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Szanowny Panie Radny. 

 W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie systemu i syren alarmowych 

informuję: 

W mieście funkcjonuje miejski system ostrzegania i alarmowania, w skład którego wchodzi 28 

syren, z czego 14 to syreny tubowe, zdolne do przekazywania poza sygnałami dźwiękowymi, 

także sygnałów głosowych. Efekt działania tych syren można było słyszeć  

w miesiącu kwietniu, kiedy właśnie wykorzystywano syreny do przekazywania komunikatów 

Prezydenta Konina w zakresie profilaktyki w zwalczaniu COVID.  Pozostałe 13 syren to syreny 

mechaniczne wirnikowe.  

Zasady funkcjonowania wyżej wymienionego systemu określają zarządzenia Wojewody 

Wielkopolskiego w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu 

wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim oraz 

Prezydenta Miasta Konina w sprawie systemu ostrzegania i alarmowania. 

System sterowany jest poprzez program komputerowy zainstalowany w dwóch budynkach 

Urzędu Miejskiego. Jeden znajduje się w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Koninie 

przy pl. Wolności  (na stanowisku kierowania Prezydenta), drugi w Wydziale Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego UM przy ul. 3 Maja 9. Ponadto pięć syren znajdujących na 

remizach OSP może zostać uruchomionych ręcznie przez strażaków ochotników.  



Straż miejska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyposażone są  

w cztery komplety samochodowych systemów ostrzegania i alarmowania. 

Miejski System Ostrzegania i Alarmowania jest także częścią wojewódzkiego systemu 

ostrzegania i alarmowania, który może zostać uruchomiony w całości lub tylko na terenie 

miasta przez dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.  

Obecnie Miasto Konin jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Powiat Koniński pn. 

„Bezpieczna Aglomeracja Konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w ramach 

którego, Miasto Konin zamontuje dwie kolejne nowoczesne syreny tubowe oraz otrzyma 

najnowocześniejszy sprzęt do sterowania syrenami – tablet z radiotelefonem, który pozwoli 

uruchamiać syreny z każdego miejsca w Koninie niezależnie od sieci internetowej. Ponadto  

jako element projektu na Moście Toruńskim w Koninie pojawi się radarowy czujnik poziomu 

wody w rzece Warcie ostrzegający o ewentualnych zagrożeniach powodziowych. Projekt 

zakończy się we wrześniu tego roku. 

Udział systemu ostrzegania i alarmowania w upamiętnianiu ważnych uroczystości zawsze ma 

charakter treningowy i na podstawie wyżej wymienionych zarządzeń, dyspozytor systemu jest 

zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o uruchomieniu syren w celu treningowym 

najpóźniej dzień przed treningiem. W tym roku podczas uroczystości rocznicowych Powstania 

Warszawskiego również zostało uwzględnione uruchomienie treningowe. Niestety po raz 

pierwszy system został unieruchomiony z powodu awarii komputera uruchamiającego system 

na stanowisku kierowania w budynku głównym. Dodatkowo z powodu awarii sieci     w całym 

Urzędzie nie można było także uruchomić syren z pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego między godz. 16.45 a 17.10. Dzień wcześniej sprawdzano system i 

wszystko funkcjonowało bez problemów. 

W związku z problemami skontaktowano się z Wojewódzkim Centrum Zarzadzania 

Kryzysowego w Poznaniu, jednak na dyżurze znajdował się pracownik nieznający obsługi 

systemu. W tym czasie trzech pracowników Wydziału Bezpieczeństwa wspólnie                     z 

informatykami pracowali nad ponownym uruchomieniem systemu. Udało się to zrobić          o 

godz. 17.10 i przeprowadzono procedurę cichego sprawdzenia syren. System znowu pracował 

bez zarzutu. Z punktu widzenia treningu awaria została w ciągu kilkunastu minut naprawiona i 

system jest sprawny. Uruchomienie głośnej próby syren o godz. 17.10 nie miało już jednak 

żadnego uzasadnienia. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w przypadku braku 



uruchomienia syren z Urzędu Miejskiego syreny znajdujące się na remizach zostały 

uruchomione ręcznie przez strażaków ochotników.  

Wyciągając wnioski z problemów, jakie wydarzyły się po raz pierwszy w trakcie treningów 

systemu, podjęto kroki w zakresie powstania trzeciego punktu uruchamiania  

z całkowicie niezależnym systemem łączności oraz zaplanowano modernizację syren 

wirnikowych do najnowszych wersji tubowych. 

Obecnie funkcjonują dwa punkty uruchamiania systemu ostrzegania w Koninie.                    Od 

października funkcjonować będą już cztery niezależne stanowiska uruchamiania miejskiego 

systemu ostrzegania i alarmowania z niezależnymi systemami łączności.  

Syreny to niejedyny sposób jakim ostrzegani są mieszkańcy. Na terenie miasta funkcjonuje 

także system ostrzegania poprzez aplikacje Blisko (4900 abonentów). Ponadto miasto ściśle 

współpracuje z lokalnymi mediami oraz zamieszcza komunikaty i ostrzeżenia na stronach 

internetowych Urzędu oraz na fanpage`u Facebook. W przypadku szczególnych zagrożeń dla 

miasta i powiatu ostrzeżenia przesyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  

w porozumieniu z operatorami telekomunikacyjnymi. W zakresie ostrzegania w ostateczności 

wykorzystywane są samochody służbowe Policji, PSP oraz OSP.  

Przykro mi, że system zawiódł w czasie upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Warto jednak pamiętać, że to ludzka pamięć i nasz wspólny udział                 z 

mieszkańcami w miejskich uroczystościach był najważniejszym faktem upamiętniającym 

tamte tragiczne wydarzenia. 

Zapewniam, że system syren alarmowych spełnia w pełni swoja rolę jaką jest ostrzeganie            i 

alarmowanie mieszkańców o zagrożeniach. Gwarantuję również, że jest i będzie on nieustannie 

modernizowany i sprawdzany.  

Dziękuję Panu Radnemu za troskę w zakresie naszego wspólnego bezpieczeństwa.  

 Z wyrazami szacunku 

 

 

Do wiadomości: 
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