
Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 30.06.2017 r. 

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie 

otworzyła Pani Urszula Pękala-Duda Wicestarosta Kluczborski Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, witając przybyłych uczestników oraz przedstawiając tematykę 

omawianych zagadnień. 

Porządek posiedzenia PZZK : 

1. Organizacja i przygotowanie do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku w powiecie kluczborskim inicjując 

działania profilaktyczno – prewencyjnych przez organy samorządowe działające  

w powiecie oraz służby, inspekcje i straże, które odgrywają istotną rolę  

w kształtowaniu warunków letniego pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. W związku ze zgłoszonym wnioskiem przez Pana Krzysztofa Bocianka Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Kluczborku, porządek posiedzenia poszerzono o informacje 

na temat obecnej sytuacji związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń 

(ASF) na terenie kraju oraz omówiono realizowane działania w celu jego zwalczania. 

3. Szkolenie doskonalące PZZK w zakresie organizacji dystrybucji preparatów 

stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w ramach podejmowanych działań 

interwencyjnych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie 

powiatu kluczborskiego. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  

- Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku; 

- Szef PCZK w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania   

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku; 

- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji                                    

  w Kluczborku; 

- Wójt Gminy Lasowice Wielkie oraz przedstawiciele burmistrzów Gminy Kluczbork,       

   Wołczyn, Gminy Byczyna; 

- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku; 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku; 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku; 

  

 



Ad. 1 

 Pan Andrzej Białek Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Kluczborku omawiając szczegółowo temat organizacji                                         

i przygotowania do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży                       

w okresie letniego wypoczynku w ramach powiatowej akcji profilaktycznej                                    

pn. „BEZPIECZNE WAKACJE – 2017 rok”, poinformował, że okres letniego wypoczynku 

najczęściej charakteryzuje się wzrostem zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży zarówno  

na wsi jak i w mieście. Dzieci i młodzież dysponują znacznie większą ilością czasu 

wolnego. Brak obowiązków szkolnych i domowych, brak zagospodarowania czasu 

wolnego  

i całodziennej opieki ze strony zajętych rodziców sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

 Kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego wypoczynku oraz ochroną 

małoletnich przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami zasadnym jest podjęcie  

przez Policję działań  informacyjno- edukacyjnych i kontrolno- prewencyjnych wspólnie  

z innymi instytucjami i organizacjami. 

W tym celu należy: 

✓ W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach: 

 Nawiązać kontakt z podmiotami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów w celu 

umożliwienia nieodpłatnych przeglądów stanu technicznego pojazdów skierowanych 

przez Policję; 

 Powiadamiać lokalne środki masowego przekazu o prowadzonych przez Policję 

działaniach kontrolnych i możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów  

lub rodziców potrzeby dokonania kontroli autokaru; 

 Przeprowadzać kontrole środków transportu przewożących dzieci i młodzież  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan trzeźwości kierowców autobusów, braki 

w wyposażeniu (dot. również tachografów ), prawidłowość oświetlenia pojazdów, 

dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków 

panujących na drodze; 

 Prowadzić kontrole przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi 

obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa a dzieci  

w fotelikach ochronnych; 

 Obejmować nadzorem poprzez odpowiednią dyslokację służb, miejsc występowania 

wzmożonego ruchu małoletnich pieszych; 

 Obejmować szczególnym nadzorem miejsca organizowania zabaw i dyskotek  

pod kątem kontroli trzeźwości kierujących pojazdami uczestników wymienionych 

imprez; 



 Nawiązać kontakty z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania 

rozpoznania obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. Z kierownikami ustalić 

zasady wymiany informacji pomiędzy kadrą wychowawczą a Policją. 

 

✓ W ramach poprawy bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku: 

 Przeprowadzić kontrolę prewencyjną obiektów przeznaczonych na wypoczynek 

celem ujawnienia wszelkich nieprawidłowości; 

 Występowanie do samorządu w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości  

o ich usunięcie; 

 Realizować spotkania z młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach 

wypoczynku, przekazywać wiedzę wiktymologiczną; 

 Prowadzić bieżące kontrole w rejonach akwenów wodnych i tzw. „dzikich 

kąpielisk ”. 

