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„Solidarni 

w obliczu 

zagrożeń” 



Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy 
           

Powodzie, podtopienia  



Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy 
  

Trąby powietrzne, huragany 



Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy 

Gradobicia 



Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy 

Zagrożenia chemiczne 



Przy prowadzeniu długotrwałych działań ratowniczych na rozległym obszarze, 
często w wielu miejscach jednocześnie, konieczna jest ich właściwa 
koordynacja z wykorzystaniem dostępnych sił i środków – wspólne działanie 
sytemu reagowania i systemu zarządzania kryzysowego.  

Podstawowe zasoby ludzkie i sprzętowe, a także kierowanie tymi zasobami w ramach działań ratowniczych 
zapewnia Państwowa Straż Pożarna wraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.   
 



Służby realizujące działania ratownicze nie dysponują zasobami materiałowymi 
(np. worki, piasek, geowłóknina, plandeki itp.), logistycznym (miejsca noclegowe dla osób  
poszkodowanych i wyżywienie dla nich, ciężki sprzęt transportowy i budowlany,  
pojazdy do przewozu osób niebędących ratownikami itp.). 
 

Aby w sposób racjonalny i skuteczny koordynować działania służb ratowniczych oraz gminnych 
i powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, konieczne jest nieustanne doskonalenie  systemu 
zarządzania i reagowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. 
 



Struktura systemu zarządzania i reagowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń 
opartego o ideę solidarnej pomocy gmin tworzących Aglomerację Opolską. 
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Analizę zagrożeń występujących na terenie Aglomeracji Opolskiej wykonano w szczególności na 

podstawie nw. materiałów: 

 

 Analiza zagrożeń powiatu opolskiego i miasta Opola – opracowanie KM PSP w Opolu (2014 r.), 

 Analiza zagrożeń powiatu krapkowickiego – opracowanie KP PSP w Krapkowicach (2014 r.), 

 Analiza zagrożeń dla powiatu Strzelce Opolskie – opracowanie KP PSP w Strzelcach Opolskich    

(2014 r.), 

 Analiza zagrożeń powiatu brzeskiego – opracowanie KP PSP w Brzegu (2014 r.), 

 Analiza ankiet dotyczących przygotowania gmin do usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

     – AO 2014 r., 

 

1. Analiza zagrożeń występujących na terenie Aglomeracji Opolskiej 
 



L.p. Kryterium (czynnik) zagrożenia 

Liczba gmin, w których dane 

kryterium zostało 

przyporządkowane do danego 

stopnia zagrożenia 

ZI ZII ZIII ZIV ZV 

1 Liczba mieszkańców gminy 12 7 1 0 1 

2 Rodzaj zabudowy 5 8 7 1 0 

3 Palność konstrukcji budynków 7 12 2 0 0 

4 Wysokość budynków 6 12 1 1 1 

5 Kategoria zagrożenia ludzi 7 8 5 1 0 

6 Zakłady przemysłowe 6 11 1 3 0 

7 
Rurociągi do transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych oraz gazociągi 

3 2 1 1 14 

8 Drogi 3 4 5 5 3 

9 Szlaki kolejowe 7 3 5 6 0 

10 Transport drogowy materiałów niebezpiecznych 2 2 12 5 0 

11 
Transport kolejowy materiałów 
niebezpiecznych 

9 3 6 3 0 

12 
Cieki wodne i budowle hydrotechniczne (zagr. 
powodz.) 

2 6 9 4 0 

13 Cieki i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciami) 6 10 3 2 0 

14 Zagrożenie pożarami lasów 0 1 2 8 10 

15 
Lotniska lub tereny operacyjne lotnisk (promień 
9,3 km) 

18 3 0 0 0 



 

Dodatkowo przeprowadzono analizę zagrożeń pochodzących od silnych wiatrów, wichur i 
gradobicia. 
 

