
 

Informacja z posiedzenia 

Grupy Operacji i Organizacji Działań  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w dniu 17.04.2019 r. 

 

W dniu 17 kwietnia 2019 r., odbyło się posiedzenie wyjazdowe członków Grupy 

Operacji i Organizacji Działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego               

w Kluczborku.  

Celem posiedzenia było zapoznanie się z obiektami hydrotechnicznymi zlokalizowanymi 

na rzece Stobrawie powyżej miasta Kluczborka i możliwościami wykorzystania 

ich w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego.  

W posiedzeniu GOiOD PZZK uczestniczyli: 

 - Pan Wojciech Świdziński kierownik Nadzoru Wodnego w Kluczborku Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

 - Pan Krzysztof Peciak przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Kluczborku Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

 - Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obronnych, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku, 

 - Pan kpt. Mariusz Stępień Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Kluczborku, 

 - Pan kpt. Sebastian Jantos Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku, 

 - Pan Dariusz Dec przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych gminy 

Kluczbork, 

 - Pan Wojciech Kieszczyński przedstawiciel Wydziału Spraw Obronnych, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku. 

Przebieg posiedzenia: 

W trakcie  posiedzenia dokonano przeglądu kolejnych obiektów: 

- Zbiornik Retencyjny  Kluczbork w km 61+500 rzeki Stobrawy (kilometr budowli 

piętrzącej). 

Pan Wojciech Świdziński oraz Pan Krzysztof Peciak przedstawiciele PGW Wody Polskie -  

Nadzoru Wodnego w Kluczborku zapoznali pozostałych uczestników posiedzenia                   

z charakterystyką zbiornika jego parametrami oraz możliwością gromadzenia wody             

w przypadku zagrożenia powodziowego. Omówiono możliwości regulacji piętrzenia wody 

w zbiorniku do celów stworzenia rezerwy przeciwpowodziowej w zbiorniku. Zapoznali 

uczestników posiedzenia z możliwościami zmniejszenia fali powodziowej poprzez 



umiejętną regulację poziomu piętrzenia za pomocą upustów dennych i szandorów 

zainstalowanych na wysokim progu budowli piętrzącej. 

- Jaz Bąków w km 65+770 rzeki Stobrawy. 

Omówiono możliwości wykorzystania jazu do spowolnienia i wypłaszczenia fali 

powodziowej na rzece Stobrawie poprzez dodatkowe piętrzenie wody na jazie i zalanie 

trwałych użytków zielonych powyżej jazu, co nie spowoduje dużych strat a pomoże 

częściowo ochronić miasto Kluczbork. 

- Jaz Ciarka w km 69+420 rzeki Stobrawy. 

Również na tym jazie omówiono możliwości wykorzystania jazu do wypłaszczenia  fali 

powodziowej na rzece Stobrawie poprzez dodatkowe piętrzenie wody na jazie i zalanie  

użytków zielonych powyżej jazu, bez większej szkody dla tych gruntów a jednocześnie  

pomoże uniknąć większych strat w mieście Kluczbork. 

- Dokonano wizji lokalnej na ulicy Poniatowskiego w związku z możliwością wystąpienia 

podtopień przyległej infrastruktury drogowej i budynków mieszkalnych w przypadku 

wzrostu poziomu wody w rzece Stobrawie. Należy rozważyć możliwość zainstalowania 

zaworów zwrotnych klapowych na istniejących na tym odcinku rzeki wylotach                         

z kanalizacji deszczowej. 

 


