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INFORMACJA Z POSIEDZENIA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

 W dniu 29.09.2017 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

rozpoczęło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzyła 

Pani Urszula Pękala - Duda Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku. 

Po przywitaniu uczestników spotkania przedstawiono porządek posiedzenia  

W trakcie spotkania omówiono: 

1. Powiatową akcję „Bezpieczne Wakacje 2017”; 

2. Ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim; 

3. Ocenę bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim; 

4. Aktualną sytuację i podejmowane działania związane z wystąpieniem choroby 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. 

Tematem posiedzenia w drugiej jego części, było szkolenie doskonalące PZZK dotyczące 

przedstawienia procedur postępowania ze zwierzętami bezdomnymi i żyjącymi w stanie 

wolnym (dzikimi), stwarzającymi zagrożenie na terenach zurbanizowanych  

oraz poszkodowanymi w kolizjach drogowych z uwzględnieniem sposobów postępowania 

dotyczącego kwestii: 

- zwierząt wolno żyjących pojawiających się  na terenie zurbanizowanym, 

- zwierząt wolno żyjących rannych,  agresywnych; 

- zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych; 

- postępowania ze zwłokami zwierząt padłych. 

Ad.1 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnosząc  

się do podsumowania powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” poinformował, że: 

Przeprowadzono kontrole niżej wymienionych obiektów zgłoszonych do letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

OSiR Kluczbork Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny „STOBRAWA”, 

Niewielka ilość obiektów zgłoszonych do przeprowadzenia czynności kontrolno 

rozpoznawczych w związku z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży wynika ze zmiany 

przepisów w tym zakresie. 

Po zmianie przepisów i zgodnie z art. 92c, ust. 2, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty /t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm/; organizator 

wypoczynku organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania 

ochrony przeciwpożarowej. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana  

przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 
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Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony 

przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. 

 

Inne formy działań profilaktyczno prewencyjnych prowadzone przez Komendę Powiatową 

PSP w Kluczborku: 

a) podjęto działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez 

masowych z udziałem dzieci i młodzieży: 

• czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Kluczborka 2017”, 

• czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Wołczyna 2017”, 

• czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Mecze piłki nożnej Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku”, 

b) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku w czasie 

wakacji: 

w miesiącu czerwcu 2017 r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 

przeprowadzono spotkania w formie pogadanek oraz pokazy dla dzieci i młodzieży  

z zakresu: bezpieczeństwa pożarowego w czasie letniego wypoczynku, zachowania  

nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Spotkania przeprowadzono na terenie placówek: 

- Publicznego Przedszkola Nr 8 w Kluczborku, 

- Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku, 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, 

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, 

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5w Kluczborku Festyn Rodzinny, 

- Przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Ligocie Dolnej. 

W miesiącach lipiec - sierpień 2017 r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 

przeprowadzono spotkania w formie pogadanek oraz pokazy dla dzieci i młodzieży  

z zakresu: bezpieczeństwa pożarowego w czasie letniego wypoczynku, zachowania  

nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Spotkania przeprowadzono na terenie: 

- Festynu Rodzinnego w Biadaczu, 

- Festynu Rodzinnego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, 

- Festynu Rodzinnego w Nasalach, 

- Festynu Rodzinnego w Komorznie, 

- przy Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej w Ligocie Zameckiej, 

- Festynu Rodzinnego w Ligocie Górnej. 
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KP PSP w Kluczborku wspólnie z OSiR w Kluczborku zorganizowała cykl zajęć  

pn: „Wakacje na sportowo”, w ramach których przeprowadzono pokazy ratownictwa  

na wodach oraz instruktarz udzielania pierwszej pomocy. 