Liczba interwencji straży pożarnej związanych      
z silnymi wiatrami na terenie Aglomeracji 
Opolskiej z podziałem na poszczególne gminy      
w latach 2004-2013 (Źródło: SWD-PSP). 

Lp. Gmina Liczba zdarzeń 

1 Opole 296 

2 Chrząstowice 38 

3 Dąbrowa 44 

4 Dobrzeń Wielki 54 

5 Gogolin 60 

6 Izbicko 45 

7 Komprachcice 35 

8 Krapkowice 70 

9 Lewin Brzeski 59 

10 Łubniany 36 

11 Murów 40 

12 Niemodlin 154 

13 Ozimek 101 

14 Popielów 51 

15 Prószków 20 

16 Tarnów Opolski 13 

17 Tułowice 27 

18 Turawa 90 

19 Walce 25 

20 Zdzieszowice 37 

21 Strzeleczki 66 

Suma 1361 



 Prądy 26.05.2007 – gradobicie, powiat opolski 
 
Przez miejscowość Prądy przeszła fala gwałtownego opadu gradu    
wielkości kurzych jaj.  
Skutki - zniszczonych zostało 60 gospodarstw domowych oraz 250 ha    
upraw rolniczych. 

 Trąba powietrzna, Błotnica Strzelecka – 15 sierpnia 2008 r. powiat 
strzelecki 
 
Ślady pozostawione przez trąbę powietrzną znajdowały się na pasie    
o szerokości ok. 400 m i długości ok. 15 km. Prędkość wiatru 
wyliczono na 240 km/h. Działania ratownicze trwały 6 dni. 
Skutki - uszkodzonych zostało 211 budynków, zniszczeniu uległo 
kilkadziesiąt hektarów lasów. 
 

 Gradobicie, teren gminy Lubsza – 5.09.2011 r. powiat brzeski 
 
Przez teren gminy Lubsza przeszła fala opadów gradu . Działania 
ratownicze trwały 4 dni. 
Skutki – uszkodzonych zostało 119 budynków. 

 Grodziec – gradobicie 3 lipca 2012 r.  powiat opolski 
 
Na terenie gminy Ozimek doszło do gwałtownego gradobicia. 
Skutki – uszkodzonych zostało 16 budynków. 



 Powódź 2010 r. – powiat krapkowicki, powiat opolski, miasto Opole 
 
Stany alarmowe na rzece Odrze przekroczone były przy pierwszej fali powodziowej  w okresie od 17 do 25.05.2010 r.  
(8 dni) oraz przy drugiej fali powodziowej w okresie od 04 do 05.06.2010 r. Fala kulminacyjna przechodziła przez Opole 
od dnia 20 do 21.05.2010 r. i trwała 14 godzin.  
Stany alarmowe na rzece Mała Panew przekroczone były w okresie od 17 do 27.05.2010 r. (10 dni).                              
Fala kulminacyjna przechodziła przez Ozimek w dniu 19.05.2010 r. i trwała 10 godzin.  
 



Analiza przygotowania gmin należących do Aglomeracji Opolskiej do 
działań na wypadek usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

Analizę przeprowadzono na podstawie ankiet przesłanych do członków Aglomeracji Opolskiej. 
Ankiety przesłano do 21 gmin. 

Zagadnienia poruszone w ankietach to m.in.: 

 wyposażenie sprzętowe i materiałowe w tym: worki na piasek, ładowarki do worków z piaskiem, 

środki transportu do przewozu piasku, sprzęt budowlany ciężki, geowłóknina, zapory przeciwpowodziowe,  

plandeki do zabezpieczenia  dachów, pompy do wody zanieczyszczonej, agregaty prądotwórcze, pojazdy do 

przewozu osób, namioty, 

 systemy ostrzegania ludności w tym : systemy sms, syreny ostrzegawcze z możliwością nadawania 

komunikatów głosowych, syreny mechaniczne, 

 funkcjonowanie i stan wyposażenia gminnych centrów zarządzania kryzysowego, 

 możliwość zakwaterowania osób poszkodowanych podczas wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, 

 możliwość zakwaterowania ratowników przybyłych spoza terenu powiatu. 



