
 

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA 

POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W DNIU  29 CZERWCA 2015 r. 

 

W dniu 29 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym  

w Kluczborku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

które otworzył Pan Mieczysław Zaleciński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli: 

Przedstawiciel Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu,                    

Komendant Powiatowy Policji, Z – ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia S. 

A. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku, ,             

Szef PCZK – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego                    

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, przedstawiciel Burmistrza                   

Gminy Kluczbork, przedstawiciel Burmistrza Gminy Byczyny, przedstawiciel Wójta Gminy 

Lasowice Wielkie, Inspektorzy Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego              

i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

Tematem spotkania w pierwszej jego części, było szkolenie doskonalące PZZK 

przeprowadzone przez przedstawiciela Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień  

w Brzegu na temat: „Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez Siły 

Zbrojnych RP, prowadzenie akcji ratunkowej w sytuacjach kryzysowych". 

Druga część posiedzenia PZZK była poświęcona organizacji i przygotowaniu  

do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie 

letniego wypoczynku „Bezpieczne Wakacje 2015 r. w powiecie kluczborskim". 

Głównym celem tej części posiedzenia było zainicjowanie działań profilaktyczno 

prewencyjnych przez organy samorządowe działające w powiecie oraz służby, inspekcje  

i straże, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu warunków letniego pobytu  

i wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 

Ad. 1 

W pierwszej części posiedzenia kpt. Piotr Chwastyniak przedstawiciel Komendanta 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu przedstawił realizację zadań w zakresie 

zarządzania kryzysowego przez siły zbrojne RP – prowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji 

kryzysowej oraz zaprezentował miejsce WKU w Brzegu w systemie zarządzania 

kryzysowego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
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Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Zespół Kierownictwa, tworzą Sztab Kryzysowy 

Ministerstwa Obrony Narodowej i Stanowisko Kierowania Zarządzania Kryzysowego. 

Pod wymienionymi strukturami w każdej jednostce tworzone są struktury wydzielane  

na czas zarządzania kryzysowego. 

Podstawą normatywno prawną funkcjonowania jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.  

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,                

Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie Systemu Zarządzania . 

W jednostkach wojskowych tworzone są plany udziału w razie wystąpienia sytuacji 

kryzysowej wraz z załącznikami. W wymienionym materiale ujęte są wszystkie dostępne 

siły i środki w poszczególnych jednostkach wojskowych. 

Zadania wojskowych Komendantów Uzupełnień: 

- udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego 

zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień, 

Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji  

ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach 

poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu 

terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego  

oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

W województwie opolskim czynności koordynacyjne realizuje Szef Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego, który poprzez wojskowych komendantów uzupełnień monitoruje sytuację  

na administrowanym obszarze oraz koordynuje działania sił zbrojnych. 

Kpt. Piotr Chwastyniak przypomniał, że: 

- Siły Rezerwowe są to wyselekcjonowane ochotnicze zasoby żołnierzy rezerwy 

posiadające przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w JW., nadane  

w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie  

i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń 

militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. 

- żołnierzom rezerwy mogą być nadawane w czasie pokoju przydziały kryzysowe  

na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. 

- Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskowa, została przeniesiona 

do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby 

wojskowej lub ze służby kandydackiej. Jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi 

służby wojskowej osobom tym przysługuje tytuł „ żołnierza rezerwy.” 

Przeznaczenie Narodowych Sił Rezerwy polega na wzmocnieniu potencjału Sił Zbrojnych 

w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych  

lub zarządzania kryzysowego. 

Powiatowe i gminne jednostki samorządowe mogą brać udział w trybie powołania  

tych żołnierzy do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Aby powołać 
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żołnierzy NSR będzie uruchomiona akcja kurierska administracji publicznej. W tym celu 

wcześniej samorządy dostarczają stosowne dokumenty poszczególnych uczestników, 

którzy zostaną powoływani. 

Wniosek o udział sil i środków wojska w akcjach kryzysowych do Ministra Obrony 

Narodowej może złożyć jedynie Wojewoda.  

Pan Piotr Chwastyniak przypomniał, że od ubiegłego roku powstają Wojskowe Jednostki 

Odbudowy (WJO), będące elementem współpracy w  systemie zarządzania kryzysowego.   