Zajęcia odbyły się na terenie placówek: 

- OSIR Kluczbork Kemping 23 w Bąkowie (07.08.2017 r.), 

- kąpielisko nad zalewem w Ligocie Górnej (13.08.2017 r.). 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przekazała informację, że 

w zakresie  

nadzoru  nad miejscami do rekreacji: 

Na terenie powiatu pod nadzorem sanitarnym jest 6 basenów – kryta pływalnia  

w Kluczborku, trzy sezonowe odkryte baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie oraz dwa 

baseny hotelowe. W sezonie wakacyjnym skontrolowano baseny letnie w Wołczynie, 

Byczynie i Bąkowie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącego 

stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz postępowania  

z odpadami. Są to obiekty kilkudziesięcioletnie, bez wody przepływowej w nieckach 

basenowych, chlorowanie odbywa się ręcznie. Kryta pływalnia w Kluczborku w lipcu  

i sierpniu była nieczynna. 

Ogółem w lipcu i sierpniu pobrano 8 próbek do badań fizykochemicznych oraz 18 do badań 

mikrobiologicznych. Przez cały sezon woda pod względem mikrobiologicznym nie budziła 

zastrzeżeń i nadawała się do kąpieli.  

W sezonie letnim funkcjonowało miejsce wykorzystywane do kąpieli, zorganizowane  

na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej (gmina Kluczbork). W lipcu i sierpniu wydano 

dwa komunikaty stwierdzające przydatność wody do kąpieli. Oceny jakości wody dokonano 

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie 

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

(Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478).  

Dla korzystających z miejsca do kąpieli zapewniono dwie kabiny ustępowe typu TOI TOI  

z umywalkami z bieżącą zimną wodą. Kabiny były w dobrym stanie użytkowym,  

nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącej czystości i usuwaniu nieczystości 

płynnych ze zbiorników w kabinach ustępowych.  

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Ligocie Górnej jest licznie odwiedzane  

przez mieszkańców Kluczborka i okolicznych miejscowości. Wraz z istniejącą infrastrukturą 

stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Od chwili uruchomienia obiektu,  

w sezonie ustawiane są dwie kabiny ustępowe typu TOI TOI z dostępem do zimnej wody 

 ze zbiorników.  
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Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających, a szczególnie dzieci 

 oraz standardy higieniczne, wskazanym byłoby wyposażenie miejsca do kąpieli  

w stacjonarne skanalizowane ustępy, z bieżącą ciepłą i zimną wodą.  

 

W okresie letnim skontrolowano piaskownice na ogólnodostępnych placach zabaw  

w Kluczborku i w Wołczynie (2 w Kluczborku i 6 w Wołczynie). Zakres kontroli obejmował 

m.in. stan techniczny piaskownic, czystość piasku, utrzymania porządku na placach zabaw, 

postępowanie z odpadami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

 

Bezpieczeństwo dzieci przebywających na wsi 

Podczas wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych prowadzących prace żniwno-

omłotowe przekazywano informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci przebywających  

w gospodarstwach rolnych. Zwracano uwagę m.in. na: 

 rodzaje prace, których nie wolno wykonywać dzieciom do lat 15, 

 potrzebę wzmożonej opieki rodziców, dziadków nad dziećmi, zwłaszcza podczas obsługi 

maszyn rolniczych, 

 potrzebę stworzenia bezpiecznych miejsc zabaw, 

 właściwe zabezpieczanie różnych zbiorników (na gnojowicę, szamb, zbiorników 

wodnych) i wykopów, 

 właściwe zabezpieczenie przed dziećmi maszyn rolniczych, wszelkich pomieszczeń,  

w których przechowywane są środki ochrony roślin oraz inne produkty chemiczne 

(zwłaszcza w przydomowych warsztatach mechanicznych), 

 niebezpieczeństwa związane z obecnością różnych zwierząt w gospodarstwie, 

szczególnie chorych czy samic z młodymi, 

 bezwzględny zakaz zabawy dzieci z ogniem (z użyciem zapałek, zapalniczek, sztucznych 

ogni, itp.), 

 potrzebę nauki postępowania dzieci w razie wypadku (zapamiętanie numerów telefonów 

alarmowych służb ratowniczych), 

Rolnikom indywidualnym w gospodarstwach rolnych pozostawiono broszury i ulotki, 

udostępnione przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu: „Chroń dziecko w gospodarstwie 

rolnym”, „Praca rolnika”, „Dźwigaj bezpiecznie”, „Praca rolnika – dobre praktyki”, natomiast 

dla dzieci pozostawiano książeczki/kolorowanki pod nazwą: „Przygoda na wsi”. Powyższe 

materiały przekazano również sołtysowi wsi Miechowa w trakcie festynu „Święto pierogów”. 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kluczborskim poinformował,  

