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Informacja z posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w dniu 17.09.2014 r. 

 

 W dniu 17.09.2014 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku miało 

miejsce posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w imieniu 

Szefa PZZK otworzył Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego  

w Kluczborku. 

Po przywitaniu uczestników posiedzenia (lista obecności w załączeniu).                               

Pan Mieczysław Zaleciński przedstawił następujący porządek spotkania: 

1) Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2014”; 

2) Dokonanie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim; 

3) Dokonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim; 

4) Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem 

choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce 

5) Szkolenie doskonalące dotyczące ogólnych informacji na temat gorączki krwotocznej 

Ebola AVD, (ocena ryzyka oraz zapobieganie). 

Ad.1. 

Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2014” 
Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku przedstawił ocenę w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego w okresie wakacyjnym. W roku bieżącym tradycyjnie, 

podobnie jak w latach ubiegłych działania funkcjonariuszy policji prowadzone                    

były głównie w sferze prewencyjnej, profilaktycznej oraz kontrolnej.  

Z przekazanego sprawozdania wynika, że funkcjonariusze policji w ramach realizowanych 

działań zmierzający do poprawy bezpieczeństwa wykonali:  

Liczba wspólnych patroli ze/z: 

- Strażą Miejską   - 6 

- Strażą Ochrony Kolei  - 7 

- innymi podmiotami  - 2 (GKRPA) 

 Liczba ujawnionych przypadków niewłaściwie sprawowanej opieki 

rodzicielskiej i podjęte w skutek tego działania:   7 interwencji 

- Liczba ujawnionych nieletnich, będących pod działaniem alkoholu, narkotyków (krótki 

opis okoliczności ujawnienia)  6 osób 

- Liczba ujawnionych uciekinierów z: 

- z domu rodzinnego -    3 

- placówek -    9 

Liczba kontroli placówek wypoczynku letniego, w tym wspólnie z Sanepidem. Strażą 

Pożarną, innymi podmiotami - SANEPID -  3 

Liczba skontrolowanych miejsc masowej rozrywki, dyskotek, klubów, itp. -   30 

Liczba przeprowadzonych pogadanek i spotkań profilaktycznych z dziećmi 

i młodzieżą (jeśli wystąpiły również z rodzicami, pedagogami), w tym: 

przed rozpoczęciem   okresu wakacyjnego :  32 spotkania 

w trakcie wakacji:     12 spotkań 

- w placówkach organizujących wypoczynek (kolonie, obozy, półkolonie) 8 spotkań 

- w świetlicach, klubach (miejscach spotkań dzieci i młodzieży) festyny 4 spotkania 

 

Opis przedsięwzięć podejmowanych na rzecz porządku i bezpieczeństwa w czasie 

wakacji (krótka charakterystyka działań wraz z osiągniętymi wynikami, ilością 

uczestników); 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku podczas wakacji w toku 

codziennej służby dokonywali systematycznych kontroli stałych miejsc grupowania  

się dzieci i młodzieży, głównie parki, skwery, tereny przyszkolne  

itp., gdyż w tych miejscach dochodzi najczęściej do różnego rodzaju zakłóceń, czy też 

uszkodzeń mienia. Ponadto mając na uwadze kontynuację ogólnopolskiej kampanii 

edukacyjnej, której głównym celem jest edukacja sprzedawców napojów alkoholowych 



 2 

poprzez zwracanie uwagi, że dorosły wygląd klienta nie oznacza pełnoletniości 

funkcjonariusze tut. KPP a szczególnie dzielnicowi mając na uwadze przepisy Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości kontrolowali systematycznie placówki handlowe sprzedające 

alkohol. Przy okazji tych kontroli przypomniano właścicielom i pracownikom w/w sklepów 

o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom poniżej  

18 r. ż. 

W okresie wakacji policjanci KPP w Kluczborku nałożyli łącznie 64 MKK z art. 43' 

ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wszczęto 

postępowanie z art. 43 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. 