Na naszym terenie docelowo zaplanowano funkcjonowanie dwóch tego typu jednostek. 

Obecnie działa jedna jednostka przy I Pułku Saperów w Brzegu.  

W całym kraju zaplanowano utworzenie dziesięciu tego typu jednostek wojskowych 

wyposażanych w nowo zakupiony sprzęt w latach 2014 – 2015, który nie wchodzi w skład 

jednostki wojskowej. Sprzęt ten jest wykorzystywany jedynie w celach ćwiczebnych  

oraz prowadzenia działań kryzysowych. 

Charakteryzować się będą mobilnością i samodzielnością pod względem specjalistycznym, 

Zadania Wojskowych Jednostek Odbudowy 

- tymczasowa odbudowa uszkodzonej infrastruktury drogowo – mostowej, 

- wzmacnianie i odbudowa wałów przeciwpowodziowych, 

- ewakuacja ludzi i mienia, 

- wypompowywanie wody z zalanych budynków, 

- zasilanie w energię elektryczną rejonów odciętych od źródeł zasilania. 

- zdolne do realizacji zadań ewakuacyjnych oraz prac inżynieryjnych bez udziału 

podmiotów cywilnych.  

Ze względu na specyfikę sprzętu wojskowego, w przypadku konieczności zadysponowania 

go do działań na wniosek starosty do wojewody w sprawie wydzielenia sił i środków 

prawdopodobnie przed dopełnieniem wszystkich czynności proceduralnych zostanie 

oddelegowany do miejsca działań dowódca pododdziału wraz z przedstawicielem 

wojskowego komendanta w celu oszacowania potrzeb w strefie zagrożonej. 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Wojciecha Kieszczyńskiego Pan Piotr Chwastyniak 

poinformował, że w ostatnim okresie czasu nie było zmian związanych z procedurą 

postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu. W takich okolicznościach policja 

powiadamia patrol saperski i do czasu przybycia patrolu zabezpiecza to miejsce. 

Po przybyciu na miejsce patrol zabezpiecza niebezpieczny ładunek a następnie dokonuje 

likwidacji w wyznaczonym do tego celu miejscu. 

Czynności te saperzy wykonują zgodnie z obowiązującą instrukcją w godzinach swojej 

służby i z tego powodu czasami zdarzają się zwłoki czasowe w podejmowanych 

czynnościach. 
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Ad.2  

W części drugiej posiedzenia PZZK Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku 

poinformował, że w związku ze zbliżającym się okresem wakacji i koniecznością 

zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży na terenie powiatu 

kluczborskiego podjęte zostaną wzorem lat ubiegłych działania profilaktyczno – 

prewencyjne Policji oraz realizowane będą działania w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 

– 2015 r.”. 

Komendant przypomniał, że okres letniego wypoczynku najczęściej charakteryzuje  

się wzrostem zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży zarówno na wsi jak i w mieście. Dzieci 

i młodzież dysponują znacznie większą ilością czasu wolnego. Brak obowiązków szkolnych 

i domowych, brak zagospodarowania czasu wolnego i całodziennej opieki ze strony 

zajętych rodziców sprzyja powstawaniu zagrożeń. 

Kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego wypoczynku oraz ochroną małoletnich 

przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami zasadnym jest podjęcie przez Policję 

działań informacyjno- edukacyjnych i kontrolno- prewencyjnych wspólnie z innymi 

instytucjami i organizacjami. 

W tym celu w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach: 

 zostaną nawiązane kontakty z podmiotami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów 

w celu umożliwienia nieodpłatnych przeglądów stanu technicznego pojazdów 

skierowanych przez Policję. 

 będą informowane lokalne środki masowego przekazu o prowadzonych  

przez Policję działaniach kontrolnych i możliwości zgłaszania przez organizatorów  

i rodziców wyjazdów w celu dokonania kontroli autokaru. 

 będą prowadzone kontrole środków transportu przewożących dzieci i młodzież  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

– stan trzeźwości kierowców autobusów, 

– braki w wyposażeniu (dot. również tachografów), 

– prawidłowość oświetlenia pojazdów, dobór miejsc postoju w czasie podróży, 

– dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. 

