PRZYGOTOWANIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DO SEZONU ZIMOWEGO 2018/2019.

I. Działania podejmowane na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących
1. Zadania realizowane przez samorządy.
W województwie świętokrzyskim świadczenia na rzecz bezdomnych i potrzebujących pomocy
realizowane będą przez 20 placówek, w tym:
 11 schronisk dla osób bezdomnych,
 1 schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 5 noclegowni,
 3 ogrzewalnie.
Łączna liczba miejsc wraz z dostawkami wynosi 521. Dwa schroniska zawiesiły działalność
z powodu remontów.
Usługi będą świadczone dla:
 kobiet – przez 2 placówki;
 mężczyzn – przez 9 placówek;
 kobiet i mężczyzn – przez 9 placówek.
Na 20 placówek tylko 3 utworzone zostały przez gminy: 2 noclegownie w Starachowicach
i Busku-Zdroju oraz 1 ogrzewalnia w Kielcach.
Wszystkie schroniska zostały utworzone i są prowadzone przez organizacje pozarządowe
2. Zadania realizowane przez Caritas.
W Diecezji Kieleckiej bazę pomocową tworzą:
 schronisko dla kobiet w Kielcach,
 dom dla bezdomnych w Świniarach, gm. Solec Zdrój, pow. Busko Zdrój
 schronisko dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Morawianach, gm. Bejsce,
pow. Kazimierza Wlk.,
 Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach,
 Centrum Integracji Społecznej w Kielcach,
 zespół mieszkań wspieranych w Kielcach i w Piaskach Wielkich (gm. Nowy Korczyn).
W Diecezji Sandomierskiej prowadzone będzie schronisko dla 40 osób z dostawką + 5 (mężczyźni).
II. Działania prowadzone przez służby nadzoru budowlanego
Organy nadzoru budowlanego z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach wykonywania
zadań przewidzianych ustawą Prawo budowlane na bieżąco i w ramach swoich możliwości prowadzą
działania kontrolno–informacyjne, które ograniczają zagrożenia obiektów budowlanych
spowodowane między innymi anomaliami pogodowymi w okresie zimowym. Podczas prowadzonych
czynności kontrolnych pracownicy organów nadzoru budowlanego dokonują oględzin stanu
technicznego obiektów, sprawdzają wykonywanie obowiązków przez właścicieli/zarządców obiektów
budowlanych w zakresie poddawania ich kontrolom okresowym, a także przypominają, że
obowiązkiem każdego właściciela/zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymywanie obiektu
w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Ponadto z uwagi na nasilenie zdarzeń związanych
z uszkodzeniami budynków w wyniku nieprawidłowości instalacji gazowych zasilanych gazem
płynnym z indywidualnych butli (11 kg), organy nadzoru budowlanego prowadzą dodatkowo
działania kontrolno-informacyjne dotyczące ich stanu technicznego w budynkach wielorodzinnych.
Należy zauważyć, że każdego roku na stronach internetowych organów nadzoru budowlanego