 

✓ W ramach poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania: 

 Do zakończenia roku szkolnego 2016/2017 prowadzono spotkania profilaktyczne  

z uczniami wszystkich typów szkół, ukierunkowane na rodzaje zagrożeń 

wynikających z wypoczynku letniego i sposoby ich unikania; 

 Nasilono w dniach 23 - 25 czerwca 2017 r. kontrole prewencyjne pod kątem 

ujawniania małoletnich naruszających przepisy prawa, szczególnie Ustawę  

o wychowaniu w trzeźwości i Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 Przez cały okres wakacyjny zaplanowano działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe, przypominając 

jednocześnie o obowiązujących przepisach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości; 

 Będą prowadzone działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie,  

które nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku w zakresie: 

a) bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi, 

b) akcji edukacyjnych na temat działań Policji, umundurowania policjanta, 

c) bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, 

d) bezpieczeństwa na podwórzu i w domu, 

e) poprawnego zachowania w niebezpiecznych sytuacjach, 

f) bezpieczeństwa nad wodą, 

g) bezpieczeństwa w czasie prac w rolnictwie. 

 Prowadzone będą systematyczne kontrole niestrzeżonych kąpielisk, akwenów 

wodnych i „dzikich” miejsc wypoczynku; 

 Prowadzone będą kontrole ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa 

małoletnim pomagającym w pracach polowych; 



 Utrzymywane będą kontakty z władzami samorządowymi i instytucjami 

państwowymi celem podjęcia inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Administracje Kultury  

i Oświaty itp.). 

 w zadaniach doraźnych umieszczone zostaną polecenia szczególnego nadzoru   

tzw. „miejsc zagrożonych”; 

 W lokalnych środkach masowego  przekazu  informacje o podejmowanych przez  

Policję przedsięwzięciach na rzecz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

✓ Prowadzone będą również działania profilaktyczne, (wspólne patrole, kontrole, 

interwencje) z innymi podmiotami. 

Tematyka i zakres spotkań profilaktycznych: 

 Patologie społeczne i związane z nimi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. 

 Nieletni jako ofiara i sprawca przestępstwa, formy i sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom kryminogennym wśród nieletnich, odpowiedzialność prawna nieletnich  

i ich rodziców. 

 Przestępczość kryminalna i związane z nią zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, 

rozwijanie świadomości prawnej. 

 Podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego niezbędne do prawidłowego 

korzystania z dróg publicznych przez osoby małoletnie. 

 Rodzaje zagrożeń związanych z ruchem  kołowym i pieszych , sposoby unikania 

wypadków przez dzieci i młodzież. 

 Policjant jako przyjaciel dziecka ( przybliżenie dzieciom pracy policjanta i roli jaką 

pełni w społeczeństwie ). 

 Propagowanie prawidłowych postaw społecznych i zachęcanie do współpracy  

z policją w dziedzinie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. 

 

W ramach akcji: „Bezpieczny Przedszkolak” i „Czy psy muszą gryźć” omawiane  

są następujące zagadnienia: 

✓  bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi, 

✓  działania Policji, umundurowanie policjanta, 

✓  bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami, 

✓  bezpieczeństwo na podwórzu i w domu, 

✓  zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach. 

✓  bezpieczeństwo nad wodą, 

✓  bezpieczeństwo w czasie prac w rolnictwie. 

 



Pan Mariusz Stępień – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku przekazał informację, że w związku z przygotowaniami do działań 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku 

„Bezpieczne Wakacje 2017 r.” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                            

w Kluczborku podjęła następujące czynności: 

✓ W miesiącach maju i czerwcu 2017 r., w ramach działań informacyjno – 

edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa), przeprowadzono spotkania, 

pogadanki oraz pokazy dla dzieci i młodzieży, których celem było przestrzeganie 

przed niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z bezpieczeństwem 

przeciwpożarowym oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie z nimi, a także 

udzielania  pierwszej pomocy. 

W KP PSP w Kluczborku przyjęto 11 grup dzieci i młodzieży w ilości około 230 osób. 

Ponadto przeprowadzono  spotkania w następujących instytucjach i ośrodkach: 

 Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Kluczborku w dniu: 01.06.2017r., 

 Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kluczborku w dniu: 07.06.2017r., 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku w dniu 02.06.2017r., 

 Publicznej Szkole Podstawowa Nr 2 w Kluczborku w dniu 03.06.2017r., 

 Publicznej Szkole Podstawowa Nr 5 w Kluczborku w dniu 03.06.2017 r., 

 Przedszkolny Oddział Zamiejscowy w Ligocie Dolnej w dniu 10.06.2017r., 

✓ Komendant wraz z zastępcą odwiedzili siedem szkół na terenie powiatu, podczas 

których na konferencjach oraz radach pedagogicznych przekazali ważne informacje 

dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa. Przekazano również materiały 

szkoleniowe dotyczące tego tematu dla kadry pedagogicznej, które mogą 

wykorzystać podczas zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa. 

