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Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 30.09.2016 r. 
 

 

 W dniu 30.09.2016 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

rozpoczęło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzyła 

Pani Urszula Pękala - Duda Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku. 

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli: Z-ca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

w Opolu, Komendant Powiatowy Policji, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej                      

PSP w Kluczborku, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,  Kierownik Oddziału 

Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kluczborku, Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku, 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 Burmistrza Gminy Byczyna, przedstawiciel Burmistrza Gminy Wołczyn, 

przedstawiciel Wójta Gminy Lasowice Wielkie,  Naczelnik wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego, inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

 

Po przywitaniu uczestników spotkania przedstawiono porządek posiedzenia                           

oraz wprowadzone zmiany wynikające z zaleceń Pana Wojewody Opolskiego, przekazanych 

w trakcie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w Opolu, które miało miejsce 

w dniu 12 września 2016 r.  na temat przygotowania się do przeciwdziałania powstaniu                

i rozprzestrzeniania się ASF, (Afrykańskiego Pomoru Świń), W związku ze stwierdzeniem 

wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kluczborskiego                      

(w miejscowości Bruny gm. Wołczyn), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku 

przekazał również informację na temat powyższego zagrożenia  

i podjętych działań związanych z jego zwalczaniem. 

W trakcie posiedzenia ponadto omówiono: 

1. „Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu"; 

2. Powiatową akcję „Bezpieczne Wakacje 2016”; 

3. Ocenę stanu sanitarno - epidemiologicznego w okresie letnim; 

4. Ocenę bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim; 

5. Realizację działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu 

pielgrzymów na terenie gminy Kluczbork w dniach 20 - 25 lipca 2016 roku  
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w ramach „Dni w Diecezjach”, w czasie obchodów 31 Światowych Dni Młodzieży; 

Ad.1 

Pan Ditmar Kurzał - Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu przypomniał, 

że utworzenie numeru alarmowego 112 jest wymogiem unijnym. 

Przedstawiając sposób funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego na wstępie 

Pan Kurzał przypomniał niżej wyszczególnione podstawy prawne, umożliwiające  

ich funkcjonowanie: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z 25 listopada 2009r. 

zmieniającej Dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych  

z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, 

 Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego  

– Dz. U. z 23 grudnia 2013 r. poz. 1635 z późn. zm., 

 Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

– Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm., 

 Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013, poz. 1166 

t.j. z późn. zm.) 

Następnie przedstawił rys historyczny przypominając, że: 

Do sierpnia 2012 roku numer alarmowy w województwie opolskim odbierany był w Policji  

z telefonów komórkowych oraz w PSP z telefonów stacjonarnych. 

W maju 2011 – przejęto pomieszczenia w celu ich dostosowania do potrzeb CPR w Opolu. 

Od 21.12.2012 – umożliwiono przyjmowanie telefonów alarmowych z całego województwa. 

05.10.2015 r. –wdrożono do funkcjonowania obieg formatkowy. 

Siedziba CPR -Opole ul. Oleska 123.CPR stanowi część OUW – WB i ZK. 

Zadania CPR nałożone ustawą: 

- odbiór zgłoszenia alarmowego, w tym również w językach obcych, 

- powiązanie zgłoszenia z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz jego pozycją 

geograficzną, 

- wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której zostaną skierowane zgromadzone dane 

oraz zgłoszenie alarmowe, 

- przekazanie danych oraz zgłoszenia do właściwej służby, 

- ewidencjonowania i przechowywanie w systemie przez okres 3 lat danych dotyczących 

treści zgłoszeń; 

- wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu, 

- współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, 

- wymiana informacji i danych na potrzeby Policji, PSP, dysponentów zespołów ratownictwa 

medycznego oraz innych podmiotów, których numery są obsługiwane, 

- realizacja zadań LKRM. 
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Co zgłaszamy? 

Zdarzenia zgłaszamy na numer 112, gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie,  

kiedy potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pomoc pogotowia 

ratunkowego.  

Nie dzwonimy na numer 112 aby uzyskać informację o numer telefonu do infolinii  

lub pizzerii. Pamiętajmy blokując numer alarmowy, że możemy spowodować, iż osoba 

naprawdę potrzebująca pomocy nie będzie się mogła dodzwonić. 

System Powiadamiania Ratunkowego stworzony na bazie CPR jest w pełni zastępowalny. 

Największe problemy zgłoszeń przyjmowanych w CPR stanowią: 

- zgłoszenia głuche i złośliwe, 

- zgłoszenia dot. zwierząt, 

- zgłoszenia o charakterze międzynarodowym. 