ukazuje się komunikat, przypominający właścicielom/zarządcom o ich obowiązkach wynikających z
ustawy Prawo budowlane.
III. Przygotowane struktur zarządzania kryzysowego na terenie województwa.
Na posiedzeniu WZZK w dniu 24 października dokonano oceny przygotowania województwa do
zimy. Zebrane wnioski i uwagi z narady Zespołu, zostaną opracowane i przesłane w formie
rekomendacji do samorządów i służb.
Ponadto, w ramach przygotowań do zimy podjęto następujące działania;
1. Zaktualizowano procedury w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu długotrwałym brakiem
energii elektrycznej.
2. Dokonano przeglądu i zaktualizowano plany przedsiębiorstw energetyki cieplnej w zakresie
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
3. Dokonano przeglądu Standardowej Procedury Operacyjnej (SPO 31 zawartej w WPZK)
dotyczącej wprowadzenia działalności placówek handlowych bez użycia kas rejestrujących
sprzedaż towarów i usług w przypadku awarii energetycznej.
4. Uaktualniono dokumentację (operaty zimowego utrzymania dróg) operatorów dróg krajowych
i wojewódzkich oraz sprawdzono i uaktualniono dane teleadresowe administratorów dróg
powiatowych.
IV. Zabezpieczenie funkcjonowania szpitali, systemów podtrzymania życia i monitorujących stan
pacjenta oraz działania aparatury do tlenowentylacji i tlenoterapii.
Wszystkie szpitale w województwie posiadają zasilanie z dwóch niezależnych samoczynnie
załączających się źródeł energii oraz wyposażone są w zasilanie awaryjne, testowane w okresie
letnim raz na miesiąc a w okresie zimowym dwa razy w miesiącu. Szpitale posiadające urządzenia do
podtrzymania życia i monitorujące stan pacjenta mają dublujące systemy zasilania energetycznego.
W zabezpieczeniu świadczeń na rzecz osób wentylowanych mechanicznie oraz poddawanych
tlenoterapii w warunkach domowych, lista aktualizowana jest na bieżąco przez firmy realizujące
usługę sprzętową i przesyłana do samorządów.
V. Zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną.
Zaopatrzenie w gaz:
W województwie świętokrzyskim, podobnie jak w poprzednim roku, działa jeden Zakład
Gazowniczy zlokalizowany w Kielcach oraz pięć Gazowni: Kielce, Busko Zdrój, Starachowice,
Sandomierz oraz Skarżysko kamienna i trzy placówki: Ożarów, Staszów oraz Końskie. W 2019 roku
planowane jest uruchomienie nowej placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W Kielcach i Sandomierzu Pogotowie Gazowe działa całodobowo, a w pozostałych
Gazowniach na I i II zmianie w dni robocze i soboty, ponad to pracownicy Gazowni pełnią również
dyżury pod telefonem. Nad całością czuwa przyjmująca przez 365 dni w roku przez 24h na dobę
Dyspozycja Gazu z siedzibą w Kielcach, przyjmując zgłoszenia awaryjne pod nr telefonu 992.
Przed okresem zimowym przeprowadzana jest kontrola gazociągów wysokiego ciśnienia oraz
dokonano regulacji nastaw w stacjach gazowych i regulacji nawonienia. Przeprowadza się również
coroczną akcję przewonienia w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych najmniejszych nieszczelności.
W zakresie zabezpieczenia sieci Zakład współpracować będzie z PSP i Policją.
Zaopatrzenie w energię elektryczną:
Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiedzialne za zaopatrzenie w energię elektryczną Odbiorców
z terenu województwa świętokrzyskiego jest przygotowane do działań interwencyjnych w przypadku
wystąpienia zakłóceń w dostawach prądu na skalę regionalną. Posiadane siły i środki są
wystarczające. Przed sezonem zimowym w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna

podjęto szereg działań w celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia długotrwałych, nieplanowanych
przerw w dostawach energii elektrycznej dla Odbiorców zamieszkałych na terenie województwa
świętokrzyskiego. Między innymi:
1. Zaktualizowano procedury obowiązujące w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
2. Podpisano umowy z wykonawcami zewnętrznymi na usuwanie awarii w sieci energetycznej
Oddziału Skarżysko – Kamienna.
3. Zrealizowano roczne plany eksploatacyjne dla poszczególnych grup urządzeń.
4. Znacznie powiększono zakres planowanej na ten rok wycinki drzew z boku i pod liniami
energetycznymi na poziomie wszystkich napięć.
VI. Stan zaopatrzenia magazynów przeciwpowodziowych.
Magazyn interwencyjny wojewody oraz dwa wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe
zlokalizowane w Kępie Chwałowskiej m. Winiary gmina Dwikozy oraz w Grotnikach Dużych gmina
Nowy Korczyn, przejęte z początkiem roku 2018 od Samorządu Województwa, są zaopatrzone
w materiały, sprzęt p. powodziowy oraz sprzęt służący do innych działań ratowniczych. W chwili
obecnej na stanie magazynów znajduje się ponad 1,2 mln. szt. worków, kilkanaście tysięcy sztuk
pochodni, ponad 20 tys. m2 geowłókniny i 30 tys. m2 folii hydroizolacyjnej. Ponadto na wyposażeniu
znajdują się łodzie, piły spalinowe, latarki, buty gumowe, bosaki, łopaty, szpadle, kilofy, siekiery,
młotki, koła ratunkowe, termosy, taczki, namioty, koce, linki stalowe itp.
VII. Przygotowanie głównych dróg w województwie do zimy.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Kielce.
Drogi krajowe na terenie województwa świętokrzyskiego będą odśnieżane i posypywane na całej
długości przez 130 pługów, piaskarek i solarek.
W sezonie 2018/2019 na drogach S7 i S74 wprowadzony jest już system zimowego utrzymania
dróg „Utrzymaj standard”, a na terenie Rejonu Jędrzejów i Starachowice system „Utrzymywania
wskaźnikowego”. W obu tych systemach kompleksowym utrzymaniem dróg (letnim i zimowym)
zajmują się firmy wyłonione w drodze postępowania przetargowego. W pozostałych Rejonach,
tj. Busko Zdrój, Kielce i Opatów drogi utrzymywane są w systemie tradycyjnym tzn. sprzęt jest
dysponowany przez dyżurnego Rejonu. GDDKiA współpracować będzie ze służbami ratowniczymi
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Całodobowe dyżury prowadzone będą w Rejonach Busko, Kielce i Opatów, a w Rejonie Jędrzejów
i Starachowice całodobowe dyżury prowadzić będą firmy utrzymujące drogi w systemie
wskaźnikowym. Informacji o przejezdności dróg udzielał będzie dyżurny Punktu Informacji Drogowej
w Oddziale w Kielcach. Informacje o przejezdności dróg krajowych w województwie świętokrzyskim
dostępne są również na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w serwisie dla kierowców oraz pod
krajowym numerem telefonicznych 19 111 – informacja drogowa
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich (SZDW):
Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich prowadzić będą dwa
Rejony, w Zgórsku i Staszowie poprzez 7 Obwodów; w Zgórsku, Łopusznie, Pińczowie, Staszowie,
Nowej Słupi, Ćmielowie i Tempoczowie. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji podejmować
będzie Dyrektor ŚZDW w Kielcach. Przez okres prowadzenia akcji w siedzibie ŚZDW w godzinach
600 – 2200 a Obwodach Drogowych całodobowo będą pełnione dyżury. Decyzję o sposobie
prowadzenia akcji i ilości użytego sprzętu podejmować będą Kierownicy Obwodów Drogowych
i Dyżurni Zimowego Utrzymania dróg w Obwodach Drogowych. Nadzór pełnić będą kierownicy
Rejonów Dróg Wojewódzkich. ŚZDW prowadził będzie akcję zimową na sieci dróg wojewódzkich
obejmującej 1056,969 km. Na ok. 95% dróg wykorzystywany będzie sprzęt własny a na 5% sprzęt
przewoźników wyłonionych w procedurze przetargowej.

