
Informacja z posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku w dniu 25.05.2011 r. 

 

Zgodnie z planem przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Droga 2011”  

w dniu 25 maja 2011r. miało miejsce posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

Na wstępie Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski, Szef Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego przywitał uczestników, a następnie przedstawił 

porządek spotkania: 

- przedstawienie prezentacji z przebiegu ćwiczenia PZZK „DROGA 2011, 

- przedstawienie sprawozdań poszczególnych służb z przeprowadzonych działań w trakcie 

ćwiczenia „Droga 2011, 

- Omówienie przedstawionych wniosków oraz dokonanie niezbędnych ustaleń mających 

na celu zapewnienie właściwej współpracy w czasie prowadzenia działań ratowniczych 

związanych z katastrofą drogową, 

- Omówienie możliwości współdziałania ze strony PKS w Kluczborku w czasie prowadzenia 

akcji ratowniczych na terenie powiatu Kluczborskiego. 

W ramach posiedzenia miała również miejsce prezentacja nowo pozyskanego sprzętu 

ratowniczego. 

 

Pan Janusz Krupa, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

zwrócił uwagę na zasadność prowadzenia tego typu ćwiczeń, mając na uwadze dostępne 

statystyki dotyczące podobnych zdarzeń na terenie kraju. 

Ustalając założenia ćwiczenia „Droga 2011” dużo uwagi poświęcono realnemu 

odzwierciedleniu tego typu sytuacji. 

Maksymalnie ograniczono również liczbę osób poinformowanych o szczegółach 

zaplanowanego ćwiczenia.  

Pan Janusz Krupa w celu urealnienia działań ratowniczych w przyszłości zasugerował 

pozostanie przy tego typu formie. 

Pan Jakub Leśniak z KPPSP w Kluczborku przedstawił prezentację z przeprowadzonego 

ćwiczenia „droga 2011” odnosząc się do następujących zagadnień:  

- Działania w ramach KSRG podejmowane przez KP PSP w Kluczbork 

- Dane statystyczne GDDKiA 

Zaprezentowano i omówiono definicje: 

- Zdarzenia jednostkowego  

- Zdarzenie mnogiego  

- Zdarzenia masowego  

 



 

 

- Triage (fr. triage – segregowanie, sortowanie)  

Założenia ćwiczeń: 

- Praktyczne sprawdzenie koordynacji działań w wypadku masowym, 

- Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu KPP, 

- Doskonalenie zawodowe, 

Następnie został  przedstawiony chronologiczny przebieg wydarzeń podczas ćwiczeń. 

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku poinformował  

o zaangażowanych siłach i środkach uczestniczących w ćwiczeniu oraz przedstawił 

czynności prowadzone przez funkcjonariuszy policji,  

Pan Wojciech Kieszczyński - Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kluczborku oraz Pan Jacek Tomczak – Komendant Powiatowy Policji  

w Kluczborku złożyli wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia pod kryptonimem „Droga 

2011”. 

Pan Dariusz Dec przedstawiciel Gminy Kluczbork omówił działania realizowane przez 

GZZK w Kluczborku. 

Pan Mieczysław Zaleciński Szef PCZK w Kluczborku omówił działania Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku realizowane w ramach ćwiczenia pod 

kryptonimem  „Droga 2011”, a następnie złożył dwa wnioski: 

- W celu sporządzenia listy osobowej osób poszkodowanych na prośbę Szefa 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku wyznaczenie przez Pana 

Komendanta Policji, funkcjonariuszy do prac w ramach powiatowego Centrum w sytuacji 

wystąpienia katastrofy komunikacyjnej lub innej sytuacji kryzysowej z dużą ilością 

poszkodowanych; 

- Sporządzenie listy osób biegle posługujących się językami obcymi, w  tym tłumaczy 

przysięgłych do kontaktów z cudzoziemcami na potrzeby zarządzania kryzysowego  

w powiecie. 

Pan Marek Marciniak Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Kluczborku omówił aktualne zobowiązania wynikające  

z podpisanych porozumień z Zakładem Karnym w Kluczborku oraz gminami powiatu 

kluczborskiego na potrzeby sił zbrojnych oraz przedstawił możliwości współdziałania  

w tym zakresie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku. 

 

Na zakończenie Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski, Szef 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku podziękował 

organizatorom i uczestnikom ćwiczenia „DROGA 2011”  za udział w ćwiczeniu 

 



oraz za zaangażowanie w realizacji zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa  

w powiecie kluczborskim. 

Następnie członkowie PZZK, zaproszeni zostali na prezentację nowo zakupionego sprzętu 

w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych”, sfinansowanego 

z Rejonowego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz budżetu Powiatu 

Kluczborskiego. 

 

 