✓ Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kluczborku przygotowała oraz uczestniczyła  

w ćwiczeniach na obiekcie Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w dniach  

05-06.06.2017 r., których głównym celem i założeniem było doskonalenie taktyki 

w posługiwaniu się sprzętem pływającym oraz sposoby ewakuacji osób 

podtopionych oraz tonących. 

✓ Poddano czynnościom kontrolno – rozpoznawczym trzy obiekty przeznaczone  

do organizacji i prowadzenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, wydając 

jednocześnie 3 pozytywne opinie dla: 

- OSiR Kluczbork Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny „STOBRAWA”, 

- Kościół Zielonoświątkowy, Wołczyn ul. Młynska 14, 

- OSiR Kluczbork, Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy Kemping nr 23 w Bąkowie. 

W roku bieżącym na skutek zmiany ustawy o systemie oświaty może być mniej tego typu 

czynności kontrolno-rozpoznawczych. 



Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. Art.92c, pkt 2, ppkt 

1) Organizator wypoczynku zapewnia: (…) wypoczynek w obiekcie lub na terenie 

spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej,(…). 

Pkt 3 Opinia potwierdzająca spełnienie przez obiekt lub teren wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w ust 2 pkt 1, wydana przez właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego (miejskiego)  PSP, jest ważna przez okres 3 lat od dnia wydania, 

jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. 

✓ W dniach 07-09.07 br. obędzie się szkolenie specjalistyczne dla strażaków 

ratowników OSP zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa  

na wodach, w których przeszkolonych zostanie 22 ratowników z terenu powiatu. 

✓ W dniach 3 lipca i 18 sierpnia razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kluczborku 

KP PSP organizuje cykl zajęć pod nazwą „Wakacje na sportowo” wraz z pokazem 

ratownictwa na wodach i instruktarzem udzielania pierwszej pomocy. 

 

Pani Małgorzata Zabierowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                               

w Kluczborku poinformowała, że w ramach organizacji i przygotowania do działań 

związanych zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego 

wypoczynku -„Bezpieczne wakacje 2017” w powiecie kluczborskim, zgodnie                             

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz.452), każda forma wypoczynku dzieci 

i młodzieży podlega zgłoszeniu przez jego organizatora do właściwego kuratora oświaty 

przed jego planowym rozpoczęciem. Wszystkie zgłoszone formy wypoczynku, są dostępne 

w bazie elektronicznej (http://wypoczynek.men.gov.pl lub na www.men.gov.pl w zakładce 

wypoczynek-baza wypoczynku-organizatorzy). Baza ta stanowi również źródło informacji 

dla pracowników państwowej inspekcji sanitarnej, gdyż od 2010 roku zniesiono obowiązek 

kwalifikowania obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. 

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Zaplanowano kontrole wszystkich obiektów wykazanych w elektronicznej bazie 

wypoczynku. Podczas kontroli sprawdzane będą warunki wypoczynku, w tym jego 

organizacja, stan higieniczno-sanitarny obiektu i otoczenia, sposób przygotowywania 

posiłków oraz ocena żywienia na podstawie analizy jadłospisów. Ponadto prowadzone będą 

działania oświatowo-edukacyjne dla uczestników wypoczynku, opiekunów i organizatorów. 

Przed sezonem sprawdzono obiekty, w których wypoczynek dzieci i młodzieży  

był organizowany w latach poprzednich, w tym: Gród Rycerski w Biskupicach, Internat 

Kampusu Stobrawa w Kluczborku, Gospodarstwo Agroturystyczne w Bogdańczowicach. 

Pierwsze turnusy wypoczynkowe rozpoczęły się 24 czerwca 2017 r. Aktualnie w sześciu 

obiektach trwa wypoczynek, w tym: w Kampusie „Stobrawa” w Kluczborku (36 osób),  

w Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej "Godziemba", Ligota Zamecka (11 osób),  



w Gospodarstwie Agroturystycznym Stodoła Bogdańczowice  (14 osób), w  Ośrodku Sportu 

i Rekreacji  - Kryta Pływalnia w Kluczborku  Akademia Nauki Pływania (45 osób), w Grodzie 

Rycerskim w Biskupicach (30 osób)  oraz w Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku  

(30 osób). Do dnia 29.06.2017 r. skontrolowano dwa obiekty wypoczynku na terenie 

Kluczborka – nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas kontroli nie brakowało środków 

do utrzymania higieny osobistej dzieci, nie brakowało środków czystościowych. 

