
INFORMACJA Z POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO W KLUCZBORKU W DNIU 29.09.2010 r. 

 

 

Tematem posiedzenia PZZK było: 

1) Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2010”, 

2) Ocena stanu sanitarno epidemiologicznego w okresie letnim, 

3) Ocena bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim. 

 

W ramach posiedzenia przeprowadzono szkolenie doskonalące członków PZZK nt: 

a) postępowania w sytuacji zagrożenia bioterrorystycznego związanego z otrzymaniem 

przesyłki niewiadomego pochodzenia, 

b) organizacji i sposobów przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkolnego, 

c) organizacji działań operacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku dotyczące 

w/w sytuacji. 

Szkolenie przeprowadzono w oparciu o tematykę ćwiczenia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego „OBIEKT 2010”. 

 

1) Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2010”, 

Opis przedsięwzięć podejmowanych na rzecz porządku i bezpieczeństwa  

w czasie wakacji przez Komendę Powiatową Policji w Kluczborku (krótka 

charakterystyka działań wraz z osiągniętymi wynikami, ilością uczestników itp.) 

Liczba wspólnych patroli : 

ze Strażą Miejską      - 6 

ze Strażą Ochrony Kolei     - 1 

z Żandarmerią Wojskową     - 0 

innymi podmiotami (Strażą Leśną)   - 1 

Liczba oznakowanych rowerów    - 15 

Liczba ujawnionych przypadków niewłaściwie sprawowanej opieki rodzicielskiej i podjęte  

w skutek tego działania :     - 2 

Liczba kontroli placówek wypoczynku letniego, wspólnie z Sanepidem, Strażą Pożarną,  

i innymi podmiotami:    - 12  

Liczba ujawnionych nieletnich będących pod działaniem alkoholu,  - 2 

Liczba skontrolowanych miejsc masowej rozrywki - dyskotek, klubów, itp. - 4 

Liczba przeprowadzonych pogadanek i spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą 

w tym: 

przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego  - 2 

w trakcje wakacji     - 17 

Liczba ujawnionych uciekinierów z domu rodzinnego  - 2  

 



Współpraca z instytucjami poza policyjnymi (ocena współpracy, opis wspólnych 

przedsięwzięć) 

Współpraca: 

- Z Młodzieżowym Domem Kultury w Kluczborku (placówka w ramach swoich zajęć 

organizuje spotkania dzieci na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku); 

- Funkcjonariuszy Posterunku Policji w Wołczynie z Funkcjonariuszami Straży Miejskiej  

w Wołczynie (wspólne kontrolowanie akwenów wodnych na terenie gminy Wołczyn);  

- Przedstawicieli Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Wołczynie i w Kluczborku polegająca na kontrolach placówek 

posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu;  

- Z Zakonem Kapucynów Parafii Rzymsko Katolickiej w Wołczynie podczas, której podjęto 

działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom „XVI Spotkania 

Młodych” . 

Mając na uwadze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz realizację akcji pn. 

„Pozory mylą dowód nie”, funkcjonariusze systematycznie kontrolowali placówki 

handlowe sprzedające alkohol. Podczas kontroli nie ujawniono nieprawidłowości. Przy 

okazji tych kontroli przypomniano właścicielom i pracownikom w/w sklepów o zakazie 

sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. 

Ogniwa Ruchu Drogowego w ramach akcji pt. „Bezpieczne Wakacje 2010r.”wykonały: 

Liczba skontrolowanych autobusów komunikacji krajowej przed wyjazdem - 35 

Liczba skontrolowanych autobusów komunikacji krajowy w trakcie działań - 30 

Liczba skontrolowanych samochodów osobowych     - 2997 

Liczba skontrolowanych samochodów ciężarowych    - 325 

Zastosowane środki prawne 

mandaty karne    - 1609  

wnioski o ukaranie    - 75 

pouczenia     - 1534 

Liczba zatrzymanych praw jazdy 

z art. 87     -33 

innych      -10 

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

ze względu na stan techniczny  -180 

inne      - 20 

Liczba przeprowadzonych pogadanek 

ilość pogadanek    - 18 

ilość uczestników    - 355 

 

Pani Dyktyńska - Malejki przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Transportu 

Drogowego przekazała, że w trakcie wakacji przeprowadzono 14 kontroli zleconych.  

 



W ich wyniku nałożono cztery mandaty karne oraz przeciwko jednemu przewoźnikowi 

wszczęto postępowanie wyjaśniające.  

Ogólnie na terenie Powiatu Kluczborskiego w czasie wakacji Inspekcja Transportu 

Drogowego skontrolowała 150 pojazdów. W konsekwencji w 27 przypadkach nałożono na 

przewoźników karę administracyjną. 46 - ciu kierowców zostało ukaranych mandatami 

karnymi a w 14 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne ze względu na uchybienia 

stanu technicznego. W zakresie ważenia pojazdów ciężarowych – skontrolowano 86 

pojazdów, z tego w 54 przypadkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych nacisków 

osi. 

Pani Dyktyńska – Malejki przypomniała, że na stronie internetowej WITD  

w Opolu zamieszczona jest informacja na temat sposobów składania zgłoszeń 

dotyczących wykonania kontroli zleconych. 

 

Pan Marcin Kot  Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kluczborku relacjonując wykonane zadania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie przerwy wakacyjnej poinformował, że 

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy przeprowadził pięć kontroli obiektów przeznaczonych do 

wypoczynku dzieci i młodzieży według wpływających zgłoszeń, tj.: 

- Polsko – Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa Byczyna – Brzózki,  

- Centrum Usług Socjalnych Świetlica Terapeutyczna „PARASOL” w Kluczborku,  

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie,  

- Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. 

W wyniku kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie stwierdzono jedną 

nieprawidłowość związaną z brakiem przeprowadzonych ćwiczeń w zakresie ewakuacji.  

W związku z tym wydano jedną decyzję administracyjną nakazującą usunięcie 

stwierdzonych uchybień. 

 

Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie poinformował, że 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołczynie w miesiącu lipcu i sierpniu wykonywali 

następujące czynności: 

- Pełniono służby w godz. 700-1500, 1200-2000 i 1400-2200. W jej trakcie kontrolowano parki  

place zabaw i podwórka.  

- Wspólnie z funkcjonariuszami policji zabezpieczano „Dni Wołczyna” oraz „XVIII 

Spotkanie Młodych” zorganizowane w Wołczynie. 

- Wyrywkowo prowadzono obserwacje i kontrole punktów sprzedaży alkoholu. 

- Sprawdzano place zabaw oraz dokonywano kontroli terenu miejskiego kąpieliska.  

- Kontrolowano stan techniczny huśtawek i innych urządzeń na placach zabaw. 

W wyniku opisanych działań odnotowano 220 wykroczeń.  

 



Sporządzono siedem wniosków o ukaranie. 

Nałożono piętnaście mandatów.  

Dwanaście osób nietrzeźwych odwieziono do miejsca zamieszkania. 

Wykryto dwóch sprawców przestępstw. 

Odnotowano również jeden przypadek znieważenia funkcjonariusza straży miejskiej.  

 

Pani Agnieszka Kaczorowska – Kulej Kierownik Oddziału Epidemiologii 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku poinformowała, że 

na terenie powiatu kluczborskiego w okresie wakacyjnym prowadzony był nadzór nad 

zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Łącznie zorganizowano 15 form 

wypoczynku (półkolonie, kolonie i obozy), w których uczestniczyło 507  osób.  

W czasie trwania wypoczynku skontrolowano 10 turnusów. W wyniku przeprowadzonych 

kontroli nie stwierdzono naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych. Szczególną uwagę 

zwracano na stan sanitarny pomieszczeń mieszkalnych, sal zajęć, urządzeń sanitarnych  

i otoczenia placówek. 

Skontrolowano również placówki przygotowujące posiłki. Stan sanitarno-higieniczny  

w tych placówkach nie budził zastrzeżeń. Ocena żywienia dokonana na podstawie analizy 

jadłospisów również nie budziła zastrzeżeń. Posiłki były urozmaicone. Przy ich planowaniu 

uwzględniono zasady racjonalnego żywienia. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników wypoczynku prowadzono działania  

w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej. Edukację bezpośrednią wśród 

uczestników turnusu i wychowawców prowadzili pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia  

i Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży. W trakcie wypoczynku 

przeprowadzono 10 bezpośrednich edukacji, w tym 5 konkursów plastycznych dla 507 

uczestników oraz 46 wychowawców. Tematyka dotyczyła m.in. zatruć grzybami, zatruć   

i zakażeń pokarmowych, bąblowicy, chorób odzwierzęcych, 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).     

W miejscach edukacji pozostawiano ulotki dotyczące omawianej tematyki . 

Wypoczynek dzieci i młodzieży został zorganizowany w sposób zapewniający prawidłowe 

warunki odpoczynku i żywienia. Nie odnotowano wypadków, zatruć pokarmowych  

i innych zachorowań, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia uczestników 

wypoczynku. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku nie 

wpłynęła żadna interwencja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Pan Krzysztof Lech Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie poinformował , że w celu 

uatrakcyjnienia czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji w miesiącu 

lipcu i sierpniu udostępniono: 

 



- sale komputerowe w budynkach szkół w Chocianowicach, Chudobie, Jasieniu, 

Laskowicach, Lasowicach Wielkich; 

-   biblioteki w Chocianowicach, Laskowicach, Lasowicach Wielkich; 

- sale gimnastyczne i boiska sportowe w Chocianowicach, Jasieniu, Laskowicach, 

Lasowicach Wielkich. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała i sfinansowała 

dwutygodniowe kolonie nad morzem. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował kolonie dzieciom wytypowanym przez 

Inspektorat Oświaty. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Chudobie zorganizowało l-dniowy rajd rowerowy 

połączony z grami, zabawami, grillowaniem. 

 

2) Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu kluczborskiego w okresie 

letnim;  

 

Pani Agnieszka Kaczorowska–Kulej Kierownik Oddziału Epidemiologii 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku poinformowała, 

że:  

w okresie letnim wzmożonym nadzorem objęte były obiekty sezonowe, w tym: obiekty 

wypoczynkowo - rekreacyjne, placówki żywnościowo-żywieniowe oraz toalety 

ogólnodostępne. W zakresie nadzorowanym przez inspekcję sanitarną  w kontrolowanych 

obiektach nie odnotowano istotnych nieprawidłowości. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, woda na basenach w Wołczynie i Byczynie była 

dezynfekowana wyłącznie ręcznie. W Bąkowie woda w dużej niecce jest dezynfekowana 

automatycznie poprzez dozowanie środka dezynfekującego (podchloryn sodu), przez całą 

dobę. Jakość wody na basenach w Bąkowie, Wołczynie, Byczynie oraz na krytej pływalni 

w Kluczborku nie budziła zastrzeżeń. Próbki były pobierane co dwa tygodnie.  

Skontrolowano 59 piaskownic ogólnodostępnych na placach zabaw w Kluczborku, 

Byczynie i Wołczynie oraz 22 piaskownice w przedszkolach na terenie powiatu.  

W badanych próbkach nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. obecności 

jaj pasożytów oraz bakterii z rodzaju Salmonella. 

W zakresie prowadzonego nadzoru nad placówkami żywnościowo-żywieniowymi 

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. Prowadzono nadzór nad placówkami produkującymi i wprowadzającymi do 

obrotu lody. Skontrolowano 12 punktów działających na terenie powiatu kluczborskiego, 

w których pobrano do badań mikrobiologicznych 9 próbek – ich jakość zdrowotna nie 

budziła zastrzeżeń. 

 



Nie stwierdzono przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych i innych niebezpiecznych 

chorób zakaźnych i zakażeń. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Kluczborku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca jakości wody oraz środków 

spożywczych. 

 

3) Ocena bezpieczeństwa pożarowego powiatu kluczborskiego w okresie letnim. 

 

Pan Marcin Kot Z-ca Dowódcy JR-G PSP w Kluczborku relacjonując działania 

związane z poprawą bezpieczeństwa pożarowego w czasie wakacji poinformował, że 

łącznie odnotowano 230 interwencji na terenie powiatu co stanowi spadek o 6,5%  

w stosunku do roku ubiegłego.  

Na 230 interwencji złożyło się:  

- 69 pożarów,  

- 157 miejscowych zagrożeń (czyli wszystkie pozostałe zdarzenia pomijając pożary) 

- 4 fałszywe alarmy. 

 

W ramach szkolenia doskonalącego Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego na temat: 

„Postępowania w sytuacji zagrożenia bioterrorystycznego związanego z otrzymaniem 

przesyłki niewiadomego pochodzenia”, 

Pani Agnieszka Kaczorowska – Kulej Kierownik Oddziału Epidemiologii 

Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kluczborku przedstawiła 

prezentację multimedialną.  

W punkcie dotyczącym organizacji i sposobów przeprowadzenia ewakuacji z budynku 

szkolnego, Pan Krzysztof Mikołajczyk Dowódca JRG Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku przypomniał, że praktyczne sprawdzenie organizacji oraz 

przeprowadzenia ewakuacji reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku oraz innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

Właściciel obiektu zobligowany do prowadzenia ćwiczeń z ewakuacji na podstawie 

nowelizacji w/w rozporządzenia zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu nie później niż 

tydzień przed terminem jego przeprowadzenia. 

Na zakończenie posiedzenia Pan Mieczysław Zaleciński przypomniał szczegółowy 

harmonogram związany z zaplanowanym ćwiczeniem PZZK oraz zaproponował 

zorganizowanie spotkania roboczego uczestników ćwiczenia.  

 