W okresie dwóch miesięcy wakacyjnych na terenie powiatu kluczborskiego 

ujawniono ogółem 6 osób małoletnich będących pod wpływem alkoholu. Bezpośrednio 

przed wakacjami na terenie powiatu kluczborskiego realizowano spotkania z dziećmi  

i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych jak również najmłodszymi 

wychowankami przedszkoli. 

Spotkania te miały na celu podniesienie świadomości najmłodszych z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również przypomnienie o zachowaniu 

bezpieczeństwa w trakcie beztroskiego odpoczynku w domu na podwórku  

czy też podczas pobytu nad wodą. 

W trakcie spotkań z młodzieżą przypomniano równie o odpowiedzialności 

prawnej w myśl „ Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" i konsekwencjach 

prawnych wszelkich zachowań ryzykownych. 

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się na terenie KPP Kluczbork spotkanie  

z najmłodszymi uczestnikami półkolonii letniej zorganizowanej przez Świetlicę 

Socjoterapeutyczna PARASOL w Kluczborku. W trakcie tego spotkania zostały 

przypomniane zasady bezpiecznego wypoczynku, prawidłowego zachowania się wobec 

osób nieznajomych oraz przyjęcia właściwej postawy wobec atakującego psa itp. 

W dniu 4 lipca 2014 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  

w Kluczborku uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi uczestnikami kolonii mieszczącej  

się w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. 

Przewodnim tematem spotkania było hasło: „Rowerem bezpiecznie do celu". W trakcie  

tej wizyty dzieci oprócz przypomnienia wiedzy teoretycznej na temat bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym rowerzystów usłyszały prelekcję dot. przestrzegania bezpiecznych 

zachowań w domu, na podwórku czy też nad wodą. Miały możliwość zapoznania  

się z bliska z radiowozem i motocyklem policyjnym. 

W dniu 7 i 11 lipca 2014 roku asystent ds. nieletnich i patologii Komendy 

Powiatowej w Kluczborku oraz dzielnicowy PP w Byczynie przeprowadzali spotkania  

z dziećmi oraz młodzieżą przebywającą na kolonii znajdującej się na terenie polsko - 

czeskiego Centrum Szkolenia Rycerskiego w Biskupicach - Brzóskach. Na turnusie 

przebywały dzieci z Polski i Czech - łącznie 46 osób w wieku 8 - 17 lat. W trakcie  

tych spotkań zostały przypomniane zasady bezpiecznego wypoczynku oraz poruszania  

się po drogach. Został również zaprezentowany radiowóz policyjny wraz ze sprzętem. 

14 lipca 2014 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  

w Kluczborku gościli dzieci z półkolonii z Młodzieżowego Domu Kultury. W trakcie  

tej wizyty dzieci oprócz przypomnienia wiedzy teoretycznej na lemat bezpiecznego 

zachowania w domu, na podwórku czy też nad wodą miały możliwość zapoznania  

się z bliska z radiowozem, motocyklem jak również mogły zwiedzić osobiście 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Największym jednak zainteresowaniem cieszył  

się pokaz tresury psów służbowych. Ponadto policjanci Posterunku Policji w Byczynie  

w toku codziennej służby podczas wykonywania obowiązków służbowych dokonywali 

systematycznych kontroli rejonu zalewu Brzóska jak również terenu basenu miejskiego. 

W dniu 18.07.2014 roku na terenie gminy Kluczbork odbyły się wzmożone 

działania prewencyjno - kontrolne pt. „ PUB " wspólnie z przedstawicielami Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariuszami Straży 

Miejskiej w Kluczborku. Powyższe działania ukierunkowane były na : 

- ujawnianie osób małoletnich spożywających napoje alkoholowe, 

- ujawnianie osób małoletnich posiadających środki odurzające, 

- ujawnianie przypadków naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu  
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w trzeźwości przez pracowników lokali gastronomicznych posiadających 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- ujawnianie osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach publicznych. 