Administratorzy dróg powiatowych i gminnych utrzymanie zimowe swoich dróg będą realizowali wg
własnych planów w oparciu o własne podmioty lub wyłonione w drodze przetargu.
VIII. Inne podejmowane działania na wypadek długotrwałych intensywnych opadów śniegu lub
silnych mrozów.
1. Państwowa Straż Pożarna
W czasie długotrwałych intensywnych opadów śniegu lub silnych mrozów strażacy prowadzić będą
następujące działania:
1) zapewnianie przejezdności dróg poprzez usuwanie powalonych drzew.
2) zabezpieczanie uszkodzonych dachów na budynkach.
3) dostarczanie m.in. gorących napojów oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
podróżnym w stanie zagrożenia życia, którzy oczekują na nieprzejezdnych szlakach drogowych,
kolejowych lub mieszkańcom miejscowości, do których dojazd jest utrudniony.
4) zapewnienie zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania
Państwa lub obiektów, w których występuje zagrożenie życia i zdrowia.
5) zapewnienie zasilania w energię elektryczną osób podłączonych do respiratorów oraz
koncentratorów tlenu.
6) organizację czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności.
KW PSP oprócz podstawowych działań prowadzić będzie w okresie zimy za pośrednictwem mediów
następujące przedsięwzięcia;
1) akcję informacyjną na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
W ramach tej akcji prowadzone będą czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach
zakwalifikowanych do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas kontroli będzie
prowadzona kampania mająca na celu uświadamianie właścicieli obiektów o występujących
zagrożeniach.
2)

3)
4)

działania informacyjne na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz
eksploatowanych urządzeń i instalacji: grzewczych, elektrycznych i gazowych. Na stronach
internetowych komend zamieszczono informacje na temat zasad bezpiecznego użytkowania
Instalacji
i urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych.
akcję edukacyjno-profilaktyczną dotyczącą prezentacji zasad bezpiecznego zachowania się
podczas zabaw zimowych w tym zabawy na lodzie akwenów wodnych.
kampanię edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” na temat
zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

2. Policja
W czasie długotrwałych intensywnych opadów śniegu lub silnych mrozów prowadzić będzie
działania operacyjne polegające na:
1) docieraniu do osób zamieszkujących samotnie,
2) prowadzaniu kontroli w budynkach socjalnych pod kątem zagrożenia zatrucie czadem,
wybuchów butli gazowych, itp.
3) prowadzeniu monitoringu:
 dworców,
 kanałów ciepłowniczych,
 piwnic,
 klatek schodowych,
 pustostanów,
 śmietników,
 okolic ogrzewalni i noclegowni,
 usuwania śniegu i sopli lodowych z dachów budynków,

4)
5)
6)
7)

 ogródków działkowych,
 noszenia odblasków przez pieszych.
patrolowaniu miejsc niebezpiecznych, naturalnych lodowisk oraz stoków narciarskich.
sprawdzaniu autokarów w ramach akcji zabezpieczenia ferii zimowych.
organizowaniu czasu wolnego dla dzieci oraz młodzieży.
przekazywaniu przez Rzecznika Prasowego KWP w Kielcach lokalnym mediom informacji
o placówkach pomocowych oraz umieszczenie na stronie internetowej KWP w Kielcach
wykazu placówek świadczących usługi na rzecz bezdomnych.

Policja współpracowała będzie z lokalnymi władzami, z zarządcami dróg, prasą, radiem
i telewizją, szkołami i ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi.
IX. Systemy wykorzystywane
w województwie.

do

informowania

społeczeństwa

o

sytuacji

zimowej

W województwie świętokrzyskim ostrzeżenie i informacje o niebezpiecznych zjawiskach
atmosferycznych oraz o utrudnieniach na drogach będą przekazywane do mieszkańców
województwa poprzez RSO i stronę internetową ŚUW http://czkw.kielce.uw.gov.pl/ w zakładce
Nawigacja – Aktualności i komunikaty za pośrednictwem mediów regionalnych oraz infolinię 987
przez służbę dyżurną WCZK i centra zarządzania kryzysowego samorządów. Ponadto dla potrzeb
przesyłania krótkich informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym o zagrożeniach,
wdrażany jest od trzeciej dekady października system przesyłania komunikatów przy
wykorzystaniu wiadomości SMS, głosowych na telefony komórkowe i stacjonarne oraz wysyłanych
na skrzynki pocztowe e-mail i faksy.