że w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” w miejscach planowanej organizacji letnich 

wakacji przeprowadzono kontrole w n/w obiektach: 
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1. Internat sportowy w Kluczborku ul. Sportowa 7 

2. Hala sportowa w Kluczborku ul. Sportowa 7 

3. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Bąkowie (budynek letniskowo-

kempingowy, budynek pawilonu socjalno-biurowego przy basenie, plac zabaw, 

basen kąpielowy - camping nr 23 basen duży i brodzik) 

4. Spółdzielnia Socjalna Gród - Biskupice 58 

5. Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Damrota 4, Kluczbork 

6. Świetlica w Kuniowie - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi. 

Powyższe obiekty w okresie 22.06.2017 r. - 20.07.2017 r. poddano kontroli pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. 

Przedłożone podczas kontroli protokoły z dokonanych przeglądów w/w obiektów 

opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, nie zawierały 

nieprawidłowości. 

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów tut. organu nadzoru potwierdziły odpowiedni 

ich stan techniczny. Wymienione obiekty są użytkowane w ciągu całego roku,  

nie tylko podczas wakacji w związku z tym są kontrolowane na bieżąco. Wszystkie obiekty 

były przygotowane na przyjęcie dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu użytkownikom tych obiektów. 

Kontrolom poddano również place zabaw.  

Na terenie gminy Kluczbork - 27 szt ,  

na terenie gminy Byczyna - 9 szt. 

na terenie gminy Wołczyn - 1 szt. 

W sumie skontrolowano 37 placów zabaw , wszystkie były w odpowiednim stanie 

technicznym za wyjątkiem jednego w miejscowoci Nasale - gm. Byczyna . Znajdujące  

się urządzenia zabawowe i jedna z huśtawek były uszkodzone. Wobec powyższego wydano 

decyzję nakazującą usunięcie do dnia 15-08-2017 r. nieprawidłowości i jednocześnie 

zakazując jego użytkowanie do tego czasu. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 

30-08-2017 r. wykazała, że plac zabaw został zlikwidowany. 

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Wszystkie kontrole placów zabaw prowadzono przy udziale przedstawicieli samorządu 

terytorialnego. Z doświadczenia z lat ubiegłych jak i tego roku można stwierdzić,  

że współpraca na tym polu układa się poprawnie a osoby odpowiedzialne za utrzymanie 

tych obiektów budowlanych w zdecydowanej większości wywiązują się ze swoich 

obowiązków. 

 

Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie poinformował, że okres wakacyjny przebiegał  

w roku bieżącym bardzo spokojnie. W trakcie prowadzonych czynności nie ujawniono 

wykroczeń w miejscach publicznych z udziałem osób nieletnich. 
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Odnotowano natomiast interwencje związane z zaśmiecaniem miejsc publicznych  

oraz utrzymaniem porządku w gminach. W związku z czynnościami w tym zakresie 

nałożono kilkanaście mandatów oraz ujawniono kilku sprawców. 

Odnotowano również 26 interwencji związanych z biegającymi bezpańskimi psami w wyniku 

tych czynności odnaleziono siedmiu właścicieli zwierząt, przeprowadzono trzy adopcje oraz 

ukarano czterech właścicieli mandatem karnym na podstawie artykułu 77.  

Dużym udogodnieniem przy tego tupu działaniach jest Azyl w Gieralcicach, który umożliwia 

kompleksowe rozwiązanie sytuacji związanej z bezpańskimi psami. W roku 2017 

odnotowano 60 takich interwencji. 

 

 

Ad 2 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przekazała informację,  

że w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim ustalono: 

Na terenie powiatu kluczborskiego zostało zorganizowanych 36 turnusów wypoczynkowych 

dla dzieci i młodzieży. Łącznie we wszystkich formach wypoczynku uczestniczyły 864 osoby. 

