
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Gubernatora o Klęsce 
Żywiołowej 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE 4 lipca 2022 roku około godziny 10:15 rano, strzelec ukrywający się na 
dachu jednego z budynków otworzył ogień do parady z okazji Dnia Niepodległości w Highland 
Park, w hrabstwie Lake w stanie Illinois, zabijając sześć osób, raniąc co najmniej 30 osób i 
powodując ucieczkę w popłochu setek osób w poszukiwaniu schronienia; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ponad 100 funkcjonariuszy organów ścigania pobiegło w kierunku strzałów, 
chroniąc ludzi i pomagając im w zachowaniu bezpieczeństwa, i niezwłocznie przystąpiło do 
poszukiwań podejrzanego strzelca; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE po skoordynowanych wysiłkach Departamentu Policji Highland Park, 
departamentów policji z wielu okolicznych społeczności, policji stanowej Illinois i federalnych 
organów ścigania, policja zatrzymała podejrzanego wieczorem 4 lipca 2022 r. i prowadzone jest 
śledztwo w sprawie masowej strzelaniny; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE rodziny siedmiu ofiar morderstwa są zdruzgotane stratą, a ponad dwa tuziny 
osób zmaga się z poważnymi obrażeniami; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wiele osób, które uczestniczyły w paradzie - w tym dzieci, rodzice i 
dziadkowie - i wiele osób, które mieszkają w Highland Park i okolicznych społecznościach, 
doznało traumy z powodu zła, które przerwało pokojowe święto Stanów Zjednoczonych Ameryki; 
oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE trwają wysiłki mające na celu kontynuowanie zjednoczonej reakcji na 
lokalną, długoterminową transformację mającą na celu przywrócenie równowagi po tej ostatniej 
masowej strzelaninie w Ameryce, a proces uzdrawiania traumy wywołanej tym tragicznym 
wydarzeniem wymaga znacznego czasu i zasobów; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Amerykański Czerwony Krzyż, Departament Usług Socjalnych stanu 
Illinois oraz Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois zapewniają doradztwo w zakresie 
zdrowia psychicznego oraz inne wsparcie dla ofiar, ich bliskich oraz wielu osób, które uciekły 
przed przemocą na paradzie, a także innych osób, które zostały poszkodowane przez ten brutalny 
incydent; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wiele innych stanowych i lokalnych agencji rządowych, organizacji 
wolontariackich i organizacji społecznych kontynuuje pomoc w procesach powrotu do zdrowia i 
zdrowienia; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Centrum Odbudowy Biznesu pomaga lokalnym firmom w odbudowaniu 
swoich biznesów po tym, jak firmy lub pracownicy ponieśli straty finansowe; oraz,  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE na podstawie powyższego, obecne okoliczności w Hrabstwie Lake, w tym 
utrata życia i obrażenia wielu osób, stanowią ciągłe zagrożenie dla zdrowia publicznego zgodnie 
z sekcją 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois; oraz  



ZWAŻYWSZY, ŻE polityka stanu Illinois zakłada, że stan będzie przygotowany na wszelkie 
katastrofy i dlatego konieczne i właściwe jest udostępnienie dodatkowych zasobów stanowych w 
celu zapewnienia, że obywatele stanu Illinois pozostają bezpieczni; oraz  

 
ZWAŻYWSZY, ŻE warunki te zapewniają uzasadnienie prawne na mocy sekcji 7 Ustawy o 
zarządzaniu kryzysowym stanu Illinois dla wydania ogłoszenia o klęsce żywiołowej; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Konstytucja stanu Illinois, w artykule V, sekcji 8, stanowi, że „Gubernator 
ma najwyższą władzę wykonawczą i jest odpowiedzialny za wierne wykonywanie ustaw” i 
stwierdza w preambule, że głównym celem Konstytucji stanu Illinois jest „zapewnienie zdrowia, 
bezpieczeństwa i dobrobytu ludności”;  
 
NINIEJSZYM, w interesie pomocy ludności stanu Illinois oraz samorządom lokalnym 
odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu publicznego, ja, JB 
Pritzker, Gubernator stanu Illinois, ogłaszam, co następuje: 
 
Sekcja 1.  Zgodnie z postanowieniami sekcji 7 Ustawy o Sytuacjach Kryzysowych Stanu Illinois, 
20 ILCS 3305/7, stwierdzam istnienie sytuacji kryzysowej w stanie Illinois i ogłaszam hrabstwo 
Lake jako obszar klęski żywiołowej. Ogłoszenie to upoważnia do wykonywania wszystkich 
uprawnień w sytuacjach awaryjnych przewidzianych w sekcji 7 ustawy o Agencji Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois, w tym między innymi tych szczególnych uprawnień w sytuacjach 
awaryjnych określonych poniżej.  
 
Sekcja 2. Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois ma za zadanie wdrożyć Stanowy Plan 
Działań Kryzysowych w celu skoordynowania zasobów stanowych, aby wesprzeć władze lokalne 
w reagowaniu na katastrofy i działań naprawczych. 
 
Sekcja 3.  Aby pomóc w zakupach niezbędnych do reagowania i innych działań w sytuacjach 
kryzysowych, zgodnie z ustawą o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, przepisy 
Kodeksu Zamówień Publicznych stanu Illinois, które w jakikolwiek sposób uniemożliwiałyby, 
utrudniały lub opóźniałyby działania niezbędne do radzenia sobie z katastrofą, są zawieszone w 
zakresie, w jakim nie są wymagane przez prawo federalne.  W razie potrzeby i zgodnie z sekcją 
7(1) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7(1), gubernator 
może podjąć odpowiednie działania wykonawcze w celu zawieszenia dodatkowych ustaw, 
zarządzeń, zasad i przepisów. 

 
Sekcja 4.  Zgodnie z Sekcją 7(3) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 
ILCS 3305/7(3), niniejsze ogłoszenie aktywuje uprawnienia Gubernatora, w razie potrzeby, do 
przekazywania kierownictwa, personelu lub funkcji departamentów i agencji stanowych lub ich 
jednostek w celu wykonywania lub ułatwiania programów reagowania kryzysowego. 
 
Sekcja 5.  Wszystkie agencje stanowe są zobowiązane do współpracy z Gubernatorem, innymi 
agencjami stanowymi i władzami lokalnymi w zakresie opracowywania i wdrażania strategii i 
planów radzenia sobie ze skutkami obecnej klęski i wychodzenia z niej. 
 
Sekcja 6. Niniejsze ogłoszenie może ułatwić składanie wniosków o federalną pomoc 
nadzwyczajną i/lub pomoc w związku z klęskami żywiołowymi, jeżeli pełna i kompleksowa ocena 
szkód wskazuje, że skuteczna naprawa szkód przekracza możliwości stanu i dotkniętych nimi 
samorządów lokalnych. 
 
Sekcja 7.  Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i pozostaje w 
mocy przez 30 dni. 
 
 

Na dowód czego niniejszym umieszczam Pieczęć Tłoczoną Stanu Illinois. 
 

Sporządzono w Kapitolu w mieście 
Springfield, 3 sierpnia Roku Pańskiego 



dwa tysiące dwudziestego drugiego a Stanu 
Illinois – dwusetnego czwartego. 
 
 

SEKRETARZ STANU      GUBERNATOR 


