
 

Protokół z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

z dnia 8 lutego 2010 r. 

 
W dniu  08 lutego 2010 roku  w Starostwie Powiatowym w Kluczborku odbyło się 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dotyczyło właściwego 

przygotowania się do możliwości wystąpienia powodzi roztopowych na terenie powiatu 

kluczborskiego.  

Celem posiedzenia było ustalenie i wskazanie miejsc szczególnie zagrożonych w powiecie 

kluczborskim w przypadku wystąpienia powodzi roztopowych oraz sytuacja związana         

z zimowym utrzymaniem dróg .  

      Porządek posiedzenia był następujący: 

1. Omówienie aktualnej sytuacji związanej z zimowym utrzymaniem dróg. 

2. Podjęte przedsięwzięcia w zakresie pomocy potrzebującym w warunkach niskich 

temperatur. 

     3.  Nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych  

          opadów śniegu. 

Aktualność i adekwatność: 

4. Planów reagowania kryzysowego i planów operacyjnych ochrony przed powodzią,                   

w odniesieniu do działań w czasie powodzi spowodowanych zatorami lodowymi 

oraz zagrożeń  dla obiektów mostowych i urządzeń wodnych. 

5. Planów ewakuacji ludności i zwierząt hodowlanych oraz procedur związanych                 

z udzieleniem pomocy ludności dotkniętej powodzią. 

6. Procedur dotyczących usuwania nadmiaru śniegu, zalegającego w obrębie 

miejscowości oraz w kontekście możliwości wystąpienia lokalnych podtopień. 

      Omówienie sposobów: 

7. Monitorowania stanu rzek i cieków oraz drożności rowów. 

8. Współdziałania z zarządcami rzek i urządzeń wodnych oraz zarządcami obiektów 

mostowych, (w tym sposobów informowania o zagrożeniach tych obiektów) oraz 

podział kompetencji w zakresie usuwania zatorów na tych obiektach.  

9. Obiegu informacji o zagrożeniach. 

 

        Pan Mieczysław Czapliński, Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku Wicestarosta Kluczborku przekazał, że w trakcie 

spotkania  u Pana Wojewody duży nacisk kładziono na mosty i wiadukty zwracając 

uwagę, że za zatory odpowiada zarządca drogi a nie zarządca cieku wodnego. 

         Ustalony został wykaz obiektów hydrotechnicznych na ciekach podstawowych na 

terenie powiatu kluczborskiego wymagających szczególnej ochrony w czasie  powodzi. 

 

 



        Pan Tadeusz Błażejewski Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji               

i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku przedstawił zagrożenie 

powodziowe w tym ze strony powodzi roztopowych na terenach poszczególnych gmin 

powiatu kluczborskiego oraz przedstawił plan działań operacyjnych podejmowanych          

w celu ochrony przed powodzią. 

Głównym zagrożeniem dla miasta i gminy Kluczbork jest rzeka Stobrawa i jej dopływy. 

Różnica poziomów między źródłami, które leżą na terenie powiatu oleskiego,  

a kluczborskim odcinkiem Stobrawy wynosi około 60 metrów. Powoduje to spływ wody na 

teren miasta i gminy Kluczbork. Na terenie Kluczborka występuje jeszcze jedno 

zagrożenie. Jest nim rów szczegółowy Nr R-k, który  źródła ma na terenie Bogdańczowic, 

a dopływy z Kujakowic. Zlewnia tego rowu ma 21 km kwadratowych. Na rowie utworzony 

został tzw. zbiornik suchy. Duże opady deszczy na tym terenie powodują zalanie ulicy 

Kujakowickiej. 

Ustalono, że sprawą priorytetową dla ochrony przeciwpowodziowej dla miasta i gminy 

Kluczbork jest realizowana obecnie przez Gminę Kluczbork budowa zbiornika 

retencyjnego w dolinie rzeki Stobrawy w km 61+500, na wysokości wsi Ligoty Górnej        

w na terenach gmin Kluczbork i Lasowice Wielkie.  

W Gminie Wołczyn rzeka Wołczynka  o zlewni 130 km kwadratowych nie stanowi 

zagrożenia powodziowego, a w razie konieczności jest możliwość zalania łąk (ok. 200 

hektarów) przy jazie Krężel. Na łąkach tych bierze początek rzeka Struga. Najbardziej 

zagrożone są dwa odcinki bulwarowe rzeki Stobrawy przez wieś Wierzch i Szum.  

W Gminie Byczyna wpływ na sytuację powodziową mają  dwie rzeki Pratwa  

i Jaśkowicka Woda i z tego powodu istnieje duże prawdopodobieństwo miejscowych 

podtopień w Jaśkowicach. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do odkupienia 

przez Pana Burmistrza Byczyny dwóch stawów (są zgłoszone do rewitalizacji), co  

w latach kolejnych rozwiąże problem w Jaśkowicach. 

W Gminie Lasowice Wielkie rzeki: Budkowiczanka, Bogacica oraz Kanał pod lasem 

przepływając, nawet w sytuacji spiętrzenia wody mieszczą się w swoim korycie, 

stwarzając zagrożenie jedynie przyległym użytkom zielonym. 

Pan Błażejewski zwrócił uwagę wszyscy rolnicy, którzy są w zgodzie z przepisami nie 

powinni orać i zamieniać gruntów z użytków zielonych na grunty orne.  

Pan Krzysztof Bocianek reprezentujący Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Kluczborku wskazał miejsce najbardziej prawdopodobnym do ewakuacji zwierząt. W 

przypadku wystąpienia zagrożenia jest możliwość przetransportowania zwierząt do 

pomieszczeń .Pan Krzysztof Bocianek  przedstawił szczegółowe procedury na okoliczność 

podtopienia pomieszczeń z których ewakuowano zwierzęta i pomieszczeń do których je 

ewakuowano( po ich reewakuacji). 

 



Pan Edward Baj Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 

rejon Kluczbork stwierdził, że zagrożenia wynikające m.in. z zatorów bądź podtopień  

w aspekcie zagrożeń infrastruktury mostowo – drogowej nie stwierdzono żadnych 

zagrożeń, a nawet wskazał na wyjątkowo niskie poziomy wód. 

Pan Wojciech Kieszczyński Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku wnioskował w nawiązaniu do zagrożeń związanych                         

z powodziami i podtopieniami, o rozważenie zakupu rękawów przeciwpowodziowych 

wielorazowego użytku wypełnianych wodą.  

Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Kluczborku poinformowała, że zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

w przypadku wystąpienia powodzi został opisany w Planie Postępowania 

Przeciwepidemicznego, który był aktualizowany w kwietniu 2009r.. 

W sytuacji wystąpienia powodzi lub podtopień wzmożonym nadzorem będą objęte ujęcia 

wody pitnej, miejsca magazynowania i dystrybucji środków spożywczych oraz miejsca 

czasowego pobytu ludności. Jednocześnie prowadzony będzie szczegółowy monitoring  

w zakresie występowania chorób zakaźnych. 

Ponadto opracowane zostały instrukcje dla ludności na wypadek powodzi: „Jak 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych", „Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa żywności", „Informacja dotycząca wody do picia"- Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku posiada na stanie środki dezynfekcyjne. Środki 

te mogą być wykorzystane w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby odkażenia 

powierzchni. 

Pan Mieczysław Zaleciński Szef PCZK Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego                   

w Kluczborku omówił konieczność  dokonania w gminach oraz powiatowych służbach 

strażach  i inspekcjach  przeglądu procedur przeciwpowodziowych w swoich planach 

reagowania kryzysowego oraz planach ewakuacji (przyjęcia) ludności i mienia II stopnia 

na wypadek masowego zagrożenia oraz  planach ewakuacji (przyjęcia) zwierząt pod 

względem dostosowania do zagrożenia zalań i podtopień. 

Następnie wskazał na konieczność  monitorowania na terenach gmin sytuacji 

hydrologicznej przez Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego. zwracając uwagę na  

konieczność udrażnianie rowów melioracyjnych, a także o udrożnienie kratek studzienek  

kanalizacji burzowej w ciągach ulic. 

Pan Mieczysław Zaleciński omówił także sposób przekazywania informacji o zdarzeniach 

kryzysowych w powiecie oraz przekazał uczestnikom posiedzenia PZZK w celu ułatwienia 

przekazu informacji zaktualizowany wykaz adresów i telefonów kontaktowych WCZK, 

PCZK, GCZK oraz pozostałych służb, inspekcji i straży  w powiecie kluczborskim. 

 

 



Akcja Zima 2009 / 2010 

Pan Piotr Rasztar Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 

przedstawił, że  ramach prowadzonych działań skontrolowano 35 obiektów. Wysłane 

zostały pisma  ze wskazaniem  konieczności odśnieżania dachów z zalegającego śniegu 

do właścicielii zarządców obiektów wielkopowierzchniowych oraz do sołtysów  w powiecie 

kluczborskim Wskazywał na koniczność bieżącego kontynuowanie działań związanych                                   

z monitorowaniem obiektów wielkopowierzchniowych przez ich właścicieli i zarządców.  

Pan Edward Baj Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 

rejon Kluczbork zwrócił uwagę, że zmieniają się dotychczas stałe kierunki wiejącego 

wiatru z zachodu,  powodujące zamiecie i zawieje śnieżne na wiatr wiejący z północy- 

(Markotów gm. Wołczyn  i kierunku wschodniego – Kuniowska Górka). W związku z tym 

w kolejnych latach niezbędna jest zmiana lokalizacji ustawienia zabezpieczeń 

dostosowując je do nowych kierunków wiejącego zimą wiatru. 

Pan Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna, Szef Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego Gminy Wołczyn poinformował również, że uwzględniając 

niebezpieczeństwa osób bezdomnych związane z okresem zimowym na terenie Gminy 

Wołczyn na bieżąco sytuacja jest monitorowana a osoby potrzebujące wsparcia są 

przewożone do schronisk. Dotychczas przewieziono do schronisk siedem osób, ale jest  

z nimi problem bo one zaraz wracają z powrotem.  

Pan Burmistrz podkreślił fachowość działań oraz bardzo dobrze funkcjonującą współpracę 

z panem Błażejewskim Kierownikiem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Opolu Oddział w Kluczborku na rzecz poprawy ochrony przeciwpowodziowej 

gminy Wołczyn. 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku podkreślił 

mniejszą obecnie niż w analogicznych okresach  zimowych lat poprzednich, ilość 

wypadków i kolizji na terenie powiatu kluczborskiego, co spowodowane jest 

bezpieczniejszą jazdą kierujących pojazdami samochodowymi. Podkreślił dobrą 

współpracę ze służbami drogowymi w działaniach koordynujących płynność ruchu oraz 

pomoc ze strony służb ratowniczych w dotarciu do miejsc udzielania pomocy. 

Pan Komendant zaznaczył, że w aspekcie działań na rzecz pomocy osobom bezdomnym  

policja w dalszym ciągu monitoruje działki oraz pustostany na terenie powiatu celu 

udzielenia im niezbędnej pomocy.  

 

 


