
INFORMACJA Z POSIEDZENIA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W KLUCZBORKU  

  

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym  

w Kluczborku rozpoczęto posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

które otworzył Wicestarosta Kluczborski, Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku.  

W trakcie posiedzenia omawiano zagadnienia dotyczące: 

I. Organizacji i przygotowania do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 2014 r.” 

II. Przedstawienia informacji o stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz realizowanych 

zadań na terenie powiatu kluczborskiego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku w 2014 roku. 

III. Planowanego szkolenia doskonalącego na temat: „Funkcjonowania powiatu 

kluczborskiego w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej  

– przedstawienie założeń do ćwiczeń PZZK” 

 

Ad. I 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku poinformował,  

że 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. 

Po zakończeniu akcji „Bezpieczne Wakacje 2014” zostanie sporządzone zbiorcze 

sprawozdanie, głównie na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,  

ale informacja o zakresie realizowanych zadań przekazana zostanie również do Wydziału 

Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku. 

Okres letniego wypoczynku najczęściej charakteryzuje się wzrostem zdarzeń z udziałem 

dzieci i młodzieży zarówno na wsi jak i w mieście 

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. 

W tym celu realizowane działania podzielono na następujące bloki: 

 bezpieczeństwo na drogach, 

 bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku, 

 bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. 

W ramach bezpieczeństwa na drogach będą prowadzone 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. 

Prowadzone kontrole przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi 

obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa a dzieci  

w fotelikach ochronnych. 

W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w miejscu 

wypoczynku będą: 

1. Nawiązywane kontakty z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania 

rozpoznania obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. Ustalane będą zasady 

wymiany informacji pomiędzy kadrą wychowawczą a Policją.  

2. Przeprowadzane kontrole prewencyjne obiektów przeznaczonych na wypoczynek 

celem ujawnienia wszelkich nieprawidłowości. 

3. Realizowane spotkania z młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach 

wypoczynku, przekazując wiedzę wiktymologiczną. 

4. Prowadzone bieżące kontrole w rejonach akwenów wodnych i tzw. „dzikich 

kąpielisk” 

W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w miejscu 

zamieszkania będą: 

1. Prowadzone spotkania profilaktyczne z uczniami wszystkich typów szkół, 

ukierunkowane na prezentację sposobów postępowania, by nie zostać ofiarą 

przestępstwa. 

2. Nasilone kontrole prewencyjne pod kątem ujawniania małoletnich naruszających 

przepisy prawa, szczególnie ustawę o wychowaniu w trzeźwości i ustawę  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

3. Przez cały okres wakacji prowadzone działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe. W przypadku 

stwierdzenia takich zdarzeń stosowne wnioski będą kierowane do sądu  

oraz prokuratury. 

4. Prowadzone kontrole przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu  

i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. 

5. Rozpoznawanie zjawiska narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

6. Prowadzone systematyczne kontrole niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych  

i innych „ dzikich” miejsc wypoczynku. 

W przypadku ujawnienia kąpieli dzieci i młodzieży w miejscach określanych „dzikimi 

kąpieliskami” informacje o takich zdarzeniach będą przekazywane rodzicom bądź 

prawnym opiekunom. 

 



Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

poinformował, że w ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży trakcie przerwy wakacyjnej prowadzone są następujące działania: 

 

1. Poddano czynnościom kontrolno – rozpoznawczym 4 obiekty przeznaczone  

do organizacji i prowadzenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, wydając pozytywne 

opinie dla: 

- Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

- OSiR Kluczbork, 

- Wojewódzkiego Kampusu Sportowo – Rekreacyjnego „STOBRAWA”, 

- Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego Kemping nr 23 w Bąkowie. 