Funkcjonariusze będą prowadzić kontrole przestrzegania przez kierujących samochodami 

osobowymi obowiązku przewożenia pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa,  

a dzieci w fotelikach ochronnych oraz obejmować nadzorem poprzez odpowiednią 

dyslokację służb, miejsc występowania wzmożonego ruchu małoletnich pieszych. 

Szczególnym nadzorem zostaną objęte miejsca organizowania zabaw i dyskotek  

pod kątem kontroli trzeźwości kierujących pojazdami uczestników wymienionych imprez. 

 

W ramach poprawy bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku funkcjonariusze planują: 

- nawiązać kontakty z organizatorami wypoczynku letniego celem dokonania rozpoznania 

obiektów, miejsc, form i liczby uczestników. Z organizatorami letniego wypoczynku 
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zostaną ustalone zasady wymiany informacji pomiędzy kadrą wychowawczą a Policją, 

- przeprowadzić kontrolę prewencyjną obiektów przeznaczonych na wypoczynek celem 

ujawnienia wszelkich nieprawidłowości, 

- w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości występowanie do samorządu  

o ich usunięcie, 

- realizować spotkania z młodzieżą uczestniczącą w różnego typu formach wypoczynku, 

przekazując wiedzę wiktymologiczną, 

- prowadzić bieżące kontrole w rejonach akwenów wodnych i tzw. „dzikich kąpielisk. 

 

W ramach poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania: 

- zaplanowano nasilenie w dniu 26 -28 czerwca 2015 r. kontroli prewencyjnych  

pod kątem ujawniania małoletnich naruszających przepisy prawa, szczególnie Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

- przez cały okres wakacji będą prowadzone działania kontrolne w sklepach i lokalach 

gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe, informując  

o przepisach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

- prowadzone będą działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie,  

które nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku.  

W tym celu będą: 

- prowadzone kontrole prewencyjne miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, 

- prowadzone kontrole w miejscu zamieszkania nieletnich przebywających  

na przepustkach z placówek wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce 

w takiej placówce, 

- prowadzenie kontrole przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu  

i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, 

- prowadzone rozpoznania zjawiska narkomanii, prostytucji i żebractwa. 

Kontrole ukierunkowane zostaną również na zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim 

pomagającym w pracach polowych. 

Zostaną nawiązane kontakty z władzami samorządowymi i instytucjami państwowymi 

celem podjęcia inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Administracje Kultury i Oświaty itp.). 

Prowadzone będą również wspólne działania profilaktyczne, (patrole, kontrole, 

interwencje) z  przedstawicielami instytucji samorządowych i władzami  oświatowymi   

szczebla lokalnego, Strażą Miejska, Pożarną  i Leśna, Służbą Ochrony Kolei, SANEPID - 

em, stacjami obsługi pojazdów, ZDP, środkami  masowego przekazu (regionalnymi  

i lokalnymi), 

Komendant Powiatowy Policji przedstawił również niżej wymienioną tematykę i zakres 

spotkań profilaktycznych: 

 Patologie społeczne i związane z nimi zagrożenia, sposoby przeciwdziałania 
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zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. 

 Nieletni jako ofiara i sprawca przestępstwa, formy i sposoby przeciwdziałania 

zjawiskom kryminogennym wśród nieletnich, odpowiedzialność prawna nieletnich  

i ich rodziców. 

 Przestępczość kryminalna i związane z nią zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, 

rozwijanie świadomości prawnej. 

 Podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego niezbędne do prawidłowego 

korzystania z dróg publicznych przez osoby małoletnie. 

 Rodzaje zagrożeń związanych z ruchem kołowym i pieszych, sposoby unikania 

wypadków przez dzieci i młodzież. 

 Policjant jako przyjaciel dziecka (przybliżenie dzieciom pracy policjanta i roli  

jaką pełni w społeczeństwie). 

 Propagowanie prawidłowych postaw społecznych i zachęcanie do współpracy  

z policją w dziedzinie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. 

 W ramach akcji: „Bezpieczny Przedszkolak” i „Czy psy muszą gryźć” miała miejsce 

realizacja następujących tematów: 

- bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi, 

- działania Policji, umundurowanie policjanta, 

- bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami, 

- bezpieczeństwo na podwórzu i w domu, 

- zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach 

- bezpieczeństwo nad wodą, 

- bezpieczeństwo w czasie prac w rolnictwie. 

