WAŻNIEJSZE TELEFONY ALARMOWE

Nr alarmowy
Pogotowie ratunkowe
Policja
Straż Pożarna
Rodzaj
problemu

999
997
998

112

Nazwa, adres i kontakt telefoniczny do podmiotu odpowiedzialnego
Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
centrala (62) 747-30-51 do 54 oraz (62) 747-36-36 do 38
fax (62) 747-03-59

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Zespoły Ratownictwa Medycznego
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-25-55
tel. alarmowy 999 i 112

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Poznańska 1a, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-30-11
fax (62) 747-30-11
tel. kom. 508-148-853
tel. kom. 506-142-682

zdrowie, higiena
środowiska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie
ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin
e-mail: psse.jarocin@pis.gov.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
tel. (62) 747-60-03
tel. 509- 474-719
sekretariat tel./fax (62) 747- 23-17, (62) 747-62-43
Telefon alarmowy (całodobowy): 509-615-090
Do zadań należy: zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych; kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
W szczególności sprasowuje nadzór nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Komenda Powiatowa Policji
bezpieczeństwo
i
porządek
publiczny

ul. T. Kościuszki 29, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-27-02
tel. alarmowy 997

Straż Miejska
ul. T. Kościuszki 15a, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-26-33
tel. alarmowy 986

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
pożary,
wypadki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-08-01
tel. (62) 747-15-26
tel. alarmowy 998
fax (62) 747-08-11

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie

awarie wodnokanalizacyjne,
odbiór ścieków
komunalnych

wywóz
i składowanie
odpadów

63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a
Telefony alarmowe
(62) 749-38-83 (woda)
(62) 747-32-34 (kanalizacja)
Sekretariat:
tel. (62) 747-31-60
Centrala:
tel. (62) 747-34-87
Laboratorium PWiK Jarocin
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
tel. /fax (62) 747-73-17

"Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1A, 63 - 200 Jarocin
tel./fax (62) 747-24-56

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Inspektorat w Jarocinie

rzeki, powodzie,
awarie urządzeń
wodnych

ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin
tel./fax (62) 749-62-77, e-mail: jarocin@wzmiuw.home.pl
Do zadań należy:
- programowanie, planowanie, przygotowanie oraz nadzór wykonania urządzeń melioracji
podstawowych i szczegółowych,
- realizacja zadania z zakresu małej retencji wodnej,
- administracja, utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych,
- realizacja zadań z zakresu ochrony przed powodzią (odpowiada za stan techniczny wałów
przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych, administruje i odpowiada za stan
wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, bierze udział w ewentualnych akcjach
przeciwpowodziowych, współpracuje w sprawach przeciwpowodziowych z samorządami
powiatowymi i gminnymi),
- sprawowanie nadzoru nad związkami spółek wodnych.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Inspektorat w Jarocinie
ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin
tel./fax (62) 749-62-77, e-mail: jarocin@wzmiuw.home.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
zanieczyszczenie
cieków wodnych

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-08-01
tel. (62) 747-15-26
tel. alarmowy 998
fax (62) 747-08-11

Straż Miejska

ul. T. Kościuszki 15a, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-26-33
tel. alarmowy 986

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie

zarządzanie
kryzysowe

ul. Tadeusza Kościuszki 15a, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747-28-54, (62) 749-96-28, (62) 749-96-29, (62) 749-96-30 (Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej),
fax (62) 747-28-54
e-mail: oc.um@jarocin.pl; zarzadzanie.kryzysowe@jarocin.pl
GCZK powołane zostało w 2008 r., jego głównym celem jest wspomaganie działań
Burmistrza Jarocina w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i
współdziałania z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie.
Powołane jest do realizacji następujących zadań:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego,
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i
humanitarne,
6) realizacje zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
GCZK pracuje w trzech trybach:
- zwyczajnym - zapewniając wymianę i przepływ informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego (monitoring);
- alarmowym - w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów;
- nadzwyczajnym - w przypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i w przypadku
uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin
tel. (62) 740-79-49
fax (62) 747-33-37
e-mail: pczk@powiat-jarocinski.pl

awarie sieci
energetycznej

Energetyka Kaliska S.A. - Rejonowy Zakład Energetyczny Jarocin Pogotowie Energetyczne
ul. Stefana Batorego 26, 63-200 Jarocin
tel. (62) 749-84-01
Pogotowie energetyczne – tel. alarmowy: tel. 991

Wielkopolska Spółka Gazownicza
Zakład Gazowniczy Kalisz - Rozdzielnia gazu
ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin
email: sekretariat.kalisz@wsgaz.pl
tel. (62) 768-56-00
Pogotowie gazowe – tel. alarmowy: 992 (czynny całą dobę)

awarie sieci
gazowej

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
e-mail: gen@gen.com.pl
tel. (71) 315-05-05
fax (71) 399-64-06
Pogotowie gazowe - telefon alarmowy: 800-909-909 (czynny całą dobę) lub do serwisanta
663- 878-756

Anko Sp. z o.o.
ul. Długa 44, 63-200 Jarocin
tel. (62) 505-00-85