 

2. KP PSP w Kluczborku, na bieżąco przyjmuje grupy dzieci i młodzieży w ramach akcji 

„Otwarte strażnice” 

Spotkania odbywają się w formie pogadanek oraz pokazów z zakresu: 

 - charakterystyki zawodu strażaka, 

 - sprzętu pożarniczego, 

 - udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 

 - bezpieczeństwa podczas letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 - zapoznania się z obiektem KP PSP w Kluczborku. 

W miesiącach maj – czerwiec br. w ramach akcji „Otwarte strażnice”, Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku odwiedziło 10 grup, (w ilości  

ok. 300 osób). 

 

3. W miesiącach maj - czerwiec 2014 r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 

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

i młodzieży w terenie, których celem było przestrzeganie przed niebezpiecznymi 

sytuacjami związanymi z zagrożeniami pożarowymi, mogącymi wystąpić w trakcie 

letniego wypoczynku, a także udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Spotkania prowadzono w n/w. ośrodkach: 

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

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku w dniu 22.05.2014r., 

• Galerii Miodowej przy ul. Byczyńskiej w dniu 31.05.2014r., (festyn), 

• Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Kluczborku w dniu dziecka 1.06.2014r., 

• Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku w dniu 3.06.2014r., 

• Publicznym Przedszkolu w Bogacicy w dniu 12.06.2014r., 

• Publicznej Szkole Podstawowa Nr 1 w Kluczborku w dniu 14.06.2014r., (Festyn 

Rodzinny), 

• Pszedszkolnym Oddziale Zamiejscowym w Łowkowicach w dniu 20.06.2014r., 



• Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku w dniu 24.06.2014r. 

 

Ponadto Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Kluczborku przygotowała oraz uczestniczyła 

w ćwiczeniach na obiekcie Zbiornik Retencyjny Kluczbork w dniach 9 -11.06.2014 r., 

których celem i założeniem było doskonalenie taktyki w posługiwaniu się sprzętem 

pływającym oraz sposobów ewakuacji osób podtopionych oraz tonących.  

 

4. Każdego roku KP PSP w Kluczborku jest współorganizatorem „Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” szczebla gminnego i powiatowego. 

Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu: 

historii pożarnictwa, przepisów ochrony przeciwpożarowej, sprzętu pożarniczego, 

udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym itp. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przekazała informację 

,że w ramach podejmowanych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku będzie prowadzony: 

 

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Wszystkie zorganizowane i zgłoszone formy wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie 

powiatu kluczborskiego zostaną skontrolowane w trakcie ich trwania. 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. 

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 

roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci  

i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 218, poz.1696) każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży podlega zgłoszeniu przez 

jego organizatora do właściwego kuratora oświaty. PPIS w Kluczborku w piśmie z dnia 

28.05.2014 r., HDM.071.2.2014.ZU przypomniał o zasadach zgłaszania wypoczynku 

wybranym placówkom, na terenie powiatu kluczborskiego. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami organy państwowej inspekcji sanitarnej nie przeprowadzają kontroli  

w obiektach przeznaczonych na wypoczynek celem ich kwalifikacji. Aktualnie nadzór nad 

wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji 

wypoczynku, a organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić jego uczestnikom 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. 

W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić jego prowadzenie.  

Informacje o planowanych formach wypoczynku, są dostępne w bazie elektronicznej  

pod adresem http://www.wypoczynek.men.gov.pl. Baza ta zawiera informacje 



dotyczące danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji 

wypoczynku. Umożliwia rodzicom sprawdzenie wiarygodności organizatora  

oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji 

stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku. Wykaz 

placówek wypoczynku letniego w roku 2014 w elektronicznej bazie danych na terenie 

powiatu kluczborskiego stan na dzień 27.06.2014 r. 

 

Nadzór nad wybranymi obiektami użyteczności publicznej 

 Przed sezonem letnim działania inspekcji sanitarnej są ukierunkowane  

w szczególności na te obiekty, w których przewidywany jest wzmożony ruch osób 

wypoczywających, w tym dzieci i młodzieży tj.- baseny kąpielowe, place zabaw, ośrodki 

wypoczynkowe. 

