
Informacja z posiedzenia 

 Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku w dniu 29.06.2016 r. 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,                           

29 czerwca 2016 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego                   

w Kluczborku. Spotkanie otworzyła Pani Urszula Pękala-Duda Wicestarosta Kluczborski                   

Szef PZZK, która przywitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła tematykę omawianych 

zagadnień. 

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji, Z–ca Dowódcy Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej w Kluczborku, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Kierownik 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział                                     

w Kluczborku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku, Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie, 

przedstawiciel Powiatowego Centrum Zdrowia S. A.,  Szef PCZK – Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego                       

w Kluczborku, Przedstawiciel PKS Kluczbork Sp. z o.o., Naczelnik Wydziału Komunikacji                     

i Transportu Starostwa Powiatowego, Naczelnik Wydziału edukacji i Sportu, przedstawiciel 

Burmistrza Gminy Kluczbork, przedstawiciel Burmistrza Gminy Byczyna, przedstawiciel 

Burmistrza Gminy Wołczyn, przedstawiciel Wójta Gminy Lasowice Wielkie, inspektor Wydziału 

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

Na posiedzeniu omawiano następujące tematy: 

1. Organizacja i przygotowania do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci                  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku - „Bezpieczne Wakacje 2016” w powiecie 

kluczborskim. 

2. Stan urządzeń hydrotechnicznych oraz realizowane zadania przez Wojewódzki                  

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku na terenie powiatu 

kluczborskiego w 2016 roku. 

3.Przygotowanie służb, inspekcji, straży, Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.                        

do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu pielgrzymów oraz uroczystościach                      

i imprez organizowanych w dniach 20 - 25 lipca 2016 roku w ramach „Dni w Diecezjach”                     

na terenie gminy Kluczbork, w czasie  obchodów 31 Światowych Dni Młodzieży.   

4. Podsumowanie ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - „Koordynacja 

działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru w obiekcie o znaczeniu 

turystycznym - Grodzie Rycerskim pod Byczyną pod kryptonimem „GRÓD 2016”.  

Ad. 1 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku poinformowała,               

że 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. Od 1 maja 2016r. funkcjonuje nowa baza wypoczynku dostępna na stronie 

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: 

W okresie wakacyjnym wszystkie obiekty wykazane w elektronicznej bazie wypoczynku, 

zostaną skontrolowane. Podczas kontroli ocenie podlegać będą przede wszystkim warunki 

higieniczno-sanitarne, sposób przygotowywania posiłków oraz ocena żywienia na podstawie 

analizy jadłospisów. Ponadto prowadzone będą działania oświatowo-edukacyjne                             

dla uczestników wypoczynku, opiekunów i organizatorów.   

Aktualnie w trzech obiektach: w Kampusie „Stobrawa” w Kluczborku, Wojewódzkim Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku oraz Grodzie Rycerskim w Biskupicach 

trwa wypoczynek dzieci i młodzieży. Pierwsze turnusy rozpoczęły się 26 czerwca 2016 r. 

Skontrolowano dwa obiekty wypoczynku na terenie Kluczborka – nieprawidłowości                           

nie stwierdzono. 

Na stronie internetowej PSSE w Kluczborku zamieszczono Instrukcję Głównego Inspektora 

Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów                   

pod namiotami z czerwca 2016 r. 

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.- baseny kąpielowe, place zabaw,  ośrodki wypoczynkowe. 

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody PPIS w Kluczborku w dniu 15.06.2016 r. 

stwierdził, 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 jest przydatna do kąpieli. 

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

zamieszczane są na stronie internetowej PSSE w Kluczborku (http://pssekluczbork.pis.gov.pl)                         

w aktualnościach – informacje o jakości wody.  

Pod koniec 2015 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                    

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2016). Pojęcie pływalni zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.                                    

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r., poz. 656) – pływalnia to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, z trwałym brzegiem 

i dnem, wyposażony w3 urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.  

Zgodnie z tymi przepisami basenów letnich w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie nie można 

zakwalifikować do kategorii pływalni ze względu na brak wody przepływowej                            

https://poczta.men.gov.pl/owa/redir.aspx?SURL=4zDPKdOK2qAP850v3eee8gLLGnbR-04bEj-gP6oC3BB8CRpbhZHTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB5AHAAbwBjAHoAeQBuAGUAawAuAG0AZQBuAC4AZwBvAHYALgBwAGwA&URL=http%3A%2F%2Fwypoczynek.men.gov.pl
https://poczta.men.gov.pl/owa/redir.aspx?SURL=Tf0Q4FkIH_KnBKaz2OLSW30qR_LEoGMyZvEKBQcnAnx8CRpbhZHTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGUAbgAuAGcAbwB2AC4AcABsAA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.men.gov.pl
http://pssekluczbork.pis.gov.pl/


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).  