Wypoczynek został zorganizowany prawidłowo. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń 

oraz otoczenia w skontrolowanych placówkach nie budził zastrzeżeń. 

 

Nadzór nad wybranymi obiektami użyteczności publicznej 

Przed sezonem letnim działania inspekcji sanitarnej są ukierunkowane w szczególności  

na obiekty w których przewidywany jest wzmożony ruch osób wypoczywających, w tym 

dzieci i młodzieży tj.: miejsca wykorzystywane do kąpieli, baseny kąpielowe, ośrodki 

wypoczynkowe, place zabaw. 

Na terenie powiatu kluczborskiego uruchomiono miejsce wykorzystywane do kąpieli  

na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej. Przeprowadzone badania potwierdziły,  

że jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli spełnia wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli i woda  

jest przydatna do kąpieli. W sezonie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zaplanowano kontrole 

miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

Baseny kąpielowe w Bąkowie i Wołczynie są napełniane wodą wodociągową, natomiast 

basen w Byczynie wodą ze studni głębinowej, należącej do Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych w Byczynie. Dezynfekcja wody basenowej w Byczynie i Wołczynie odbywa  

się tylko ręcznie, natomiast w Bąkowie ręcznie i częściowo automatycznie. Zgodnie  

aktualnymi przepisami basenów letnich w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie nie można 

zakwalifikować do kategorii pływalni ze względu na brak wody przepływowej w nieckach 

basenowych.  

Brak uregulowań prawnych w odniesieniu do tego typu obiektów nie zwalnia jednak  

ich właścicieli czy zarządców z obowiązku prowadzenia nadzoru i zapewnienia bezpiecznych 

warunków kąpieli. Ponadto właściciel/zarządca obiektu jest odpowiedzialny za zapewnienie 

bezpieczeństwa kąpiących się osób, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku będzie sprawował nadzór  

nad  basenami sezonowymi w zakresie jakości wody na dotychczasowych zasadach,  

w oparciu o szacowanie ryzyka zdrowotnego. Woda z basenów odkrytych w Bąkowie, 

Byczynie i Wołczynie zostanie przebadana w lipcu i sierpniu. Zakres badań będzie 



obejmował badania fizykochemiczne (odczyn) oraz mikrobiologiczne (bakterie Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba bakterii  36oC po 48 godzinach). 

Bieżące informacje o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli 

w Polsce zamieszczane są na stronie internetowej PSSE w Kluczborku 

(http://pssekluczbork.pis.gov.pl) w aktualnościach – informacje o jakości wody (serwis 

kąpieliskowy).  

Ponadto w okresie letnim zaplanowano kontrole miejsc rekreacji, w tym ogólnodostępne 

place  zabaw (piaskownice). 

 

Nadzór nad placówkami żywnościowo- żywieniowymi. 

Kontrole nadzorowanych obiektów żywieniowo-żywnościowych prowadzone są zgodnie  

z planem kontroli kompleksowych i tematycznych, opracowywanym na dany rok 

kalendarzowy. W okresie letnim w ramach działań kontrolnych prowadzony  

jest w szczególności nadzór sanitarny nad placówkami mogącymi stwarzać ewentualne 

zagrożenie epidemiologiczne tj. wytwórnie lodów, automaty lodowe,  punkty małej 

gastronomii, miejsca żywienia zbiorowego. Przed rozpoczęciem sezonu letniego w maju  

i w czerwcu skontrolowano 55 placówek produkujących i wprowadzających do obrotu środki 

spożywcze nietrwałe mikrobiologicznie, w tym 25 sklepów, 2 wytwórnię lodów, 2 automaty 

lodowe, 8 placówek gastronomicznych. Kontrole obejmowały spełnienie wymagań 

higienicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. 

Sprawdzano m.in. stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, higienę personelu, pochodzenie 

oraz jakość zdrowotną używanych surowców i produkowanych potraw, w tym jakość wody 

przeznaczonej do celów spożywczych, warunki magazynowania środków spożywczych, 

prawidłowość prowadzonych procesów technologicznych oraz procesów mycia  

i dezynfekcji. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono obiektów niezgodnych 

z wymaganiami. Do badań laboratoryjnych w tym czasie pobrano 45 próbki środków 

spożywczych, w tym 10 próbek lodów - ich jakość mikrobiologiczna nie budziła zastrzeżeń. 