W związku z planowanym otwarciem miejsca wykorzystywanego do kąpieli  

na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej od dnia 18.06.2014 r. administrator 

obiektu przedłożył PPIS w Kluczborku wyniki badań wody celem uzyskania bieżącej oceny 

jakości wody. Na podstawie art. 34 d ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2001 r.  

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z póź. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 08.04. 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) PPIS  

w Kluczborku w dniu 16.06.2014 r. stwierdził, że jakość wody odpowiada 

wymaganiom. Oceny dokonuje się na podstawie mikrobiologicznych badań wody  

w kierunku obecności bakterii Escherichia coli (dopuszczalna ilości 1000 jtk)  

i paciorkowców kałowych (dopuszczalna ilość 400 jtk) oraz bieżącej wizualnej oceny wody 

(zakwit sinic, obecność w wodzie  zanieczyszczeń tj. materiały smoliste, szkło, tworzywa 

sztuczne, guma oraz inne odpady w ilości nie dającej się natychmiast usunąć). Ponadto 

uzgodniono lokalizacje dwóch toalet przenośnych typu TOI TOI w obrębie zbiornika.  

Woda z sezonowych basenów kąpielowych w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie zostanie 

przebadana w lipcu i sierpniu w kierunku obecności bakterii: Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, gronkowców koagulazododatnich. Letnie baseny kąpielowe  

są napełniane wodą wodociągową. Dezynfekcja wody w Byczynie i Wołczynie odbywa  

się ręcznie natomiast w Bąkowie półautomatycznie. Kryta pływania w Kluczborku  

jest kontrolowana systematycznie w ciągu całego roku. Ostatnie badania wody wykonano 

w czerwcu br. – jakość wody nie budzi zastrzeżeń. 

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobierane są do badań 

laboratoryjnych próbki wody z wodociągów sieciowych. Ocena jakości wody za I półrocze 

w załączeniu. 

W związku z organizowanym w Grodzie Rycerskim w Biskupicach wypoczynkiem  

dla dzieci i młodzieży, w obiekcie przeprowadzono kompleksową kontrolę  

oraz sprawdzono jakość ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodziny 

Legionella. Kontrole zostały przeprowadzone w kwietniu i maju 2014 r. W pobranych  



do badań próbkach wody ciepłej stwierdzono bakterie Legionella sp. W wyniku 

wszczętego postępowania administracyjnego wydano decyzję nakazującą wyłączenie  

z użytkowania pryszniców w łazienkach (decyzja z rygorem natychmiastowej 

wykonalności) oraz podjęcie przez administratora działań zmierzających do redukcji liczby 

bakterii Legionella sp. do poziomu zgodnego z wymaganiami. W wyniku podjętych działań 

aktualnie jakość ciepłej wody użytkowej w Grodzie Rycerskim w Biskupicach spełnia 

wymagania sanitarne, co potwierdzają wykonane w maju 2014 r. badania wody.  

 

Nadzór nad placówkami żywnościowo- żywieniowymi 

Kontrole obiektów żywieniowo-żywnościowych prowadzone są systematycznie przez cały 

rok, zgodnie z ustalonym harmonogramem kontroli. Corocznie w okresie letnim 

wzmożony jest nadzór nad placówkami mogącymi stwarzać ewentualne zagrożenie 

epidemiologiczne, a więc punktami lodowymi, ciastkarniami, placówkami 

gastronomicznymi- zarówno tymi  funkcjonującymi przez cały rok jak i sezonowymi 

(restauracje, kawiarnie, punkty małej gastronomii). 