W sezonie letnim 2016 r. baseny kąpielowe w Bąkowie i Wołczynie będą napełniane wodą 

wodociągową, natomiast basen w Byczynie wodą ze studni głębinowej, należącej                      

do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Byczynie (woda pod względem mikrobiologicznym                

nie budzi zastrzeżeń, zawiera natomiast znaczne ilości azotanów – 116,15 mg/l). Dezynfekcja 

wody basenowej w Byczynie i Wołczynie odbywa się tylko ręcznie, natomiast w Bąkowie 

ręcznie i częściowo automatycznie.  

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach – od czerwca 2016 r. zarządca krytej pływalni 

w Kluczborku ma obowiązek badania wody oraz informowania ludności o jej jakości. 

Administrator obiektu uzgodnił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym                       

w Kluczborku harmonogram pobierania próbek wody z pływalni. Komunikaty o jakości wody 

powinny być zamieszczane przez zarządcę w obiekcie oraz na stronie internetowej OSiR                   

w Kluczborku, zgodnie z rozporządzeniem. 

Natomiast PPIS w Kluczborku, na podstawie wyników badań, ma obowiązek dokonania 

zbiorczej, rocznej oceny jakości wody, co nastąpi w czerwcu 2017 r.  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  

zgodnie z planem zatwierdzonym przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, z wodociągów wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, 

pobierane będą do badań laboratoryjnych próbki wody. Ocena jakości wody za I półrocze 2016 

r. przedstawiono w tabeli II. 

Ponadto w okresie letnim zaplanowano kontrole miejsc rekreacji, takich jak miejsce 

wykorzystywane do kąpieli na zbiorniku retencyjnym i 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 skontrolowano 37 placówek produkujących                  

i wprowadzających do obrotu środki spożywcze nietrwałe mikrobiologicznie, w tym 2 wytwórnie 

lodów, 2 automaty lodowe, 3 ciastkarnie, 4 restauracje oraz 4 punkty małej gastronomii. 

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 52 próbki 

środków spożywczych, w tym 5 próbek lodów oraz 10 próbek wyrobów ciastkarskich -                     

ich jakość mikrobiologiczna nie budziła zastrzeżeń. W okresie wakacyjnym przeprowadzone 

zostaną także kontrole sanitarne, w tym ocena jadłospisów w placówkach przygotowujących 

żywienie dla organizowanych na terenie powiatu form wypoczynku. 

Działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej: 

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku prowadzą działania 

edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży w ciągu całego roku. Tematyka działań dotyczy 

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 oraz racjonalnego żywienia (np. spożywania warzyw                        

i owoców, ograniczenia używania soli). Edukację bezpośrednią zostaną również objęci 

uczestnicy i wychowawcy wypoczynku organizowanego na terenie naszego powiatu. 

W czerwcu pracownik Sekcji  Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Kluczborku przesłał drogą 

elektroniczną do Urzędów Gmin, Starostwa, Komendy Policji  (wydziałów edukacji , 

administracji oświaty), ulotki – informacje na temat zdrowych i bezpiecznych wakacji m.in. 

broszura „zdrowe wakacje”, barszcz Sosnowskiego, „talerz zdrowia”, „mamo – tato”.  

 Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku,                        

który przedstawił przygotowania KPP w Kluczborku związane  z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku - „Bezpieczne 

Wakacje 2016” w powiecie kluczborskim.  

 W związku ze zbliżającym się okresem wakacji i koniecznością zapewnienia 

bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży na terenie powiatu kluczborskiego podjęte 

zostaną wzorem lat ubiegłych działania profilaktyczno - prewencyjne Policji pod nazwą 

„Bezpieczne Wakacje 2016”. 

 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. 

Bezpieczeństwo 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. 

Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku: 

 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.  

 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”.  

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania: 

 Do zakończenia roku szkolnego 2015/2016 należy prowadzić spotkania profilaktyczne               

z uczniami wszystkich typów szkół, ukierunkowane na rodzaje zagrożeń wynikających                  

z wypoczynku letniego i sposoby ich unikania. 

