
ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU OSTRZEGANIA MIESZKAŃCÓW

Zagrożenie powodziowe na terenie gminy Osiek

Zagrożenie powodziowe w gminie Osiek stwarza Wisła i jej dopływy: Ciek od Turska, Strzegomka, 
Dopływ z Pliskowoli, Zawidzanka.

Przyczyn zagrożenia w gminie jest kilka: 

• silne opady na terenie gminy, w konsekwencji których spływająca woda nie mieści się w 
rowach melioracyjnych i dopływach do Wisły powodując lokalne podtopienia

• wysoki stan wody w Wiśle, przy którym zamykane są przepusty wałowe, co blokuje odpływ 
wód  dopływających rowami i ciekami z góry zlewni wzdłuż wału wiślanego i  powoduje 
podtopienia

• katastrofalny stan wody na Wiśle grożący przelaniem się przez wał lub jego przerwaniem, co 
stwarza zagrożenie nie tylko dla dobytku mieszkańców ale i dla ich życia. 

Jak będziesz ostrzegany?

Decyzja o powiadomieniu mieszkańców gminy jest podejmowana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Osiek,  wspieranego  przez  Gminny  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego  (GZZK),  w  oparciu  o 
ostrzeżenia  Instytutu  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  (IMGW) o intensywnych opadach lub 
wysokich stanach wody w Wiśle. 

Mieszkańcy  będą  ostrzegani  przed  zagrożeniem  przez  sołtysów  poprzez  rozplakatowanie 
obwieszczeń,  przekazanie  ulotek,  a  także  poprzez  komunikaty  przekazywane  z  radiowozów 
policyjnych,  przez  jednostki  OSP  oraz  syreny  alarmowe.  Wszelkie  informacje,  komunikaty  
i  ostrzeżenia  dotyczące  sytuacji  powodziowej  na  terenie  miasta  i  gminy  Osiek  będą  dostępne 
również na stronie biuletynu informacji publicznej gminy www.bip.osiek.iap.pl     .  

Gdzie i jak uzyskać dodatkowe informacje?

Dodatkowe informacje o bieżącej sytuacji można będzie uzyskać w Gminnym Zespole Zarządzania 
Kryzysowego dzwoniąc na numer telefonu 15 867 12 03. 

Można również samemu obserwować sytuację pogodową i stany wody na Wiśle na stronach IMGW 
PIB  przez  Internet.  Z  mapy  regionu  umieszczonej  na  stronie 
http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_gornej_wisly mozna obserwować stany wody na 
najbliższych dla gminy wodowskazach Szczucin lub Koło. Wysokość opadów w okolicach gminy 
Osiek można obserwować na posterunkach opadowych IMGW zainstalowanych w Klimontowie, 
Staszowie  i  Sandomierzu  wchodząc  do  tych  informacji  ze  strony 
http://www.pogodynka.pl/polska/opad/zlewnia_gornej_wisly. 

Przewidywane tereny zalewowe 
Poniższa mapa pokazuje przewidywany zalew w przypadku awarii wałów wiślanych. Na mapie 
zaznaczono drogi i punkty ewakuacji dla mieszkańców.

http://www.pogodynka.pl/polska/podest/zlewnia_gornej_wisly
http://www.pogodynka.pl/polska/opad/zlewnia_gornej_wisly


W przypadku ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym
Postępuj zgodnie z treścią komunikatów – nie zwlekaj!

• jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych
• ustal sposoby kontaktowania się z rodziną
• zgromadź zapasy czystej wody oraz żywności
• przenieś, o ile to możliwe, wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje
• jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń
• nie wchodź, jeśli nie jest to konieczne do niesionej przez powódź wody
• w miarę  możliwości  zapobiegaj  tworzeniu  się  paniki,  bądź  rozsądny,  zachowaj  trzeźwość 

umysłu.

Po sygnale do ewakuacji

• postępuj zgodnie ze wskazówkami służb prowadzących akcję ratunkową i ewakuację
• skontaktuj się z rodziną, by powiedzieć im gdzie się udajesz
• zabezpiecz swój dom
• spakuj i zabierz z sobą: ważne dokumenty (akty własności, polisy ubezpieczeniowe, dowody 

osobiste, dokumenty firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), lekarstwa, 
telefon  komórkowy  i  ładowarkę,  latarkę  z  bateriami,  zestaw  pierwszej  pomocy,  wodę 
butelkowaną, odzież na zmianę, śpiwór, materac i poduszkę dla każdego członka rodziny,  
a także klucze od domu

• słuchaj kolejnych komunikatów.

Zapamiętaj ważne numery telefonów:
15 867 12 03 – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych


