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Na wstępie Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski po przywitaniu uczestników 

posiedzenia poprosił o zrelacjonowanie bieżącej sytuacji w zakresie posiadanych 

kompetencji.  

Pan Mieczysław Zaleciński Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

poinformował o dwóch miejscach w Kluczborku, szczególnie newralgicznych, 

stwarzających zagrożenie dla mieszkańców oraz mienia, to jest:  

- ul. Poniatowskiego gdzie woda z rzeki Stobrawy, przelewa się na okoliczne działki 

wpada do kanału przy Stawie Kościuszki. Brzeg Stobrawy przy ul. Poniatowskiego został 

zabezpieczony przez strażaków za pomocą ułożonych worków polipropylenowych  

z piaskiem. 

- ul. Gierymskiego (początek osiedla Malarzy) gdzie wystąpiła woda z rowu 

melioracyjnego R- k mający dopływy z okolic Kujakowic przebiegającego przy budynkach 

jednorodzinnych.  

W związku z zaistniałą sytuacją, jeśli w dalszym ciągu poziom wody będzie się podnosić 

może zaistnieć konieczność odłączenia sieci energetycznej.  

Informację o takiej możliwości funkcjonariusze policji przekazali mieszkańcom osiedla.  

Na terenie Gminy Kluczbork w miejscowości Bogdańczowice koryto rz. Stobrawy jest 

pełne i woda przelewa się na łąki. Pan Mieczysław Zaleciński poinformował również  

o utrudnieniu w ruchu drogowym spowodowanym zalaniem drogi powiatowej. Zamknięta 

została droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Ligocie 

Górnej do skrzyżowania z drogą powiatową w Kujakowicach Górnych.  

 

Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku: Pan Janusz Krupa przedstawiając  

zabezpieczenie sił i środków uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej poinformował  

o zaangażowaniu wszystkich jednostek PSP i OSP w działania z tym związane. 

 

Następnie Pan Daniel Gagat Wójt Gminy Lasowice Wielkie poinformował, że 

najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Szumirad, gdzie woda w okolicznej rzece 

podnosi się ok. 5 cm w ciągu doby. Strażacy próbowali zwiększyć przepustowość wody na 

śluzie znajdującej się w Szumiradzie, ale okazało się, że jest uszkodzony mechanizm. Po 

zdemontowaniu urządzenia przepływem wody sterowano ręcznie. W celu ograniczenia 

ilości wody przymknięto również śluzę na rzece w Kamieńcu będącej dopływem 

wspomnianego cieku. 

 



Znacznie podnosi się również woda w rz. Budkowiczanka. Z tego powodu zabezpieczono 

budynki mieszkalne znajdujące się w jej pobliżu. W celu ograniczenia przyrostów poziomu 

wody na rzece Budkowiczanka zapełniono dwa stawy oraz teren w okolicy parku  

w Wędryni. Udzielono pomocy Państwu Kochalskim z Chocianowic przekazując 200 

worków polipropylenowych. Około godziny 15 strażacy pomogą utworzyć zaporę 

przeciwpowodziową. 

 

Sekretarz Gminy Byczyna Pan Maciej Tomaszczyk przekazał, że od początku tygodnia 

sytuacja jest systematycznie monitorowana. Pojawiają się miejscowe podtopienia głównie 

w miejscach, w których już wcześniej miały miejsce. 

W Sarnowie – w trzech punktach woda doszła do gospodarstw. W celu ich zabezpieczenia 

skierowano na miejsce kilka wywrotek z piaskiem. 

To samo dotyczy miejscowości Paruszowice – (jedno gospodarstwo).  

Do podstopień doszło również w miejscowości Ciecierzyn. 

Przy Grodzie Rycerskim w Miejscowości Biskupice Brzózki stoi przygotowana do akcji 

zabezpieczającej koparka. W przypadku wystąpienia zagrożenia zostanie przekopana 

droga prowadząca do grodu rycerskiego 

 

Pan Janusz Krupa Komendant KP PSP w Kluczborku przypomniał uczestnikom spotkania, 

że wyjazd każdej jednostki OSP musi być zgłoszony do KP PSP w celu aktualizacji danych 

na temat ilości dostępnych sił i środków w danym momencie. Informacje te są również 

niezbędne w trakcie przeprowadzania procedur ubezpieczeniowych.  

 

Pan Andrzej Maliński zaprezentował zdjęcia przedstawiające obecną sytuację na terenie 

Gminy Wołczyn. Zwrócono uwagę na jedno zagrożenie na Wołczyńskim Strumieniu. 

Powodem są dwie powalone kłody piętrzące wodę. Pan Maliński poinformował również, że 

w chwili obecnej w Gminie Wołczyn nie odnotowano zagrożeń związanych z możliwością 

podstopień gospodarstw i mieszkań. 

 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku poinformował  

o prowadzeniu działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc newralgicznych przed 

osobami postronnymi. Funkcjonariusze policji monitorują teren. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Pani Małgorzata Zabierowska 

przedstawiła wykonywane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwo sanitarno – 

epidemiologicznego. Pani Zabierowska przypomniała, że wszystkie studnie głębinowe na 

terenie powiatu rozlokowane są poza terenem zalewowym. Ponadto systematycznie 

badana jest woda do picia. Przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjne są zobligowane do 

 



natychmiastowego informowania w przypadku wystąpienia zagrożenia skażenia wody. 

Monitorowane są również wielkopowierzchnione obiekty spożywcze, zlokalizowane na 

terenach zalewowych. Pani Zabierowska poinformowała również o posiadanych środkach 

dezynfekcyjnych, tj.: chloramina w ilości 123,9 kg oraz wapno chlorowane w ilości 80 kg. 

Materiały te mogą być wykorzystane w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby odkażenia 

powierzchni. Przypomniano również, że w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 

dostępne są ulotki na temat sposobów dezynfekcji na okoliczność podtopień. 

 

W związku z poleceniem przekazywania meldunków powodziowych do Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Pan Mieczysław Zaleciński poprosił 

uczestników o przekazywanie informacji z tym związanych na godzinę 600 oraz 1800 (do 

odwołania). Potrzebne są również informacje na temat budynków mieszkalnych, 

gospodarstw rolnych, ferm na terenie powiatu, które mogą być zagrożone z powodu 

podnoszących się poziomów wody. W związku z docierającymi informacji o możliwości 

wystąpienia dalszych opadów atmosferycznych. Pan Zaleciński zasugerował 

przedstawicielom gmin, możliwość dodatkowego zabezpieczenia się w worki 

polipropylenowe. Z powodu występujących wysokich poziomów wód gruntowych  

i możliwości ich podsiąkania do pomieszczeń piwnicznych Szpitala Powiatowego, 

przedstawiciel Pan Włodzimierz Blada poprosił Pana Starostę Kluczborskiego o pomoc  

w zabezpieczeniu tomografu komputerowego. 

 

 