 

Ponadto w piątek tj. 29.08.2014 roku z uwagi na ostatni dzień odpoczynku 

młodzieży, kończący okres wakacji 2014 roku, przeprowadzone zostały wzmożone 

działania policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku pn. „ NIELAT ".  

Z doświadczenia nabytego podczas ubiegłych lat oraz działań prewencyjnych wynika,  

że rośnie wtedy zainteresowanie młodzieży alkoholem i środkami odurzającymi. 

Działaniami objęto głównie rejony sklepów, pubów, restauracji, skwerów i innych miejsc 

grupowania się młodzieży na terenie miasta i gm. Kluczbork i Wołczyn. 

Funkcjonariusze realizowali również zadania mających na celu 

przeciwdziałanie zdarzeniom dot. wykorzystywaniu dzieci do żebractwa, 

ochrony przed przemocą, okrucieństwem i wyzyskiem. 

Działania te ukierunkowano na niesienie pomocy, wskazanie miejsc i instytucji 

gdzie mogą znaleźć potrzebną pomoc i wsparcie. Realizowano w tym zakresie również 

działania profilaktyczno - edukacyjne nastawione na zapobieganie tym zjawiskom wśród 

dzieci i młodzieży a w szczególności : 

 systematyczne sprawdzanie miejsc przebywania dzieci i młodzieży np. ogródki 

działkowe, dworce, parki, ciągi handlowe itp. 

 prowadzenie rozpoznania osobowo - terenowego w celu monitorowania zjawiska 

żebractwa w rejonie służbowym, 

 podejmowanie współpracy z lokalnymi mediami w zakresie propagowania działań 

dot. zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym, 

 podejmowanie współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami społecznymi 

i innymi podmiotami w zakresie działań profilaktycznych oraz pomocowych. 

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku nie odnotowano żadnych 

zdarzeń z udziałem osób małoletnich w w/w zakresie. 

Współpraca z instytucjami poza policyjnymi  

Funkcjonariusze policji współpracowali z: 

 Młodzieżowym Domem Kultury w Kluczborku - coroczne spotkania z dziećmi 

przebywającymi na półkolonii; 

 Zakonem Kapucynów Parafii Rzymsko - Katolickiej w Wołczynie – zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom XVIII Spotkań Młodych, odbywających  

się w miesiącu lipcu w Wołczynie. 

 Strażą Miejska w Kluczborku i Wołczynie. 

 

Podsumowując bezpieczeństwo w czasie wakacyjny Pan Komendant podkreślił,  

że był to okres wyjątkowo spokojny bez odnotowanych utonięć oraz wypadków 

drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnosząc              

się do podsumowania powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2014” oraz oceny 

bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim poinformował, że: 

Skontrolowano siedem niżej wymienionych obiektów zgłoszonych do letniego wypoczynku 

dzieci i młodzieży: 

- Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy „Kemping 23” w Bąkowie, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

- Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „GODZIEMBA”, Ligota Zamecka 49, 

- OS i R Kluczbork Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny „STOBRAWA”, 

- Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

- Polsko - Czeskie Centrum Kształcenia Rycerstwa Biskupice – Brzózki, 

- „Centrum Zielone Szkoły” w Bażanach. 

Zorganizowano letnią akcję „Otwarte strażnice”: 14 grup/420 osób, oraz ćwiczenia  

na obiektach w zakresie ewakuacji. 

Podjęte działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez 

masowych z udziałem dzieci i młodzieży poprzez: 
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- czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Kluczborka 2014”, 

- czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

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

- edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku w czasie wakacji. 

Bezpieczeństwo wypoczynku w czasie wakacji omówione zostało również w ramach akcji 

„Otwarte Strażnice” z każdą grupą dzieci i młodzieży (miejsce: sala konferencyjna KP PSP 

w Kluczborku). 