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku 

poinformował, że w związku z przygotowaniami do działań  

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku „ 

Bezpieczne Wakacje 2015r.” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku podjęła następujące czynności: 

- Przeprowadzono w miesiącach maju i czerwcu 2015r. w ramach działań informacyjno - 

edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa) spotkania, pogadanki oraz pokazy dla dzieci 

i młodzieży, których celem było przestrzeganie przed niebezpiecznymi sytuacjami 

związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, mogącymi wystąpić w trakcie 

letniego wypoczynku oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie z nimi, a także z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. 

W sumie w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku przyjęto 15 grup dzieci i młodzieży 

w ilości około 300 osób. 

Ponadto spotkania przeprowadzono między innymi w następujących ośrodkach: 

- -Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku w dniu: 11.06.2015 r., 
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- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku w dniu 01.06.2015 r., 

- Galerii Miodowej(festyn) przy ul. Byczyńskiej w dniu 30.05.2015 r., 

- Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Kluczborku na 31.05.2015 r., 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Kluczborku w dniu 01.06.2015 r., 

- Publicznym Przedszkolu w Bogacicy w dniu 12.06.2014 r., 

- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kluczborku (Festyn Rodzinny) w dniu  

 13.06.2015 r., 

- Przedszkolnym Oddziale Zamiejscowym w Ligocie Dolnej w dniu 22.05.2015 r., 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku w dniu 09.06.2015 r. 

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kluczborku przygotowała oraz uczestniczyła  

w ćwiczeniach na obiekcie Zbiornika Retencyjnego na Ligocie Górnej w dniach 18,19,20 

05.2015 r., których celem i założeniem było doskonalenie taktyki w posługiwaniu  

się sprzętem pływającym oraz sposoby ewakuacji osób podtopionych oraz tonących. 

 

W ramach czynności zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

poddano czynnościom kontrolno – rozpoznawczym trzy obiekty przeznaczone  

do organizacji i prowadzenia letniego wypoczynku, wydając jednocześnie 3 pozytywne 

opinie dla: 

 - Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, 

 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, 

 - OS i R -u Kluczbork (Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny „STOBRAWA”). 

 

KP PSP w Kluczborku przeprowadzi również czynności kontrolno – rozpoznawcze  

w kolejnych dwóch obiektach przeznaczonych do organizacji i prowadzenia letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Pan Wojciech Kieszczyński poinformował również o planowanych po raz trzeci warsztatach 

z ratownictwa medycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, które będą 

miały miejsce w dniu 11 lipca na zalewie oraz 08 sierpnia na basenie w Bąkowie. 

Pan Wojciech Kieszczyński zaproponował również, organizację szkolenia praktycznego  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Kluczborku przekazała informację 

,że w ramach podejmowanych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży w okresie letniego wypoczynku będzie prowadzony nadzór                                   

nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

W okresie wakacyjnym wszystkie obiekty, w których zorganizowano wypoczynek dzieci  

i młodzieży zostaną skontrolowane. Podczas kontroli ocenie podlegać będą przede 
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wszystkim warunki higieniczno-sanitarne, sposób przygotowywania posiłków oraz ocena 

żywienia na podstawie analizy jadłospisów. Ponadto prowadzone będą działania 

oświatowo-edukacyjne dla uczestników wypoczynku, opiekunów i organizatorów. 

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.  

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

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 256, 

poz.2572 z późn. zm.), każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży podlega zgłoszeniu 

przez jego organizatora do właściwego kuratora oświaty przed jego planowym 

rozpoczęciem. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty stanowi podstawę  

do rozpoczęcia działalności wypoczynku. 

Wszystkie zgłoszone formy wypoczynku, są dostępne w bazie elektronicznej pod adresem 

http://www.wypoczynek.men.gov.pl. Baza ta zawiera informacje dotyczące danych 

organizatora, liczby uczestników oraz terminu i lokalizacji wypoczynku; umożliwia 

rodzicom sprawdzenie wiarygodności organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu 

kuratorowi oświaty lub innym służbom w sytuacji stwierdzenia przez nich 

nieprawidłowości. Baza stanowi również źródło informacji dla pracowników państwowej 

inspekcji sanitarnej, gdyż od 2010 roku zniesiono obowiązek kwalifikowania obiektów 

przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży.  

W celu upowszechnienia informacji o zasadach rejestracji i organizowania wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży na stronie internetowej PSSE w Kluczborku zamieszczono 

informację Opolskiego Kuratora Oświaty „Bezpieczne wypoczynek-LATO 2015”. 

 

Przed sezonem letnim działania inspekcji sanitarnej są ukierunkowane w szczególności  

na te obiekty w których przewidywany jest wzmożony ruch osób wypoczywających,  

w tym dzieci i młodzieży tj.- baseny kąpielowe, place zabaw, ośrodki wypoczynkowe. 

 

W związku z planowanym otwarciem miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku 

retencyjnym w Ligocie Górnej od dnia 19.06.2015 r. administrator obiektu przedłożył 

PPIS w Kluczborku wyniki badań wody celem uzyskania bieżącej oceny jakości wody. 

PPIS w Kluczborku w dniu 17.06.2015 r. stwierdził, że jakość wody odpowiada 

wymaganiom. Ponadto uzgodniono lokalizację dwóch toalet przenośnych typu TOI TOI                 

w obrębie zbiornika.  

Woda z sezonowych basenów kąpielowych w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie, zgodnie  

z harmonogramem pobierania próbek, zostanie przebadana w lipcu i sierpniu. Zakres 

badań obejmuje badania fizykochemiczne (odczyn, amoniak, przeźroczystość  

i przejrzystość wody) oraz mikrobiologiczne (bakterie Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, ogólna liczba bakterii  36oC po 48 godzinach). W sezonie letnim 2015 r. 

baseny kąpielowe w Bąkowie i Wołczynie będą napełniane wodą wodociągową, natomiast 

basen w Byczynie wodą ze studni głębinowej, należącej do Rodzinnych Ogrodów 
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Działkowych w Byczynie. Dezynfekcja wody basenowej w Byczynie i Wołczynie odbywa 

się ręcznie, natomiast w Bąkowie ręcznie  

i półautomatycznie. Kryta pływania jako obiekt całoroczny w Kluczborku  

jest kontrolowana systematycznie w ciągu całego roku. Ostatnie badania wody wykonano 

w czerwcu br. – woda jest przydatna do kąpieli. Ponadto w lipcu zaplanowano kontrole  

w zakresie stanu sanitarnego obiektów.  

Nadzorem sanitarnym objęte są również baseny hotelowe oraz urządzenia służące 

rekreacji wodnej (wanny jacuzzi). W maju pobrano próbki wody z basenu i jacuzzi  

w hotelu SPAŁKA w Kluczborku. Jakość wody na podstawie wykonanych badań nie budziła 

zastrzeżeń i jest bezpieczna dla kąpiących się. W sezonie letnim zostaną również pobrane 

do badań próbki wody z basenu i jacuzzi w SOMMER RESIDENCE w Kuniowie.  

 

W związku z organizowanym w Grodzie Rycerskim w Biskupicach wypoczynkiem dla dzieci 

i młodzieży, w obiekcie przeprowadzono kompleksową kontrolę oraz sprawdzono jakość 

ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodziny Legionella. Kontrole 

zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2015 r. W zakresie stanu sanitarno-

technicznego i porządkowego w obiekcie nie stwierdzono nieprawidłowości, jakość ciepłej 

wody użytkowej spełnia wymagania sanitarne.  

 

W okresie letnim zaplanowano kontrole miejsc rekreacji, takich jak piaskownice, 

lodowisko, czy skate park w Kluczborku i Byczynie. Ogółem w okresie od czerwca  

do sierpnia zaplanowano do kontroli blisko 20 piaskownic.  