Propozycja poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania 
skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze               

Aglomeracji Opolskiej 

1. Poprawa systemu koordynacji prowadzonych działań w sytuacjach nadzwyczajnych. 



SK OKW PSP oraz SK KMPSP w Opolu, 
a także miejsce wspólnej pracy PCZK oraz MCZK 



Propozycja minimalnych wymagań technicznych dla Gminnych  Centrów 
Zarządzania Kryzysowego: 

 

 dostęp do światłowodów, 

 wyposażenie w łącze internetowe, 

 sprzęt do organizacji video-konferencji, 

 system ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy (sms, syreny elektroniczne), 

 system łączności radiowej, 

 telewizor, rzutnik, ekran, komputer, monitory, 

 telefon, 

 fax, 

 kserokopiarka, 

 miejsce odpoczynku dla obsługi GCZK podczas prowadzenia długotrwałych działań, 

 rejestrator rozmów, 

 zapasowe zasilanie w energię elektryczną – agregat prądotwórczy, 

 system pozwalający na: tworzenie bazy danych sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminy,    
wymianę informacji pomiędzy CZK szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego. 



Budowa mapy cyfrowej na potrzeby organizacji działań ratowniczych 
wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej - dostępnej na stronie www.mapa.opolskie.pl 
 
- jednostki ratownicze, 
- centra zarządzania kryzysowego, 
- policja, 
- straż miejska, 
- lądowiska LPR, 
- lasy, 
- drogi,  
- linie kolejowe, 
- slipy, 
- mapy ISOK, 
- kurki gazowe, 
- hydranty zewnętrzne, 
- docelowo lokalizacja pojazdów. 
 
 

http://www.mapa.opolskie.pl/
http://www.mapa.opolskie.pl/


2. Poprawa wyposażenia gmin Aglomeracji Opolskiej w sprzęt, materiały i infrastrukturę 
przewidzianą do wykorzystania  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń 

 

Nazwa gminy Różnica

1 Opole 100000 100000 0 0

2 Dąbrowa 23000 30000 -7000 -6300

3 Lewin Brzeski 21000 30000 -9000 -8100

4 Krapkowice 20000 50000 -30000 -27000

5 Dobrzeń Wielki 9125 30000 -20875 -18787,5

6 Turawa 7000 10000 -3000 -2700

7 Zdzieszowice 6500 20000 -13500 -12150

8 Prószków 6000 20000 -14000 -12600

9 Popielów 5256 20000 -14744 -13269,6

10 Gogolin 8000 20000 -12000 -10800

11 Ozimek 3000 20000 -17000 -15300

12 Chrząstowice 3000 5000 -2000 -1800

13 Niemodlin 2000 5000 -3000 -2700

14 Murów 1600 3000 -1400 -1260

15 Izbicko 1485 3000 -1515 -1363,5

16 Walce 500 3000 -2500 -2250

17 Tułowice 474 1000 -526 -473,4

18 Tarnów Opolski 300 3000 -2700 -2430

19 0 3000 -3000 -2700

20 Komprachcice 0 1000 -1000 -900

21 Strzeleczki 4500 5000 -500 -450

Razem 222740 382000 -159260 -143334

l.p.

Obecny stan 

worków 

przeciwpowodzi

owych szt.

Proponowana 

ilość worków w 

szt.

Koszt 

zakupu w zł.

Łubniany



 Proponuje się aby na terenie każdej gminy zagrożonej powodzią znajdowało się co najmniej 
jedno urządzenie do napełniania worków przeciwpowodziowych.  



 Planowany jest zakup 4400 m rękawów przeciwpowodziowych. 



