
Informacja z posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w dniu 05.10.2011 r. 

 

 

Na wstępie Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski Szef PZZK przywitał 

uczestników posiedzenia oraz przedstawił plan posiedzenia, a następnie poprosił  

o zrelacjonowanie działań prewencyjnych w ramach prowadzonej akcji. 

 

Tematem posiedzenia PZZK było: 

1) Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2011”, 

2) Ocena stanu sanitarno epidemiologicznego w okresie letnim, 

3) Ocena bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim. 

 

 

1. Podsumowanie powiatowej akcji  „Bezpieczne Wakacje 2011r.” 

 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku  

Z relacji Pana Komendanta oraz na podstawie otrzymanych informacji  

z KPP w Kluczborku wynika, że funkcjonariusze policji w okresie 22 czerwiec – 31 sierpień 

2011 roku, z czynności w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2011 r. ” realizowali: 

 

Liczba skontrolowanych autobusów komunikacji krajowej przed wyjazdem – 35 

 

Liczba skontrolowanych pojazdów w trakcie działań w tym: 

- autobusów krajowych    - 28 

- autobusów komunikacji międzynarodowej  - 3 

- samochodów osobowych    - 3542 

- samochodów ciężarowych    - 539 

 

Zastosowane środki prawne 

- mandaty karne     - 1843 

- wnioski o ukaranie     - 47 

- pouczenia      - 870 

 

Liczba zatrzymanych praw jazdy 

- z art. 87 kw, 178a kk    - 42 

- innych      - 6 
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Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych ze względu na: 

- stan techniczny     - 239 

- inne       - 33 

 

Liczba przeprowadzonych pogadanek 

- ilość pogadanek      - 5 

- ilość uczestników     - 330 

 

Liczba wspólnych patroli ze/z: 

- Strażą Miejską     - 7 

- Strażą Ochrony Kolei    - 1 

- innymi podmiotami (np. Strażą Leśną)  - 1 

 

Liczba oznakowanych  

- rowerów      - 53 

 

Liczba ujawnionych przypadków niewłaściwie sprawowanej opieki rodzicielskiej  

- w czerwcu odnotowano jeden przypadek sprawowania opieki rodzicielskiej przez matkę  

w stanie upojenia alkoholowego. Małoletnie dzieci zostały przekazane pod opiekę babci. 

Informację przesłano do Sądu Rejonowego w Kluczborku Wydz. III Rodzinny i Nieletnich. 

- w lipcu i sierpniu odnotowano trzy tego typu zdarzenia.  

We wszystkich trzech przypadkach informację przesłano do SR Wydz. III Rodz. i Nieletnich  

w Kluczborku. 

 

Liczba ujawnionych nieletnich będących pod działaniem alkoholu, narkotyków: 

- PP Wołczyn – ujawniono 3 osoby nieletnie pod wpływem alkoholu; 

- PP Byczyna – ujawniono 1 osobę nieletnią od wpływem alkoholu; 

- EDK Kluczbork – ujawniono 5-ciu nieletnich pod wpływem alkoholu . 

Ogółem stwierdzono zawartość alkoholu w organizmie u 9 osób  

 

Liczba kontroli placówek wypoczynku letniego, w tym z Sanepidem, Strażą Pożarną, innymi 

podmiotami       - 4 

 

Liczba skontrolowanych miejsc masowej rozrywki, dyskotek, klubów, itp.   - 3 

 

Liczba przeprowadzonych pogadanek i spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą: 

przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego        - 32  

w trakcje wakacji 
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• w placówkach organizujących wypoczynek (kolonie, obozy, półkolonie) - - 13 

• w świetlicach, klubach         - 4 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji podczas wakacji w toku codziennej służby 

dokonywali systematycznych kontroli stałych miejsc grupowania się młodzieży (głównie parki, 

skwery, tereny przyszkolne, ławki przed blokami ), gdyż w tych miejscach dochodzi najczęściej 

do zakłóceń spoczynku nocnego, ładu i porządku oraz uszkodzeń mienia. 

Mając na uwadze kontynuację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „ Pozory mylą - dowód 

nie ” – której głównym celem jest edukacja sprzedawców napojów alkoholowych, 

funkcjonariusze tut. KPP, kontrolowali systematycznie placówki handlowe sprzedające alkohol. 

Podczas kontroli nie ujawniono nieprawidłowości. Przy okazji tych działań przypominano 

właścicielom i pracownikom w/w sklepów o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych  

i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 r.ż., a także przekazywano materiały edukacyjne  

w postaci plakatów, ulotek, naklejek. Ogółem przeprowadzono 25 takich kontroli. 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym czas wakacyjny w dniu 18 czerwca 2011 roku odbył 

się „ Festyn Rodzinny” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr- 1 w Kluczborku pod 

hasłem: „ Dzień Szkoły bez Przemocy ”. W trakcie festynu zorganizowano pokaz sprzętu 

policyjnego , przeprowadzono pogadanki w poszczególnych grupach wiekowych. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko znakowania rowerów. 

13 lipca 2011 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku zorganizowano 

spotkanie z dziećmi przebywającymi na półkolonii, której organizatorem był Młodzieżowy Dom 

Kultury w Kluczborku. W trakcie tego spotkania przypomniano zasady bezpiecznego 

wypoczynku, prawidłowego zachowania wobec osób nieznajomych, prawidłowego zachowania 

wobec atakujących psów oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci obejrzały pokaz 

umiejętności psów policyjnych oraz usłyszały o zadaniach jakie realizują w toku codziennej 

służby policjanci poszczególnych ogniw w tym: patrolowo – interwencyjnego oraz ogniwa ruchu 

drogowego. Pokazano dzieciom pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz przedstawiono 

czynności, którymi zajmują się technicy kryminalni. 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Wołczynie w okresie zarówno bezpośrednio 

poprzedzającym wakacje jaki i w pozostałych miesiącach dokonywali systematycznych kontroli 

rejonów szkół i kompleksu sportowego „ Orlik ” w miejscowości Wołczyn. 

Ogółem przeprowadzono 26 kontroli. 

Bezpośrednio przed wakacjami, w dn. 16 czerwca 2011 roku przeprowadzono spotkanie  

z najmłodszymi mieszkańcami na terenie Publicznego Przedszkola w Wołczynie. 

Przedszkolakom zaprezentowano sprzęt policyjny, zorganizowano pokaz psów policyjnych. 

Funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznego 

poruszania się po drogach. Na zakończenie rozdano dzieciom książeczki pt. „ Bezpieczny 

Przedszkolak ”. 
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20 czerwca 2011 roku na terenie Basenu Miejskiego w Wołczynie zorganizowano spotkanie 

plenerowe pt. „ Bezpieczne Wakacje ” z uczniami klas 0 - III Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Wołczynie . W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego oraz 

Zespołu ds. Nieletnich. 

W dniach 17, 18 lipca oraz 22 sierpnia 2011 roku policjantka z Zespołu ds. Nieletnich  

i Patologii wraz z Rzecznikiem Prasowym tut. KPP przeprowadziły spotkania  

z dziećmi przebywającymi na półkolonii na terenie polsko – czeskiego Centrum Szkolenia 

Rycerskiego w Biskupicach – Brzózki . Tam również poruszono temat bezpiecznego 

wypoczynku podczas aktywnej formy spędzania wolnego czasu, opowiadano o zadaniach Policji 

i odpowiadano na pytania dzieci. 

Kolejne spotkania na terenie w/w. obiektu zostały przeprowadzone przez dzielnicowego 

z Posterunku Policji w Byczynie. Uczestnikami tych spotkań byli członkowie Bractwa 

Rycerskiego, opiekunowie oraz dzieci – (uczestnicy kolejnych turnusów zorganizowanych przez 

Biuro Podróży „Almatur”). 

Ponadto policjanci Posterunku Policji w Byczynie w toku codziennej służby podczas 

wykonywania obowiązków służbowych dokonywali systematycznych kontroli rejonu 

zalewu Brzóska, rejonu parku miejskiego, czy też miejskiego basenu kąpielowego w sumie 

przeprowadzono siedemnaście tego typu kontroli oraz dziewięć pod kątem sprzedaży alkoholu 

nieletnim w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych. 

 

Liczba  ujawnionych  uciekinierów  z : 

- z domu rodzinnego   - 3   

- placówek     - 7 

 

 

Pan Jacek Tomczak zwrócił uwagę na zwiększającą się ilość kradzieży w marketach, których 

sprawcami są nieletni i to nie zabawek ale produktów spożywczych. Z tego powodu wspólnie z 

innymi instytucjami podejmowane są próby ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Na zakończenie, w odpowiedzi na zapytanie pana Mieczysława Zalecińskiego, Pan Jacek 

Tomczak poinformował, że rok 2011 był kolejnym sezonem, w którym nie odnotowano 

utonięcia na terenie powiatu kluczborskiego. 

 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku 

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Na terenie powiatu kluczborskiego w okresie letnim zorganizowano 13 turnusów kolonii  

i obozów. W trakcie trwania wypoczynku skontrolowano 7 turnusów, w których uczestniczyło 

567 osób. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych  
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w zakresie utrzymania porządku i czystości. We wszystkich  zorganizowanych formach 

wypoczynku posiłki przygotowywane były przez placówki gastronomiczne, które prowadzą 

całoroczną działalność, są objęte nadzorem sanitarnym i spełniają wymogi sanitarno-

higieniczne niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i transportowania 

potraw. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, jakość 

żywienia oceniona na podstawie analizy jadłospisów nie budziła zastrzeżeń. 

Łącznie w lipcu i sierpniu skontrolowano: 

-  Gród Rycerskim w Byczynie – obóz rycerski, 

-  stołówkę w Szkole Podstawowej w Byczynie, przygotowującą posiłki obiadowe dla 

uczestników obozu w Grodzie Rycerskim w Byczynie, 

-  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku - obóz 

sportowy, 

-  stołówki przygotowujące posiłki dla uczestników obozu sportowego w Wojewódzkim 

Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku oraz w Gimnazjum  

nr 5 w Kluczborku,  

-  Wojewódzki Campus Sportowo-Rekreacyjny  „Stobrawa” w Kluczborku – obóz sportowy, 

-  Świetlica Terapeutyczna „Parasol” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku – 

kolonia. 

 

Działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej 

Działaniami w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej objęto zarówno uczestników 

wypoczynku jak i wychowawców. Przeprowadzono 7 spotkań edukacyjnych dla 431 

uczestników wypoczynku i 23 wychowawców. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. zatruć 

grzybami, zatruć i zakażeń pokarmowych, bąblowicy, chorób odzwierzęcych, przenoszonych 

przez kleszcze, profilaktyki tytoniowej, meningokokowych zapaleń opon mózgowo-

rdzeniowych, zagrożeń wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, higieny 

osobistej, prawidłowego przechowywania żywności, ukąszeń przez żmije. Przeprowadzono 

jeden konkurs plastyczny i wykonano ekspozycję wizualną na temat„ Bezpiecznych wakacji”  

w miejscach edukacji pozostawiano ulotki dotyczące tematyki edukacji. 

Ponadto wspólnie z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzono 

wizytację rolników indywidualnych. Podczas wizytacji zwracano uwagę rodziców na 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas prac żniwno-omłotowych. Na miejscu pozostawiano 

książeczki dla dzici pt.: „Przygoda na wsi”. 

 

Posumowanie 

W zakresie nadzorowanym przez inspekcją sanitarną nie odnotowano istotnych 

nieprawidłowości Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku nie wpłynęła 

żadna interwencja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wypoczynek został 

 



 6

zorganizowany w sposób zapewniający prawidłowe warunki odpoczynku, żywienia i rekreacji. 

Nie odnotowano wypadków, zatruć pokarmowych i innych zachorowań, mogących stanowić 

zagrożenie dla zdrowia uczestników. 

Jednak w dalszym ciągu niektórzy organizatorzy zbyt późno zgłaszają do Kuratorium Oświaty 

informacje dotyczące organizowanego wypoczynku (często w trakcie jego trwania). 

 

 

Pani Alicja Parzybut mł. isp. transportu drogowego - Inspekcja Transportu 

Drogowego w Opolu 

Celem podjętych działań była poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z przewozów 

autobusowych w okresie wakacji, ograniczenie ofiar zdarzeń drogowych z udziałem autobusów, 

a także kontrola legalności wykonywanych przewozów. W okresie od 23 czerwca  

do 31 sierpnia 2011 inspektorzy Oddziału Wydziału Inspekcji w Byczynie  na terenie powiatu 

kluczborskiego skontrolowali ogółem 202 pojazdy. W 40 przypadkach nałożono na 

przewoźników karę administracyjną, natomiast 72 kierowców zostało ukaranych mandatami 

karnymi. Zatrzymano 25 dowodów rejestracyjnych ze względu na uchybienia stanu 

technicznego pojazdów. Kontroli poddano także 6 autokarów przewożących dzieci i młodzież. 

W toku kontroli 3 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi za naruszenia  przepisów 

dotyczących stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy  

i postoju. Inspektorzy w Byczynie poddali również czynnościom kontrolnym 33 pojazdy  

w zakresie przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie oraz przekroczenia dopuszczalnej 

masy całkowitej. Efektem tych kontroli było stwierdzenie w 27 przypadkach nieprawidłowości , 

a następnie wszczęcie postępowań wyjaśniających. 

 

Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołczynie w miesiącu lipcu i sierpniu wspólnie  

z funkcjonariuszami policji wykonywali czynności zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2011” na terenie Gminy Wołczyn. 

- Wspólnie z funkcjonariuszami policji zabezpieczano „Dni Wołczyna” oraz „Spotkanie Młodych” 

zorganizowane w Wołczynie. 

- Wyrywkowo prowadzono obserwacje i kontrole punktów sprzedaży alkoholu. 

- Sprawdzano place zabaw oraz prowadzono kontrole terenu miejskiego kąpieliska.  

W wyniku opisanych działań stwierdzono 43 wykroczenia, w tym 14 wykroczeń związanych  

z zakłócaniem porządku w miejscach publicznych głównie spowodowanych spożywaniem 

alkoholu w miejscach publicznych.  

Sporządzono trzy wniosków o ukaranie do sądu. 

Nałożono sześć mandatów.  

Odwieziono osiem osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania. 
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Odnotowano dwa zgłoszenia o pogryzieniu przez biegające psy. W wyniku podjętych działań 

ustalono właścicieli zwierząt a psy poddano obserwacji w celu wyeliminowania 

prawdopodobieństwa wścieklizny. 

W podsumowaniu Pan Andrzej Szajniuk stwierdził, że ilość ujawnionych wykroczeń w stosunku 

do roku ubiegłego znacznie zmalała. 

 

2) Ocena stanu sanitarno epidemiologicznego w okresie letnim, 

 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku  

Nadzór nad wybranymi obiektami użyteczności publicznej 

W lipcu i sierpniu, zgodnie z harmonogramem skontrolowano m.in. wodociągi sieciowe, 

wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, a także 

ogólnodostępne piaskownice na placach zabaw, ustępy publiczne. W skontrolowanych 

obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego. 

 W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobierano do badań laboratoryjnych 

próbki wody z wodociągów oraz basenów letnich. Ogółem pobrano do badań 22 próbki wody  

z wodociągów oraz 22 próbki wody z basenów w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie. Jakość wody 

na basenach nie budziła zastrzeżeń i była przydatna do kąpieli.  

W związku z prowadzonymi remontami przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM" 

Sp. z o.o. w Kluczborku, w okresie letnim odnotowano w sieci wodociągowej ponadnormatywne 

ilości żelaza oraz manganu oraz podwyższoną mętność w wodzie z wodociągu w Kluczborku. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku w odniesieniu do w/w. wodociągu 

wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do dnia 30 września 

2011 r. W nadzorowanych wodociągach sieciowych nie stwierdzono zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego wody. 

 

Nadzór nad placówkami żywnościowo- żywieniowymi 

W okresie letnim wzmożono nadzór nad placówkami mogącymi stwarzać ewentualne 

zagrożenie epidemiologiczne, a więc punktami lodowymi, ciastkarniami, placówkami 

gastronomicznymi- zarówno tymi funkcjonującymi przez cały rok jaki sezonowymi (ogródki 

letnie, ruchome punkty gastronomiczne). W lipcu i sierpniu przeprowadzono łącznie 86 kontroli 

sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych min. skontrolowano 4 punkty lodowe, 

13 placówek gastronomicznych. Do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek lodów- ich jakość 

mikrobiologiczna nie budziła zastrzeżeń. W trakcie kontroli sprawdzano warunki 

przechowywania surowców, półfabrykatów i posiłków gotowych do spożycia (temperatura, 

segregacja), jakość środków spożywczych, terminy ważności, prawidłowość procesów 

technologicznych, dezynfekcji termicznej naczyń, prawidłowość dokumentowania czynności 
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związanych z realizacją zasad GHP/GMP, stan przygotowania sal konsumpcyjnych oraz 

sanitariatów przeznaczonych dla konsumentów. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie 

stwierdzono obiektów niezgodnych z wymaganiami. 

 

Podsumowanie 

W okresie lipca i sierpnia nie odnotowano istotnych nieprawidłowości dotyczących 

niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych placówek. 

W lipcu stwierdzono jedno ognisko zbiorowego zatrucia pokarmowego w mieszkaniu 

prywatnym. Dochodzeniem epidemiologicznym objęto 18 osób. Zachorowały 4 osoby, z tego  

3 osoby wymagały hospitalizacji. Czynnikiem etiologicznym zatrucia pokarmowego były 

bakterie Salmonella Enteritidis, które pochodziły prawdopodobnie z jajek użytych do 

przygotowania potraw. 

Ponadto na terenie powiatu kluczborskiego nie stwierdzono innych niebezpiecznych chorób 

zakaźnych i zakażeń.  

 

3. Ocena bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim 

 

Pan Janusz Krupa Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku omówił ocenę i wnioski z przeprowadzonych kontroli w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego w 2011r. w: 

- Młodzieżowym Domu Kultury, 

- Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

- polsko –czeskim Centrum Szkolenia Rycerstwa - Biskupice Brzózki. 

Wszystkie obiekty uzyskały pozytywną ocenę Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku lecz 

nie we wszystkich obiektach przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego są w pełni 

spełnione.  

Zastrzeżenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej zostały wskazane w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Kluczborku oraz w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Kluczborku.  

W zakresie bezpieczeństwa w okresie letnim od 1 czerwca do końca sierpnia 2011r 

odnotowano na terenie powiatu kluczborskiego 250 zdarzeń  

Uwzględniając wielkość pożaru odnotowano: 

- małych     - 60 

- średnich    - 5 

- dużych    - 2 

Uwzględniając miejsce powstania pożaru, najwięcej zdarzeń odnotowano w rolnictwie. 

W siedemnastu przypadkach przyczyną pożaru było podpalenie w pozostałych zdarzeniach na 

podstawie wstępnych oględzin nie ustalono przyczyn pożaru. 
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Dalsze procedury zmierzające do ustalenia przyczyn prowadzone są przez funkcjonariuszy 

policji jeśli zaistnieją wskazania do ich prowadzenia. 

Dodatkowo strażacy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i zabezpieczających w czasie 

wypadków i kolizji drogowych oraz przy usuwaniu powalonych drzew.  

Porównując statystyki z latami ubiegłymi można zaobserwować niewielką poprawę 

bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń pożarowych, a wynika to głównie z poprawy stanu 

technicznego wykorzystywanych urządzeń i maszyn w rolnictwie i przemyśle. 

Ilość pożarów wielkopowierzchniowych na terenie powiatu w istotny sposób jest 

minimalizowana za pomocą zainstalowanego systemu ostrzegalni. System ten umożliwia 

wczesne wykrycie oraz przekazanie informacji nawet o niewielkich ogniskach zapalnych na 

terenach leśnych. 

 

Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku  

w związku z gradobiciem oraz porywistymi wiatrami, które w roku bieżącym w województwie 

opolskim spowodowały znaczne straty w budynkach mieszkalnych oraz obiektach 

gospodarskich w gminach powiatu brzeskiego, zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia 

rezerwowej ilości plandek przez gminy powiatu kluczborskiego. 

 