Skontrolowano 11 turnusów. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono jeden 

przypadek naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych w zakresie utrzymania porządku  

i czystości obiektu, w trakcie trwania II turnusu obozu rycerskiego zorganizowanego  

w Polsko-Czeskim Centrum Kształcenia Rycerskiego w Biskupicach, którego organizatorem 

był ALMATUR Opole. 

Posiłki, dla uczestników wypoczynku, były przygotowywane przez placówki gastronomiczne 

prowadzące całoroczną działalność. Placówki te są objęte nadzorem sanitarnym i spełniają 

wymagania sanitarno-higieniczne niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie 

produkcji i transportowania potraw. Przeprowadzono kontrolę warunków sanitarno-

higienicznych oraz dokonano oceny jakości żywienia w następujących obiektach: 

 „Gród Rycerski” w Biskupicach – posiłki obiadowe dla  wszystkich turnusów obozu 

rycerskiego zorganizowanych przez ALAMTUR były przygotowywane i dostarczane  

w formie cateringowej przez stołówkę w Szkole Podstawowej w Byczynie. Śniadania  

i kolacje  były przygotowywane na miejscu, 

 Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny Stobrawa w Kluczborku, ul. Sportowa –

wszystkie posiłki dla turnusów obozu sportowego były przygotowywane i dostarczane 

przez restaurację „REWA”  w Kluczborku, ul. Zamkowa 2, 

 Gospodarstwo agroturystyczne„ Stodoła” w Bogdańczowicach – dzieci przebywające  

na półkolonii w gospodarstwie agroturystycznym korzystały z posiłków 

przygotowywanych przez gospodarzy na bazie własnej kuchni. Spożywanie posiłków 

odbywało się w wydzielonej części gospodarstwa/jadalni. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu 

sanitarno-technicznego pomieszczeń wykorzystywanych przy przygotowywaniu, 

rozdzielaniu i spożywaniu posiłków. Jakość żywienia, oceniona na podstawie analizy 

jadłospisów, nie budziła zastrzeżeń. Posiłki były urozmaicone pod względem doboru 

składników i smaku, uwzględniano sezonowość produktów, białko pochodzenia 

zwierzęcego, ryby i przetwory, produkty bogate w węglowodany oraz dodatek warzyw  

i owoców. 

Dla uczestników wypoczynku i ich opiekunów prowadzono działania edukacyjno- 

informacyjne. Przeprowadzono 9 spotkań, w których wzięło udział łącznie 251 uczestników 

wypoczynku i 14 wychowawców. Opracowano prezentację multimedialną na temat 

bezpiecznych wakacji oraz prowadzono pogadanki, dotyczące, m.in.: zatrucia grzybami, 

zatruć pokarmowych, bąblowicy, chorób odzwierzęcych, ukąszeń przez żmije i owady, 

chorób przenoszone przez kleszcze, meningokokowego zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych, HIV/AIDS, „dopalaczy”, ograniczenia używania soli, zagrożeń wynikających 

z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, higieny osobistej,. 

Dystrybuowano materiały edukacyjne w formie broszur i ulotek związanych z letnim 

wypoczynkiem, bezpieczeństwem sanitarnym i zagrożeniami zdrowotnymi: „Druga strona 

wakacji”, „Patent na Bezpieczne Wakacje”, „Zasady bezpiecznego spożycia surowych 

warzyw i owoców”, „Podstawowe informacje dotyczące norowirusów” oraz innych zatruć 

pokarmowych, zatruć grzybami, zakażeń pasożytniczych, bąblowicy i kleszczy, choroby 

meningokokowej oraz udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach słonecznych, użądleniach 

przez owady, dopalaczy. Korzystano z plansz „ Kleszcze” oraz „ Borelioza”. 

Materiały edukacyjne zamieszczono również na stronie internetowej PSSE w Kluczborku. 

W trakcie trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na ternie powiatu kluczborskiego 

odnotowano 1 interwencję. Interwencja była anonimowa, dotyczyła niezgłoszenia przez 

organizatora w elektronicznej bazie danych wypoczynku. Po przeprowadzonej wizji lokalnej 

ustalono, że pod wskazanym adresem nie został zorganizowany wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży. 