W maju i czerwcu 2014r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych (edukacja  

dla bezpieczeństwa) przeprowadzono spotkania w formie pogadanek oraz pokazy  

dla dzieci i młodzieży, z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w czasie letniego 

wypoczynku oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Spotkania przeprowadzono w następujących ośrodkach: 

- Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku - 20-22.05.2014r., 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku - 22.05.2014r., 

- Stadionie Miejski przy ul. Sportowej w Kluczborku - 1.06.2014r., 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5w Kluczborku - 3.06.2014r., 

- Publicznym Przedszkolu w Bogacicy - 12.06.2014r., 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1w Kluczborku - 14.06.2014r., 

- Przedszkolnym Oddziale Zamiejscowym w Łowkowicach - 20.06.2014r., 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku - 24.06.2014r., 

W Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Kluczborku przeprowadzono ćwiczenie  

na obiekcie: Zbiornik Retencyjny ”Kluczbork” w dniach  9-11.06.2014r., którego celem  

i założeniem było doskonalenie taktyki w posługiwaniu się sprzętem pływającym  

oraz sposoby ewakuacji osób podtopionych lub tonących (ćwiczenie zorganizowano               

dla jednostek PSP i OSP), 

Zorganizowano również ćwiczenie obserwowane z okazji Dnia Dziecka na terenie Galerii 

Miodowej w Kluczborku (pogadanka na temat bezpiecznych wakacji, w trakcie których 

omówiono oraz wykonano pokaz podstawowych czynności z zakresu Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy). 

Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu, 

przedstawiając realizowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci                

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 2014” poinformował, że: 

działania funkcjonariuszy ograniczają się do kontroli przewozów autokarowych do miejsc 

wypoczynku bądź z odbytego wypoczynku. Na terenie powiatu kluczborskiego w okresie 

letnim przeprowadzono dwadzieścia dwie takie kontrole. W wyniku przeprowadzonych 

czynności ukarano sześciu kierowców za przekroczenie przyjętych, dopuszczalnych norm 

czasu pracy. 

Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie poinformował, że okres wakacyjny 

przebiegał w roku bieżącym barda spokojnie. W trakcie prowadzonych czynności 

ujawniono tylko 17 wykroczeń, w tym pięć wykroczeń zakłócenia porządku  

w miejscach publicznych w wyniku których nałożono cztery mandaty i odwieziono pięć 

osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania. 

Działania Straży Miejskiej w Wołczynie były często prowadzone wspólnie z policją. 

 

Ad.2 

Dokonanie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przekazała informację,                      

że w ramach podejmowanych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci              

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku prowadzono: 

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Na terenie powiatu kluczborskiego zostały zorganizowane 33 turnusy wypoczynkowe  

dla dzieci i młodzieży w 6 obiektach: 

1. Gród Rycerski w Biskupicach – obóz rycerski, 

2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku –             

obóz sportowy, 

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

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

półkolonia w miejscu zamieszkania, 

5. Zespól Szkół Gimnazjalno, Licealnych i Zawodowych w Byczynie, Internat Polanowice 

– plener malarski, 

6. Budynek Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków – półkolonia w miejscu 

zamieszkania. 

Łącznie we wszystkich formach wypoczynku uczestniczyło 1149 osób. W trakcie trwania 

wypoczynku skontrolowano 10 turnusów, przeprowadzono 10 kontroli i wizytacji.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli obiektów nie stwierdzono naruszenia wymagań 

higieniczno-sanitarnych w zakresie utrzymania porządku i czystości.  

Dodatkowo przeprowadzono 4 kontrole w zakresie warunków i jakości żywienia dzieci  

i młodzieży w następujących obiektach: 

– Gród Rycerski w Biskupiach, 

– stołówka w Szkole Podstawowej w Byczynie, przygotowującą posiłki obiadowe  

dla uczestników kolonii organizowanych w Grodzie w Biskupicach, 

– Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa w Kluczborku, 

– Restauracja „Ratuszowa” w Kluczborku, przygotowująca posiłki dla uczestników obozu 

sportowego w Wojewódzkim Kampusie Stobrawa. 

