
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska opracowało 

i wdrożyło „Program poprawy funkcjonowania systemu 

przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania 

zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 

na lata 2015-2020", którego głównym celem jest wspól-

ne przygotowanie się 23 jednostek samorządu terytorial-

nego – w ścisłej współpracy z jednostkami Państwowej 

Straży Pożarnej, jednostkami ochotniczych straży pożar-

nych, a także strukturami zarządzania kryzysowego – do 

przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania 

zjawisk ekstremalnych na terenie Aglomeracji Opolskiej. 

Program opiera się na idei wzajemnej solidarnej pomocy 

samorządów w sytuacji wystąpienia zdarzeń nadzwyczaj-

nych na terenie któregokolwiek z członków Aglomeracji 

Opolskiej. Każda gmina posiada obecnie zasoby ludzkie, 

sprzętowe i materiałowe niezbędne do prowadzenia 

działań na własnym terenie w zakresie podstawowym, 

natomiast gdy na skutek występującego zdarzenia zaso-

by danej gminy zostaną wyczerpane, pozostałe samorzą-

dy natychmiast wspierają ją swoimi siłami i środkami. 

Program „Solidarni w obliczu zagrożeń” działa już od 

listopada 2016 r. i wielokrotnie został przetestowany 

w trakcie zdarzeń oraz ćwiczeń. Samorządy pomaga-

ły sobie przy usuwaniu skutków zniszczeń i podtopień, 

jakie nastąpiły podczas huraganów Grzegorz i Ksawery 

w październiku 2017 r., kiedy to na obszarze aglomera-

cji jednocześnie wystąpiło ponad 250 zdarzeń. Program 

sprawdził się także w trakcie udzielania pomocy osobom 

uczestniczącym w wypadkach masowych np. jak miało 

to miejsce w kwietniu 2017 r. podczas wypadku pocią-

gu pasażerskiego Pendolino w miejscowości Schodnia                    

gm. Ozimek, przewożącego ok. 250 pasażerów.

Obecnie samorządy łącznie posiadają już wie-
le zasobów, którymi mogą się wzajemnie wspierać 
i nieść pomoc mieszkańcom, w tym:

• worki na piasek – 264.440 szt. – wykorzystywane 
podczas podtopień i powodzi,

• geowłóknina – 3.800 m2 – zabezpieczająca wały 
przed wypłukiwaniem,

Solidarni w obliczu zagrożeń
Obserwowany na przestrzeni ostatnich 

lat widoczny wzrost ilości zdarzeń ekstremal-
nych, w tym: huraganów, trąb powietrznych, 
gradobić, gwałtownych opadów deszczu po-
wodujących podtopienia i powodzie, a także 
występowanie długotrwałych okresów bez 
opadów przy wysokiej temperaturze oto-
czenia i odczuwalne dla mieszkańców ne-
gatywne skutki tych zdarzeń spowodowały, 
że konieczne stało się systemowe przygo-
towanie samorządów do przeciwdziałania 
i ograniczania skutków tego typu zdarzeń.



• urządzenia do nasypywania worków piaskiem – 2 szt. 
– ułatwiające i przyśpieszające napełnianie wor-
ków piaskiem podczas podtopień i powodzi,

• pompy wysokiej wydajności do wody zanieczysz-
czonej – 5 szt. – zabezpieczające tereny przed 
zalaniem i umożliwiające usuwanie wody z tere-
nów podtopionych,

• rękawy przeciwpowodziowe – 450 m – chroniące 

obiekty przed zalaniem,

• plandeki – 17.662 m2 – umożliwiające zabezpie-

czenie ok. 50 uszkodzonych przez wiatr i grad 

budynków,

• łóżka polowe ze śpiworami – 350 szt. – umożliwiają-

ce zapewnienie tymczasowego noclegu osobom 

poszkodowanym w wyznaczonych na terenie 

poszczególnych gmin jednostkach OSP,

• agregaty prądotwórcze 100 kW – 1 szt. – zapew-

niające awaryjne źródło zasilania w przypadku 

zerwania lub uszkodzenia linii energetycznych.

Zasoby te stale są powiększane i uzupełniane 

do wartości, które określono w programie: 

                      „Solidarni w obliczy zagrożeń”.

Bardzo ważnym elementem działań Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska jest stały rozwój programu „Soli-

darni w obliczu zagrożeń” poprzez zabieganie o środki 

niezbędne do zakupu sprzętu, urządzeń, budowy i roz-

budowy obiektów, a także szkolenia osób zaangażowa-

nych w struktury ratownicze oraz mieszkańców. Rozwój 

programu realizowany jest poprzez dokonywanie ana-

liz występujących zagrożeń, a także określanie nowych, 

sprawniejszych  sposobów przeciwdziałania tym zagro-

żeniom. Jednym z ostatnich działań jest przygotowanie 

szczegółowej analizy zagrożenia powodziowego terenu 

Aglomeracji Opolskiej ze wskazaniem miejsc najbardziej 

zagrożonych, co daje możliwość szybkiego i sprawnego 

reagowania służb i samorządów w przypadku zbliżające-

go się zagrożenia powodziowego.

