
INFORMACJA DLA LUDNOŚCI ZAGROŻONYCH MIEJSCOWOŚCI 
 

 

W związku ze wzrostem poziomu wody w rzece Bug  Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock zarządzeniem Nr 71/B/2013 wprowadził w dniu  15 kwietnia  2013 r. pogotowie 
przeciwpowodziowe  dla miejscowości Kania Polska, Kania Nowa, Cupel i Nowa Wieś,  

 
Akcją kieruje Miejsko – Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego, który ma pełen 

przegląd sytuacji w terenie i udziela wszelkiej pomocy potrzebującym. 
 
 

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM ZALECA SIĘ: 
 

• Zapoznawanie się z treścią komunikatów Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego  ogłaszanych w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przekazywanych 
przez Straż Miejską, Policję i sołtysów, 

• Przygotowanie dobytku do ewakuacji oraz zabezpieczenie pozostawianego mienia 
(przeniesienie wartościowych  rzeczy na górne kondygnacje budynku )  

• Zidentyfikować  w domu miejsca dołączenia źródeł energii, 
• Odesłanie dzieci i osób starszych w bezpieczne miejsce ( do znajomych ,rodziny ), 
• Przemieszczenie zwierząt hodowlanych ( krów, koni, trzody chlewnej itp.) na tereny 

nie zagrożone zalaniem, 
• Przygotowanie  zapasu niepsującej się  żywności na trzy dni ( np. konserwy ), 
• Zgromadzenie w pojemnikach  niezbędnej ilości wody pitnej, 
• Przygotowanie odpowiedniej ilości źródeł światła ( latarki, świece, zapasowe baterie 

do latarek i radia, 
• Zapewnić  sobie i swojej rodzinę odpowiednią ilość odzieży nieprzemakalnej, butów  

( kalosze wodery) oraz koców i ciepłej odzieży, 
• Podporządkowanie się poleceniom służb porządkowych i ratowniczych, 
• Informowanie służb porządkowych i ratowniczych oraz członków Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego  o wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ludzi. 

• Nie podejmowanie działań utrudniających właściwym służbom prowadzenie akcji 
ratowniczych, 
   
 

Szczegółowe informacje dotyczące  postępowania przed, w trakcie i po powodzi zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.serock.pl  Na 
stronie internetowej dostępne są również zalecenia na wypadek powodzi opracowane przez 
pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 
TELEFONY KIERUJĄCYCH AKCJĄ PRZECIWPOWODZIOWĄ W GMINIE: 

 

1. Całodobowy dyżur Urzędu miasta i Gminy Serock: 
 ( 22 ) 782 65 88 
( 22 ) 782 88 06 

2. Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Serock – ( 22 ) 782 -88 – 05 
3. Państwowa Straż  Pożarna w Legionowie ( 22 ) 774 28 28 ( 998 ) 
4. Komisariat Policji w Serocku – ( 22 )782 75 07 ( 997 ) 
5. Straż Miejska w Serocku -  ( 22 ) 782 88 33 

 
 

 

 