Co nas czeka? 

Przejęcie numerów 999, 998 i 997, 

Uruchomienie i nadzór nad funkcjonowaniem SWD PRM, 

Przejęcie zdań ratownictwa medycznego. 

 

Ad.2 

Pan Paweł Kolczyk p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku przekazując 

sprawozdanie dotyczące realizacji działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

podczas letniego wypoczynku pn. ” Bezpieczne Wakacje 2016 rok ”poinformował,  

że policjanci realizowali: 

1. Liczba wspólnych patroli ze/z: 

- Strażą Miejską   - 11 

- Strażą Ochrony Kolei  - 2 

- Żandarmerią Wojskową  - 0 

- innymi podmiotami   - 4 (2 Straż Rybacka, 2 Straż Leśna ) 

2. Liczba oznakowanych: 

- rowerów    - 14 

- innego sprzętu   - 0 

3. Liczba ujawnionych przypadków niewłaściwie sprawowanej opieki rodzicielskiej  

i podjęte w skutek  tego działania:  - 5 interwencji  

Odnotowane interwencje generalnie dotyczyły opieki rodzicielskiej w stanie nietrzeźwości 

rodziców. 

4. Liczba ujawnionych nieletnich, będących pod działaniem alkoholu, narkotyków:  

 - 9 osób  

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

Pożarną, innymi podmiotami   - 3 
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6. Liczba skontrolowanych miejsc masowej rozrywki, dyskotek, klubów, itp. - 12  

7. Liczba przeprowadzonych pogadanek i spotkań profilaktycznych z dziećmi  

i młodzieżą (jeśli wystąpiły również z rodzicami, pedagogami), w tym:  ogółem  50 

a) przed  rozpoczęciem okresu wakacyjnego:                                - 29 spotkań 

b) w trakcie wakacji: 

- w placówkach organizujących wypoczynek (kolonie, obozy, półkolonie)  - 15  

- w świetlicach, klubach (miejscach spotkań dzieci i młodzieży)   - 6 

8. 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 poprzez zwracanie uwagi, że dorosły 

wygląd klienta nie oznacza pełnoletniości policjanci 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 roku życia. Bezpośrednio przed wakacjami  

na terenie powiatu kluczborskiego organizowano 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 4 lipca 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku 

uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi uczestnikami kolonii mieszczącej się w Szkole 

Podstawowej w Kuniowie. Organizatorem w/w półkolonii było Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Kuniów. W trakcie tej wizyty dzieci oprócz  przypomnienia wiedzy teoretycznej 

na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym usłyszały prelekcję dotyczącą przestrzegania 

bezpiecznych zachowań w domu , na podwórku czy też nad wodą .Największym jednak  

zainteresowaniem cieszył się pokazy tresury psów służbowych oraz sprzętu policyjnego. 

W dniu 5 lipca 2016 roku odbyło się na terenie KPP Kluczbork spotkanie z najmłodszymi 

uczestnikami półkolonii letniej zorganizowanej przez Świetlicę Socjoterapeutyczną PARASOL 
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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 dniach 8 i 15 lipca 2016 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 temat 

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. W okresie od lipca do sierpnia dzielnicowy PP  

w Byczynie wielokrotnie przeprowadzał spotkania z dziećmi oraz młodzieżą przebywającą 

na kolonii znajdującej się na terenie polsko - czeskiego Centrum Szkolenia Rycerskiego  

w Biskupicach – Brzóskach. Na turnusach przebywały dzieci z całej Polski 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. 

Ponadto policjanci w toku codziennej służby podczas wykonywania obowiązków służbowych 

dokonywali systematycznych kontroli rejonu zalewu Brzóska, terenu basenów miejskich 

oraz zalewu w Ligocie Górnej. W miesiącu sierpniu dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych  

w Kluczborku spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Odwiedzili 

dyżurujące przedszkole, gdzie oprócz przypomnienia wiedzy teoretycznej dotyczącej 

przestrzegania bezpiecznych zachowań w domu, na podwórku czy też nad wodą miały 

możliwość zapoznania się z bliska z radiowozem i motocyklem policyjnym. 

9. Liczba ujawnionych uciekinierów z: 

- z domu rodzinnego  - 0 

- placówek   - 3 

10. Współpraca z instytucjami poza policyjnymi (ocena współpracy, opis wspólnych 

przedsięwzięć). 

- Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku – coroczne spotkania z dziećmi przebywającymi 

na półkolonii  

- Współpraca ze Strażą Miejska w Kluczborku i Wołczynie. 

 

Pan Krzysztof Mikołajczyk Dowódca JRG KP PSP w Kluczborku poinformował, że w ramach 

powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2016 r.”, przeprowadzono 8 kontroli obiektów 

zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: 

Komenda PSP zorganizowała oraz przeprowadziła: 

- letnią akcję „Otwarte strażnice” (10 grup/270 osób), 

- działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych  
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z udziałem dzieci i młodzieży: 

- czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Kluczborka 2016”, 

- 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: 

✔ w ramach akcji „Otwarte strażnice” z każdą grupą dzieci i młodzieży (miejsce: sala 

konferencyjna KP PSP w Kluczborku), 

✔ w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 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 7 w Kluczborku, 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, 

- Galerii Miodowej (festyn przy ul. Byczyńskiej), 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5w Kluczborku (Festyn Rodzinny), 

- Przedszkolnym Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Dolnej, 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku, 

 

Podejmowano również indywidualne działania w zakresie bezpieczeństwa oraz zachowania 

się w sytuacjach zagrożeń: 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kluczborku przygotowała oraz uczestniczyła  

w ćwiczeniach na obiekcie Zbiornika Retencyjnego na Ligocie Górnej w dniach  

08-09.06.2016r., których celem i założeniem było doskonalenie taktyki w posługiwaniu  

się sprzętem pływającym oraz doskonalono sposoby ewakuacji osób podtopionych  

i tonących. 

 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku 

przekazała informację, że w zakresie nadzorowanym przez inspekcją sanitarną, w okresie 

wakacji na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano istotnych nieprawidłowości  

w zakresie niewłaściwego przygotowania obiektów i miejsc pobytu osób wypoczywających. 

W zakresie nadzorowanym przez inspekcję sanitarną, w okresie wakacji na terenie powiatu 

kluczborskiego nie odnotowano istotnych nieprawidłowości w zakresie przygotowania 

obiektów i miejsc pobytu osób wypoczywających. Nie wystąpiły żadne zachorowania  

o charakterze zbiorowym. W trakcie trwania wypoczynku letniego odnotowano dwie 

interwencje - obie dotyczące obozu rycerskiego zorganizowanego w Grodzie Rycerskim 

w Biskupicach. 
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Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Na terenie powiatu kluczborskiego zorganizowano 27 turnusów wypoczynkowych dla dzieci  

i młodzieży. Informacje o miejscu oraz terminie wypoczynku pozyskiwano ze strony 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Łącznie we wszystkich formach wypoczynku 

uczestniczyło 688 osób. Skontrolowano 14 turnusów. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

w większości przypadków nie stwierdzono naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych  

w zakresie utrzymania porządku i czystości. Wypoczynek dzieci i młodzieży  

w tych placówkach przebiegał spokojnie i bez poważniejszych zakłóceń. 

We wszystkich zorganizowanych formach wypoczynku posiłki były przygotowywane przez 

placówki gastronomiczne, prowadzące całoroczną działalność. Placówki te są objęte 

nadzorem sanitarnym i spełniają wymagania sanitarno-higieniczne, niezbędne  

do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i transportowania potraw.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu 

sanitarno-technicznego pomieszczeń wykorzystywanych przy przygotowywaniu  

oraz rozdzielaniu i spożywaniu posiłków. Jakość żywienia uczestników wypoczynku oceniona 

na podstawie analizy jadłospisów nie budziła zastrzeżeń. Posiłki były urozmaicone  

pod względem doboru składników i smaku, uwzględniono białko pochodzenia zwierzęcego, 

stosowano dodatek warzyw i owoców. Posiłki transportowano w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczenie w hermetycznych termosach, przeznaczonymi na 

ten cel środkami transportu. 

Dla uczestników wypoczynku i opiekunów prowadzono działania edukacyjno- informacyjne. 

Opracowano prezentację multimedialną na temat bezpiecznych wakacji  

oraz przeprowadzono 17 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 164 uczestników 

wypoczynku, 12 kierowników i 9 wychowawców.  

Tematyki pogadanek:  

zatrucia grzybami, zatrucia pokarmowe, bąblowica, choroby odzwierzęce, ukąszenie  

przez żmije i owady, choroby przenoszone przez kleszcze, profilaktyka tytoniowa, 

meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ograniczenie używania soli, 

zagrożenia wynikające z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, higiena osobista, 

HIV/AIDS, dopalacze. 