W lipcu i sierpniu zostaną przeprowadzone kontrole sanitarne, w tym ocena jadłospisów  

w placówkach przygotowujących żywienie dla organizowanych na terenie powiatu form 

wypoczynku. 

 

Pan Piotr Rasztar – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 

poinformował, o podjętych i planowanych działaniach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Kluczborku związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

w powiecie kluczborskim w okresie letniego wypoczynku. 

Działania głównie polegają na kontroli stanu technicznego wszystkich obiektów,  

w których odbywają się kolonie, półkolonie lub inne formy wypoczynku młodzieży  

oraz ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci. 



W obecnym sezonie nadzorem zostaną objęte następujące obiekty: 

1. Hala sportowa w Kluczborku ul. Sportowa 7, 

2. Internat sportowy w Kluczborku ul. Sportowa 7, 

3. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Bąkowie, 

4. Spółdzielnia Socjalna Gród - Biskupice 58, 

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku - ul. Damrota 4, 

6. Szkoła Podstawowa w Kuniowie, 

W planie kontroli ujęto również place zabaw dla dzieci: 

- na terenie miasta Kluczborka 8 szt., 

- na obszarze Gminy Kluczbork 18 szt., 

- na terenie Gminy Byczyna 8 szt., 

- w miejscowości Wołczyn 1 szt. 

Do dnia dzisiejszego dokonano kontroli 26 placów zabaw na terenie miasta i gminy 

Kluczbork, w trakcie których nie stwierdzono uchybień mogących stwarzać zagrożenie                

dla użytkowników, urządzenia były w dobrym stanie technicznym a teren uporządkowany. 

Pozostałe obiekty budowlane oraz place zabaw będą kontrolowane w dniach 03 - 07 lipca 

2017 roku. 

 

Ad. 2  

Pan Krzysztof Bocianek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku, przekazując 

materiał  na temat obecnej sytuacji związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru 

świń (ASF) na terenie kraju oraz omawiając realizowane działania w celu jego zwalczania 

poinformował, że opracowując wykaz drobnych hodowców drobiu z terenu Gminy 

Kluczbork wpłynęło trzydzieści zgłoszeń na sto dwadzieścia zgłoszeń z całego terenu 

powiatu. W przypadku pozyskania nowych danych w tym zakresie poproszono o bieżące 

informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku. 

Problem ptasiej grypy jest mniejszy niż miało to miejsce na początku roku, ogniska zapalne 

są wygaszane i nie powstają nowe. Niebezpieczeństwo pochodzi głównie od ptaków dzikich. 

Większy problem stanowi Afrykański Pomór Świń (ASF) i do chwili obecne stwierdzono  

ok. trzydzieści siedem ognisk tej choroby, a ostatni stwierdzony przypadek odnotowano  

na pograniczu Słowacji, Węgier i Czech. Główny Lekarz Weterynarii przekazał  

do zastosowania pismo zlecające podejmowanie pewnych kroków zmierzających  

do stosowania bioasekuracji. Udowodniono, że wektorem zakaźnym choroby jest głównie 

człowiek. Ponieważ w czasie okresu wakacyjnego należy spodziewać się zwiększonego 

ruchu turystycznego to również większe ilości odpadków będą pozostawiane w okolicach 

leśnych parkingów, a to z kolei zwiększy prawdopodobieństwo zainfekowana dzików 

zakaźnym wirusem. W związku z powyższym Pan Krzysztof Bocianek zwrócił się z prośba 



do przedstawicieli samorządów gminnych o stale monitorowanie przydrożnych parkingów 

leśnych oraz systematyczne opróżnianie znajdujących się tam koszy. 

W  ramach prowadzonej akcji informacyjnej przekazano również do samorządów gminnych 

ulotki określające zasady, których należy przestrzegać  w celu ochrony gospodarstwa przed 

wirusem (ASF) wraz apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza 

Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w tym zakresie. 

W przekazanej ulotce przypomniano, że: 

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy  

dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa 

też człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania, zwracając 

uwagę na bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji poprzez: 

- nie kupowanie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, 

- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami, 

- stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących, 

- wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami  

z gospodarstw oraz przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. 

Przypomniano również, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będzie karane 

administracyjne. 