 Należy zakupić pompy dużej wydajności na teren AO służące w szczególności do 
przepompowywania wody po zamknięciu cieków wodnych na przepustach wałowych. Przy zakupie 
pomp należy brać pod uwagę wartości przepływów cieków wodnych. Planowany jest zakup 8 szt. 
pomp o wydajności min          12 m3/min. 



 
 Proponowane wyposażenie gmin AO w plandeki do zabezpieczenia dachów budynków 
pozwoli na zabezpieczenie około 160 budynków w przypadku zniszczeń (zakładając powierzchnię 
jednego dachu około 300 m2). 



 Każda gmina wyznaczy przynajmniej jedną jednostkę OSP, w której będzie można przyjąć  min 30 
osób (osoby poszkodowane lub ratownicy przybyli spoza terenu powiatu). 



 Wszystkie gminy AO zostaną wyposażone w co najmniej jeden kontener mieszkalny. Kontenery 
mieszkalne wykorzystywane będą w przypadku zniszczenia budynków w stopniu uniemożliwiającym 
zamieszkanie podczas katastrof naturalnych i cywilizacyjnych. 



2.8. Wyposażenie w samochody kwatermistrzowskie do transportu zasobów materiałowych i sprzętu.  
 
 W celu zapewnienia transportu zasobów materiałowych i sprzętu na terenie Aglomeracji 
Opolskiej (worków, plandek, śpiworów, łóżek itp.) podczas zdarzeń nadzwyczajnych zakupione 
zostaną dwa samochody kwatermistrzowskie. 



 Planowany jest zakup dwóch stacji uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji. Stacja do 
uzdatniania wody będzie stanowić zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowych, tj. klęsk 
żywiołowych, ataków terrorystycznych, przypadkowych lub celowych skażeń wód.  



 Przewidziano zakup 8 (w tym 4 w ramach projektowanego polderu Żelazna) przewoźnych 
agregatów prądotwórczych dużej mocy do zabezpieczenia zasilania ważniejszych obiektów na 
wypadek uszkodzenia zasilania energetycznego miejscowości o mocy min. 100 kW każdy.  



2.11. Zakup sprzętu i modernizacja infrastruktury wykorzystywanej przez Lasy Państwowe do 
wykrywania i gaszenia pożarów lasów 

2.11.1 Modernizacja dostrzegalni 
2.11.2  Zakup  zbiorników  ppoż. 10 m3 

2.11.3  Modernizacja Leśnej Bazy 
Lotniczej 





Szacunkowy koszt realizacji programu to 10 mln EUR 

l.p. Rodzaj kosztów Ilość Uwagi

1 1 6300000

2 21 8019796

3 19 93480

4 System łączności cyfrowej 1 1308635

5 Budowa systemu video konferencji 2 1430509

6 Zakup worków przeciwpowodziowych. 377000 145584

7 Zakup geowłókniny 42000 105000

8 12 90000

9 Koszt zakupu pomp przeciwpowodziowych 5 1500000

10 Zakup rękawów przeciwpowodziowych 200 114000

11 Zakup plandek do zabezpieczenia dachów. 69316

12 Zakup kontenerów  mieszkalnych. 21 1680000

13 Zakup namiotów  pneumatycznych 3 90000

14 Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (śpiworów i łóżek). 660 280500

15 Zakup samochodów kwatermistrzowskich. 2 1400000

16 Zakup agregatów prądotwórczych 2 200000

17 Zakup stacji uzdatniania wody. 1 258000

18 Zakup przewoźnych syren elektronicznych 2 38130

19 Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowych 5 1820400

20 Zakup zbiorników  na wodę bazy sprzętu LP 5 40000

21 Zakup kontenerów  socjalnych LBZ 2 61500

22 ? ?

Razem 25044850

Kwota całkowita 

brutto /zł/

Budowa Powiatowego Zarządzania Kryzysowego przy KM 

PSP w  Opolu

Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludzi przy 

pomocy syren alarmowych. 