Przed rozpoczęciem wakacji (22.06.2016 r.) przesłano do Urzędów Gmin, Starostwa, 

Komendy Policji (wydziałów edukacji, administracji oświaty), ulotki - informacje na temat 

zdrowych i bezpiecznych wakacji (barszcz Sosnowskiego, talerz zdrowia. mamo – tato, 

broszura zdrowe wakacje). 

Dystrybuowano materiały edukacyjne w formie ulotek związanych z letnim wypoczynkiem, 

bezpieczeństwem sanitarnym i zagrożeniami zdrowotnymi: 

- ulotka" Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, 

- ulotka" Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców", 
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- podstawowe informacje dotyczące norowirusów, 

- ulotki dotyczące zatruć pokarmowych zatruć grzybami, zakażeń pasożytniczych, bąblowicy 

i kleszczy, choroby meningokokowej oraz udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach 

słonecznych, użądleniach przez owady, dopalaczy, 

- broszura" Druga strona wakacji" 

Na stronie internetowej PSSE w Kluczborku zamieszczono informacje: 

- ulotki nt. kleszczy, wścieklizny, ukąszenia przez żmije, 

- ulotka ,. Pięć kroków do bezpiecznej żywności", 

- ulotka" Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców". 

- informacja nt. zdrowotnych skutków z nadmiernego korzystania z UV, 

- informacja na temat inwazyjnej choroby meningokokowej, 

- informacja na temat zatruć grzybami. 

 

Pan Piotr Rasztar – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku opisując 

sytuację związaną z monitorowaniem obiektów wielkopowierzchniowych potwierdził 

systematyczne działania w tym zakresie. 

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2016” przeprowadzono kontrole ośmiu obiektów,  

pod kontem stanu technicznego, w których obywały się turnusy wakacyjne. Obiekty  

te posiadały aktualne protokoły z prowadzonych przeglądów. 

W ramach akcji przed okresem wakacyjnym skontrolowano również trzynaście placów 

zabaw głównie w Gminie Kluczbork. W ramach wykonanych czynności nie stwierdzono 

poważniejszych uchybień mogących zagrozić życiu i zdrowiu dzieci w trakcie przerwy 

wakacyjnej. 

 

Pan Andrzej Kicmach Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku przekazał informację,  

że zadania Straży Miejskiej w Kluczborku w znacznej części były zbieżne z zadaniami 

realizowanymi przez funkcjonariuszy policji. Angażując w miarę swoich możliwości  

jak największą ilość osób, działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizowane  

były poprzez stałe patrolowanie otoczenia, obiektów, placówek oświatowych ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- placów zabaw (kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych), 

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

Prowadzono działania profilaktyczne ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w miejscach zamieszkania. W tym celu prowadzono prelekcje na temat sposobów 

bezpiecznego postępowania w miejscu zamieszkania i wypoczynku,  

W celach kontrolnych miejsc szczególnie często uczęszczanych przez młodzież 

wykorzystywano również monitoring techniczny. 

W okresie wakacyjnym trzy osoby bezdomne przewieziono do ośrodków pomocy. 
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kluczborku dużo uwagi poświęcili również 

zabezpieczeniu organizowanych imprez masowych. 

 

Pan Andrzej Szajniuk Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie poinformował, że okres 

wakacyjny przebiegał w roku bieżącym bardzo spokojnie. W trakcie prowadzonych 

czynności ujawniono tylko 11 wykroczeń w miejscach publicznych. Nałożono również  

17 mandatów karnych, odwieziono pięć osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania  

oraz sporządzono dwa wnioski do sądu o ukaranie. 

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

 

Ad 3.  

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku 

przekazała informację, że: w okresie letnim na ternie powiatu kluczborskiego  

nie odnotowano istotnych nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-higienicznego 

nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej oraz żywnościowo-żywieniowych. 

Skontrolowano m.in. baseny kąpielowe i miejsce wykorzystywane do kąpieli, ustępy 

publiczne i sezonowe, przystanki komunikacyjne, sklepy, zakłady produkujące żywność, 

lokale gastronomiczne. 

W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi na terenie powiatu 

kluczborskiego pod nadzorem znajduje się 13 wodociągów sieciowych, wykorzystywanych 

do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia oraz jeden wodociąg lokalny, 

zaopatrujący w wodę obiekty Ośrodka Wypoczynkowego w Bąkowie. 