 

Nadzór nad placówkami żywnościowo- żywieniowymi 

Kontrole nadzorowanych obiektów żywieniowo-żywnościowych prowadzone są zgodnie  

z planem kontroli kompleksowych i tematycznych, opracowywanym na dany rok 

kalendarzowy. W okresie letnim w ramach prowadzonych działań kontrolno–

profilaktycznych wzmożony zostaje nadzór sanitarny nad placówkami mogącymi stwarzać 

ewentualne zagrożenie epidemiologiczne tj. punkty małej gastronomii, miejsca żywienia 

zbiorowego, punkty lodowe. Przed rozpoczęciem sezonu letniego skontrolowano  

32 placówki gastronomiczne, 4 ciastkarnie i 5 punktów lodowych. Kontrole obejmowały 

spełnienie wymagań higienicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa 

żywnościowego. Sprawdzano m.in. stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, w których 

odbywa się produkcja żywności, wyposażenie, pochodzenie oraz jakość zdrowotną 

(terminy ważności) używanych surowców i produkowanych potraw, w tym jakość wody 

przeznaczonej do celów spożywczych, warunki przechowywania środków spożywczych, 

głównie nietrwałych mikrobiologicznie, prawidłowość prowadzonych procesów 

technologicznych, procesów mycia i dezynfekcji. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie 

stwierdzono obiektów niezgodnych z wymaganiami. Do badań laboratoryjnych pobrano 
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25 próbek wyrobów ciastkarskich - ich jakość mikrobiologiczna nie budziła zastrzeżeń. 

W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostaną także kontrole sanitarne, w tym ocena 

jadłospisów w placówkach przygotowujących żywienie dla organizowanych na terenie 

powiatu form wypoczynku. 

 

W zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej pracownicy Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku prowadzą działania edukacyjne skierowane  

do dzieci i młodzieży w ciągu całego roku. Tematyka działań dotyczy m.in. zatruć 

grzybami, zatruć i zakażeń pokarmowych, bąblowicy, chorób odzwierzęcych, 

przenoszonych przez kleszcze, profilaktyki tytoniowej, meningokokowych zapaleń opon 

mózgowo-rdzeniowych, zagrożeń wynikających z nadmiernego promieniowania 

ultrafioletowego, higieny osobistej oraz racjonalnego żywienia (np. spożywania warzyw  

i owoców, ograniczenia używania soli). Edukację bezpośrednią zostaną również objęci 

uczestnicy i wychowawcy wypoczynku organizowanego na terenie naszego powiatu. 

W czerwcu, pracownicy Sekcji Promocji Zdrowia i Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE  

w Kluczborku przeprowadzili edukację w dwóch kluczborskich szkołach podstawowych  

nr 5 i nr 2, w związku z kampanią pn. „Bezpieczne wakacje”. Z edukacji skorzystało 

łącznie 460 dzieci z klas od I do VI. oraz 19 nauczycieli i dwóch dyrektorów szkół. 

 

Komendant Straży Miejskiej w Kluczborku przekazał informację, że zadania Straży 

Miejskiej w Kluczborku w znacznej części będą zbieżne z zadaniami realizowanymi przez 

funkcjonariuszy policji. Angażując w miarę swoich możliwości jak największą ilość osób, 

działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizowane będą poprzez stałe 

patrolowanieotoczenia, obiektów, placówek oświatowych ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- boisk szkolnych ( kontrola stanu urządzeń sportowych do gier zespołowych), 

- placów zabaw (kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych). 

W dalszym ciągu prowadzone będą również działania profilaktyczne ukierunkowanych  

na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscach zamieszkania. W tym celu mają 

miejsce prelekcje na temat sposobów bezpiecznego postępowania w miejscu 

zamieszkania i wypoczynku, w trakcie których uczestnikom spotkań rozdawane  

są elementy odblaskowe, które w bardzo istotny sposób wpływają na poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w godzinach wieczorno – nocnych. 

Kolejnym elementem jest bezpieczne przebywanie w miejscach wypoczynku tj. działania 

profilaktyczne, które zapewnią bezpieczeństwo korzystania z kąpieliska OS i R w Bąkowie  

i kąpieliska utworzonego na zalewie kluczborskim. W tym celu prowadzone będą częste 

kontrole ścieżek rowerowych najczęściej uczęszczanych np. na kąpielisko OS i R  

w Bąkowie czy w obrębie parku miejskiego. 

W celach kontrolnych miejsc szczególnie często uczęszczanych wykorzystywany  
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jest monitoring, który w przyszłym roku prawdopodobnie zostanie rozbudowany. 

 

 


