
 

     

                                Informacja ze wspólnego posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu 

Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii w Kluczborku 

w dniu 24 stycznia 2017 r. 

 

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu namysłowskiego ogniska wysoce 

zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru 

świń na terenie województwa opolskiego, zwołano na polecenie Wojewody Opolskiego                     

w trybie pilnym zorganizowanie posiedzenia Powiatowego Zespołów Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku w celu ponownego omówienia procedur i sposobów 

postępowania służb, inspekcji i straży na poziomie powiatu w przedmiotowym zakresie. 

W dniu 24.01.2017 r. o godz. 10.00, w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w Kluczborku i Powiatowego Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii 

w Kluczborku. 

W posiedzeniu  uczestniczyli: Wicestarosta Kluczborski, Szef PZZK w Kluczborku, 

pełniący funkcję kierownika Grupy Operacji  i Organizacji Działań – Szef Operacji – Z-ca 

Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzący akcję ratowniczą w czasie powstania 

sytuacji kryzysowej spowodowanej przez epizootie, Dowódca Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej  PSP w Kluczborku, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku,  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kluczborku, Kierownik Rejonu Kluczbork Oddziału w Opolu Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Szef PCZK–Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego               

w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa 

Powiatowego, przedstawiciele Burmistrzów Gminy Wołczyn, Gminy Kluczbork,Gminy 

Byczyna oraz Wójta gminy Lasowice Wielkie, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, Inspektor Wydziału Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego             

w Kluczborku. 

W trakcie posiedzenia Pan Krzysztof Bocianek Z-ca Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Kluczborku: 

- Zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania działań związanych  

z prowadzoną kampanią informacyjną przez samorządy gminne oraz rozważenie 

wykorzystania do tego celu dostępnego w OSP Bąków pojazdu samochodowego, 

wyposażonego w sprzęt nagłaśniający. Działania takie będą możliwe po wcześniejszym 



wyrażeniu zgody przez dany samorząd gminny. Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Kluczborku zarezerwował środki finansowe na ten cel. 

- Zapoznał uczestników posiedzenia z realizacją szczegółowych wymogów 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia w sprawie  

oraz sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się HPAI na terytorium kraju,  

a szczególnie województwa opolskiego. 

- Przedstawił aktualne informacje dotyczące działań w obszarze zapowietrzonym  

i zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków na terenie gminy Wołczyn, podczas  

których nie stwierdzono objawów wskazujących na podejrzenie tej choroby. 

Na podstawie ustaleń z Panem Malarskim ustalono, że w przypadku niezaistnienia nowych 

faktów, ognisko zlokalizowane w powiecie namysłowskim zostanie wygaszone ok. połowy 

lutego 2017 r., i wynika to głównie obowiązującej procedury prowadzenia kolejnych 

czynności dezynfekujących w odpowiednich odstępach czasu. 

- Omówił sytuację związaną z zastanymi podczas kontroli i perlustracji 

warunkami bioasekuracji przeciw tej chorobie w gospodarstwach utrzymujących drób, 

wykonywanych przez inspektorów PIW w Kluczborku, zwracając uwagę np. na problemy 

wynikające  

ze stosowania środków dezynfekcyjnych przez hodowców. 

- Przedstawił warunki sprzedaży drobiu z komercyjnych gospodarstw 

zlokalizowanych na terenie zagrożonych chorobą. 

W związku z koniecznością przeprowadzenia stosownych badań w Państwowym Instytucie 

Badań w Puławach, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin przed zaplanowanym 

transportem Pan Krzysztof Bocianek zwrócił się do przedstawicieli Komendy Powiatowej 

Policji w Kluczborku z zapytaniem o możliwość konwojowania przez funkcjonariuszy 

policji transportowanych próbek. 

Pan Łukasz Gigiel Z-ca Komendanta  Powiatowego Policji w Kluczborku poinformował,              

że w przytoczonych wypadkach istnieje jedynie możliwość poinformowania patroli 

drogowych znajdujących się na trasie przejazdowej, które w przypadku wystąpienia 

utrudnień drogowych wskazanym pojazdom udzielą niezbędnej, możliwej pomocy. 

- Poinformowano Kierownika Rejonu w Kluczborku Oddziału w Opolu Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sytuacji związanej z zabezpieczeniem środków 

finansowych na pokrycie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku kosztów 

instalacji i utrzymywania przejazdowej maty dezynfekcyjnej na drodze krajowej nr 42. 

Pan Edward Baj w odpowiedzi na zapytanie Pana Krzysztofa Bocianka poinformował,                       

że do obsługi mat dezynfekcyjnych na drodze krajowej 42 angażowano w ciągu doby po 

sześć osób po osiem godzin. 



- Zapoznano uczestników posiedzenia z sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania  

się afrykańskiego pomoru świń na terytorium kraju oraz koniecznością ciągłego 

przestrzegania warunków bioasekuracji. 

- Omówiono zagadnienia związane z wybijaniem na dużą skalę zwierząt  

na wypadek wystąpienia ogniska tej choroby na dużej fermie świń. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku zwrócił uwagę na konieczność uruchomienia 

"awaryjnego" grzebowiska dla zwierząt, lecz tylko w sytuacji dłuższego zalegania padłych 

lub ubitych świń w ciepłych porach roku. 

Pan Mieczysław Zaleciński Z-ca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku ponownie zaproponował inicjowanie działań zmierzających  

do tworzenia od jednego do trzech „regionalnych grzebowisk” o czym już wcześniej 

wnioskowaliśmy przy ocenie rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w sprawie ASF. 

 


