
 
Protokół z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

z dniu 24 czerwca 2009 r. 
 
 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sali nr 213 
Starostwa Powiatowego w Kluczborku odbyło się posiedzenie PZZK. Tematem spotkania była 
„Organizacja i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w okresie letniego wypoczynku - Bezpieczne Wakacje 2009r.” 
W ramach posiedzenia „Zespołu” przeprowadzono również szkolenie doskonalące nt.: 
"Zabezpieczenia ludności powiatu kluczborskiego w wodę do spożycia, w przypadku 
wystąpienie sytuacji kryzysowych". 

 
I. W ramach szkolenia doskonalącego 

 
1.1 Pani Janina Ziemiańska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  
w Kluczborku, przedstawiając prezentację multimedialną na temat monitoringu wody do 
picia, zasad działania i kontroli w warunkach zagrożenia omówiła: 
- Akty prawne regulujące nadzór nad jakością wody do spożycia; 
- Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych w zakresie nadzoru nad jakością wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Przedstawiono również aktualną sytuację na temat zawartości pierwiastków chemicznych  
w ujęciach wodnych. Obecnie na terenie powiatu kluczborskiego, wodę o nieodpowiedniej 
jakości dostarcza 5 wodociągów. Są to wodociągi w Krzywiczynach, Dobiercicach, Maciejowie  
i Łowkowicach - ze względu na ponadnormatywne stężenia żelaza lub manganu oraz  
w Kostowie - z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych stężeń azotanów.  
Spośród 15 wodociągów wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do 
picia w 10 prowadzone jest uzdatnianie wody – (odżelazianie i odmanganianie), w celu 
usunięcia nadmiernych ilości żelaza i manganu. Są to wodociągi w Kluczborku, Bogacicy, 
Krzywiźnie, Maciejowie, Łowkowicach, Dobiercicach, Nasalach Kastelu, Szymonkowie, 
Wierzbicy Górnej i Chocianowicach. 
W żadnym z wodociągów nie prowadzi się stałej czy okresowej dezynfekcji wody 
(chlorowania). Nie ma takiej potrzeby, gdyż wody surowe ujmowane do picia są czyste 
mikrobiologicznie.  
 
1.2  Pan Artur Witek Prezes Wodociągów i Kanalizacji "HYDROKOM" Sp. z o. o. omówił 
"Zabezpieczenie ludności powiatu kluczborskiego w wodę do spożycia, w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowych przez HYDROKOM Sp. z o. o. w Kluczborku" 
Przedsiębiorstwo posiada: 

1. Plan obrony cywilnej zakładu z 2005 r. 
2. Plan ochrony obiektów z 2006 r. 
3. Opracowaną dokumentację stałego dyżuru z 21.07.2008 r. 
4. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych z 26.11.2008 r. 
5. Procedury działań awaryjnych w warunkach pokojowych PŚ 03/4.4.7 w ramach 

wdrożonego w Spółce Hydrokom ZSZJiŚ wg. PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001. 
 
Określone są również zasady postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych takich 
jak: 

1. Pęknięcie sieci wodociągowej; 
2. Skażenie ujęć wody pitnej; 
3. Brak zasilania energetycznego; 
4. Pożary. 

 
1.3 Pan Mariusz Pieńkowski, Prezes Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.  
w Wołczynie, scharakteryzował swoje przedsiębiorstwo oraz  omówił zasięg działania. 
Wodociągi zajmują się zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z terenu Gminy 
Wołczyn. 
Ponadto eksploatują ponad 180 km sieci wodociągowej. Na terenie gminy znajduje się 5 ujęć 
wody, z czego część mieszkańców zaopatrywana jest w wodę z wodociągów w Polanowicach  
i Byczynie. Wodociągi posiadają również 22 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej,  

 



5 przepompowni oraz 18 km kanalizacji deszczowej, z której woda odprowadzana jest do 
cieków i rzek. 
 
1.4 Pan Krzysztof Sikorski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej z Wydziału 
Wodociągów i Kanalizacji w Byczynie, przedstawił zasięg działania przedsiębiorstwa. 
Miasto Byczyna posiada sieć sanitarną o długości ok. 20 km oraz 4 km sieci deszczowej. 
Obecnie wodociągi w Byczynie starają się o pozyskanie materiałów w celu przeprowadzenia 
remontów sieci wodociągowej. Awarie są usuwane średnio w ciągu 3-4 godzin.  
W tym roku została otwarta nowa gminna oczyszczalnia ścieków ponadto istnieją, także dwie 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Planowana jest również przebudowa wodociągu  
w Dobiercicach.  
W gminie znajduje się także sieć wewnętrzna oraz pompy, które zaopatrują w wodę  
6 okolicznych wiosek. 
 

II W Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 
2.1. Pan Tadeusz Mucha I – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku,  
przedstawił ocenę  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W zakresie koordynacji działań 
opracowano Powiatowy Program Bezpieczne Wakacje 2009. W ramach tego programu będzie 
zapewniane bezpieczeństwo na drogach, w miejscu wypoczynku i w miejscu zamieszkania, 
oraz będą koordynowane działania. Czynności funkcjonariuszy będą różnorodne: 
profilaktyczne, kontrolne, edukacyjne i informacyjne, w tym celu organizowano spotkania  
z uczniami różnych typów szkół, podczas których zwracano uwagę na rodzaje zagrożeń 
wiążące się z wakacyjnym wypoczynkiem i sposoby ich unikania.  
 
2.2 Pani Małgorzata Zabierowska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Kluczborku, podejmując czynności kontrolne do dnia 22.06.2009r. 
zakwalifikował 6 placówek zgłoszonych do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży:  
(3 półkolonie, 1 kolonia, 1 obóz sportowy i 1 obóz rycerski)- wykaz w załączniku nr 1. 
Przewiduje się, że łącznie z wypoczynku skorzysta około 392 osoby. Wszystkie zgłoszone 
obiekty zostały skontrolowane przed ich kwalifikacją. Placówki te będą pod stałym nadzorem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku przez cały okres trwania 
turnusów.  
 
2.3 Pan Rafał Kochanowski Naczelnik Wydziału Wojewódzkiej Inspekcji Transportu 
Drogowego – Oddział w Byczynie, zamierza podejmować w okresie wakacji działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z przewozów autobusowych w celu 
ograniczenia ofiar zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Zamierza on również 
kontrolować legalność wykonywanych przewozów. 
Działania w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2009 prowadzone będą w poszczególnych 
gminach. 
 

2.4 Pan Krzysztof Mikołajczyk dowódca JRG Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kluczborku, przedstawił realizowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym celu przeprowadzono kontrole pięciu obiektów 
zgłoszonych przez organizatorów: 

Przeprowadzono również dwie pogadanki na temat przepisów ppoż. z uczniami WODiDZ  
w Kluczborku. Młodzież miała również okazję zaznajamiać się z zasadami bezpieczeństwa 
pożarowego podczas spotkań w tut. Strażnicy, prowadzonych w ramach akcji „Dni otwarte 
strażnic”. W ramach w/w akcji zorganizowano 6 spotkań z uczniami szkół podstawowych  
i gimnazjalnych w łącznej ilości około 200 osób". 
 
2.4 Pan Sławomir Brylski Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kluczborku, przekazał 
informację, iż działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji w 2009r. 
podejmowane będą w trzech obszarach a polegać one będą na: 
Obszar I – Bezpieczeństwo na drogach 

ü Działania profilaktyczne polegające na informowaniu dzieci i młodzieży  
o zagrożeniach wynikających z przechodzenia przez jezdnię w miejscach 
niedozwolonych oraz zabaw w pobliżu dróg publicznych a także w wyniku 
napotkania nieprawidłowości z udziałem dzieci i młodzieży. 

Obszar II- Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 

 



ü Działania profilaktyczne polegające na kontrolach kąpieliska OSiR w Bąkowie pod 
kątem zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska oraz właściwego 
zachowania się dzieci i młodzieży podczas zabaw w wodzie; 

ü Działania polegające na kontrolach ścieżek rowerowych, w szczególności ścieżki 
rowerowej prowadzącej do kąpieliska OSiR w Bąkowie oraz alej w parku miejskim 
pod kątem bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do miejsca wypoczynku; 

ü Działania polegające na kontrolowaniu terenów szkolnych, przyległych do szkół oraz 
parku miejskiego, czyli miejsc szczególnego gromadzenie się młodzieży;  

ü w okresie wakacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa korzystających  
z urządzeń zabawowych oraz urządzeń służących do gier zespołowych. 

Obszar III – Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 
ü Działania profilaktyczne polegające na kontrolach stanu technicznego urządzeń 

zabawowych oraz urządzeń służących do gier zespołowych z uwagi na przebywanie 
na tych terenach grup dzieci i młodzieży szczególnie w godzinach popołudniowych; 

ü Działania polegające na kontrolach terenów szkolnych oraz osiedli mieszkaniowych, 
szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa wypoczywających tam grup dzieci i młodzieży; 

ü Działania polegające na zabezpieczeniu imprez plenerowych organizowanych dla 
dzieci i młodzieży. 

2.5 Pan Andrzej Szajniuk z Komendy Straży Miejskiej w Wołczynie 
przedstawiając działania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje  2009r”, planuje realizować 
następujące zadania: 
Prowadzenie wspólnie z Policją służb popołudniowych i nocnych w godz. 1400-2200 i 1800-200  
w celu: 
- prowadzenia obserwacji miejsc sprzedaży alkoholu; 
- dokonywania kontroli miejsc niebezpiecznych dla życia i zdrowia takich jak: otwarte akweny 
wodne i wyrobiska; 
- obserwacji i kontroli miejsc zabaw; 
- obserwacji miejsc gromadzenia się dzieci; 
-podejmowania stosownych czynności w związku z ujawnionymi wykroczeniami  
i przestępstwami; 
- prowadzenia rozmów z rodzicami w przypadku ujawnienia nieletnich naruszających prawo. 
 

 


