
Informacja z posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Kluczborku w dniu 29.06.2011 r. 

 

 

 W dniu 29 czerwca 2011r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 

rozpoczęto posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Otworzył je Pan 

Mieczysław Zaleciński Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego -  Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, który powitał 

wszystkich obecnych oraz przedstawił jego porządek. 

W trakcie spotkania omawiano następujące zagadnienia: 

1. Ocenę bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe na terenie powiatu 

kluczborskiego: 

 a) zasoby infrastruktury gazowej, 

 b) charakterystyczne zagrożenia dla infrastruktury gazowej, 

 c) monitorowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowych gazu, 

 d) systemy zabezpieczające przed zakłóceniami i awariami w sieci gazowej, 

 e) ocenę ryzyka wystąpienia zagrożenia zakłóceniami w dostawie gazu. 

2. Organizację i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 2011”. 

3. Organizację Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie opolskim i powiecie 

kluczborskim w świetle nowych uregulowań prawnych. 

Ad.1 

 Jako pierwszy głos zabrał M. Zaleciński, który przedstawił infrastrukturę gazową na 

terenie powiatu kluczborskiego informując między innymi, że:  

 Sieć gazowa niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia w powiecie kluczborskim wynosi 

ogółem 217,7 km, odbiorców gazu jest 10,1 tys., roczne zużycie gazu sieciowego osiąga 3,9hm 

sześć., a na jednego mieszkańca 56,5 m sześć. Liczba przyłączy gazu, do budynków 

mieszkalnych wynosi 2 599. 

Pan Wojciech Marciniszyn Kierownik Rozdzielni Gazu w Kluczborku, przedstawił 

informacje na temat sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w powiecie kluczborskim. 

 Rozdzielnia Gazu w Kluczborku zajmuje się dostarczaniem gazu do miast powiatów 

kluczborskiego i namysłowskiego. Miastami, na terenie powiatu kluczborskiego, które  

są zasilane w gaz: to Kluczbork, Byczyna, Wołczyn oraz mniejsze miejscowości jak Bąków, 

Bogacica, Gotartów i Roszkowice. 

 Pan Marciniszyn zwrócił uwagę, że pomimo obowiązującego zakazu stosowania gazu 

sieciowego oraz z butli gazowej w jednym budynku, brakuje skutecznego narzędzia, aby  

w przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości, egzekwować ten przepis. 

Poinformował również, że stacje działają samodzielnie. Pracownicy przeprowadzają 

cotygodniowe kontrole, 2 razy w roku przeprowadzane są próby regulacji, (przepisy obligują  

do gruntowych kontroli raz na 2 lata), jednak w Kluczborku jest to wykonywane częściej – raz  

w roku. Poza tym jest stały podgląd na wysokość ciśnienia w sieci. 

 



Trwałość gazociągu, (żywotność rur stalowych gazociągu) obliczona jest na 25 lat. Wszystkie 

gazociągi stalowe mają dodatkowo zainstalowaną tzw. ochronę katodową, która zapobiega 

korozji, a stal stosowana do rur jest najwyższej jakości. 

Wojciech Kieszczyński Z-ca Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Kluczborku wyjaśnił dodatkowo na czym polega niebezpieczeństwo obecności gazu 

sieciowego i butli gazowych. Wynika ono z właściwości tych dwóch gazów: propan butan i gaz 

ziemny, czyli metan mają inny ciężar właściwy – metan jest lżejszy od powietrza 

i rozprzestrzenia się do góry, natomiast propan butan w przypadku rozszczelnienia zalega 

w piwnicach, studzienkach i w takiej sytuacji nie można prowadzić skutecznej akcji gaśniczej. 

Pan. M. Zaleciński  zwrócił się do obecnych na posiedzeniu PZZK przedstawicieli gmin  

z zaleceniem, aby w ramach aktualizacji gminnych planów ewakuacji II stopnia na wypadek 

masowego zagrożenia ująć również ewentualną konieczność przeprowadzenia ewakuacji 

mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia wynikającej z awarii sieci gazowej. 

Pan Wojciech Kieszczyński omówił działania KP PSP w zdarzeniach z występującym 

zagrożeniem związanym z emisją gazu ziemnego noszącym znamiona katastrofy technicznej: 

1. Ewakuacja osób z miejsc zagrożonych – najczęściej ewakuacją objęte są wszystkie 

obiekty, w których miało miejsce rozszczelnienie do czasu likwidacji stężeń 

niebezpiecznych. 

2. Likwidacja źródeł emisji gazu palnego – straż w stanach wyższej konieczności zamyka 

główne zawory gazowe w budynkach, normalnie wykonują to służby Pogotowia 

Gazowego.  

3. Likwidacja źródeł ewentualnie powstałego pożaru – gaszenie pożarów wewnętrznych po 

uprzednim odcięciu dopływu gazu.  

4. Monitoring stężenia niebezpiecznego gazu –prowadzony powinien być cały czas podczas 

działań ratowniczych przy użyciu detektora wielogazowego.  

5. Wyznaczanie stref zagrożenia – jeżeli sytuacja na miejscu jest nie opanowana i może 

dynamicznie się rozwijać, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie wybuchem, zagrożenie 

zawaleniem się konstrukcji budynku lub wysokie stężenie gazu. 

Wyznaczoną strefę zagrożenia zabezpiecza straż pożarna przed osobami postronnymi. 

 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Kaczorowską – Kulej Kierownik Oddziału Epidemiologii PSSE w Kluczborku 

poinformowała zebranych, że od 2010 roku funkcjonuje elektroniczna baza danych prowadzona 

przez kuratoria oświaty. Baza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie 

internetowej  http://www.wypoczynek.men.gov.pl i zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, nadzór nad wypoczynkiem 

sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W świetle 

obowiązujących przepisów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie mają obowiązku 

kwalifikowania obiektów przed rozpoczęciem wypoczynku dzieci i młodzieży. A następnie 

omówiła działania podejmowane przez PSSE na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

 



i młodzieży w okresie letniego wypoczynku, w obszarach nadzorowanych przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną: 

1. Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

2. Nadzór nad wybranymi obiektami użyteczności. 

3. Nadzór nad placówkami żywnościowo – żywieniowymi. 

4. Działania w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.      

 Pani Alicja Parzybut Inspektor Wojewódzkiej Inspekcji Transportu 

Drogowego, omówiła organizację i przygotowanie do działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 2011” 

w powiecie  kluczborskim przez Inspekcję Transportu Drogowego. 

 Zadaniem inspekcji jest kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozumianego 

szeroko transportu drogowego. Do zadań Inspekcji należy między innymi kontrola: 

dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania 

warunków w nich określonych; stanu technicznego pojazdów wykonujących transport drogowy; 

przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw 

oraz czasu odpoczynku kierowcy; przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu 

zwierząt; przewozów materiałów niebezpiecznych; przewozów szybko psujących się artykułów 

żywnościowych; transportu odpadów. Kontroli podlegają: kierowcy wykonujący krajowy 

i międzynarodowy transport drogowy oraz niezarobkowy przewóz drogowy. 

Zadania ustawowe:  

− poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

− przeciwdziałanie degradacji dróg 

− oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa 

− przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym  

− poprawa jakości świadczonych usług. 

 

 Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku poinformował, 

że wzorem lat ubiegłych w związku ze zbliżającym się okresem wakacji i koniecznością 

zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w okresie od 24.06 do 

31.08.2011r. na terenie powiatu kluczborskiego podjęte zostaną działania profilaktyczne Policji 

pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2011" w następujących obszarach: 

Bezpieczeństwo na drogach 

1. Nawiązany zostanie kontakt z podmiotami prowadzącymi Stacje Kontroli Pojazdów 

w celu umożliwienia nieodpłatnych przeglądów stanu technicznego pojazdów 

skierowanych przez Policję. 

2. Powiadomione zostaną lokalne środki masowego przekazu o prowadzonych przez Policję 

działaniach kontrolnych i możliwości zgłaszania przez organizatorów wyjazdów lub 

rodziców potrzeby dokonania kontroli autokaru. 

3. Przeprowadzone będą kontrole środków transportu przewożących dzieci i młodzież ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na: stan trzeźwości kierowców autobusów, braki 

w wyposażeniu, prawidłowość oświetlenia pojazdów, dobór miejsc postoju w czasie 

 



podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. 

4. Prowadzone będą kontrole przestrzegania przez kierujących samochodami osobowymi 

obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, a dzieci 

w fotelikach ochronnych. 

5. Objęte zostaną nadzorem poprzez odpowiednią dyslokację służb, miejsca występowania 

wzmożonego ruchu małoletnich pieszych. 

6. Objęte zostaną szczególnym nadzorem miejsca organizowania zabaw i dyskotek pod 

kątem kontroli trzeźwości kierujących pojazdami uczestników wymienionych imprez. 

Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 

1. Nawiązany zostanie kontakt z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania 

rozpoznania obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. 

2. Przeprowadzona zostanie kontrola prewencyjna obiektów przeznaczonych na 

wypoczynek celem ujawnienia wszelkich nieprawidłowości. 

3. Policja występować będzie do samorządu w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości 

o ich usunięcie. 

4. Policja odbywać będzie spotkania z młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach 

wypoczynku, przekazując wiedzę wiktymologiczną. 

Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 

1. Nasilona zostanie kontrola prewencyjna pod kątem ujawniania małoletnich 

naruszających przepisy prawa, szczególnie ustawę o wychowaniu w trzeźwości i ustawę 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Przez cały okres wakacji prowadzone będą działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe, informując 

o przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

3. Policja prowadzić będzie działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie, które 

nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku: 

− kontrole prewencyjne miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

− kontrole w miejscu zamieszkania nieletnich przebywających na przepustkach z placówek 

wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce w takiej placówce, 

− prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu i wyrobów 

tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, 

− rozpoznanie zjawiska narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

5. Policja w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2011r." dokona systematycznych kontroli 

niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych i innych dzikich miejsc wypoczynku. 

6. Podczas działań prowadzić będzie kontrole ukierunkowane na zapewnienie 

bezpieczeństwa małoletnim pomagającym w pracach polowych. 

 

 Komenda Straży Miejskiej w Kluczborku również podejmie działania mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji „Bezpieczne Wakacje 2011”. 

zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez stałe patrolowanie otoczenia obiektów, 

placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem boisk szkolnych, placów zabaw, 

 



prowadzenia działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży  

w miejscach zamieszkania.   

Ważnym elementem jest profilaktyka mająca na celu wskazanie niebezpieczeństwa dzieciom  

i młodzieży ze strony bezpańskich psów i kotów, a także zwierząt dzikich, prowadzone działania 

mające na celu odławianie bezpańskich sów i zwierząt niebezpiecznych, reagowanie na 

niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia przez właściciela w celu 

zapewnienia m.in. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

Ad. 3  

Pan M. Zaleciński przypomniał, że Pan Wojewoda Opolski opracowuje Wojewódzki Plan 

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, którego podstawą prawną jest Ustawa  

z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zadania Wojewody 

określa art. 19 ust. 2 w/w ustawy: nadzór, planowanie, organizowanie, koordynowanie.  

 Od 1 lipca 2011 roku nastąpią zmiany w rozmieszczeniu zespołów ratownictwa 

medycznego w powiecie kluczborskim: 

− w Wołczynie zostanie uruchomiony zespół ratownictwa medycznego o standardzie „P”, 

funkcjonujący w niepełnym wymiarze czasu (12h/dobę), 

 Utworzonych zostanie 7 rejonów operacyjnych dla zespołów ratownictwa medycznego, 

obejmujących, za wyjątkiem rejonu operacyjnego głubczyckiego i kędzierzyńsko– kozielskiego, 

obszary dwóch sąsiadujących powiatów. Spowoduje to dostępność do większej ilości zespołów 

ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym, co znacznie ułatwi dysponowanie zespołami 

i poprawi sposób zarządzania karetkami, a w konsekwencji poprawi sytuację miejscowości 

położonych przy granicach powiatów.  

Jako obowiązujące pozostają, wprowadzone zaleceniem Wojewody Opolskiego w 2010 roku, 

procedury postępowania dotyczące transportu pacjentów ze stwierdzonym zawałem mięśnia 

sercowego lub rozpoznaniem udaru mózgu do właściwych jednostek organizacyjnych szpitali 

wyspecjalizowanych w zakresie ratownictwa medycznego, z pominięciem najbliższego 

szpitalnego oddziału ratunkowego. Do zalecenia dodaje się zakład opieki zdrowotnej 

udzielający pomocy w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST 

(STEMI): NZOZ Polska Grupa Medyczna im. Polonii Świata z Częstochowy w Kluczborskim 

Regionalnym Centrum Chorób Serca i Naczyń. W 2011 roku rozpoczną się prace związane          

z utworzeniem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z lokalizacją w Opolu 

przy ul. Oleskiej 123. 

 