Ww. placówki prowadzą całoroczną działalność, są objęte stałym nadzorem sanitarnym  

i spełniają wymogi sanitarno-higieniczne, niezbędne do prowadzenia działalności  

w zakresie produkcji. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego. Jakość żywienia oceniona  

na podstawie analizy jadłospisów nie budziła zastrzeżeń. Posiłki były urozmaicone  

pod względem doboru składników i smaku, uwzględniano białko pochodzenia 

zwierzęcego, stosowano dodatek warzyw i owoców. Posiłki transportowano w termosach, 

przeznaczonymi na ten cel środkami transportu. 

Ponadto w trakcie kontroli prowadzono działania edukacyjne. Przeprowadzono 5 spotkań 

dla 115 uczestników wypoczynku oraz 5 kierowników i 10 wychowawców. Tematyka 

spotkań dotyczyła m.in. zatruć grzybami, zatruć i zakażeń pokarmowych, bąblowicy, 

wścieklizny, zagrożeń wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, 

higieny osobistej, prawidłowego  przechowywania żywności, ukąszeń przez żmije, ostatni 

dzwonek, by zaszczepić się przed wakacjami. Wykonano ekspozycję wizualną na temat 

„Bezpiecznych wakacji”. W miejscach edukacji pozostawiano ulotki dotyczące tematyki 

edukacji. 

Niezależnie od działań podejmowanych w okresie letnim, przez cały rok szkolny wśród 

dzieci i młodzieży realizowane są programy dotyczące profilaktyki antytytoniowej  

oraz “Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Prowadzone są również działania 

programowe mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.  

W okresie wakacji na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano istotnych 

nieprawidłowości pod kątem przygotowania obiektów i miejsc pobytu  

dla wypoczywających osób, w tym dzieci i młodzieży. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kluczborku nie wpłynęła żadna interwencja, dotycząca warunków 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Wypoczynek  został zorganizowany w sposób 

zapewniający prawidłowe warunki odpoczynku, żywienia i rekreacji.  

Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu kluczborskiego w okresie 

letnim 

W okresie letnim na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano istotnych 

nieprawidłowości dotyczących niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego 

nadzorowanych placówek użyteczności publicznej oraz obiektów żywnościowo-

żywieniowych. 

Skontrolowano m.in. wodociągi sieciowe, wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, ustępy publiczne, przystanki autobusowe, dworce PKP  

oraz m.in. sklepy, zakłady produkujące żywność, lokale gastronomiczne. W żadnym  

z kontrolowanych obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W nadzorowanych wodociągach nie wystąpiły awarie lub inne zdarzenia, skutkujące 
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skażeniem wody lub przerwami w dostarczaniu wody, wymagającymi uruchomienia 

cystern. Nie było także interwencji ludności na jakość dostarczanej wody. 

W zakresie nadzoru nad ujęciami i urządzeniami wodociągowymi 

Na terenie powiatu kluczborskiego nadzorem sanitarnym objętych jest 13 wodociągów 

sieciowych, wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia  

oraz jeden wodociąg lokalny, zaopatrujący w wodę obiekty Ośrodka Wypoczynkowego  

w Bąkowie. Wszystkie wodociągi ujmują wodę z ujęć głębinowych, z otworów trzecio –  

i czwartorzędowych. PPIS przedstawił i omówił wyniki przeprowadzonych kontroli                 

w okresie wakacyjnym 

W okresie wakacji w żadnym z nadzorowanych wodociągów nie wystąpiły awarie lub inne 

zdarzenia, skutkujące skażeniem wody lub przerwami w dostarczaniu wody, 

wymagającymi uruchomienia cystern. 

