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INFORMACJA Z POSIEDZENIA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

 W dniu 06.10.2015 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

rozpoczęło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w imieniu 

Pana Starosty otworzył Pan Mieczysław Zaleciński - Z-ca Szefa PZZK Naczelnik Wydziału 

Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego  

w Kluczborku. 

Po przywitaniu uczestników posiedzenia (lista obecności w załączeniu) Pan Mieczysław 

Zaleciński przedstawił następujący porządek spotkania: 

1) Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2015”; 

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

3) Dokonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim; 

4) podsumowanie strat spowodowanych suszą w powiecie kluczborskim. 

5) Omówienie zagadnień dotyczących: 

- występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Byczyna -zagrożenie, sposoby 

zwalczania, 

- gotowości powiatu do ewentualnego przyjęcia masowego i nagłego napływu uchodźców.  

Ad.1 

Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2015” 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  

w Kluczborku przedstawił ocenę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego  

w okresie wakacyjnym. 

W roku bieżącym tradycyjnie, podobnie jak w latach ubiegłych działania funkcjonariuszy 

policji prowadzone były głównie w sferze prewencyjnej, profilaktycznej oraz kontrolnej. 

Z przekazanego sprawozdania wynika, że funkcjonariusze policji w ramach realizowanych 

działań zmierzający do poprawy bezpieczeństwa wykonali:  

Liczba wspólnych patroli ze/z: 

- Strażą Miejską   - 15 

- Strażą Ochrony Kolei  - 1 

- Żandarmerią Wojskową - - 0 

innymi podmiotami   - 1 GKRPA , 1 Straż Rybacka 

Liczba oznakowanych: 

rowerów    - 49 

Liczba ujawnionych przypadków niewłaściwie sprawowanej opieki rodzicielskiej i podjęte  

w skutek tego działania : 3 interwencje 

O zaistniałych sytuacjach powiadomiono Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich  

w Kluczborku . 
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Liczba ujawnionych nieletnich, będących pod działaniem alkoholu, narkotyków – 14 

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

Pożarną, innymi podmiotami – z PSSE w Kluczborku      - 3 

Liczba skontrolowanych miejsc masowej rozrywki, dyskotek, klubów, itp.  - 21 

Liczba przeprowadzonych pogadanek i spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą,  

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

- przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego     - 33 

- w trakcie wakacji          - 11 

- w placówkach organizujących wypoczynek (kolonie, obozy, półkolonie)  - 9 

- w świetlicach, klubach (miejscach spotkań dzieci i młodzieży) -  - 2 

Liczba ujawnionych uciekinierów z: 

- z domu rodzinnego  - 2 

- placówek   - 3 

Współpraca z instytucjami poza policyjnymi (ocena współpracy, opis wspólnych 

przedsięwzięć). 

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 funkcjonariusze tut. KPP a szczególnie dzielnicowi 

mając na uwadze przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości kontrolowali systematycznie 

placówki handlowe sprzedające alkohol. Przy okazji tych kontroli przypomniano 

właścicielom i pracownikom w/w sklepów o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych  

i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 r. ż. W okresie wakacji asystent ds. nieletnich  

i patologii Komendy Powiatowej w Kluczborku oraz dzielnicowy PP w Byczynie 

przeprowadzali spotkania z dziećmi oraz młodzieżą przebywającą na kolonii znajdującej  

się na terenie polsko - czeskiego Centrum Szkolenia Rycerskiego w Biskupicach - 

Brzeskach. Na turnusie przebywały dzieci z różnych rejonów Polski w wieku 7-18 lat. 

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. Informowano i przestrzegano młodzież  

o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. 
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W dniu 21.08.2015 roku na terenie gminy Kluczbork odbyły się wzmożone działania 

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

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej  

w Kluczborku.  

Powyższe działania ukierunkowane były na: 

ujawnianie osób małoletnich spożywających napoje alkoholowe, 

ujawnianie osób małoletnich posiadających środki odurzające, 

ujawnianie przypadków naruszenia przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

przez pracowników lokali gastronomicznych (restauracje, puby) i sklepów posiadających 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

ujawnianie osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach publicznych. 

Ogólnie w okresie wakacji przeprowadzono 9 spotkań z dziećmi i młodzieżą wypoczywająca 

na terenie działania KPP w Kluczborku. 

Funkcjonariusze tut. KPP w ramach codziennej służby dokonywali systematycznych kontroli 

na miejscowych zbiornikach wodnych i basenach miejskich. W ramach ogólnopolskiej akcji 

informacyjno - edukacyjnej „ Bezpieczna Woda " mającej na celu popularyzację  

i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku  

na wodach i terenach przywodnych podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą przypominano  

o podstawowych zasadach obowiązujących podczas kąpieli. 

Realizując zadania wynikające z akcji Bezpieczne Wakacje 2015 przypomniano 

funkcjonariuszom o konieczności realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie 

zdarzeniom dot. wykorzystywaniu dzieci do żebractwa, ochrony przed przemocą, 

okrucieństwem i wyzyskiem. 

Działania te ukierunkowano na niesienie pomocy, wskazanie instytucji i miejsc, gdzie mogą 

znaleźć potrzebną pomoc i wsparcie. Obejmowały one również działania profilaktyczno - 

edukacyjne nastawione na zapobieganie tym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży,  

a w szczególności: 

 systematyczne sprawdzanie miejsc przebywania dzieci i młodzieży np. ogródki 

działkowe, dworce, parki, ciągi handlowe itp.; 

 prowadzenie rozpoznania osobowo - terenowego w celu monitorowania zjawiska 

żebractwa w rejonie służbowym, 

 podejmowanie współpracy z lokalnymi mediami w zakresie propagowania działań 

dot. zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym, 

 podejmowanie współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami społecznymi  

i podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie działań profilaktycznych oraz pomocowych. 

Podsumowując bezpieczeństwo w czasie wakacyjnym Pan Naczelnik podkreślił,  

że był to okres wyjątkowo spokojny bez zdarzeń z udziałem osób małoletnich  

w w/w zakresie. 
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Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

odnosząc się do podsumowania powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2015” oraz oceny 

bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim poinformował, że w ramach powiatowej akcji 

„ Bezpieczne Wakacje 2015 r.”: 

 Prowadzono edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku  

w czasie wakacji:  

 omówiono wskazane zagadnienie w ramach akcji „Otwarte strażnice” z każdą 

grupą dzieci i młodzieży, (miejsce - sala konferencyjna KP PSP w Kluczborku  

(12 grup)), 

 w maju i czerwcu 2015 r. w ramach działań informacyjno – edukacyjnych, 

(edukacja dla bezpieczeństwa), przeprowadzono spotkania w formie pogadanek 

oraz pokazy dla dzieci i młodzieży, z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w czasie 

letniego wypoczynku oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Spotkania przeprowadzono w niżej wymienionych siedmiu ośrodkach: 

 Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kluczborku, 

 OS i R Kluczbork (Stadion Miejski), 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, 

 Publicznym Przedszkolu nr 8 w Kluczborku, 

 Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku, 

 Ligocie Górnej, boisko sportowe, 

 Nowej Bogacicy, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kluczborku wspólnie z OSiR w Kluczborku 

zorganizowała również cykl zajęć pod nazwą „Wakacje na sportowo” omawiając: 

techniki podejmowania osób z wody, 

kwalifikowaną pierwszą pomoc, 

Uczestnikom prezentowano również sprzętu ratownictwa wodnego. 

W zakresie przeprowadzonych kontroli obiektów związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa przebywającej młodzieży na wakacjach skontrolowano niżej 

wskazane obiekty: 

 Internat uczniowski Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Bogdańczowicach, 

 Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy „Kemping 23” w Bąkowie, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne STODOŁA, Bogdańczowice 21, 

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

 Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

 Polsko - Czeskie Centrum Kształcenia Rycerstwa Biskupice – Brzózki. 
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Kontrolowano również obiekty zgłoszone przez organizatorów imprez masowych z udziałem 

dzieci i młodzieży prowadząc: 

 czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Kluczborka 2015”, 

 czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

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

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku poinformował, że okres wakacyjny 

przebiegał w roku bieżącym bardzo spokojnie. 

Strażnicy prowadzili kontrole sprawności urządzeń na placach zabaw oraz boisk 

zlokalizowanych na terenie Gminy Kluczbork. W ramach prac gwarancyjnych 

wyeliminowano np. usterki urządzeń zamontowanych na siłowni zlokalizowanej w okolicy 

zalewu w Kluczborku. 

