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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego, zgłoszoną na X I I sesji Rady Miasta Zgierza, 
dotyczącą ochrony ludności i obrony cywilnej odpowiadam w kolejności zadanych pytań: 

1. System ostrzegania i alarmowania społeczeństwa miasta jest oparty na 20 punktach 
alarmowych (syreny) rozlokowanych w różnych punktach miasta, w taki sposób, aby słyszalnością 
objąć jak największą liczbę mieszkańców. Komunikaty alarmowe mogą być przekazywane 
z centrali alarmowej zlokalizowanej w siedzibie Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem i centrali 
wojewódzkiej zlokalizowanej w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Od czterech lat trwają działania unowocześniające zasady funkcjonowania 
systemu ostrzegania, mające na celu wymianę zużytych syren alarmowych na nowe syreny 
elektroniczne, które emitują sygnały alarmowe i mogą również przekazywać komunikaty głosowe 
generowane z central alarmowych. W chwili obecnej na terenie miasta działa 9 takich punktów 
a dwa następne zostały właśnie skonfigurowane i rozpoczęły pracę z dniem 1 października. System 
jest oparty na dwutorowym działaniu tj . przekazanie komunikatu drogą radiową i programowaniu 
urządzeń drogą elektroniczną przez aplikację komputerową. 

Ponadto w celu poprawy skuteczności powiadamiania ludności o zagrożeniach w grudnia 
2012 roku Prezydent Miasta Zgierza - Szef Obrony Cywilnej Miasta zawarł porozumienie 
ze Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej "Centrum" w Zgierzu, którego przedmiotem było 
ustalenie form i sposobów dostarczania oraz emitowania informacji, komunikatów i sygnałów 
alarmowych na obszarze miasta. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i jest 
wykorzystywane do powiadamiania ludności o treningach systemu alarmowania i ostrzegania, 
a w sytuacjach zagrożeń będzie służyło do informowania społeczeństwa o sposobach postępowania. 

2. Pracownicy Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem zajmujący się problematyką obrony 
cywilnej są cyklicznie szkoleni w strukturach powiatowych z tematyki zagrożeń zarówno 
teoretycznie na spotkaniach organizowanych przez Starostę Zgierskiego według planu szkolenia 
corocznie przekazywanego do jednostek gminnych jak i praktycznie poprzez udział 
w organizowanych przez Starostę ćwiczeniach obrony cywilnej. Pracownicy uczestniczą również 
w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki funkcjonujące na terenie miasta. Tematyka szkoleń 
jest zróżnicowana i dotyczy praktycznych wariantów np. przeprowadzenia procesu ewakuacji albo 
wystąpienia możliwych zagrożeń takich jak: skażenia toksycznymi substancjami przemysłowymi 
konfekcjonowanymi i przetwarzanymi w systemach produkcyjnych. 
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W ostatnim czasie pracownicy Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem uczestniczyli 
w szkoleniach w zakładach Brentag Polska - zakres szkolenia dotyczył wystąpienia na terenie 
zakładu awarii przemysłowej, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym - zakres szkolenia 
dotyczył zagrożenia terrorystycznego i ewakuacji chorych, a w październiku pracownicy będą 
uczestniczyć w szkoleniu w Starostwie Powiatowym - zakres szkolenia dotyczyć będzie ochrony 
ludności Powiatu Zgierskiego w przypadku zagrożenia skażeniami. 

Pozostali pracownicy urzędu byli kompleksowo przeszkoleni w siedzibie Urzędu Miasta 
Zgierza z całokształtu zagadnień obrony cywilnej bezpośrednio dotyczących pracy urzędników 
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

W marcu br. na potrzeby realizacji zadań zawartych w koncepcji przygotowania 
i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pod kryptonimem Aglomeracja - 2015 został 
uruchomiony Stały Dyżur Prezydenta Miasta Zgierza. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 
możliwości rozwinięcia Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 
oraz realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, wynikających ż wyższych stanów gotowości 
obronnej państwa. Podczas ćwiczeń. pracownicy wytypowani do realizacji zadań, ćwiczyli 
w praktyce zasady funkcjonowania stałego dyżuru, realizacji zadań wynikających z planu 
operacyjnego funkcjonowania Gminy Miasto Zgierz i realizowali zadania akcji kurierskiej. 

3. Realizacja edukacji społeczeństwa w zakresie obrony cywilnej jest prowadzona wśród 
społeczności lokalnej poprzez uświadamianie mieszkańcom aspektów ochrony ludności przed 
nieprzewidzianymi sytuacjami mogącymi dotknąć ludność zarówno w czasie pokoju jak i wojny 
m.in. za pomocą strony internetowej BIP Urzędu Miasta Zgierza (www.umz.zgierz.pl w zakładce 
"Urząd Miasta Zgierza" -> "Zarządzanie Kryzysowe" lub na głównej stronie BIP "Miejskie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego"). Zamieszczane są tam informacje z zakresu zachowań 
mogących pomóc przetrwać sytuację kryzysową, uświadomić gdzie można szukać pomocy podczas 
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i jakie służby będą stanowić punkty kontaktowe dla 
mieszkańców. 

W roku 2014 Urząd Miasta zorganizował szkolenie dla mieszkańców z zakresu obrony 
cywilnej, na którym pracownicy Wydziału zajmującego się merytorycznie problematyką obrony 
cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności przedstawiali mieszkańcom zagadnienia dotyczące 
pracy Wydziału oraz roli Prezydenta Miasta. Przedstawiona została realizacja zadań nałożonych na 
organ samorządowy rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej powiatów i gmin. 
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