 

Ad.3 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnosząc się do oceny 

bezpieczeństwa pożarowego w okresie wakacyjnym poinformował, że odnotowano:  

w okresie od 24.06.2017 do 31.08.2017 

pożar mały   - 56 

pożar średni   - 3 

pożar duży   - 2 

pożar bardzo duży  – 0 

OGÓŁEM POŻARÓW   - 61 
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Do poważniejszych pożarów można zaliczyć: 

1. 08.07.2017r. Godz 09:15 Kluczbork- pożar w budynku wielorodzinnym. Spaleniu uległo 

wyposażenie mieszkania. Straty 8 tys. zł 

2. 10.07.2017r. Godz 14:20  Dobiercice gm. Byczyna - pożar zboża na pniu. Spaleniu 

uległo 15 ha zboża – jęczmienia Straty 90 tyś. zł 

3. 01.08.2017r. Godz :14:21  Jakubowice gm. Byczyna- pożar zboża na pniu. Spaleniu 

uległo 2,23 ha jęczmienia. Straty 6 tys. zł 

4. 05.08.2017r. Godz 14:20  Markotów Mały gm. Wołczyn - pożar zboża na pniu. Spaleniu 

uległo  4 ha. pszenicy, 2 ha mieszanki zbóż owsa i jęczmienia i 5 ha ścierni  straty 20 

tyś. zł 

5. 08.08.2017r. Godz 16:59 Jasienie gm. Lasowice - pożar prasy do słomy na polu.  

Straty 8 tyś. zł 

6. 15.08.2017r. Godz 14:45  Szum nadleśnictwo Kluczbork – pożar młodnika 0,75 ha. 

Straty 40 tys. zł 

Miejscowe Zagrożenia od 24.06.2017 do 31.08.2017 

Małe    - 24 

Lokalne   - 121 

Średnie    - 0 

Duże    - 0 

Gigantyczne   - 0 

OGÓŁEM MZ   - 145 

Do poważniejszych MZ można zaliczyć: 

1. 28.06.2017r. Laskowice. Silny wiatr zerwał blaszany dach wraz z więźbą dachową z 

budynku gospodarczego (szopka) o wymiarach 3x6 m. Straty 6 tyś. zł 

2. 30.06.2017r. Godz 06:55 Bogdańczowice,  Samochód dostawczy Mercedes Benz z 

zabudową chłodniczą najechał na tył naczepy samochodu ciężarowego. Jedna osoba 

poszkodowana. Straty 10 tyś zł. 

3. 07.07.2017r. Godz 18:33  Byczyna, Wypadek trzech samochodów osobowych, dwie 

osoby poszkodowane. Straty 50 tyś zł. 

4. 11.07.2017r. Godz 05:22  Krzywiczyny,zderzenie czołowe dwóch samochodów 

osobowych. Dwie osoby poszkodowane, straty 20 tyś zł. 

5. 20.07.2017r. Godz 00:05  Bogacica, Samochód osobowy marki BMW leży na dachu na 

środku jezdni. Nie ma osób podróżujących na miejscu zdarzenia. Brak tablic 

rejestracyjnych.  Straty 25 tyś zł. 

5. 19.08.2017r. Godz 12:09 Jasienie Dk nr 45, Dachowanie samochodu osobowego, dwie 

osoby poszkodowane. Straty 15 tyś zł. 

6. 19.08.2017r. Godz 19:19 Kostów Dk nr 11, Zderzenie dwóch samochodów osobowych. 

Dwie osoby poszkodowane. Straty 20 tyś zł. 
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7. 23.08.2017r. Godz 13:20 Biadacz DK nr 42. Wyniku gwałtownego hamowania 

samochodu osobowego  marki VW Passat jadący z tyłu Seat Ibiza nie wyhamował i  

najechał na tył VW Passata, a VW Passat siłom uderzenia Seata najechał na tył Fiata Punto. 

W wskutek wypadku obrażeń doznały dwie osoby jadące Seatem. Straty 16 tyś zł. 

