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Służby o trzecim dniu ŚDM: Było spokojnie i bezpiecznie

- Ostatnia doba upłynęła bardzo spokojnie. Służby nie odnotowały żadnych poważanych
zdarzeń,  które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo Ojca Świętego i  pielgrzymów –
powiedział w piątek młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego
Policji, podsumowując kolejny dzień Światowych Dni Młodzieży.

Wczoraj (28 lipca br.) policjanci odnotowali jedynie lot drona pod Krakowem. Zatrzymany właściciel
tłumaczył, że ma pozwolenie na używanie takiego sprzętu. – Po raz kolejny przypominam, że w
Krakowie i w promieniu 100 km od miasta obowiązuje całkowity zakaz używania dronów i innych
statków  powietrznych.  Zakaz  nie  obowiązuje  jedynie  służb  bezpieczeństwa  publicznego  oraz
samolotów rejsowych – powiedział rzecznik Policji.

W Krakowie nad bezpieczeństwem czuwa około 12 tys. policjantów

Policjanci apelują do pielgrzymów, aby na miejsca celebry udawali się odpowiednio wcześniej. –
Najlepiej wyruszyć kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości, tak aby spokojnie dojść do swoich
sektorów.  Osoby,  które  mają  miejsca  w  sektorach  blisko  ołtarza  muszą  się  liczyć  z  kontrolą
pirotechniczną. Prosimy, żeby nie zabierać ze sobą np. dużych plecaków, gdyż wydłuża to czas
kontroli – tłumaczył młodszy inspektor Mariusz Ciarka.

Przypominamy również, że na miejsca uroczystości na Błoniach czy w Brzegach nie wolno wnosić
niebezpiecznych przedmiotów np. ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, czy łatwopalnych
cieczy.

Rzecznik KGP poinformował, że nie ma zakłóceń łączności telefonicznej. – Jeśli chodzi o zagrożenie
sanitarno-epidemiologiczne  również  nie  odnotowano  żadnych  poważanych  zdarzeń  –  powiedział
młodszy inspektor Mariusz Ciarka.

Strażacy udzielili doraźnej pomocy medycznej ponad 100 pielgrzymom

W czwartek Państwowa Straż Pożarna zabezpieczała wydarzenia związane z pielgrzymką papieża
Franciszka zarówno na terenie województwa śląskiego, jak i małopolskiego. Wizytę Ojca Świętego w
Częstochowie zabezpieczało 800 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz 75 samochodów
ratowniczo-gaśniczych. Następnie w godzinach popołudniowych w akcji zabezpieczenia uroczystości
w Krakowie wzięło udział 1,5 tys. strażaków oraz 200 pojazdów ratowniczych.



Na  krakowskich  Błoniach  cały  czas  działa  strażacki  komponent  medyczny.  Doraźnej  pomocy
pielgrzymom udzielają  również  piesze  patrole  strażaków,  którzy  są  przeszkoleni  do  udzielania
pomocy  przedmedycznej.  –  Od  26  lipca,  głównie  w  ramach  tego  komponentu  medycznego,
udzieliliśmy pomocy 108 pielgrzymom, w tym 62 w ciągu minionej doby. Na szczęście były to tylko
drobne urazy kończyn, zasłabnięcia czy bóle brzucha – wyjaśnił st. kpt Sebastian Woźniak, rzecznik
małopolskich strażaków.

W piątek strażacy koncentrują się przede wszystkim na zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego w
Auschwitz, a następnie Drogi Krzyżowej na krakowskich Błoniach. W tych działaniach bierze udział
tysiąc  funkcjonariuszy  Państwowej  Straży  Pożarnej,  których  wspiera  niemal  500  strażaków
ochotników.

Nie odnotowano większych utrudnień w transporcie publicznym

- Ubiegła doba była w Krakowie spokojna, ale służby miejskie pracowały intensywnie. Pielgrzymi
przebywają w centrum do późnych godzin nocnych – bawią się i śpiewają. Mamy więc tylko parę
godzin,  aby  uporządkować  miasto  –  powiedziała  na  konferencji  Monika  Chylaszek,  rzeczniczka
prezydenta  Krakowa.  Zapowiedziała  również,  że  w  związku  z  sobotnimi  i  niedzielnymi
uroczystościami w Brzegach, wieczorem zostanie zmieniona organizacja ruchu w mieście. Dlatego
trzeba na bieżąco śledzić informacje na ten temat, a najlepiej korzystać z komunikacji miejskiej.

- Wczoraj komunikacja miejska w Krakowie po uroczystościach na Błoniach w ciągu czterech godzin
przewiozła około 600 tys. osób – poinformowała Monika Chylaszek.

Urząd Miasta na Światowe Dni Młodzieży wydrukował 2 mln mapek dla pielgrzymów, które są
rozprowadzane w punktach informacyjnych i przez Komitet Organizacyjny ŚDM.

Krzysztof Marcinkiewicz, rzecznik wojewody małopolskiego powiedział, że nie odnotowano również
większych  utrudnień  na  drogach  krajowych  i  autostradach.  Koleje  Małopolskie  notują  jedynie
niewielkie  kilkuminutowe  opóźnienia  w  związku  z  długim  czasem  wsiadania  i  wysiadania
pielgrzymów  ze  składów.

-  Nie  mamy  problemów  z  zasięgiem  sieci  telekomunikacyjnych  i  przepustowością  numeru
alarmowego 112. Przypominam, że dyspozytornia numeru 112 cały czas pracuje we wzmocnionym
składzie. Jeśli chodzi i obcokrajowców to zgłoszenia najczęściej przyjmujemy w językach: angielskim,
francuskim,  hiszpańskim  i  włoskim  –  poinformował  przedstawiciel  Małopolskiego  Urzędu
Wojewódzkiego.
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