Na bieżąco kontrolowano w trakcie przerwy wakacyjnej kąpielisko OS i R w Bąkowie, place 

zabaw, boiska, ścieżki rowerowe. 

Strażnicy uczestniczyli również w zabezpieczeniu imprez z udziałem dzieci i młodzieży. 

Kontrolowano głównie te miejsca w których gromadziła się młodzież. 

W miesiącu sierpniu miał miejsce dość nieprzyjemny incydent ze strony młodzieży 

kluczborskiej, która kierowała pogróżki do dużej grupy przybyłej z Ukrainy. 

 

Ad.2 

Dokonanie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim. 

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.  

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku nie wpłynęła żadna 

interwencja, dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Doszło do jednego urazu 

(złamanie nogi), nie wystąpiły inne zachorowania o charakterze zbiorowym. Wypoczynek 

został zorganizowany w sposób zapewniający prawidłowe warunki odpoczynku, żywienia  

i rekreacji. 

Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

Na terenie powiatu kluczborskiego zorganizowano 30 turnusów wypoczynkowych dla dzieci  

i młodzieży (tabela nr 1). Łącznie we wszystkich formach wypoczynku uczestniczyły  

734 osoby. W trakcie trwania wypoczynku skontrolowano 8 turnusów. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych  

w zakresie utrzymania porządku i czystości w obiektach wypoczynku. 

We wszystkich zorganizowanych formach wypoczynku na terenie powiatu kluczborskiego 

posiłki przygotowywane były przez placówki gastronomiczne, które prowadzą całoroczną 
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działalność, są objęte nadzorem sanitarnym i spełniają wymogi sanitarno-higieniczne 

niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i transportowania potraw.  

W zakresie warunków i jakości żywienia dzieci i młodzieży przeprowadzono 4 kontrole, 

skontrolowano: 

 „Gród Rycerski” w Biskupicach – obóz rycerski oraz stołówkę w Szkole Podstawowej  

w Byczynie, przygotowującą posiłki obiadowe dla uczestników obozu rycerskiego, 

 Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa w Kluczborku ul. Sportowa – obóz 

sportowy zorganizowany przez UKS Lechia Dzierżoniów oraz restaurację „Ratuszowa” 

REWA w Kluczborku ul. Zamkowa 2, przygotowującą posiłki dla uczestników obozu. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu 

sanitarno-technicznego obiektów. Jakość żywienia oceniona na podstawie analizy 

jadłospisów nie budziła zastrzeżeń. Posiłki były urozmaicone pod względem doboru 

składników, uwzględniano  białko pochodzenia zwierzęcego, stosowano dodatek warzyw  

i owoców. Posiłki transportowano w termosach, przeznaczonymi na ten cel środkami 

transportu. 

Dla uczestników wypoczynku i opiekunów prowadzono działania edukacyjno-informacyjne. 

Łącznie przeprowadzono 17 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 338 uczestników 

wypoczynku oraz 15 kierowników i 24 wychowawców. Tematyka spotkań dotyczyła  

m.in. zatruć grzybami, zatruć i zakażeń pokarmowych, bąblowicy, chorób odzwierzęcych, 

przenoszonych przez kleszcze, zagrożeń wynikających z nadmiernego promieniowania 

ultrafioletowego, higieny osobistej, racjonalnego żywienia, prawidłowego przechowywania 

żywności. W miejscach kształcenia pozostawiano ulotki dotyczące tematyki edukacji. 

Również przed rozpoczęciem wakacji w dniach 23-24.06.2015 r. prowadzono edukację  

w ww. zakresie w szkołach podstawowych– łącznie działaniami objęto 460 uczniów,  

19 nauczycieli oraz 2 dyrektorów. 

Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu kluczborskiego w okresie 

letnim 

W okresie letnim na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano istotnych 

nieprawidłowości dotyczących niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych 

placówek użyteczności publicznej oraz obiektów żywnościowo-żywieniowych. 

Skontrolowano m.in. wodociągi sieciowe wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, ustępy publiczne, przystanki autobusowe, sklepy, zakłady 

produkujące żywność i lokale gastronomiczne. W żadnym z kontrolowanych obiektów  

nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. 

W nadzorowanych wodociągach nie wystąpiły awarie lub inne zdarzenia, skutkujące 

skażeniem wody lub przerwami w dostarczaniu wody, wymagającymi uruchomienia cystern. 

