
 

Informacja z posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w dniu 26.06.2013 r. 

 

 

 W dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

rozpoczęto posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył 

Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski, Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego.  

Po przywitaniu obecnych przedstawiono porządek posiedzenia. 

Głównymi celami posiedzenia było: 

1) Zainicjowanie działań profilaktyczno – prewencyjnych organów samorządowych 

działających w powiecie: służb, inspekcji oraz straży, które odgrywają istotną rolę  

w kształtowaniu warunków letniego pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2) Podsumowanie ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

pod kryptonimem „MANEWRY ABC 2013” (Powiatowe manewry KSRG w zakresie 

ratownictwa medycznego).  

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

zaprezentował podsumowanie ćwiczenia.  

3) Szkolenie doskonalące nt. - „Środki zastępcze jako realne zagrożenie zdrowia ludzi”, 

które przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku. 

 

Ad. 1 

Komendant Powiatowy 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 Policji pod nazwą „ Bezpieczne Wakacje 2013”. 

Okres letniego wypoczynku najczęściej charakteryzuje się wzrostem zdarzeń z udziałem 

dzieci i młodzieży zarówno na wsi jak i w mieście. Dzieci i młodzież dysponują znacznie 

większą ilością czasu wolnego. Brak obowiązków szkolnych i domowych, brak 

zagospodarowania czasu wolnego i całodziennej opieki ze strony zajętych rodziców 

sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

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: 

1. Nawiązywane kontakty z podmiotami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów  

w celu umożliwienia nieodpłatnych przeglądów stanu technicznego pojazdów 

 skierowanych przez Policję. 

2. 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. 

3. Prowadzone kontrole przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi 

obowiązku zapinania pasów i przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. 

4. Obejmowane nadzorem poprzez odpowiednią dyslokację służb, miejsca 

występowania wzmożonego ruchu małoletnich pieszych. 

5. Obejmowane szczególnym nadzorem miejsca organizowania zabaw i dyskotek . 

 

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. Składane wnioski do samorządu w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości. 

4. Realizowane spotkania z młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach 

wypoczynku, przekazując wiedzę wiktymologiczną. 

5. 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 rodzaje zagrożeń wynikających z wypoczynku. 



2. Nasilone w dniu 29 -30 czerwca 2013 r. 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  

4. Prowadzone działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie, które  

nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku: 

5. Prowadzone kontrole prewencyjne miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz  

w miejscach zamieszkania nieletnich przebywających na przepustkach z placówek 

wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce w takiej placówce. 

6. Prowadzone kontrole przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu  

i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. 

7. Rozpoznawanie zjawiska narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

8. Prowadzone systematyczne kontrole niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych  

i innych „ dzikich” miejsc wypoczynku. 

9. Prowadzone kontrole ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim 

pomagającym w pracach polowych. 

 

Koordynacja działań 

1. Nawiązanie kontaktu z władzami samorządowymi i instytucjami państwowymi 

celem podjęcia inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży. 

2. Umieszczanie w zadaniach doraźnych polecenia o szczególnym nadzorze  

tzw. „miejsc zagrożonych ” 

3. Przekazywanie w lokalnych środkach masowego przekazu informacji  

o podejmowanych przez Policje przedsięwzięciach na rzecz bezpiecznego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

4. Prowadzone działania profilaktyczne (wspólne patrole, kontrole, interwencje)  

z innymi podmiotami : 

 przedstawicielami instytucji samorządowych i władzami oświatowymi szczebla 

lokalnego, 

 Strażą Miejska, Pożarną i Leśna, 

 Służbą Ochrony Kolei, 

 SANEPID - em, 

 stacjami obsługi pojazdów, 

 zarządcami dróg, 

 środkami masowego przekazu (regionalnymi i lokalnymi). 

 



TEMATYKA I ZAKRES SPOTKAŃ PROFILAKTYCZNYCH: 

1. Patologie społeczne i związane z nimi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. 

2. Nieletni jako ofiara i sprawca przestępstwa, formy i sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom kryminogennym wśród nieletnich, odpowiedzialność prawna nieletnich  

i ich rodziców. 

3. Podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego niezbędne do prawidłowego 

korzystania z dróg publicznych przez osoby małoletnie. 

4. Policjant jako przyjaciel dziecka (przybliżenie dzieciom pracy policjanta i roli jaką 

pełni w społeczeństwie). 

5. Propagowanie prawidłowych postaw społecznych i zachęcanie do współpracy  

z policją w dziedzinie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. 

 

W ramach akcji: „Bezpieczny Przedszkolak” i „Czy psy muszą gryźć” poruszane będą 

następujące tematy: 

 bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi, 

 działania Policji, umundurowanie policjanta, 

 bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami, 

 bezpieczeństwo na podwórzu i w domu, 

 zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach. 

 bezpieczeństwo nad wodą, 

 bezpieczeństwo w czasie prac w rolnictwie . 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku przekazał, że w ramach 

akcji "Bezpieczne Wakacje 2013" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku prowadzi następujące działania: 

1. Poddano czynnościom kontrolno – rozpoznawczym 3 obiekty przeznaczone  

do organizacji i prowadzenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, wydając 

jednocześnie 3 pozytywne opinie dla: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej  

w Kluczborku, 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

 OSiR Kluczbork Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny „STOBRAWA”. 

2. W najbliższym czasie KP PSP w Kluczborku przeprowadzi czynności kontrolno – 

rozpoznawcze w kolejnych dwóch obiektach przeznaczonych do organizacji i prowadzenia 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: 

 Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

 Polsko - Czeskiego Centrum Kształcenia Rycerstwa Biskupice – Brzózki. 



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

„Otwarte strażnice”. 

Spotkania odbywają się w formie pogadanki oraz pokazu 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 11 grup dzieci  

i młodzieży (ok. 330 osób). 

4. Corocznie 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 poinformował,  

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. 

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. 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. 

 

Nadzór nad wybranymi obiektami użyteczności publicznej 

 Przed sezonem letnim działania inspekcji sanitarnej są ukierunkowane  

w szczególności na te obiekty, w których przewidywany jest m.in. wzmożony ruch dzieci  

i młodzieży - baseny kąpielowe, place zabaw,  ośrodki wypoczynkowe. 

Zgodnie z harmonogramem woda z basenów kąpielowych będzie pobierana co dwa 

tygodnie w kierunku obecności bakterii: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

gronkowce koagulazododatnie. W bieżącym roku na zbiorniku retencyjnym w Ligocie 

Górnej uruchomiono miejsce wykorzystywane do kąpieli. Na podstawie art. 34d  

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 3011 r. Nr 86, poz 478) PPIS w Kluczborku ocenę bieżącą jakości wody  

i stwierdził, ze jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Ligocie Górnej 

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). 

Również w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobierane będą do badań 

laboratoryjnych próbki wody z wodociągów sieciowych. Aktualnie woda z nadzorowanych 

wodociągów odpowiada wymaganiom mikrobiologicznych. 

 

Nadzór nad placówkami żywnościowo- żywieniowymi 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa m.in. dzieci i młodzieży w okresie letniego 

wypoczynku w trakcie przeprowadzanych kontroli szczególna uwaga zwracana będzie  

na zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego wprowadzanych do obrotu środków 

spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, na ich właściwą jakość zdrowotną, terminy 

ważności, znakowanie oraz legalność ich pochodzenia. Wzmożony został nadzór  

nad placówkami żywnościowo-żywieniowymi, w tym produkującymi i wprowadzającymi 

do obrotu lody oraz punktami małej gastronomi. Do badań laboratoryjnych pobrano  



4 próbki lodów - 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. 

  

Pani Inspektor Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu Oddział  

w Byczynie, omówiła organizację i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 

2013” 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, przy przewozie 

rzeczy a w szczególności przy przewozie materiałów stwarzających zagrożenie  

dla otoczenia zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. 

Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacji podejmuje wzmożone kontrole 

autobusów. Istnieje możliwość skontrolowania przez inspektorów ITD autokarów 

przewożących dzieci i dorosłych. Kontrolę autobusu można zgłosić wcześniej z podaniem 

dokładnego miejsca i godziny wyjazdu autokaru. Zgłoszenia można dokonywać 

telefonicznie pod numerem 77 474 21 22 lub osobiście w siedzibie Inspektoratu: Opole, 

ul. Wrocławska 170 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  

 



Komendant Straży Miejskiej w Wołczynie zwrócił uwagę, że miesiąc lipiec i sierpień  

są okresem wzmożonej i bardzo intensywnej pracy funkcjonariuszy i w ramach akcji 

„Bezpieczne Wakacje 2013” na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

w okresie letniego wypoczynku wykonywać będą: 

 Służby w godzinach wieczorowo - nocnych t.j. w godz. 1800- 200  oraz 2000 – 400. 

 Zabezpieczenie „Dni Wołczyna” w okresie 28 – 29.06.2013r. wspólnie  

z funkcjonariuszami policji. 

 Zabezpieczenie XXI edycji „Spotkania Młodych” w Wołczynie w dniach od 15 do 

20.07.2013 r. 

 Obserwacje i kontrole punktów sprzedaży alkoholu. 

 Wspólnie z inspektorem BHP na terenie miasta i gminy pod względem 

bezpieczeństwa przeprowadzone będą kontrole placów zabaw i miejsc 

gromadzenia się młodzieży. 

 W godzinach wieczorowo nocnych prowadzone będą kontrole zamkniętego 

miejskiego kąpieliska. 

 Inne czynności zmierzające do utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w mieście  

i gminie. 

 

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku przekazał informację, iż działania 

funkcjonariuszy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji w 2013 r., 

wzorem lat ubiegłych 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), 

 prowadzenia działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci  

i młodzieży w miejscach zamieszkania. 

Realizowane będą również czynności zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach 

w tym działania profilaktyczne, które maja na celu wskazanie dzieciom i młodzieży 

zagrożeń wynikających z zabaw w pobliżu ulic oraz przypominanie zasad prawidłowego 

korzystania z dróg i przejść dla pieszych.  

 

Kolejnym elementem jest bezpieczne przebywanie w miejscach wypoczynku tj. działania 

profilaktyczne, które zapewnią bezpieczeństwo korzystania z kąpieliska OSiR w Bąkowie  

i kąpieliska utworzonego na zalewie kluczborskim oraz właściwe zachowanie dzieci  

i młodzieży w trakcie zabaw na terenie poszczególnych obiektów. W tym celu prowadzone 

będą częste kontrole ścieżek rowerowych w tym najczęściej uczęszczanych  

np. na kąpielisko OS iR w Bąkowie, działania mające na celu bezpieczne przebywanie  

i poruszanie się w obrębie parku miejskiego (patrole z wykorzystaniem skuterów). 



Ważnym zadaniem jest profilaktyka mająca na celu wskazanie niebezpieczeństwa 

grożącego dzieciom i młodzieży ze strony bezpańskich psów i kotów a także zwierząt 

dzikich. Prowadzone działania mają na celu odławianie bezpańskich psów i zwierząt 

niebezpiecznych, reagowanie na niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęcia przez właściciela w celu zapewnienia min. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Działania Straży Miejskiej w Kluczborku w znacznej części będą zbieżne z działaniami 

prowadzonymi przez funkcjonariuszy policji angażując w miarę swoich możliwości  

jak największą ilość osób. 

 

Ad. 2 

Podsumowanie ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego „Powiatowe 

manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego” pod kryptonimem „MANEWRY 

ABC 2013” (protokół wraz z dokumentacją dotyczącą tej kwestii zostanie skopiowany  

i przeniesiony do sprawy OLZ.5530.3.2013). 

 

Zmiany w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym postawiły przed KP PSP w Kluczborku nowe wyzwania. Wiąże  

się to z zakupem sprzętu uzupełniającego posiadane już środki z zakresu ratownictwa 

medycznego oraz przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń uzupełniających wiedzę z zakresu 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zorganizowane ćwiczenie miało spełnić zadanie 

zunifikowania wiedzy i umiejętności podmiotów działających w ramach KSRG. W ramach 

ćwiczeń przeprowadzono warsztaty medyczne oraz manewry z zakresu ratownictwa 

medycznego, które wpłyną na podwyższenie wiedzy i umiejętności. 

Organizatorami ćwiczenia byli: 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku  

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Starostwo Powiatowe w Kluczborku, 

Komenda Wojewódzka PSP w Opolu 

Pogotowie Ratunkowe 

Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne 

Harcerska Grupa Ratownicza 

Polski Czerwony Krzyż 

Zespół Szkół Licealnych w Kluczborku 

Pozoranci z Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Razem: 75 osób 

 

W manewrach udział wzięli: 

JRG Kluczbork 2 zastępy  

OSP KSRG 9 zastępów 



J.W. Szumirad 1 zastęp 

Policja Kluczbork 

Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne 

Polski Czerwony Krzyż 

Ogółem – 60 ratowników 

 

Dla wszystkich ćwiczących przygotowano w różnych częściach miasta 11 stanowisk,  

na których pozoranci najczęściej uczniowie szkół odgrywali role osób poszkodowanych  

w różnych zdarzeniach losowych.  

Zaplanowane scenki rodzajowe dotyczyły między innymi: 

- Pożaru w garażu; 

- Tlenku węgla ulatniającego się z piecyka gazowego; 

- Amputacji urazowej; 

- Osoby uwięzionej w studni; 

- Porodu w samochodzie; 

- Topielca; 

- Wypadku komunikacyjnego; 

- Oparzenia substancją chemiczną; 

- Upadku z wysokości; 

- Zasłabnięcia; 

- Uczniów pogryzionych przez osy. 

Ratownicy swoje działania zobowiązani byli poprzedzić przeprowadzeniem wywiadu. 

Przy organizacji ćwiczenia dużo uwagi poświęcono realistycznemu ucharakteryzowaniu 

zaplanowanych scenek rodzajowych. 

Ogółem w manewrach uczestniczyło 135 osób 

 

Ad 3. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przeprowadziła Szkolenie 

doskonalące nt. - „Środki zastępcze jako realne zagrożenie zdrowia ludzi”,  

Co to są dopalacze? 

„Dopalacze” (środki zastępcze), nowe narkotyki - to termin nieposiadający charakteru 

naukowego. Używa się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji  

lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, pochodzenia 

naturalnego lub syntetycznego, nie znajdujących się w wykazie substancji 

kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Dopalacze, podobnie jak narkotyki, są pochodzenia roślinnego jak i syntetycznego, które 

działają na układ nerwowy wywołując pobudzenia, zaburzenie świadomości  



czy halucynacje. Wiele składników ma działanie toksyczne a wiele z nich nie zostało 

jeszcze nawet poznane. 

Młodzi ludzie mieszają te substancje często z alkoholem co ma zgubny efekt. 

 

Co zawierają dopalacze: 

 KANABINOIDY, 

 MEFEDRON, 

 KRATOM, 

 KOKAINA, 

 AMFETAMINA I JEJ POCHODNE, 

 LEKI, 

 ZANIECZYSZCZENIA, 

 INNE CZĘSTO NIEZNANE SUBSTANCJE. 

 

Zagrożenia: 

 Podobnie jak narkotyki działają na układ nerwowy, wywołują stan pobudzenia, 

podrażnienia, zaburzenia świadomości czy halucynacji. Mogą uzależniać. 

 Działanie substancji nie zostało do końca zbadane, 

 Osoby zażywające je nie wiedzą co konkretnie zażyły dlatego trudno im pomóc. 

 Leczenie jest zwykle objawowe. 

Problemy związane z dopalaczami 

Pierwsze zatrucia dopalaczami odnotowano w Łodzi (we wrześniu 2008 r.) 

Opinie sądowe mówiły o braku szkodliwości dopalaczy. 

Umorzono również postępowanie w Lublinie w związku z opinią biegłego, która mówiła: 

„nie opublikowano dotychczas żadnych danych na temat dawek śmiertelnych  

lub toksycznych substancji określanych jako dopalacze, wobec tego nie jest możliwe 

wypowiedzenie się na temat ryzyka utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku  

na zdrowiu wśród ludzi”. 

 

Oferta sklepów: 

- cała gama wyrobów opisanych jako „kolekcjonerskie lub imitacje nie przeznaczonych  

do użytku przez ludzi” 

- produkty oferowane jako odświeżacze do komputerów czy powietrza („Pachnący dom”), 

- środki czyszczące, dodatki do farb itp.  

- pod różnymi postaciami: susz, kadzidełka, proszek, tabletki itp.. 

 

 

 



Środki zastępcze w powiecie kluczborskim 

W powiecie kluczborskim przeprowadzono kontrole w działających punktach sprzedaży 

dopalaczy:  

Łącznie zabezpieczono 463 opakowania różnych produktów. 

Do Narodowego Instytutu Leków w Warszawie przesłano 54 próbki celem  

ich identyfikacji. 

W badanych produktach zidentyfikowano następujące grupy związków: 

1.Substancje kontrolowane przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485, z późn. zm.): 

- syntetyczny kannabinoid JWH-018 oraz mefedron. 

2. Analogi strukturalne substancji wymienionych w załącznikach do w/w ustawy. 

Wszystkie te substancje wykazują działanie psychoaktywne. 

3. Aminokwasy 

4. Ponadto w większości produktów stwierdzono obecność wielu niezidentyfikowanych 

związków stanowiących zanieczyszczenia, które mogą pochodzić zarówno z syntezy 

substancji aktywnych jak i z niewłaściwych warunków wytwarzania i/lub przechowywania 

produktów gotowych.  

Mogą to być: 

- nieprzereagowane substancje wyjściowe, 

- półprodukty, 

- produkty uboczne, 

- produkty rozkładu, 

- katalizatory, 

- rozpuszczalniki organiczne, 

- zanieczyszczenia pochodzące z niewłaściwej jakości substancji wyjściowych, 

- inne zanieczyszczenia (w tym przypadkowe). 

W trakcie szkolenia przytoczono również przepisy prawne dotyczące tematyki środków 

zastępczych: 

1.Ustawa z 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r.,  

Nr 212, poz. 1263) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r.  

poz. 124) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r.  

Nr 155, poz.1095, z późn. zm.) 

 

 