W lipcu i sierpniu próbki wody przeznaczonej do spożycia pobrano w wodociągach  

w Szymonkowie, Markotowie, Dobiercicach, Bogacicy, Krzywiźnie, Chocianowicach, 

Krzywiczynach, Kluczborku, Wołczynie i Polanowicach-Byczynie. 

W lipcu w wodzie z wodociągu w Krzywiczynach (gmina Wołczyn) stwierdzono obecność 

bakterii grupy coli. Zdarzenie miało charakter incydentalny; po przeprowadzeniu 

dezynfekcji i wykonaniu badań kontrolnych jakość wody odpowiadała wymaganiom.  

Nie było potrzeby dostarczania wody ze źródła zastępczego. 

W okresie wakacji w żadnym z nadzorowanych wodociągów nie wystąpiły poważniejsze 

awarie lub inne zdarzenia, skutkujące skażeniem wody lub dłuższymi przerwami  

w dostawach wody wymagającymi podstawienia cystern. 

W zakresie nadzoru nad pływalniami i basenami kąpielowymi 

Na terenie powiatu funkcjonuje 6 basenów - kryta pływalnia w Kluczborku, trzy sezonowe 

odkryte baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie oraz dwa baseny hotelowe w Kluczborku 

Hotel SPAŁKA i Kuniowie SOMMER RESIOENCE. W sezonie wakacyjnym skontrolowano 

baseny letnie w Wołczynie, Byczynie i Bąkowie. Nie stwierdzono nieprawidłowości  

w zakresie utrzymania bieżącego stanu sanitarno-porządkowego oraz postępowania  
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z odpadami. Baseny te to obiekty kilkudziesięcioletnie, bez wody przepływowej w nieckach 

basenowych oraz automatycznego chlorowania wody. 

Ogółem w lipcu i sierpniu pobrano 11 próbek do badań fizykochemicznych oraz 17 do badań 

mikrobiologicznych. Przez cały sezon woda pod względem mikrobiologicznym nie budziła 

zastrzeżeń i nadawała się do kąpieli. 

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

na przeprowadzane przeglądy techniczne oraz niezbędne remonty. 

Wymagania w zakresie jakości wody na basenach reguluje 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). Dotyczą one obiektów, spełniających kryteria 

zawarte w definicji "pływalni" (art. 2 pk.t 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2001 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 L. poz. 656). 

Spośród istniejących obiektów na terenie powiatu kluczborskiego wymagania te odnoszą  

się do krytej pływalni w Kluczborku oraz basenów hotelowych w Kluczborku i Kuniowie. 

W odniesieniu do basenów odkrytych w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie  

nie można zastosować uregulowań prawnych określonych w cytowanym wyżej 

rozporządzeniu, gdyż niecki basenowe nie posiadają wody przepływowej. 

Regularne badania jakości wody, zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, prowadzone 

są jedynie na krytej pływalni w Kluczborku. 

 

W zakresie nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli 

W sezonie letnim funkcjonowało miejsce wykorzystywane do kąpieli, zorganizowane  

na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej. 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). 

Dla korzystających z miejsca do kąpieli zapewniono dwie kabiny ustępowe typu TOI TOI 

z umywalkami z dostępem do zimnej wody ze zbiorników. Kabiny były w dobrym stanie 

użytkowym, nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącej czystości i usuwaniu 

nieczystości płynnych ze zbiorników w kabinach ustępowych. Zarządca uzyskał opinię  

na usytuowanie przenośnych toalet na terenie skanalizowanym. W sezonie letnim 2016 r. 

uruchomiono plac zabaw dla dzieci oraz stanowiska do grillowania. 

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Ligocie Górnej jest bardzo licznie odwiedzane  

przez mieszkańców Kluczborka i okolicznych wiosek. Wraz z istniejącą infrastrukturą 

stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo 

zdrowotne osób korzystających, a szczególnie dzieci oraz standardy higieniczne wskazanym 

byłoby postawienie stacjonarnych ustępów skanalizowanych, z bieżącą ciepłą i zimną wodą. 
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W zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej: 

a) w ewidencji PSSE w Kluczborku znajdują się cztery ustępy – miejski w Kluczborku 

(nieczynny od kilku lat), sezonowy nieskanalizowany typu TOI T0I, przy zbiorniku 

retencyjnym w Ligocie Górnej, ogólnodostępny ustęp wolnostojący w Byczynie  

oraz ogólnodostępny ustęp przy stadionie miejskim w Kluczborku. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli w ustępach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

utrzymania bieżącej czystości i porządku; 

b) nadzorem sanitarnym objęte są przystanki w czterech gminach powiatu kluczborskiego. 