 Nasilić w dniu 24 -26 czerwca 2016 r. kontrole prewencyjne pod kątem ujawniania 



małoletnich naruszających przepisy prawa, szczególnie Ustawę o wychowaniu w trzeźwości                  

i Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Przez cały okres wakacji prowadzić działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i podających napoje  alkoholowe, informować o przepisach 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

 Prowadzić działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie, które nie  

korzystają z zorganizowanych form wypoczynku:  

- kontrole prewencyjne miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

- kontrole w miejscu zamieszkania nieletnich przebywających na przepustkach z placówek 

wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce w takiej placówce, 

- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu                       

i  wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, 

- rozpoznawanie zjawiska narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

16. Dokonywać systematycznych kontroli niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych                   

i innych „dzikich” miejsc wypoczynku. 

17. Prowadzić kontrole ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim 

pomagającym w pracach polowych 

Koordynacja działań: 

18. Nawiązać kontakt 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.). 

19. Umieścić w zadaniach doraźnych polecenia o szczególnym nadzorze tzw. „miejsc 

zagrożonych” 

20. Przekazywać w lokalnych środkach masowego przekazu informacje o podejmowanych 

przez Policje przedsięwzięciach na rzecz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

21. Prowadzić  działania profilaktyczne / wspólne patrole, kontrole, interwencje / z innymi 

podmiotami: przedstawicielami instytucji samorządowych i władzami oświatowymi                         

szczebla lokalnego; Strażą Miejska, Pożarną i Leśną; Służbą Ochrony Kolei; SANEPIDEM; 

stacjami obsługi pojazdów; zarządami dróg; środkami masowego przekazu   (regionalnymi                   

i lokalnymi). 

Tematyka i zakres spotkań profilaktycznych: 

1. Patologie społeczne i związane z nimi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania zjawiskom 

patologicznym wśród dzieci i młodzieży. 

2. Nieletni jako ofiara i sprawca przestępstwa, formy i sposoby przeciwdziałania zjawiskom 

kryminogennym wśród nieletnich, odpowiedzialność prawna nieletnich i ich rodziców. 

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

rozwijanie świadomości prawnej. 

4. Podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego niezbędne do prawidłowego korzystania 

z dróg publicznych przez osoby małoletnie. 

5. Rodzaje zagrożeń związanych z ruchem kołowym i pieszych, sposoby unikania 



wypadków przez dzieci i młodzież. 

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

w społeczeństwie . 

7. 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” realizacja następujących 

tematów: 

 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 .  

 

  Następnie Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kluczborku 

poinformował, że w związku z przygotowaniami do działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne 

Wakacje 2016 r.” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

podjęła następujące czynności: 

- przeprowadzono w miesiącach maju i czerwcu 2016 r. w ramach działań informacyjno - 

edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa) spotkania, pogadanki oraz pokazy dla dzieci                 

i młodzieży, których celem było przestrzeganie przed niebezpiecznymi sytuacjami związanymi     

z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, mogącymi wystąpić w trakcie letniego wypoczynku 

oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie z nimi, a także z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

W sumie w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku przyjęto 10 grup dzieci i młodzieży w ilości 

około 270 osób. W czasie wakacji w każdy poniedziałek będą prowadzone godzinne pogadanki 

dla dzieci i młodzieży na temat udzielania pierwszej pomocy.  

  W ramach czynności zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poddano 

czynnościom kontrolno – rozpoznawczym sześć obiektów przeznaczonych do organizacji                     

i prowadzenia letniego wypoczynku, wydając jednocześnie 6 pozytywnych opinii dla: 

 Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

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

 OS i R  w Bąkowie, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne STODOŁA w Bogdańczowicach, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kuniów.  

  Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie powiedział, że na terenie gminy Wołczyn 

zostały wprowadzone dyżury nocne na razie tylko w soboty w godz.20:00 – 4:00 i w razie 



potrzeby będą wprowadzone również w inne dni tygodnia. Wspólnie funkcjonariuszami policji 

będą patrolowane miejsca gdzie gromadzi się młodzież, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż 

napojów alkoholowych nieletnim.  

  Następnie Pani Wicestarosta poinformowała zebranych, że nieobecny jest Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, ale przekazał pismo dotyczące podjętych działań polegających 

na kontroli stanu technicznego wszystkich obiektów, w których odbywają się kolonie, półkolonie 

lub inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępnych placów zabaw. 

Ad. 2  

  Przy omawianiu tego tematu Szef PZZK poprosiła o przedstawienie informacji                       

przez Kierownika Oddziału w Kluczborku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji                           

i Urządzeń Wodnych w Opolu. Pan Kierownik zaczął omawianie tego punktu od tematu 

zbiornika retencyjnego w Ligocie Górnej. Ogólnie mówiąc o braku kultury osobistej osób 

korzystających ze zbiornika, czy to osób wyprowadzających tam na spacer psy i nie sprzątanie 

po nich,  po wyrzucanie śmieci nie do koszy na to przeznaczonych, tylko gdzie popadnie 

(opakowania plastikowe, butelki, puszki itd.) oraz niszczenie sprzętów np. ławek                               

tam się znajdujących.   

  Poza tym została ukończona budowa chodnika przy zbiorniku przez plażę – jest już chodnik 

dookoła zbiornika. W tym roku został również odwrócony piasek na plaży, został oczyszczony                  

z m.in. kapsli, potłuczonego szkła. Został również nawieziony nowy piasek na plac zabaw 

znajdujący się przy zbiorniku (poprzednia nawierzchnia była niewłaściwa).                        

 Kolejnym problemem jest regulacja rzek ze względów ekologicznych. - Natura 2000.                   

Na rzece nie można nić zrobić bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to oni 

decydują co można zrobić, a co należy pozostawić baz zmian, ze względu na ochronę gatunków 

roślin i zwierząt  będących pod ochroną.   

  Obowiązujące względy proceduralne bardzo utrudniają skuteczne działania związane  

z gospodarka wodną na terenie powiatu, a często wręcz uniemożliwiają wykonanie niezbędnych 

zabiegów.  

 

Ad.3 

  Omawianie przygotowania służb, inspekcji, straży, Powiatowego Centrum 

Zdrowia S.A. do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu pielgrzymów oraz 

uroczystościach i imprez organizowanych w dniach 20 - 25 lipca 2016 roku w ramach 

„Dni w Diecezjach”  na terenie gminy Kluczbork, w czasie obchodów 31 Światowych                 

Dni Młodzieży rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku przekazał, ze strony 

uczestników Dni w Diecezji nie przewiduje się zagrożeń, ponieważ ta młodzież przyjeżdża                      

tu w innym celu – spotkania z rówieśnikami i modlitwa. Kluczborska Policja posiada plan                  

Dni  w Diecezji jeśli chodzi o imprezy organizowane w Kluczborku i jest na to przygotowana.                          

Do parafii w Kluczborku ma przyjechać ok. 120 pielgrzymów z Francji, Anglii, Hiszpanii i Boliwii. 

     Następnie głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiając działania 

podejmowane przez PPIS w Kluczborku w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu 



pielgrzymów oraz uroczystościach i imprezach organizowanych w dniach 20-25 lipca 2016 r.                

w ramach „Dni Diecezjalnych” na terenie gminy Kluczbork. 

1. PPIS w Kluczborku uczestniczył w spotkaniu z księżmi odpowiedzialnymi za organizację 

ŚDM na terenie powiatu kluczborskiego. 

2. PPIS w Kluczborku uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza 

Kluczborka ze służbami uczestniczącymi w zabezpieczeniu ŚDM oraz przedstawicielami 

poszczególnych parafii na terenie powiatu kluczborskiego. Podczas spotkania omówiono 

szczegółowo organizację dni diecezjalnych ŚDM. PPIS w Kluczborku zwrócił szczególną 

uwagę na aspekt sanitarno-epidemiologiczny organizowanych spotkań i imprez 

towarzyszących, w tym: bezpieczeństwo żywności i żywienia, bezpieczeństwo sanitarne 

obiektów i terenów wykorzystywanych w ramach planowanych imprez oraz profilaktykę 

chorób zakaźnych. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników, na terenie naszego 

powiatu wytypowano i zaplanowano do kontroli obiekty użyteczności publicznej                    

oraz żywnościowo-żywieniowej w terminie poprzedzającym „Dni diecezjalne”. W ramach 

zaplanowanych działań będą realizowane działania m.in. w zakresie:  

 monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie 

z harmonogramem pobierania próbek, z wodociągów  w: Kluczborku, Bogacicy, Krzywiźnie; 

zaopatrujących w wodę miejscowości Kluczbork, Kujakowice, Bogacicę i Krasków; 

 bezpieczeństwa żywności, w szczególności w punktach gastronomicznych (restauracje, 

punkty małej gastronomii) usytuowanych na trasach wzmożonego ruchu oraz firmy 

cateringowej, która będzie obsługiwać imprezy towarzyszące na terenie Ośrodka Sportu                  

i Rekreacji w Kluczborku. W PSSE w Kluczborku odbyło się spotkanie z kierownikiem 

Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku 

Pl. Niepodległości 5, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie posiłków obiadowych 

dla pielgrzymów przebywających na terenie powiatu. W trakcie spotkania omówiono zasady 

bezpiecznego przygotowania i wydania posiłków. Zaplanowano również spotkania                        

z rodzinami, które będą gościć pielgrzymów, dla których przygotowano ulotki informacje 