W odniesieniu do stwierdzonych ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół Pan Andrzej 

Maliński poinformował, że zaginęły tablice informujące o strefie zapowietrzonej,  

które Gmina Wołczyn rozmieściła na swoim terenie. 

Pan Krzysztof Bocianek poinformował o konieczności zgłaszania takich incydentów  

do organów ścigania pozostawiając w ten sposób dowód na wypełnienie obowiązku 

informowania o występującej strefie zapowietrzonej. 

Do chwili obecnej wygaszono dwa z trzech stwierdzonych ognisk chorobowych i w dalszym 

ciągu prowadzone są przez specjalistów przeglądy pasiek na terenie Gminy Wołczyn. 

Zakończenie prowadzonych przeglądów zaplanowano do września 2017 roku. 

Jeżeli w trakcie tych czynności nie zostanie stwierdzona konieczność pobierania próbek  

do badań laboratoryjnych to wówczas Rozporządzenie z Dziennika Urzędowego zostanie 

wycofane. 

Pan Bocianek zwrócił uwagę na konieczność zweryfikowania przez gminy wykazów 

rzeczoznawców gdyż na listach wyszczególnione są nieaktualne nazwiska. Warto również 

rozważyć zwiększenie listy osób uprawnionych do prowadzenia wyceny. 

 

Ad.3 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku w ramach szkolenia 



doskonalącego zaprezentował ogólne zasady w zakresie organizacji dystrybucji preparatów 

stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w ramach podejmowanych działań 

interwencyjnych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie powiatu 

kluczborskiego  

 

„ Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym” 

Pan Zaleciński zaprezentował jak można umiejscowić zagrożenia radiacyjne, 

(nadzwyczajne) w klasyfikacji współczesnych zagrożeń. 

 

Przyczyny powstawania zagrożeń radiacyjnych: 

awarie elektrowni atomowych w sąsiednich państwach; 

katastrofy komunikacyjne powstałe podczas transportu materiałów promieniotwórczych; 

akty terrorystyczne z użyciem materiałów radioaktywnych; 

zaniedbanie wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę 

niebezpiecznymi odpadami promieniotwórczymi; 

niewłaściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania otwartych źródeł promieniowania 

jonizującego; 

prowadzenie działań ratowniczych w obecności izotopów i materiałów promieniotwórczych. 

 

Omawiając obszary kraju zagrożone środkami promieniotwórczymi w wyniku awarii 

elektrowni atomowych rozmieszczonych w Europie Pan Zaleciński usytuował elektrownie 

jądrowe w pobliżu granic Polski. 

Zagrożenie dla powiatu kluczborskiego  stwarzają elektrownie rozmieszczone poza 

granicami Polski. Zagrożenie ludności województwa opolskiego (jak i całego kraju) jest 

niewielkie. Kiedy dojdzie do promieniowania radiacyjnego trudno je wyraźnie zróżnicować 

przestrzennie (regionalnie). 

W promieniu 250 km od granic Polski pracują n/w elektrownie jądrowe o łącznej mocy 

zainstalowanej 14 tys. MW. 

Najbliżej granicy województwa zlokalizowane są elektrownie w Czechach i Słowacji:  

Słowacja : Mohowce – ok. 265 km*, Bochunice 275 km*,  

Czechy:  

Dukowany –  ok.  280 km*,   

Jaślowskie  Bohowice –  ok.  287 km*,  

Temelin –355 km* – ( * odległość  od Kluczborka). 

Następnie Pan Zaleciński przypomniał, że wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu  

na Ukrainie w dniu 26.04.1986 r. był największą katastrofą w historii energetyki jądrowej. 

Na skutek ogromnego wybuchu do atmosfery dostała się olbrzymia ilość pierwiastków 

promieniotwórczych takich jak pluton, cer, cez, jod. 



Skażeniu promieniotwórczemu na terenie Ukrainy uległ obszar do 146 000 km2, a w efekcie 

skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób. U 134 osób wystąpiła ostra 

choroba popromienna, z czego 28 osób zmarło. 

Najbardziej skutki katastrofy dotknęły terytorium Ukrainy, gdzie skażeniu uległo 9% 

obszaru tego kraju. 

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu nastąpiła 26 kwietnia 1986 w reaktorze 

jądrowym bloku energetycznego nr 4. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu 

wodoru, pożaru, oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych.                                    

Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych 

katastrof przemysłowych XX wieku. 

Główną przyczyną katastrofy były błędy konstrukcyjne reaktora - reaktor był modularny 

(łatwość rozszczelnienia) a w razie awarii następował samoczynny wzrost mocy reaktora. 