W sezonie letnim skontrolowano 21 przystanków na terenie gmin Wołczyn, Byczyna  

i Lasowice Wielkie. Nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącego porządku  

nie stwierdzono; 

c) w ewidencji znajdują się 4 hotele, 1 kemping, 9 gospodarstw agroturystycznych  

oraz 13 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. W sezonie letnim skontrolowano 

jeden hotel, kemping w Bakowie, trzy gospodarstwa agroturystyczne oraz pięć placówek 

świadczących usługi hotelarskie. W zakresie utrzymania bieżącego porządku oraz stanu 

sanitarno-technicznego nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W zakresie stanu sanitarno-higienicznego 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, napoje oraz wyroby 

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

zdrowotną. Ogółem w lipcu i sierpniu w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego 

prawa żywnościowego skontrolowano 51 zakładów. W wyniku prowadzonego postępowania 

administracyjnego wydano 2 decyzje nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego 

oraz nałożono 2 mandatów karnych za nieprawidłowości sanitarne. Przyczyną nałożenia 

mandatów karnych był niewłaściwy stan sanitarno higieniczny pomieszczeń (brak bieżącej 

czystości). W sezonie letnim do stacji wpłynęło 5 interwencji, w tym 3 dotyczące 

niewłaściwej jakości wprowadzanych do obrotu artykułów spożywczych oraz 2 dotyczące 

niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych. We wskazanych obiektach 

przeprowadzono szczegółowe kontrole sanitarne. Interwencja potwierdziła  

się tylko w jednym przypadku- za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości nałożono 

mandat karny, wydano decyzję finansową oraz zobowiązano osobę odpowiedzialną  
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do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrola sprawdzająca 

potwierdziła wykonanie zaleceń. 

Ad.4 

Pan Krzysztof Mikołajczyk Dowódca JRG PSP w Kluczborku odnosząc  

się do bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim poinformował, że w okresie 

wakacyjnym odnotowano: 

Pożary 

pożar mały  - 49 

pożar średni  - 2 

OGÓŁEM POŻARÓW - 51 

Ad 5 

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku 

przekazała informację, że na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu 

pielgrzymów na terenie gminy Kluczbork w dniach 20 - 25 lipca 2016 roku w ramach „Dni  

w Diecezjach”, w czasie obchodów 31 Światowych Dni Młodzieży PSSE w Kluczborku 

podejmowała działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów na terenie gminy 

Kluczbork, poprzez nadzór m.in. w zakresie: 

- monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, 

- bezpieczeństwa żywności, w szczególności w punktach gastronomicznych usytuowanych 

przy głównych trasach przejazdowych oraz firmy- cateringowej, która obsługiwała imprezy 

towarzyszące np. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku; 

- organizacji i funkcjonowania miejsc, gdzie odbywały się imprezy towarzyszące,  

w tym w zakresie zasad utrzymania bieżącego porządku, gromadzenia odpadów 

komunalnych, zapewnienia środków do utrzymania higieny w toaletach, warunków 

transportu i wydawania posiłków, postępowania w przypadku występowania wysokich 

temperatur. Monitorowano występowanie chorób zakaźnych w celu eliminacji ewentualnych 

zagrożeń (dodatkowe dyżury telefoniczne). 

Ponadto nawiązano współpracę z księżmi odpowiedzialnymi za organizację Światowych Dni 

Młodzieży w dekanacie kluczborskim, administratorami obiektów udostępnionym 

pielgrzymom oraz osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i serwowanie posiłków. 

Rodziną i organizatorom podejmujących pielgrzymów przekazano materiały informacyjne 

dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz ulotki opracowane przez Główny Inspektorat 

Sanitarny dotyczące ogólnego bezpieczeństwa w różnych wersjach językowych. Materiały  

te dodatkowo zostały zamieszczone na stronie internetowej PSSE w Kluczborku. W trakcie 

trwania Dni Diecezjalnych z organizatorami utrzymywano stały kontakt telefoniczny. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku przekazał informację, że w związku  

z organizacją na terenie Polski w miesiącu lipcu br. „Światowych Dni Młodzieży” 
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funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku brali czynny udział  

w zabezpieczeniu w/w przedsięwzięcia. 