„Pięć kroków do bezpiecznej żywności”. Dotychczas w miesiącach maj-czerwiec zgodnie                   

z harmonogramem kontroli skontrolowano 37 obiektów żywnościowo-żywieniowych, w tym 

zakłady produkujące i wprowadzające do obrotu produkty nietrwałe mikrobiologicznie 

(automaty lodowe, ciastkarnie) oraz zakłady żywienia zbiorowego (restauracje i punkty 

małej gastronomii). Kontrole przeprowadzone w tych placówkach skoncentrowane były 

przede wszystkim  na stanie sanitarno-technicznym pomieszczeń, higienie personelu, 

jakości zdrowotnej używanych surowców i produkowanych potraw, przestrzeganiu 

właściwych warunków przechowywania środków spożywczych, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego produktów nietrwałych 

mikrobiologicznie. W ramach przeprowadzanych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 

próbki żywności  min. lody, wyroby ciastkarskie – ich jakość zdrowotna nie budziła 

zastrzeżeń; 



 organizacji i funkcjonowania zaplecza higieniczno-sanitarnego                                 

podczas organizowanych imprez i spotkań; 

 monitoringu zachorowań na choroby w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń.   

      Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kluczborku przekazał,                       

że Państwowa Powiatowa Straż Pożarna jest przygotowana do Dni w Diecezjach i w razie 

konieczności gotowa do działania.  

  Przedstawiciel Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku poinformował,                  

że Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku podjął działania dotyczące 

zabezpieczenia medycznego „Dni  diecezji”, określając sposób funkcjonowania Szpitala 

Powiatowego w tych dniach.  

Ad.4  

  Na początku podsumowania został przedstawiony film z przeprowadzonego 

ćwiczenia pod Kryptonimem „GRÓD 2016”. Następnie Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia wraz z Z-cą Dowódcy 

Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kluczborku z podsumowali przeprowadzone 

ćwiczenie PZZK w dniu 16 kwietnia (sobota) 2016 r. .  

  Przebieg, forma i sposób przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego pozwoliły na osiągnięcie założonych celów dla ćwiczenia. Właściwa była realizacja 

ćwiczenia przez wszystkie przybyłe służby i straże. Użyte w ćwiczeniu siły, zasoby i środki 

podmiotów uczestniczących w ćwiczeniu były wystarczające, aby skutecznie przeprowadzić 

akcję ratowniczą. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na zrealizowanie działań związanych                                 

z alarmowaniem oraz dysponowaniem sil i środków KP PSP w Kluczbork, alarmowaniem                 

i dysponowaniem sil i środków Trzeciej Kompanii Gaśniczej WOO „Namysłów” organizacji działań 

medycznych i ewakuacji podczas długotrwałej akcji. Ćwiczenia pozwoliły także na podniesienie 

umiejętności kierowania większymi związkami taktycznymi i organizację dowodzenia podczas 

akcji ratowniczej oraz podniesienia umiejętności obsługi posiadanego sprzętu, sposobu 

prowadzenia łączności radiowej, przestrzegania bhp, współpracy pomiędzy SK KP PSP,                       

a SK OKW PSP. W związku ze zdarzeniem wystąpienia pożaru na grodzie rycerskim została 

sprawdzona gotowość do działań ratowniczo-gaśniczych, procedury informowania, prowadzenia 

działań i informacji z systemem zarządzania kryzysowego oraz administracji gminy.                      

Miejsce ćwiczeń, pozoracja ran u osób poszkodowanych na potrzeby ćwiczenia zostały 

przygotowane prawidłowo. Wprowadzone systemy powiadamiania pomiędzy uczestnikami 

ćwiczenia funkcjonowały prawidłowo i osoby biorące udział w ćwiczeniach działały zgodnie                  

z ustaleniami i procedurami. Głównym zadaniem, jakie wykonywali funkcjonariusze Komendy 

Powiatowej Policji było zapewnienie sprawnego dojazdu i wyjazdu służb ratowniczych na teren 

prowadzonej akcji ratowniczej poprzez kierowanie ruchem na skrzyżowaniu drogi powiatowej 

oraz gminnej w miejscowości Kochłowice oraz niedopuszczenie osób postronnych na teren akcji. 

  Przeprowadzanie ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest niezbędne      

w celu koordynacji działań Służb Ratowniczych, służb i podmiotów współdziałających                       

w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń  



  Następnie Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji 

Zdrowia podziękował wszystkim realizatorom ćwiczenia za sprawne oraz wzorowe 

przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń pod kryptonimem „GRÓD 2016”.  

   