W zakresie nadzoru nad basenami 

Na terenie powiatu funkcjonuje 5 basenów– kryta pływalnia w Kluczborku, trzy sezonowe 

baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie oraz czynny od roku działa basen w hotelu 

SPAŁKA w Kluczborku. W sezonie wakacyjnym skontrolowano baseny letnie.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącego stanu sanitarno-

porządkowego. Baseny letnie to obiekty kilkudziesięcioletnie, bez recyrkulacji wody  

i automatycznego chlorowania wody.  

Ogółem w lipcu i sierpniu pobrano 7 próbek do badań fizykochemicznych  

oraz 14 do badań mikrobiologicznych. Przez cały sezon woda nadawała się do kąpieli.  

Kryta pływalnia w Kluczborku w sierpniu, jak co roku, była nieczynna ze względu  

na przeprowadzane przeglądy techniczne oraz niezbędne remonty i modernizacje.  

Na podstawie badan wykonanych w czerwcu stwierdzono, że woda jest przydatna  

do kąpieli. 

W zakresie nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi 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).  

 

Stan sanitarno-higieniczny placówek żywnościowo- żywieniowych 

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w okresie sezonu letniego realizowany 

był w obiektach działających całorocznie, które w sezonie letnim, zwiększają swoją 

produkcję i zakres działalności. Do tej grupy obiektów zaliczyć należy m.in. piekarnie, 

ciastkarnie, punkty lodowe, zakłady gastronomiczne, stołówki w obiektach, w których 

organizowany był letni wypoczynek dzieci i młodzieży. W trakcie kontroli szczególną 

uwagę zwracano na zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego wprowadzanych  

do obrotu środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, na ich właściwą jakość 

zdrowotną, terminy ważności, znakowanie oraz legalność ich pochodzenia. Pobierano 

także do badań laboratoryjnych środki spożywcze, w tym  lody oraz wyroby cukiernicze. 

Żadna z próbek nie została zakwestionowana z uwagi na niewłaściwą jakość zdrowotną. 

Ogółem w  lipcu i sierpniu skontrolowano 58 zakładów, przeprowadzając w nich urzędowe 

kontrole żywności w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa 

żywnościowego. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano  

5 decyzje nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego oraz nałożono  

5 mandatów karnych za nieprawidłowości sanitarne. Przyczyną nałożenia mandatów 

karnych był niewłaściwy stan sanitarno higieniczny pomieszczeń (brak bieżącej czystości) 

oraz wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych. W sezonie 

letnim do stacji wpłynęły 3 interwencje od klientów dotyczące niewłaściwej jakości 

wprowadzanych do obrotu artykułów spożywczych – we wskazanych obiektach 

przeprowadzono szczegółowe kontrole sanitarne. W dwóch przypadkach interwencje 

potwierdziły się.  

W ramach działań profilaktycznych na stronie internetowej stacji zamieszczono 

informacje skierowane dla producentów rolnych i sadowników działających na rynku 
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spożywczym dotyczące obowiązku rejestracji działalności w inspekcji sanitarnej  

oraz nt. norowirusów w żywności. Ponadto informację w powyższym zakresie  

wraz z podstawowymi zasadami zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców  

i warzyw oraz w zakresie warunków bezpiecznego zbierania i wprowadzania do obrotu 

grzybów wraz z ulotką nt. Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania” przekazano 

do zarządców targowisk z prośbą o zamieszczenie na tablicach informacyjnych targowisk. 

 

Ponadto na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano żadnych zbiorowych zatruć 

pokarmowych oraz nie stwierdzono innych niebezpiecznych chorób zakaźnych i zakażeń.  

 

Ad.3 

Dokonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odnosząc             

się do punktu 3 posiedzenia przekazał że: 

Na terenie powiatu kluczborskiego wiodącą role w realizacji wszystkich podstawowych 

zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, pełni Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.  