Przyczyną wtórną były błędy proceduralne. 

W przyszłości nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej odległości  

od granic województwa:  

-22  elektrownie na terenie Niemiec,  

-4 elektrownie w Holandii,  

- 4 elektrownie w Belgii,  

-1 elektrownia w Danii,  

- elektrownie na terenie Ukrainy, w których technologie budowy i wytwarzania energii  

są przestarzałe. 

 

Jednostki organizacyjne prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie 

jonizujące zlokalizowane w województwie opolskim nie stwarzają istotnego zagrożenia,  

a ewentualne zdarzenia z uwolnieniem substancji promieniotwórczych mogą mieć tylko 

rozmiar lokalny, możliwy do opanowania przez służby tych jednostek i pracowników. 

 

Ocena ryzyka  wystąpienia zagrożenia w powiecie kluczborskim 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń wg metody FEMA (Amerykańska 

Federalna Agencja Kierowania w Sytuacjach Kryzysowych) dokonana została ocena ryzyka 

wystąpienia zagrożeń, pozwalająca  ustalić  hierarchię wystąpienia  zagrożeń na terenie 

powiatu kluczborskiego przedstawiona w poniższej tabeli zbiorczej skali zagrożeń powiatu 

kluczborskiego: 

Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń w powiecie kluczborskim według klasyfikacji przyjętej 

w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego 

1. Powodzie w tym podtopienia , zalania  3  5 

2. Pożary 3 2 

3. Huraganowe wiatry / trąby powietrzne 3 3 



4. Mrozy i opady śniegu 2 2 

5. Susza i upały 1 / 2 1 / 2 

6. Skażenie chemiczno - ekologiczne.  4  4 

7. Zagrożenia radiacyjne 1 1 

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia 2/3/3 2/3/3 

9. Zakłócenia w dostawie energii  2 2 

10. Zakłócenia w dostawie paliwa  1 1 

11. Zakłócenia w dostawie gazu  3 2 

12. akłócenia w dostawie energii cieplnej 1 1 

13. Zakłócenia w dostawie wody  3 3 

14. Katastrofy budowlane  2 2 

15. Katastrofy drogowe  4 4 

16. Katastrofy kolejowe  2 1 

17. Zagrożenie wystąpienia choroby zwierząt 2 2 

18. Zagrożenie wystąpienia choroby roślin 1 1 

19. Zagrożenia terrorystyczne 1 1 

20. Awaria sieci teleinformatycznych.  1 1 

21. Strajki, zamieszki i demonstracje 1 1 

22. Powodzie w tym podtopienia , zalania  3 5 

 

Zagrożenie: przewóz materiałów promieniotwórczych  

Trasy drogowe. 

Szlaki drogowe i infrastruktura drogowa: 

Drogi krajowe przebiegające przez powiat kluczborski to: 

- Kołobrzeg – Poznań – Katowice, Bytom dł. 35,11 km 

– granica państwa Chałupki - Opole – Wieluń – Złoczew  dł. 19,45 km 

– Namysłów – Rudnik koło Starachowic dł. 23,00 km  

Długość dróg krajowych - 79, 306 km  

Obiektów mostowych - 18 

Drogi wojewódzkie: 

– Byczyna – Olesno o dł. – 7,56 km 

– Bierdzany – Bodzanowice o dł. 11,11 km   

Długość dróg wojewódzkich - 18,67 km 

Obiekty mostowe - 2 

Długość dróg powiatowych – 396,12 km 

Obiektów mostowych - 39 

 

Szlaki kolejowe przebiegające przez powiat kluczborski; 

Długość regionalnych linii kolejowych - 88.167 km  w tym; 

Linia Nr 143  Kalety – Wrocław Mikołajów o dł. 31,540 km 

Linia Nr 272  Kluczbork – Poznań o dł.  23,909 km 



Linia Nr 293  Jełowa – Kluczbork o dł. 13,378 km 

Lina  Nr 175  Strzelce Opolskie – Kluczbork o dł.19,340 km linia czynna tylko dla przewozów 

towarowych 

Mosty i wiadukty:  ogółem – 26 w tym  mosty– 18,   wiadukty- 8 

Określając podstawy prawne działania przy zagrożeniach radiacyjnych należy wskazać: 

Art. 90, art. 91 pkt 1 Art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe               

(Dz.U. z 2017 r. poz. 576 ) oraz inne;  