 Na bieżąco spotykano się ze stroną kościelną  

min. księżmi z Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  oraz Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, przedstawicielami Urzędu Miasta Kluczborka oraz Starostwa Powiatowego,  

którzy mieli być organizatorami zaplanowanych uroczystości na terenie miasta Kluczborka  

z uwagi na to, że zaplanowano przyjazd oraz pobyt w Kluczborku ok. 120 osób z zagranicy  

tj. Francji, Anglii, Boliwii, Hiszpanii i Togo, spotkania te odbywały się cyklicznie. 

Kontaktowano się również  cyklicznie z przedstawicielami Diecezji Opolskiej i Kaliskiej  

z uwagi na fakt, że część parafii znajdujących się na terenie powiatu kluczborskiego  

jest podzielonych pomiędzy te dwie diecezje, również dzielnicowi na bieżąco odwiedzali 

parafie znajdujące się terenie podległym  im  służbowo.  

Miesiącu lipcu funkcjonariusze tut. KPP brali bezpośrednio udział w zabezpieczeniu 

imprez oraz uroczystości odbywających się na terenie miasta Kluczborka. Działania miały 

głównie na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego podczas 

wyjazdów oraz powrotów osób  z terenu powiatu kluczborskiego w związku z organizacją 

Światowych Dni Młodzieży, zabezpieczenia głównych ciągów komunikacyjnych 

przebiegających przez teren powiatu kluczborskiego, zabezpieczenia infrastruktury 

kolejowej w tym dworca PKP, oraz zabezpieczenia wszystkich współtowarzyszących imprez. 

Na bieżąco również zabezpieczano w okresie od 20-25 lipca pobyt pielgrzymów przybyłych 

do Kluczborka  w ramach „tygodni w diecezjach”.  

Ogólna liczba pielgrzymów, którzy przybyli do Kluczborka wyniosła 125 osób, a przybyli  

oni z następujących krajów: Hiszpania, Anglia, Togo, przemieszczali się oni dwoma 

wynajętymi autokarami oraz jednym pojazdem typu bus. Przybyłym pielgrzymom 

wyznaczono miejsca noclegowe u osób prywatnych, które odpowiednio wcześniej wyraziły 

chęć ich przyjęcia w swoich domach. Osoby te brały udział w imprezach artystyczno- 

rozrywkowych, które odbywały się na terenie Campusu Stobrawa przy ul. Sportowej 7  

oraz na terenie miasta. Żadna z zaplanowanych imprez nie miała statusu imprezy masowej, 

podczas ich odbywania się nie odnotowano również żadnych incydentów czy wydarzeń. 

Ostatecznie pielgrzymi opuścili teren Kluczborka w dniu 25 lipca i udali się bezpośrednio  

do Krakowa.  

Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku poinformował, że strażacy  

nie prowadzili działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych  

Dni Młodzieży. 

Pan Krzysztof Bocianek Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku w odniesieniu 

do tematu przygotowania się do przeciwdziałania powstaniu i rozprzestrzeniania się ASF, 

(Afrykańskiego Pomoru Świń), przekazał, że na chwilę obecną odnotowano w kraju  ok. 23 

przypadki zachorowania na ASF.  



 14 

Wirus bardzo często przenoszony jest przez ludzi oraz poprzez skarmianie zwierząt 

zlewkami gdyż wirus posiada bardzo silne powinowactwo ze zwierzętami świniowatymi. 

W celu wdrożenia wniosków i rekomendacji z posiedzenia WZZK przedstawiono informacje  

i dokonano ustaleń: 

 W trakcie posiedzenia wszystkim jego uczestnikom przekazano do służbowego 

wykorzystania kserokopie wniosków i rekomendacji z posiedzenia WZZK.  

 Szef PZZK Pani Urszula Pękala - Duda Wicestarosta Kluczborski poleciła uczestnikom 

posiedzenia realizację wskazanych tam zadań zgodnie ze swoimi kompetencjami  

i dokonanie ustaleń co do zasad wzajemnego współdziałania. 

 Pan Krzysztof Bocianek poinformował, że największe zagrożenie w powiecie wystąpi, 

gdyby choroba pojawi się na największej fermie tuczu trzody chlewnej w Dobiercicach 

gm. Byczyna. W razie jej wystąpienia zostanie wydana decyzja nakazująca zabicie 

zwierząt, ale nie ma żadnej pewności że zostaną one skutecznie usunięte. 

 Zweryfikowano stany magazynowe potwierdzające posiadanie niezbędnych zapasów  

w magazynie epizootycznym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

 Ustalono, że w razie stwierdzonej potrzeby, przy współpracy Powiatowego Lekarza 

Weterynarii będą kontynuowane kolejne wewnętrzne szkolenia służb mundurowych, 

inspekcji i straży w zakresie ASF. Dotychczas zorganizowane zostały w powiecie 

szkolenia dla hodowców trzody chlewnej oraz lekarzy weterynarii (wolnej 

praktyki).Przeprowadzone dotychczas spotkania potwierdziły dużą świadomość rolników 

w tym zakresie. 

 Komendanci Powiatowej Komendy Policji, Straży Miejskiej w Kluczborku i Wołczynie, 

poinformowali, że w ramach swoich obowiązków ich służby zwracają na bieżąco 

szczególną uwagę na ewentualne pojawiające się miejsca niedozwolonego handlu  

na targowiskach oraz w miejscach, które nie są zarejestrowane. Ustalono bezzwłoczne 

informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku o stwierdzanych 

nieprawidłowościach. 

 Kierownik Działu Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  

w Kluczborku przekazała informację, że w ramach podejmowanych działań pracownicy  

inspekcji sanitarnej weryfikują poprawne wprowadzanie do obrotu produktów 

pochodzenia zwierzęcego na placach targowych. 

 Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w związku z zaistniałą 

sprawą otrzymali polecenie zwrócenia szczególnej uwagi w zakładach żywienia 

zbiorowego na zagospodarowywanie odpadów gastronomicznych, sposób utylizacji, 

rozliczanie ilości wyprodukowanych odpadów w stosunku do ilości zutylizowanych  

wraz z dokumentacją potwierdzająca odbiór do utylizacji.  

 Dokonano ustalenia, o bezzwłocznym informowaniu Powiatowego Lekarza Weterynarii  

o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie oraz o podejrzeniu 
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możliwości skarmiania świń odpadami gastronomicznymi. 

 Ustalono potrzebę zorganizowania w najbliższym czasie spotka Powiatowego Lekarza 

Weterynarii z Komendantem Powiatowym Policji w Kluczborku w celu ustalenia zasad  

i sposobu przeprowadzenia wspólnych kontroli na drogach w powiecie kluczborskim. 

 Poinformowano, że służby weterynaryjne będą zwracać szczególną uwagę  

na prawidłowe, bieżące prowadzenie rejestru utrzymywanych zwierząt w siedzibach 

stad utrzymujących świnie, ich oznakowania oraz kontrolowane  

będą ich przemieszczanie. 

 Po dokonaniu weryfikacji parkingów i miejsc wypoczynku na terenie powiatu  

i ich zarządców, zobowiązano samorządy gminne do wywieszenia na parkingach  

lub miejscach wypoczynku plakatów informujących podróżnych o konieczności 

wyrzucania resztek żywności do koszy oraz do poinformowania zarządców parkingów  

i miejsc wypoczynku, w zamykane kosze na odpady żywności oraz ich codzienne 

opróżnianie, tak aby nie miały do nich dostępu zwierzęta, a ich zawartość  

była utylizowana zgodnie z obowiązującym prawem. 

W odniesieniu do zgnilca amerykańskiego pszczół, który odnotowano na terenie 

powiatu kluczborskiego (w miejscowości Bruny gm. Wołczyn), Pan Krzysztof Bocianek 

przekazał, że metodyka zwalczania choroby jest podobna do tej, którą stosujemy przy ASF. 

Obecnie odnotowano trzy ognista tej choroby, a obszar zapowietrzony obejmuje teren  

o promieniu sześciu km. Strefa zapowietrzona sięga już gminy Wołczyn i Byczyna  

oraz sąsiadującego województwa wielkopolskiego, a jeśli potwierdzi się ostatnia lokalizacja, 

obejmie też część powiatu namysłowskiego.  

Zgnilec amerykański to choroba powodująca śmierć pszczół w fazie czerwiu. 

Pszczelarze mogą ją rozpoznać po charakterystycznym zapachu z zarażonego ula. 

Najskuteczniejszym sposobem likwidacji ogniska jest zagazowanie owadów, a następnie 

spalenie uli. 

Do przejrzenia pozostaje oko 30 pasiek, w których w trakcie przeglądania ramek,  

na podstawie cech charakterystycznych należy wyłonić miejsca do pobrania próbek 

badawczych. 

Choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi. 

Przedstawicielom gmin i Starostwa Powiatowego przekazano plakaty i ulotki dotyczące 

zapobiegania ASF na rzecz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa. 

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Pani Urszula Pękala Duda                  

Szef PZZK w Kluczborku, podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniu i zakończyła 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku. 