Podczas prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, dodatkowe wsparcie operacyjne 

stanowi 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 10 włączonych do KSRG. 

Zaistniałe zdarzenia na terenie powiatu kluczborskiego w okresie: 01.06. - 31.08.2014r.. 

Zdarzenia ogółem, 

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku. Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Kluczborku odnotowała 191 wszystkich interwencji na terenie powiatu 

kluczborskiego. co stanowi spadek o 16% w stosunku do analizowanego okresu roku 

poprzedniego (229). 

Pożary, 

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku, jednostki ochrony przeciwpożarowej 

powiatu kluczborskiego uczestniczyły w likwidacji 58 pożarów na terenie powiatu (spadek 

o 12% w stosunku do analizowanego okresu roku poprzedniego (66)). Zdecydowana 

większość powstałych pożarów to pożary małe (57), które stanowią 98,3% wszystkich 

pożarów (58). 

Z analizowanych danych wynika, że rozkład pożarów w stosunku do miejsc oraz przyczyn 

ich powstania jest podobny do lat ubiegłych. Nadal głównymi przyczynami powstania 

pożarów, (53) to podpalenia umyślne i nieumyślne oraz nieostrożność osób dorosłych. 

Podczas sporządzania dokumentacji z pożarów, często określa się przyczynę powstania 

pożaru jako „nieustaloną". Wynika to z braku możliwości natychmiastowego, 

jednoznacznego podania rzetelnej informacji w tym zakresie. 

W analizowanym okresie, na terenie pow. kluczborskiego odnotowano jeden pożar 

zakwalifikowani jako „średni". 

Miejscowe zagrożenia, 

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku, jednostki ochrony przeciwpożarowej 

powiatu kluczborskiego uczestniczyły w likwidacji 127 miejscowych zagrożeń (MZ)  

na terenie powiatu, co stanowi spadek ilości MZ o 16% w stosunku do roku poprzedniego 

(152). Zdecydowana większość MZ została zakwalifikowana jako „MZ " lokalne (106), 

które stanowią 83% wszystkich MZ (127). Pozostałe 17% MZ (19) zarejestrowano  

jako „MZ" małe, natomiast 2 „MZ" zarejestrowano jako średnie". 

 

Ad. 4 Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji związanej                      
z wystąpieniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku realizując zaplanowany plan Posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku przekazał informacje              

na temat obecnej sytuacji związanej z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)          

w Polsce w tym: 

Informacje ogólne.  

Choroba i jej przyczyny.  

Choroba nie atakuje ludzi.  

Obszar występowania. 
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Strategia walki z chorobą 

- polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje                    

to zabicie i utylizację zwierząt chorych, ścisłą kwarantannę i kontrolę przemieszczania            

się zwierząt, ludzi, produktów i sprzętu. Oczyszczanie i dezynfekcję skażonych 

pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego, perlustracji mających 

na celu określenie zasięgu choroby oraz tworzenie stref dla oddzielenia obszarów 

zapowietrzonych i wolnych od choroby. Brak szczepionki przeciwko ASF.  

 

Ad.5 Szkolenie doskonalące dotyczące ogólnych informacji na temat 
gorączki krwotocznej Ebola EAVD, (ocena ryzyka                                   

oraz zapobieganie). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przedstawił: 

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola. 

Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce. 

Środki ochrony osobistej przy kontakcie z osobą bezobjawową, podejrzaną o zakażenie: 

Przy kontakcie z osobą z objawami choroby. 

Narażenia wysokiego ryzyka, narażenia niskiego ryzyka, narażenie o nieustalonym 

ryzyku. 

Podstawowe definicje. 

Uprawnienia PPIS. 

Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii. 

Wnioski. 

Na zakończenie Pan Mieczysław Zaleciński podziękował uczestnikom za udział  

w spotkaniu i zakończył posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w Kluczborku.  

 

  

 