System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności 

poprzez urządzenia mobilne. 

Zakup urządzenia do napełniania worków 

przeciwpowodziowych.

Rozbudowa, przebudowa, budowa obiektów na potrzeby 

przechowywania zasobów materiałowych i sprzętowych, 

zapewnienia opieki doraźnej osobom poszkodowanym, 

zapewnienia miejsca wypoczynku ratownikom przybyłym 

spoza powiatu, pełnienia funkcji GCZK.



Spójność Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie wojewódzkim,  
regionalnym i krajowym 

Program jest spójny z : 

 Strategią Rozwoju Kraju do 2020 r., 

 Strategią Rozwoju Województwa  Opolskiego do 2020 r., 

 Strategią Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 - 2020 r., 

 Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II: Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) Priorytet inwestycyjny 5.i.i. Wspieranie inwestycji  

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski  

żywiołowe i katastrofy oraz rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. 

 

 



Spójność Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie wojewódzkim, 
regionalnym i krajowym 

 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 
V.2.A.1. zapobieganie zagrożeniom (Cel szczegółowy 1: Zwiększenie ochrony ludności i mienia przed 
skutkami zagrożeń naturalnych w szczególności powodziowych, Cel szczegółowy 2: Poprawa stanu 
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie skuteczności reagowania w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych). 

Projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej  w zakresie zadań realizowanych przez organy 
administracji publicznej na rzecz ochrony ludności w szczególności w trzech zasadniczych obszarach 
działań: 

  monitorowanie, informowanie i ostrzeganie o zagrożeniach, 

  ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, 

  udzielanie doraźnej pomocy humanitarnej. 

 

 



W okresie od 15.09 do 14.10.2016 r. trwało podpisywanie porozumienia przez osoby 
reprezentujące poszczególnych Partnerów, poprzedzone sesjami rad gmin, miast 
i powiatów potwierdzającymi przystąpienie każdej JST do programu. 



Porozumienie określa: 
- prawa i obowiązki Partnerów, 
- mechanizmy wzajemnych rozliczeń, 
- procedury dysponowania, 
- stan zasobów sprzętowych i materiałowych będących w dyspozycji Partnerów 
   na dzień podpisania porozumienia, 
- docelowy stan zasobów sprzętowych i materiałowych,  
- zadania komitetu monitorującego odpowiedzialnego za ewaluację programu.  

Zasoby materiałowe i sprzętowe pozostające obecnie w dyspozycji Partnerów 
porozumienia: 
- worki na piasek - 264 440 szt. – stan docelowy – 463 000 szt., 
- geowłóknina – 3800 m2 – stan docelowy – 44 000 m2, 
- urządzenia do nasypywania worków piaskiem – 1 szt. – stan docelowy – 13 szt., 
- pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej – 3 szt. (3 szt. pozyskano)  
   – stan docelowy  - 11 szt., 
- rękawy przeciwpowodziowe – 450 m – stan docelowy – 4440 m, 
- plandeki – 17662 m2 – stan docelowy – 51 000 m2, 
- łóżka polowe ze śpiworami – 350 szt. – stan docelowy – 950 szt., 
- agregaty prądotwórcze – 2 szt. - stan docelowy - 8 szt. 







Uroczysta inauguracja funkcjonowania porozumienia  

Krasiejów – 18.10.2016 r. 



Spotkanie informacyjne przedstawicieli Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska i KM PSP z Komendantem 
Głównym Państwowej Straży Pożarnej 
 



Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej  



Spotkanie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji oraz Komendantem Głównym  
Państwowej Straży Pożarnej 



Rozwój żeglugi na rzece Odrze  

Planowany rozwój żeglugi na rzece Odrze niesie 
ze sobą nowe zagrożenia związane ze 
wzmożonym ruchem wodnym, a co za tym idzie 
– konieczność poprawy infrastruktury 
towarzyszącej rzece, wyposażenia służb 
ratowniczych niezbędnego do szybkiego                             
i skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych, a także opracowania nowych 
procedur ratowniczych. 

Pożar łodzi wyciekowej na Tamizie, Londyn 2013 r. 



Przykłady uruchomienia systemu w ramach  
zdarzeń i ćwiczeń 

 29.10.2016 r. Wrzoski gm. Dąbrowa, pożar autokaru przewożącego 26 osób.  

    GCZK gm. Dąbrowa zapewniło posiłki i napoje oraz przygotowało miejsce noclegowe w OSP 
Wrzoski. Uzgodniono dostarczenie niezbędnej ilości łóżek z Opola (OSP Opole Bierkowice) 



 07.04.2017 r. Schodnia gm. Ozimek, zderzenie pociągu Pasażerskiego Pendolino 
przewożącego ok. 250 pasażerów  z samochodem ciężarowym. 

    GCZK gm. Ozimek zapewniło napoje i wyżywienie, osobom poszkodowanym oraz 
ratownikom, przygotowało miejsca noclegowe w najbliższych remizach OSP, a także 
zapewniło możliwość transportu z miejsca zdarzenia do remiz. Uzgodniono dostarczenie 
niezbędnej ilości łóżek z Opola.    





 29.04 – 03.05.2017 r. Opole, wezbranie rzeki Odry oraz Małej Panwi. Podtopienia            
w Czarnowąsach. Gmina Dobrzeń udostępniła pompę dużej wydajności miastu Opole. 

 W powiecie opolskim i krapkowickim sprawdzano gotowość GCZK do podjęcia działań. 



 Sprawdzanie przepustu wałowego w Schodni gm. Ozimek 

Stan wody 199,    
stan alarmowy 210. 



 28.06.2017 r. Kolanowice, gm. Łubniany – uszkodzone dachy (13 obiektów) i 

powalone drzewa. GCZK gm. Łubniany zapewniło  własne plandeki, z uwagi 

na ilość zgłoszonych obiektów uruchomiono PCZK które dostarczyło 

dodatkowe plandeki na miejsce działań. 



 04.10.2017 r. Opole, dzielnica Czarnowąsy, ćwiczenia PCZK    w Opolu "Fala 

2017", sprawdzono aplikacyjnie możliwość dostarczenia 5000 worków (gm. 

Prószków), 500 m2 geowłókniny (gm. Krapkowice), pompy dużej wydajności 

(gm. Ozimek).  



 05-06.10.2017 r. powiat opolski, miasto Opole, 208 zdarzeń głównie powalone drzewa, 
uszkodzone pojedyncze dachy. Uruchomiono PCZK Starosty Opolskiego, zadysponowano 
plandeki na teren gm. Murów z zasobów powiatu opolskiego.  



Zestawienie ilości interwencji powstałych na skutek działania orkanu Ksawery 5-6.10.2017 r.  
– miasto Opole, gminy powiatu opolskiego. 

W działaniach brały udział 3 JRG, 61 OSP (łącznie ok. 350 strażaków)  



Zestawienie ilości interwencji powstałych na skutek działania orkanu Grzegorz 29.10.2017 r. – 
miasto Opole, gminy powiatu opolskiego. 

W działaniach brały udział 3 JRG, 37 OSP (łącznie ok. 220 strażaków)  



W dniach 17-18.08.2017 r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawicielami KW i KM PSP  
w Białymstoku w sprawie rozwoju projektu „Solidarni w obliczu zagrożeń” na 
terenie działania BOF. 



W dniu 21 września 2017 r. zawarto porozumienie pomiędzy wszystkimi gminami 
wchodzącymi w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, KW PSP  oraz KM PSP  
w Białymstoku dot. realizacji projektu „Solidarni w obliczu zagrożeń” 