Nie było także interwencji ludności na jakość dostarczanej wody. 
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1. W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi  

Na terenie powiatu kluczborskiego nadzorem sanitarnym objętych jest 13 wodociągów 

sieciowych, wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia  

oraz jeden wodociąg lokalny, zaopatrujący w wodę obiekty Ośrodka Wypoczynkowego  

w Bąkowie. Wszystkie wodociągi ujmują wodę z ujęć głębinowych, z utworów trzecio-  

i czwartorzędowych. W okresie letnim w żadnym z nadzorowanych wodociągów  

nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. 

Ogółem w III kwartale 2015 r. wodę o nieodpowiedniej jakości dostarczało sześć 

wodociągów z gmin Kluczbork, Wołczyn i Byczyna dla 9,4 tys. osób. Wodę  

o nieodpowiedniej jakości dostarczają wodociągi: 

 Nasale Kastel – ze względu na ponadnormatywne stężenie niklu i azotanów. Wodociąg 

zaopatruje w wodę 1,5 tys. mieszkańców ośmiu wsi na terenie gminy Byczyna; 

 Kostów – ze względu na ponadnormatywne stężenia azotanów. Wodociąg zaopatruje  

w wodę 1,2 tys. mieszkańców czterech wsi na terenie gminy Byczyna (Kostów, 

Miechowa, Janówka, Ciecierzyn);  

 Dobiercice – ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu, żelaza  

oraz przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności. Wodociąg zaopatruje w wodę około 

700 mieszkańców czterech wsi na terenie gminy Byczyna; 

 Wierzbica Górna – ze względu na mangan. W styczniu 2015 r. wydano decyzję  

o warunkowej przydatności wody do spożycia na okres do dnia 31.12.2015 r. Wodociąg 

zaopatruje w wodę pięć wsi w gminie Wołczyn (1,9 tys. osób); 

 Bogacica – ze względu na ponadnormatywne wartości mętności. Strefa zaopatrzenia  

w wodę obejmuje 3,5 tys. mieszkańców siedmiu wsi na terenie gminy Kluczbork; 

 Szymonków – ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości mętności. Strefa 

zaopatrzenia w wodę z wodociągu obejmuje dwie wioski na terenie gminy Wołczyn,  

0,6 tys. osób.  

2. W zakresie nadzoru nad basenami 

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

baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie, basen w hotelu SPAŁKA w Kluczborku oraz czynny 

od 2015 r. basen odkryty w Kuniowie – SOOMER RESIDENCE. Na podstawie wykonanych 

badań i przeprowadzonych kontroli w żadnym z obiektów nie stwierdzono zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego wody oraz nie stwierdzono zaniedbań w zakresie utrzymania bieżącego 

stanu sanitarno-porządkowego. Baseny letnie od wielu lat nie są modernizowane, brak 

recyrkulacji wody basenowej, chlorowanie wody prowadzone jest ręczne, a zaplecza 

sanitarno-higieniczne wymagają gruntownego remontu. 

3. W zakresie nadzoru nad miejscami wykorzystywanymi do kąpieli  

Od 19 czerwca 2015 r. uruchomiono miejsce wykorzystywane do kąpieli, zlokalizowane  

na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej. W trakcie sezonu woda odpowiadała 
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wymaganiom sanitarnym.  

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 z późn. zm.). 

4. W zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej  

a) przystanki autobusowe – w sezonie letnim skontrolowano 5 przystanków na terenie 

gminy Kluczbork -nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącego porządku  

nie stwierdzono. 

b) baza noclegowa – nadzorem sanitarnym objęte są 3 hotele, 1 kemping, 9 gospodarstw 

agroturystycznych oraz 14 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. W sezonie 

letnim skontrolowano kemping w Bąkowie, 2 gospodarstwa agroturystyczne, 1 hotel 

oraz 9 obiektów świadczących usługi noclegowe. W zakresie utrzymania bieżącego 

porządku i czystości oraz stanu sanitarno-technicznego nieprawidłowości  

nie stwierdzono. W jednym z obiektów stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii  

z rodzaju Legionella spp. w sieci wewnętrznej wody ciepłej. 

c)  piaskownice – skontrolowano 23 piaskownice na ogólnodostępnych placach zabaw.  

Ich sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń, w skontrolowanych piaskownicach 

przed rozpoczęciem sezonu został wymieniony piasek, w piasku nie stwierdzono śladów 

odchodów zwierząt. Bieżący porządek na placach zabaw był zachowany. 

5. Stan sanitarno-higieniczny placówek żywnościowo- żywieniowych. 

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w sezonie letnim realizowany  

był w obiektach działających całorocznie. W trakcie kontroli zwracano szczególną uwagę  

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 do badań laboratoryjnych 

środki spożywcze, w tym lody oraz wyroby cukiernicze. Żadna z próbek  

nie była kwestionowana z uwagi na niewłaściwą jakość zdrowotną. 

Ogółem w lipcu i sierpniu skontrolowano 46 zakładów żywnościowo-żywieniowych.  

W wyniku kontroli wydano 3 decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarno-technicznego 

oraz nałożono 4 mandaty karne za  stwierdzone nieprawidłowości sanitarne.  

Ponadto na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano żadnych zbiorowych zatruć 

pokarmowych oraz nie stwierdzono innych niebezpiecznych chorób zakaźnych i zakażeń.  

Dodatkowo, w sezonie letnim,  wspólnie z inspektorami pracy, przeprowadzono wizytację  

w gospodarstwach rolników indywidualnych, podczas prac żniwno-omłotowych. W trakcie 

wizytacji, oprócz przekazywania rolnikom informacji na temat działania czynników 

szkodliwych oraz bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie, zwracano uwagę  

na bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwach rolnych, szczególnie w okresie wakacyjnym. 

Przekazywano informacje m.in. w zakresie: 
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 prac, których nie wolno wykonywać dzieciom do lat 15, 

 konieczności zabezpieczenia zbiorników na gnojowice, szamb, zbiorników wodnych, 

wykopów, drabin, maszyn oraz pomieszczeń, w których przechowywane są środki 

ochrony roślin oraz inne produkty chemiczne itp., 

 konieczności zapewnienia dzieciom bezpiecznych miejscach zabaw oraz właściwej 

opieki, 

 niebezpieczeństw występujących w gospodarstwach podczas obsługi maszyn, 

doglądania zwierząt rogatych, chorych czy samic z młodymi, 

 bezwzględnego zakazu zabawy dzieci z ogniem,  

 potrzeby zapamiętania przez dziecko numerów alarmowych służb ratowniczych  

oraz postepowania w razie wypadku. 

Ponadto w gospodarstwach rolnych pozostawiano ulotki pod nazwą: „Chroń dziecko  

w gospodarstwie rolnym” oraz „Praca rolnika” – wydane przez Główny Inspektorat Pracy. 

Ad. 3  

Ocena bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim. 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

przedstawił zestawienie wyjazdów do działań ratowniczych PSP, OSP w KSRG oraz OSP  

z poza KSRG w dniach od 01.06.2015 r. do 31.08.2015 r. 

We wskazanym okresie odnotowano na terenie powiatu Kluczborskiego 267 zdarzeń. 

Ilość zdarzeń na terenie powiatu Kluczborskiego podzielone na kategorie: 

Pożary    - 111 

Miejscowe zagrożenia  - 141 

Fałszywe alarmy  - 15 

 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy 

fałszywe 

Miesiąc Małe Średnie Duże Małe Lokalne Średnie  

Czerwiec 19 0 0 6 26 0 4 

Lipiec 25 1 0 5 71 0 8 

Sierpień 61 4 1 1 32 0 3 

Razem 105 5 1 12 129 0 15 

 

Analizując ilość zdarzeń jakie wystąpiły na terenie powiatu kluczborskiego w okresie letnim 

należy zauważyć, że odnotowana zwiększoną ilości interwencji związanej z pożarami  

w stosunku do lat poprzednich (2014 r. - 58 pożarów, 2015 r. - 111 pożarów).  

Było to związane głównie z całkowitym brakiem opadów deszczu i wyjątkowo suchym 

okresem letnim w roku 2015. 
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Sekretarz Gminy Byczyna w nawiązaniu do wcześniejszego zapytania poprosił o ponowne 

rozważenia przez Kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddziału Terenowego  

w Oleśnie obecnego na posiedzeniu, możliwości ustawienia na odcinku drogi wojewódzkiej 

487 Byczyna – Olesno za miejscowością Roszkowice w kierunku na Praszkę, przy zjeździe 

na drogę powiatową w miejscowości Wojsławice, ograniczenia prędkości do czasu 

wyremontowania tego odcinka drogi. 

Pan sekretarz zwrócił się również z zapytaniem do przedstawiciela KPP w Kluczborku  

czy w okresie wakacyjnym stwierdzono zwiększoną liczbę przestępstw z udziałem 

repatriantów i cudzoziemców na terenie powiatu. W odpowiedzi przedstawiciel  

KPP poinformował, że w okresie przerwy wakacyjnej nie stwierdzono zwiększonej liczby 

przestępstw i wykroczeń, których uczestnikami byłyby osoby innej narodowości. 

 

Ad 4 Podsumowanie strat spowodowanych suszą w powiecie kluczborskim. 

Szef PZZK w Kluczborku przypomniał, że meteorolodzy minione lato określali  

jako ekstremalnie ciepłe. Nie odnotowywano również w latach wcześniejszych  

takich okresów, w których w ciągu trzydziestu kolejnych dni temperatury przekraczały 

30oC.  

Wysokie temperatury dodatkowo połączone z brakiem opadów spowodowały efekt suszy, 

odzwierciedlanej bardzo niskimi poziomami wód powierzchniowych oraz powodującej 

bardzo duże straty w produkcji rolnej. 

Konsekwencją anomalii pogodowych były również awarie dwóch krajowych elektrowni,  

co w efekcie doprowadziło do zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Na podstawie 

gminnych sprawozdań ustalono że w całym powiecie rolnicy w wyniku poniesionych szkód 

złożyli 329 wniosków na łączną powierzchnię 15772,77 ha, a poniesione straty oszacowano 

na kwotę 46 239 877 zł. 

W trakcie posiedzenia jego uczestnicy omówili również zagadnienie dotyczących: 

występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Byczyna, (zagrożenie, sposoby 

zwalczania). 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Szef PZZK w Kluczborku w celu poprawy 

bezpieczeństwa w omawianym zakresie zaproponował: 

- żeby wszystkie sołectwa postarały się ocenić zagrożenie w tym zakresie na swoim terenie, 

- realizację różnego rodzaju akcji edukacyjnych uświadamiających zagrożenia oraz sposoby 

ich zwalczania. 

 

Gotowości powiatu do ewentualnego przyjęcia masowego i nagłego napływu 

uchodźców. 

Na posiedzeniu PZZK Z-ca Szefa PZZK omówił sytuację w Europie związaną  

z napływem uchodźców, którzy od kilku miesięcy docierają do Europy z Bliskiego Wschodu  
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i Afryki. Na razie główny szlak nie wiedzie przez Polskę, ale to może się zmienić, a wtedy 

imigranci mogą trafić m.in. na Opolszczyznę. 

Obecnie głównym szlakiem uchodźców jest szlak bałkański oblegany przez imigrantów  

z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, których tysiące każdego dnia chce dotrzeć do bogatych 

krajów Unii Europejskiej. 

Napływ uchodźców nie ustaje także na przejściach między Macedonią i Grecją. Następnie 

uchodźcy podążają w kierunku Serbii, Węgier, Austrii i Niemiec. Serbski Czerwony Krzyż 

odnotował także wzrost liczby imigrantów przybywających z Bułgarii, choć to rzadziej 

wybierana przez uchodźców trasa. Z powodu zamknięcia 15 września granicy węgiersko-

serbskiej przybywają oni prawie wyłącznie od strony Chorwacji. 

Szef PZZK w Kluczborku dokonał przeglądu procedur i  planów, które będą miały 

zastosowanie w sytuacji nagłego masowego napływu cudzoziemców. Jedną z aktualnie 

obowiązujących procedur jest procedura Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego  

dotycząca masowego napływu cudzoziemców na terytorium RP, czyli osób,  

które zdecydowały się na wybór Polski jako kraju, w którym będą się starały o statut 

uchodźcy. W związku z powyższym powinniśmy zwrócić uwagę, że wskazana procedura  

nie odnosi się do omawianej sytuacji i na chwilę obecna nie istnieją procedury,  

które możemy zastosować. 

W tych okolicznościach nasza współpraca może się jedynie opierać na ewentualnym 

współdziałaniu z organami, które są uprawnione do działania w takich sytuacjach. 

W chwili obecnej brakuje jednak szczegółowych rozwiązań prawnych regulujących 

organizację finansowania pomocy socjalnej oraz medycznej dla cudzoziemców,  

którzy nie złożą wniosku o nadanie statutu uchodźcy w naszym kraju. 