Przed rozpoczęciem sezonu letniego skontrolowano dotychczas 18 placówek 

gastronomicznych. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwracano na jakość zdrowotną 

oraz pochodzenie surowców, warunki przechowywania surowców, półfabrykatów  

i posiłków gotowych (temperatura, segregacja), prawidłowość procesów technologicznych 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów procesu produkcyjnego, prawidłowość 

prowadzenia procesów dezynfekcji termicznej naczyń, funkcjonalność pomieszczeń  

z uwzględnieniem stref krzyżowania się dróg „czystych” i „brudnych”, sposób 

gromadzenia i usuwania odpadów pokonsumpcyjnych i poprodukcyjnych, prawidłowość 

dokumentowania czynności związanych z realizacją zasad GHP/GMP, stopień wdrożenia 

systemu HACCP, procedury zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności  

nie odpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej. Ponadto sprawdzano także stan 

przygotowania sal konsumpcyjnych oraz sanitariatów przeznaczonych dla konsumentów. 

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki lodów oraz 7 próbek wyrobów ciastkarskich - 

ich jakość mikrobiologiczna nie budziła zastrzeżeń. W wyniku dotychczas 

przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono obiektów niezgodnych z wymaganiami. 

 

Działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej 

 Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku prowadzą 

działania edukacyjne dzieci i młodzieży w ciągu całego roku. Tematyka prowadzonych 

działań edukacyjnych 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. 

 

Przedstawiciel Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu, przedstawił 

organizację i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 2014” w powiecie 

kluczborskim. 

Głównym celem podjętych działań będą kontrole drogowe ukierunkowane w zakresie 

przewozu dzieci i młodzieży oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających  

z przewozów autobusowych i ograniczenie ofiar zdarzeń drogowych z udziałem 

autobusów a także kontrola legalności wykonywanych przewozów. 

Zadaniem Inspekcji Transportu Drogowego jest kontrola przestrzegania przepisów  

w zakresie szeroko rozumianego transportu, kontroli dokumentów związanych  

ze świadczeniem usług transportowych oraz warunków w nich określonych: stanu 

technicznego pojazdów wykonujących transport drogowy, przestrzegania przepisów 

dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu 

odpoczynku kierowcy, przestrzegania przepisów przy przewozie osób. 

Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacji podejmuje wzmożone kontrole 

autobusów. 

 

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku przekazał informację, że zadania Straży 

Miejskiej w Kluczborku w znacznej części będą zbieżne z zadaniami realizowanymi  

przez funkcjonariuszy policji, angażując w miarę swoich możliwości jak największą ilość 

osób. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizowane będą poprzez stałe 

patrolowanie otoczenia, obiektów, placówek oświatowych ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- boisk szkolnych ( kontrola stanu urządzeń sportowych do gier zespołowych), 

- placów zabaw (kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych). 

W dalszym ciągu prowadzone będą również działania profilaktyczne ukierunkowanych  

na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscach zamieszkania. W tym celu mają 

miejsce prelekcje na temat sposobów bezpiecznego postępowania w miejscu 

zamieszkania i wypoczynku, w trakcie których uczestnikom spotkań rozdawane  

są elementy odblaskowe, które w bardzo istotny sposób wpływają na poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Kolejnym zabezpieczanym elementem jest bezpieczne przebywanie w miejscach 

wypoczynku w tym zakresie prowadzone są działania profilaktyczne, które zapewnią 

bezpieczeństwo korzystania z kąpieliska OS i R w Bąkowie i kąpieliska utworzonego  

na zalewie kluczborskim. W tym celu prowadzone będą częste kontrole ścieżek 

rowerowych w tym najczęściej uczęszczanych np. na kąpielisko OS i R w Bąkowie  

oraz w obrębie parku miejskiego. 

 



Ad. II 

Przedstawienie informacji o stanie urządzeń hydrotechnicznych oraz realizowanych zadań 

na terenie powiatu kluczborskiego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku w 2014 roku. 

 

Kierownik WZMiUW w Opolu Oddział w Kluczborku. 

