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UWAGA MIESZKAŃCY GMINY NOWE WARPNO
Neutralizacja miny morskiej z okresu li wojny światowej w Świnoujściu

W

najbliższą niedzielę,

przeprowadzą operację
zalegającego

W

w

Wybrzeża

wydobycia i zneutralizowania przedmiotu niebezpiecznego

pobliżu wyjścia

działaniach

14 lipca, marynarze 8. Flotylli Obrony

z

Kanału

dotyczących

Piastowskiego na Zalew

Szczeciński.

bezpieczeństwa

zapewnienia

ludzi na czas

wydobycia i transportu miny udział wezmą Urząd Miejski w Świnoujściu, Policja,
Straż

Graniczna,

Państwowa Straż Pożarna,

Ochotnicza

Straż Pożarna,

Ratownicy

Wodni, Straż Miejska ze Świnoujścia.
Na czas wydobycia oraz transportu miny poza główki portu w Świnoujściu będą
obowiązywały następujące

•

ograniczenia:

Tor wodny Szczecin - Świnoujście zostanie zamknięty dla ruchu wodnego ok.
godz. OO.OO w nocy z 13/14.07.

•

Wejście

na Zalew

Szczeciński

zostanie

zamknięte

przez

służby

zarówno ze

strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Od godz. 05.00 w niedzielę do czasu
podjęcia

miny na

pokład okrętu

i jej transport w kierunku

wyjścia

z portu

Świnoujście w morze obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do
pływających

wody i ruchu wszelkich jednostek
•

Przewiduje

się, że okręt przepłynie

Na czas transportu miny

kanałem,

przez

na Zalewie

kanał

Szczecińskim.

w godzinach 08.00-09.00.

planowana jest ewakuacja ludzi z obszarów

położonych najbliżej nabrzeża.

•

Na czas transportu miny poza port Świnoujście wstrzymane zostanie
kursowanie promów na obu
krótkotrwałe

•

świnoujskich

ograniczenia w ruchu

przeprawach.

Mogą wystąpić też

pociągów.

Osobom planującym podróż do Świnoujścia samochodem w niedzielę w
godzinach porannych sugerujemy wybór drogi alternatywnej przez Niemcy.

Informacje o

działaniach

Marynarki Wojennej:

Rzecznik Prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski,
tel. 723-633-973

Informacje o działaniach miasta Świnoujście (ograniczenia w poruszaniu się w
strefach

zagrożenia,

ewakuacja, wstrzymanie miejskich przepraw promowych):

Hanna Lachowska UM Świnoujście, tel.: 695 332 992

Informacje o

działaniach

podejmowanych przez

Urząd

Morski (wstrzymanie i

wznowienie ruchu jednostek w porcie, na torze wodnym i na Zalewie

Szczecińskim,

w rejonie akcji): rzecznik prasowy Ewa Wieczorek: tel.: 609 027 212

Informacje o koordynacji
Zarządzania

działań

podejmowanych przez Wojewódzki

Kryzysowego: rzecznik wojewody Agnieszka

Zespół

Muchla-Łagosz,

tel:

696 031 177

Informacja o

działaniach

Przewodniczącego

podjętych

Gminnego

przez

Gminę

Zespołu Zarządzania

Nowe Warpno:

Zastępca

Kryzysowego Ewa Szumska: tel.

607 631 744.

ZastQpca Prwwodniczącego Gminnego Zespołu
Zarządzania K.ryzysow~o w Nowym Warpnie
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