 

Ad.4 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku przedstawiając  aktualną sytuację i 

podejmowane działania związane z wystąpieniem choroby afrykańskiego pomoru świń 

(ASF) w Polsce przypomniał historię powstania choroby w Europie oraz że największe 

zagrożenie w powiecie wystąpi, gdyby choroba pojawi się na największej fermie tuczu 

trzody chlewnej w Dobiercicach, (gm. Byczyna). Powiatowy Lekarz Weterynarii 

przypomniał, że zostało udowodnione, iż głównie ludzie przenoszą wirusa ASF. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku do udziału w posiedzeniu zaprosił eksperta, 

lekarza weterynarii, pana Andrzeja Giedrojcia w celu przeprowadzenia szkolenia 

doskonalącego dotyczącego przedstawienia procedur postępowania 

 ze zwierzętami bezdomnymi i żyjącymi w stanie wolnym (dzikimi), stwarzającymi 

zagrożenie na terenach zurbanizowanych oraz poszkodowanymi w kolizjach drogowych 

z uwzględnieniem sposobów postępowania. 

Na wstępie pan doktor odniósł się do stosowania broni Palmera informując, że obecnie  

ma dostęp do takiej broni ale trzeba mieć świadomość że zastosowany środek usypia 

zwierzę dopiero po 20 minutach. W tym czasie zwierzę może oddalić się na znaczną 

odległość oraz rozjuszone wykonać wiele nieprzewidzianych rzeczy. Hodowcy żubrów 

posiadają środek usypiający zwierzę natychmiast, ale strzelba musi być ładowana w 

warunkach specjalnych w celu wyeliminowania przypadkowego zaaplikowania środka przez 

strzelca, a koszt jednej dawki wynosi ok. 20 000 zł. Środki usypiające mogą być stosowane 

jedynie przez lekarzy weterynarii. 

Należy również pamiętać że celność strzału uzależniona będzie od odległości do celu, ilości 

niezbędnego środka w strzykawce, siły ciśnienia gazów w rurze strzelby, warunków 

wietrznych itp., i w niektórych sytuacjach oddanie strzału nawet na odległość 15 metrów 

może być bardzo trudne. 

W związku z powyższym pan Krzysztof Bocianek zaproponował rozważenie możliwości 

stosowania dostępnych na rynku siatek oraz zawarcie stosownych umów z myśliwymi. 

Pan Andrzej Giedrojć przypomniał że obecnie dziki odłowione w miastach nie mogą  

być ponownie wypuszczone do lasu oraz, że zastosowanie siatki na dzika czy daniela nie 

zawsze będzie środkiem skutecznym gdyż zwierzęta te są bardzo mocne. Musimy również 

pamiętać, że jedno kopnięcie takiego zwierzęcia nawet unieruchomionego w siatce  

może spowodować śmierć człowieka. 

Najskuteczniejszą metodą byłoby zastosowanie odstrzału przez myśliwego lub policjanta  
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z broni gładko lufowej z tłumikiem i noktowizją. 

Brakuje jednak jednoznacznych przepisów prawnych kto powinien prowadzić odstrzał  

w terenie zabudowanym. 

Pan Andrzej Giedrojć przypomniał że obecnie na wirusa ASF nie ma skutecznej szczepionki, 

a zwierzę zarażone pada w przeciągu sześciu dni natomiast oporność na wirusa uzyskiwana 

jest  po 8 – 9 dniach. 

Wirus jest mało odporny na wysokie temperatury podczas gotowania lub pieczenia mięsa, 

ale zamrożony morze przetrwać nawet trzy lata. 

Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie zwrócił uwagę, że w niektórych przypadkach 

użycie broni może być podyktowane stanem wyższej konieczności, musimy jednak 

pamiętać, że brak chociaż jednej z niezbędnych przesłanek będzie rodzic bardzo poważne 

konsekwencje prawne. Dlatego musimy usiąść wszyscy razem analizując różne wytyczne,  

i przepisy w celu wypracowania jasnych sposobów postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia wynikającego z kontaktu z dzika zwierzyną. 

