerwana linia energetyczna

Irządze

Zwisający konar

Poręba ul LWP

1

Otwarcie mieszkania na prośbę Policji

Zawiercie, ul. Wierzbowa

1

Gniazdo szerszeni

Szczekociny ul Krakowska

1

Pożar samochodu

Żarnowiec ul. Miechowska

1

Pożar śmieci

Zawiercie ul. Niedziałkowskiego

1

Podcięte drzewo przy jezdni

Kiełkowice ul. Turystyczna

09.07.2016 1

Zawiercie, Mostowa
1

10.07.2016 1

Plama oleju na jezdni

Pożar suchej trawy

Rokitno

1

Zadymienie przy lesie

Lgota Murowana

1

Pożar sterty drewna

Zawiercie, Kombatantów

1

Zerwana linia energetyczna

Zawiercie ul. Rolnicza

11.07.2016 1

Wypadek drogowy

Zawada Pilicka DK 78

34

III.

W zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania o nadchodzących
niebezpieczeństwach.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego informuje, że od dnia 5 lipca 2011r. wprowadzono system automatycznego
przekierowywania sms – ów ostrzegających o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych do
służb, inspekcji i straży oraz organów samorządu powiatowego powiatu zawierciańskiego.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zawierciu w dniach od 4 lipca do 11
lipca 2016r. nie otrzymało z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Katowicach żadnych komunikatów o niebezpieczeństwach.
IV.

Regionalny System Ostrzegania

Dzięki Regionalnemu Systemowi Ostrzegania od 1 lipca 2015r. każdy, kto ma dostęp do
internetu, telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon
komórkowy (smartfon), może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach
żywiołowych.
Komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania można zobaczyć w programach Telewizji
Polskiej: w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych.
Najistotniejsze z nich pojawiają się na specjalnym pasku na ekranie telewizora. Wszystkie
komunikaty dostępne są na stronach telegazety w programach TVP1, TVP2, TVP Kultura,
TVP Historia i TVP Polonia od str. 190, natomiast w TVP Regionalnej od str. 430.
Ostrzeżenia dostępne są także na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych
dostępnej w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play,
Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach
kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Na podstawie zebranych informacji opracował:

Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego

