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Wojewoda Adrian Czubak o wichurach, programie
Mama4+ i II Kongresie Żeglugi Śródlądowej
- Wszystko, co miało być spełnione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało
wykonane - powiedział w Loży radiowej wojewoda opolski Adrian Czubak. Odniósł się w ten
sposób do medialnych informacji dotyczących sms'owych ostrzeżeń o prognozowanym silnym
wietrze w regionie, które, jak podała NTO, dotarły tylko do nielicznych mieszkańców.
- To nie prawda, że smsy nie były nigdzie wysyłane - powiedział dziś na naszej antenie wojewoda.
Zostały one wysłane do centrów powiatowych, mediów i służb mundurowych już w sobotę rano.
Było ich ponad 900. Przypominam panu staroście krapkowickiemu, że 9.03 o godz 6.51 dostał
SMSa o silnych podmuchach wiatru. Powinien wiedzieć, że na jego barkach leży powiadomienie o
tym mieszkańców.Wojewoda Czubak zaznaczył, że alert RCB, czyli smsy do wszystkich
przebywających na terenie województwa, może być wysłany po spełnieniu określonych kryteriów.
Jeśli chodzi o wiatr, to prognozy muszą mówić o porywach przekraczających 100 km/h. Takich
prognoz nie było, a wiatr nie przekroczył tej prędkości.Adrian Czubak podziękował też strażakom
za ciężką pracę. - Ponad tysiąc zastępów, ponad 4 tys 700 strażaków brało udział w
weekendowch działaniach polegających na usuwaniu skutków wichur - mówił wojewoda.W Loży
Radiowej rozmawialiśmy także o przygotowaniach do II Kongresu Żeglugi Śródlądowej. Odbędzie
się on 17-19.09.2019 r.- Nie mogę jeszcze zdradzić na jakim zagadnieniu skupimy się w tym roku.
19 marca zbiera się rada programowa i zespół do spraw odrzańskich. Ustalone będą główne
wytyczne i przedyskutowany główny wątek, wtedy będzie można więcej o tym powiedzieć zaznaczył.Jeśli chodzi o o program Mama4+, to w naszym regionie złożono już 694 wnioski o
przyznanie tego świadczenia. Szacuje się w naszym regionie uprawnionych do jego otrzymania
może być ponad 1000 osób.- Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć nie tylko
w internecie, ale także dzwoniąc pod numer telefonu 77 452 44 44 w godzinach 9-13.