Program „Solidarni w obliczu zagrożeń” został stworzony 
głównie po to by mieszkańcy Aglomeracji Opolskiej 
mogli czuć się bezpiecznej, a przede wszystkim aby 
zawsze mogli liczyć na sprawną i skuteczną pomoc służb 
i samorządów podczas wystąpienia zjawisk ekstremalnych.

B E Z P I E C Z N Y  P O R A D N I K
P O S T Ę P O W A N I E  W  S Y T U A C J I  Z A G R O Ż E N I A

POŻARY

wichury

powodzie

śnieżyce

W przypadku powstania pożaru
niezwłocznie:

Zaalarmuj, przy użyciu wszystkich dostępnych 
środków osoby będące w strefie
zagrożenia.

Wezwij straż pożarną.

Wykorzystaj dostępny podręczny sprzęt 
gaśniczy do ugaszenia pożaru w zarodku. 

Pamiętaj o zainstalowaniu                            
w domu lub mieszkaniu czujki dymu                           
i tlenku węgla, która w porę wykryje 
niebezpieczeństwo
i zaalarmuje mieszkańców.

Zabezpiecz swoje mieszkanie lub dom, 
pozamykaj okna, usuń z balkonów 
wszystkie ruchome element.

Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów                   
i trakcji elektrycznych.

Będąc poza domem, znajdź bezpieczne 
schronienie i pozostań w nim do momentu 
ustania zagrożenia.

Nie zatrzymuj się pod drzewami, trakcjami 
elektrycznymi, planszami reklamowymi, itd.

W miarę możliwości udziel pomocy                               
i schronienia osobom potrzebującym.

Niebezpieczne zdarzenia 
zgłoś niezwłocznie do 
służb ratowniczych.

Pogotowie przeciwpowodziowe 
wprowadza się, gdy poziom wody w rzece 
wzrasta do poziomu ostrzegawczego 
i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy
ogłasza się (z uwzględnieniem warunków
lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie 
stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna 
przewiduje dalszy przybór wód.

Słuchaj komunikatów radiowych oraz lokalnych 
władz, w razie potrzeby ewakuuj się 
z terenów zagrożonych. Wymachując w czasie 
powodzi kolorową flagą lub kawałkiem
 materiału, możesz prosić o pomoc:

Flaga biała - chcesz opuścić miejsce w którym jesteś.

Flaga czerwona  - potrzebna
pomoc medyczna.

Flaga niebieska - prosisz 
o jedzenie i wodę.

W czasie opadów i niskich temperature 
pozostań w domu.

Jeżeli musisz wyjść na zewnątrz ubierz się 
w ciepłą, wielowarstwową odzież.

Jeżeli u kogoś podejrzewasz wychłodzenie, 
natychmiast wezwij pomoc i rozpocznij 
powolne ogrzewanie osoby.

Zaplanuj dobrze podroż 
samochodem, jedź ostrożnie 
i bądź przygotowany 
na zmienne warunki 
atmosferyczne.

Program „Solidarni w obliczu 
zagrożeń” został stworzony głównie 

po to by mieszkańcy Aglomeracji 
Opolskiej mogli czuć się bezpiecznej, 

a przede wszystkim aby zawsze 
mogli liczyć na sprawną i skuteczną 
pomoc służb i samorządów podczas 

wystąpienia zjawisk ekstremalnych.
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Sprawdź czy w pobliżu miejsca                       
Twoje zamieszkania znajdują się 
zakłady stwarzające zagrożenie 
awarią chemiczną.

W przypadku zdarzeń na drodze wezwij 
niezwłocznie służby ratownicze i bez potrzeby 
nie zbliżaj się do miejsca emisji.

W razie awarii stosuj się do poleceń                              
i komunikatów wydawanych przez lokalne 
media, służby oraz władze samorządowe.

Nie podejmuj akcji ratowniczej,
gdy nie masz pewności co do 
własnego bezpieczeństwa.

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
998 - STRAŻ POŻARNA
997 - POLICJA
112  - EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY
601 100 100 - NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ

601 100 300 -  NUMER RATUNKOWY W GÓRACH

PAMIĘTAJ ZAWSZE O NUMERACH ALARMOWYCH                     
I UŻYWAJ ICH W RAZIE ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB ŻYCIA. 

NIGDY NIE WZYWAJ SŁUŻB 
BEZ POTRZEBY.

gradobicia

awarie chemiczne

wypadek drogowy

TELEFONY ALARMOWE 

Jeśli masz taką możliwość
- schroń się  w budynku.

Trzymaj się z dala od okien, oszklonych ścian, 
sufitów i drzwi.

Staraj się nie chować w samochodach, gdyż 
mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony.

Jeśli gradobicie zastanie Cię na wolnej 
przestrzeni, a wokół nie będzie żadnego 
bezpiecznego schronienia, skul się i zasłoń 
głowę rękoma.

Po ustaniu zjawiska udziel 
pomocy poszkodowanym.

Zabezpiecz miejsce 
zdarzenia.                                   
Włącz światła awaryjne.

Wystaw trójkąt ostrzegawczy.

Załóż kamizelkę odblaskową.

Oceń liczbę osób poszkodowanych.

Wezwij na miejsce służby ratownicze.

Zatrzymaj inne pojazdy – zapewnisz                   
sobie pomoc.

Udziel pierwszej
pomocy poszkodowanym.