Art. 90. Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia 

poziomów interwencyjnych są: ewakuacja, nakaz pozostania w pomieszczeniach 

zamkniętych, podanie preparatów ze stabilnym jodem, zakaz lub ograniczenie spożywania 

skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywienia 

zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu 

zwierząt na skażonym terenie, czasowe przesiedlenie ludności, stałe przesiedlenie 

ludności.”;  

Art. 91. Działaniami interwencyjnymi, o których mowa w art. 90, kieruje: 

1) wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego - w przypadku zdarzenia 

radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim;  

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku zdarzenia radiacyjnego 

powodującego: a) zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, b) zagrożenie publiczne  

o zasięgu wojewódzkim gdy podjęcie i prowadzenie działań interwencyjnych przekracza 

możliwości służb podległych wojewodzie.  

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kluczborskiego 

 

PODANIE PREPARATU STABILNEGO JODU, PODEJMOWANE JEST W CELU OCHRONY 

TARCZYCY W PRZYPADKU PROGNOZOWANEGO LUB STWIERDZONEGO PRZEKROCZENIA 

PROGU POZIOMU INTERWENCYJNEGO RADIOAKTYWNEGO  

IZOTOPU JODU I-131 W ATMOSFERZE 

 

Zarządzenie Nr 104/16 

Wojewody Opolskiego 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku 

potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa opolskiego oraz 

 

Zarządzenie Nr 11/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające powyższe zarządzenie 

 



Powiatowe i Gminne Plany Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu w Postaci Tabletek 

Jodku Potasu opracowane zostały na czas wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów 

nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.  

Plany mają na celu przeciwdziałanie skutkom awarii elektrowni jądrowych poza granicami 

kraju, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie mieszkańców powiatu 

oraz zdarzeń związanych z uwolnieniem promieniowania jonizującego w wyniku wypadku 

w transporcie, aktem terroru (eksplozja „brudnej bomby”) lub znalezieniem substancji 

promieniotwórczej niewiadomego pochodzenia, awarii elektrowni atomowej. 

Plany mają zapewnić podjęcie skoordynowanych i skutecznych działań przez Starostę 

Kluczborskiego oraz Burmistrzów i Wójta gmin powiatu kluczborskiego w przypadku 

uruchomienia przez Wojewodę Opolskiego działań interwencyjnych polegających  

na dystrybucji tabletek jodowych dla ludności powiatu kluczborskiego. 

Plany określają również sposób dystrybucji i podawania tabletek jodowych dla ludności 

powiatu kluczborskiego kwalifikującej się do tyreoprotekcji na wypadek wystąpienia 

zdarzenia radiacyjnego. 

 

 

ZASADY URUCHOMIENIA AKCJI JODOWEJ W POWIECIE KLUCZBORSKIM 

 

Wyznaczeni koordynatorzy do realizacji działań w zakresie dystrybucji preparatu jodowego 

w postaci tabletek jodowych na terenie powiatu kluczborskiego 

 

Koordynator powiatowy: 

Mieczysław Zaleciński 

Koordynatorzy gminni: 

Gmina Kluczbork  – Wojciech Smolnik 

Gmina Wołczyn  – Paweł Nowak 

 Gmina Byczyna    – Marek Rychlicki 

Gmina Lasowice Wielkie – Irena Urbanowicz 

 

Dystrybucja preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych na terenie powiatu 

kluczborskiego prowadzona będzie wg przedstawionego schematu 

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Punktów Dystrybucji  

Kierownik Powiatowego Punktu Dystrybucji 

Iwona Szurmak - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego  

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

 



Dystrybucja preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych na terenie powiatu 

kluczborskiego prowadzona będzie wg opracowanego schematu 

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Punktów Dystrybucji 

Kierownicy Gminnych Punktów Dystrybucji 

W Gminnych Punktach Dystrybucji utworzonych w gminach Kluczbork, Wołczyn, Lasowice 

Wielkie, funkcję Kierowników GPD pełnią Koordynatorzy gminni.  

W gminie Byczyna kurier, który obierze tabletki jodowe z  Powiatowego Punktu Dystrybucji 

transportuje je bezpośrednio do Gminnych Punktów Wydawania.  

 

Następnie zaprezentowano graficzne opracowania zestawień ilościowych punktów 

wydawania tabletek jodowych dla ludności w powiecie kluczborskim oraz lokalizację 

punktów dystrybucji i wydawania tabletek jodowych 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku, posiedzenie zakończono ok. godz. 11:45. 

 

 