W ramach poprawy stanu technicznego urządzeń hydrotechnicznych w roku bieżącym 

zaplanowano na terenie powiatu remonty kapitalne dwóch jazów pomiędzy Kluczborkiem 

i Olesnem: (Jaz Ciarka i Jaz Krężel). Urządzenia te przez ostatnie czterdzieści lat były 

jedynie konserwowane). Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 400 tyś. zł. 

Zakończono również remont murów na rzece przy ul. Poniatowskiego oraz kapitalny 

remont koryta. W tym roku kontynuowany będzie remont koryta od ul. Kościuszki  

do mostu drewnianego. Czynności te zostaną wykonane w ramach gwarancji przez firmę 

z Bolesławca, która zadeklarowała wyrównanie skarp humusem zapieczonym świeżo 

zasianą trawą. 

Planowane jest również założenie monitoringu wokół zaplecza technicznego zbiornika 

retencyjnego oraz zapory. 

Zwrócono uwagę na problem związany z wykorzystywaniem urządzeń hydrotechnicznych 

znajdujących się na zbiorniku w sposób niezgodny z przeznaczeniem co w konsekwencji 

stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla tych osób. 

Kilkunastoletnia młodzież wykorzystuje na przykład urządzenia piętrzące wodę  

do oddawania skoków do wody co stanowi ogromne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. 

Notorycznie niszczone są również znaki i tablice informacyjne oraz zanieczyszczana  

jest plaża pozostałościami z grilowań. 

Dewastacja zbiornika ma miejsce również poprzez przekładanie narzutów kamiennych 

przy zastawkach i jazie w ten sposób grodząc wodę w celu podniesienia jej poziomu. 

Powstałe szkody na bieżąco są usuwane w ramach prac zlecanych firmom obsługującym 

obiekt. 

Trwają również oczekiwania na możliwość zamontowania i uruchomienia dwóch turbin 

prądotwórczych, które będą w stanie w sumie wytworzyć 54 KW/h (36+18). 

Ograniczeniem przez pięć lat jest projekt unijny, który uniemożliwia wykonanie  

tej inwestycji oraz wybudowanie mostu łączącego dwie części zbiornika po rygorem 

utraty 22 mln zł dotacji otrzymanej na realizację zadania. Planuje się również stworzenie 

na zbiorniku placu do ćwiczeń dla dorosłych oraz placu zabaw dla dzieci. W nieco 

odleglejszej przyszłości zostanie wykonany most o długości 44 metrów oraz 3 m 

szerokości, którego dokumentację projektową wykonała firma z Krakowa, a cała 

konstrukcja będzie przypominała leżący jacht z żaglem. 

 

 

 



Ad III. 

Informacje dotyczące założeń do ćwiczeń PZZK na okoliczność planowanego szkolenia 

doskonalącego na temat: „Funkcjonowania powiatu kluczborskiego w sytuacji 

długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej”. 

 

Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku, Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku na wstępie poprosił o zaakceptowanie zmian w planie pracy 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku wynikających z wstępnych 

czynności przygotowawczych do zaplanowanego ćwiczenia. Z tego też powodu ćwiczenie 

zaplanowane w drugim kwartale zostanie zrealizowane w kwartale czwartym. Zmiany 

zostały zaakceptowane przez członków PZZK.  

 

Przechodząc do omówienia zagrożeń wynikających z długotrwałych przerw w dostarczaniu 

energii elektrycznej oraz założeń do planowanego ćwiczenia, zrelacjonowano niżej 

zaprezentowany materiał, który w pełnej wersji, (wraz z przedstawianymi obrazami), 

stanowią załącznik Nr 1 do protokołu z Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku w dniu 30.06.2014. 

Zaprezentowano i omówiono: 

Katalog zagrożeń powiatu kluczborskiego (wynikający z Planu Zarządzania Kryzysowego 

Powiatu Kluczborskiego). 

Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej  

i cieplnej oraz wody i gazu: 

Zakłócenia w dostawie energii,  

Zakłócenia w dostawie paliwa,  

Zakłócenia w dostawie gazu, 

Zakłócenia w dostawie energii cieplnej, 

Zakłócenia w dostawie wody. 

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA 

Należy przez to rozumieć systemy oraz  wchodzące w ich skład powiązane ze sobą 

funkcjonalnie obiekty w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe 

dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz urządzenia służące zapewnieniu 

sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji 

 i przedsiębiorców. 

TERMINOLOGIA: 

AWARIA TECHNICZNA 

gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, 

urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę  

w ich używaniu lub utratę ich właściwości.  

 



 

KATASTROFA 

jest to zdarzenie lub sytuacja, powodowane zarówno przez siły natury jak i człowieka, 

pociągające za sobą znaczne straty   materialne i ofiary w ludziach, a społeczność 

zamieszkująca dotknięte obszary nie ma środków do ich opanowania”. 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 

jest to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu  

lub zdrowiu dużej liczby ludzi, ich niezbędnemu zaopatrzeniu lub mieniu  

w nadzwyczajnych rozmiarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte  

tylko we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb  

i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. 

Siedem największych  blackoutów w historii. 

AWARIE ENERGETYCZNE W POLSCE W LATACH 2008-2013 

PRZYCZYNY AWARII ENERGETYCZNYCH: 

SKUTKI AWARII ENERGETYCZNYCH 

ŚRODOWISKO.  

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA.  

Zagrożenie: zakłócenia w dostawie energii elektrycznej. 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przedstawiono infrastrukturę 

zlokalizowaną na terenie powiatu z podziałem na  

- gospodarstwa domowe, 

- stacje transformatorowe średniego napięcia, 

- długość linii energetycznych średniego napięcia (napowietrznych), 

- główne punkty zasilania, 

- przebieg 7 linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 KV oraz linii 

elektroenergetycznej najwyższego napięcia 400 KV  

ĆWICZENIA PZZK „ENERGIA 2014”  

TEMAT ĆWICZEŃ PZZK.  

I.„Funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii 

elektrycznej”. 

II. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. 

III. CELE SZKOLENIOWE. 

IV. METODA: Gra decyzyjna. 

V. TERMIN, CZAS I MIEJSCE ĆWICZENIA. 

   Termin: miesiąc październik 2014 r. 

VI. WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH  

VII. ZAŁOŻENIA DO ĆWICZENIA. 

SYTUACJA OGÓLNA: 

SYTUACJA SZCZEGÓŁOWA: 

VIII. ETAPY ĆWICZENIA. 



Przeprowadzenie ćwiczenia w VI etapach: 

Etap I - przeprowadzenie szkolenia doskonalącego Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku dotyczącego tematyki ćwiczeń w dniu 30 czerwca 2014 r. 

Etap II - opracowanie Zarządzenia Starosty Kluczborskiego w sprawie przygotowania  

i przeprowadzenia ćwiczenia PZZK ENERGIA 2014 w terminie do dnia 15 lipca 2014 roku. 

Etap III - przygotowanie dokumentacji ćwiczenia i przekazanie jej uczestnikom ćwiczenia 

do końca lipca 2014 roku. 

Etap IV - uczestnicy ćwiczenia na podstawie otrzymanych zagadnień tematycznych 

przygotują informację dotyczącą oceny sytuacji oraz o podjętych decyzjach w zaistniałej 

sytuacji (zgodnie z odpowiedzialnością jaką ponoszą z tytułu pełnienia określonych 

obowiązków i kompetencji), które przedstawią podczas gry decyzyjnej. 

Etap V -  przeprowadzenie gry decyzyjnej w miesiącu październiku 2014 roku.  

Etap VI –podsumowania ćwiczeń. 

W razie konieczności przeprowadzenie spotkań roboczych z uczestnikami ćwiczenia. 

VIX. WSAZÓWKI ORGANIZACYJNO – METODYCZNE. 

 

 