W odniesieniu do procedur postępowania ze zwierzętami poszkodowanymi w kolizjach 

drogowych oraz postępowania ze zwłokami zwierząt padłych Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kluczborku poinformował że zwierzęta padłe przy drodze zostały zlecone  

do usunięcia i utylizacji firmie zewnętrznej, natomiast gminy powinny partycypować  

w kosztach ich utylizacji. 

Zgodnie z obowiązującą wykładnią prawną zarządca drogi odpowiada za usunięcie padłego 

zwierzęcia z drogi, samorząd gminny odpowiada za usunięcie tego zwierzęcia  

oraz jego utylizacje, ale brakuje wskazania podmiotu, który powinien poność koszty 

związane z wykonanymi czynnościami. 

Pan Krzysztof Bocianek zasugerował powiadamianie o takich przypadkach dodatkowo kół 

łowieckich.  

Pan Andrzej Maliński przedstawiając stanowisko Gminy Wołczyn zaproponował,  

że jeśli jest to zwierzę dzikie, które stanowi własność Skarbu Państwa więc decydentem  

w tych sprawach powinien być łowczy danego koła łowieckiego. To on decyduje  

co ze zwierzyną zrobić. Jeśli zapada decyzja o konieczności utylizacji zwierzyny to gmina 

organizuje wykonanie tej czynności obciążając jej kosztami Państwo. 

Pan Andrzej Giedrojć zwrócił uwagę, że koła łowickie nie są właścicielem zwierzyny dzikiej, 

a Państwo jest jej właścicielem w przypadku pozyskania w trakcie polowania  

przez myśliwego. Koła łowieckie maja policzoną zwierzynę oraz plany zgodnie z którymi 

zwierzyna jest pozyskiwana. 

Pan Andrzej Maliński poinformował, że gmina Wołczyn jest w fazie końcowej opracowania 

procedur, które zostaną przedstawione wszystkim organom uczestniczącym w tym procesie 

celem wniesienia swoich uwag, zaakceptowania wersji ostatecznej oraz wdrożenia  

do stosowania. 
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Pani Urszula Pękala Duda zwróciła się z zapytaniem do pozostałych trzech gmin  

czy posiadają opracowane procedury postepowania ze zwierzętami. 

Pan Dariusz Dec –poinformował, że Gmina Kluczbork posiada zawarte stosowne umowy  

w odniesieniu do zwierząt towarzyszących, a zawarte porozumienia obejmują również 

utylizację padłej zwierzyny dzikiej. 

Umowy dotyczące współpracy podpisano z lekarzami weterynarii, firmami utylizacyjnymi 

oraz zajmującymi się odławianiem zwierzyny. 

Gmina Kluczbork obecnie nie posiada szczegółowo określonych procedur postępowania  

ze zwierzętami dzikimi i agresywnymi ponieważ brakuję odpowiednich szczegółowych aktów 

prawnych określających zakresy obowiązków oraz skuteczne sposoby postępowania  

w omawianych okolicznościach. 

Gmina złożyła zamówienie ofertowe na zakup jednej siatki ochronnej weterynaryjnej,  

która zostanie zdeponowana w magazynie OC. 

Przedstawiciel Gminy Lasowice Wielkie poinformowała, że podpisano stosowne umowy  

z lokalnymi lekarzami weterynarii, a zakres zawartych porozumień w pełni zapewnia 

swobodę działania. 

Pan Marek Rychlicki poinformował, że Gmina Byczyna przyjęła takie samo rozwiązanie  

jak wcześniej zaprezentowała Gmina Kluczbork. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku uczestnikom posiedzenia przekazał plakaty  

i ulotki dotyczące zapobiegania ASF na rzecz przeprowadzenia kampanii informacyjnej 

wśród społeczeństwa. 

 

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Pani Wicestarosta Urszula Pękala 

Duda Szef PZZK w Kluczborku zawnioskowała o przekazanie przez gminy opracowanych 

procedur postępowania ze zwierzętami dzikimi i agresywnymi oraz podziękowała 

uczestnikom posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku 

 za udział w spotkaniu. 


