
 

 

Informacja ze wspólnego posiedzenia 

członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w dniu 03.10.2019 r. 

 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 3 października 2019 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

w Kluczborku oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkanie otworzył 

Pan Rafał Neugebauer, Wicestarosta Kluczborski – Szef Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, który przywitał przybyłych uczestników oraz oddał głos 

Naczelnikowi Wydziału Spraw  Panu Mieczysławowi Zalecińskiemu Naczelnikowi Wydziału 

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia – Szefowi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku. 

Pan Mieczysław Zaleciński przedstawił porządek posiedzenia oraz zapoznał 

uczestników z tematyką omawianych zagadnień: 

1. Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”; 

2. Dokonanie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim; 

3. Dokonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim; 

4. Przedstawienie informacji dotyczącej występowania zgnilca amerykańskiego pszczół                 

na terenie powiatu kluczborskiego i podjętych działaniach związanych z jego 

zwalczaniem. 

5. Straty spowodowane suszą w gminach powiatu kluczborskiego. 

 

Ad. 1. Pan st. kpt. Mariusz Stępień Komendant Powiatowy PSP 

w Kluczborku przedstawił sprawozdanie z działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku  „Bezpieczne 

Wakacje 2019”. 

Zapoznał uczestników spotkania z informacją o podjętych działaniach profilaktyczno – 

prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas 

letniego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019 r”. 

1. Kontrole obiektów zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży: 

- OSiR Kluczbork Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy KEMPING Nr 23 w Bąkowie, 

- GRÓD, Biskupice 58, 46-220 Byczyna, 

- Gospodarstwo Agroturystyczne Witold Stodoła, Bogdańczowice 21, 46-200 Kluczbork, 



- Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku,  

ul. Marii Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork (internat). 

Powiedział, że niewielka ilość obiektów zgłoszonych do przeprowadzenia  czynności 

kontrolno-rozpoznawczych w związku z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży wynika 

ze zmiany przepisów w tym zakresie. 

Po zmianie przepisów i zgodnie z art. 92c, ust. 2, pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm/; 

organizator wypoczynku organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym 

wymagania ochrony przeciwpożarowej. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt  

lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana 

przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony 

przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. 

2. Inne formy działań profilaktyczno prewencyjnych prowadzone przez Komendę 

Powiatową PSP w Kluczborku: 

a) podjęte działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez 

masowych z udziałem dzieci i młodzieży: 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Kluczborka 2019”, 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Dni Wołczyna 2019”, 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej „Mecze piłki nożnej Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku”, 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację imprezy 

masowej mecze piłki siatkowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „MICKIEWICZ”, 

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10. 

b) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku    

w czasie wakacji: 

✔ akcja „Otwarte Strażnice” - bezpieczeństwo wypoczynku w czasie wakacji omówione 

zostało z każdą grupą dzieci i młodzieży (5 grup/152 dzieci oraz 18 osób dorosłych 

osób), 

✔ w miesiącu czerwcu 2019 r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 

przeprowadzono 10 spotkań w formie pogadanek oraz pokazów dla dzieci i młodzieży  

z zakresu: bezpieczeństwa pożarowego w czasie letniego wypoczynku, zachowania  

nad wodą oraz udzielania  pierwszej pomocy. 

Spotkania przeprowadzono na terenie placówek: 

* „Kluczbork Dzieciom” Stadion Miejski ul. Sportowa 7 dnia 02.06.2019r. 

* Niepubliczne Przedszkole „Agatka” Kościuszki 29 46-200 Kluczbork dnia 04.06.2019r. 



* Publiczne przedszkole nr 8 w Smardach Górnych dnia 05.06.2019r. 

* Przedszkole Publiczne nr 5 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie  

i Ligocie Dolnej (prelekcja i pokaz sprzętu pożarniczego, teren Oddziału Przedszkolnego  

w Kraskowie) dnia 06.09.2019r 

*Piknik rodzinny przy Świetlicy Wiejskiej w Krzywiźnie w dnia 08.06.2019r. 

*Festyn odbywający się przy Żłobku „Pod jabłonką” w Gotartowie dnia 08.06.2019r. 

* Przedszkole Publiczne nr 5 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie  

i Ligocie Dolnej (prelekcja i pokaz sprzętu pożarniczego, teren Oddziału Przedszkolnego  

w Ligocie Dol.) dnia 14.06.2019r 

* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku dnia 17.06.2019 

* Akademia nauki pływania „żółwiki na fali” spotkanie w KP PSP w Kluczborku  

dnia 27.06.2019r 

* Festyn rodzinny przy Parafii Rzymskokatolickiej w Kluczborku ul. Jana Pawła II  

dnia 30.06.2019r. 

✔ w miesiącach lipiec - sierpień 2019 r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 

przeprowadzono spotkania w formie pogadanek oraz pokazów dla dzieci  

i młodzieży z zakresu: bezpieczeństwa pożarowego w czasie letniego wypoczynku, 

zachowania nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Spotkania przeprowadzono na terenie: 

*  Festyn dożynkowy połączony z dniami otwartymi Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Paruszowicach dnia 25 sierpnia 2019. 

✔ KP PSP w Kluczborku wspólnie z OSiR w Kluczborku zorganizowała cykl zajęć  

pn: „Wakacje na sportowo”, w ramach których przeprowadzono pokazy ratownictwa  

na wodach oraz instruktarz udzielania pierwszej pomocy. 

Zajęcia odbyły się na terenie placówek: 

* OSIR Kluczbork Kemping 23 w Bąkowie 06.07.2019r 

* OSIR Kluczbork Kemping 23 w Bąkowie 04.08.2019r, 

* Plaża nad zalewem w Ligocie Górnej 11.08.2019r. 

Ad. 3. Pan kpt. Mariusz Stępień przedstawił i omówił bezpieczeństwo pożarowe 

na terenie powiatu kluczborskiego w okresie letnim 2019. 

Obiekt Ilość zdarzeń Powierzchnia Straty Ilość wody 

zboże na pniu 12 76 hektarów 478 tyś zł 460m3 

ściernisko 21 18 hektarów 40 tyś zł 184m3 

bele, snopki, 

stogi 

5  6,8 tyś zł 48,5m3 

sprzęt rolniczy 4  62,5 tyś zł 20m3 

Razem 42 94 hektary 587,3 tyś zł 712m3 

Pożary w rolnictwie w okresie letnim 2019 



Zboże na pniu: 

Kujakowice G. 3ha, 12 zastępów, 30m3, straty 24tys zł 

Borkowice 9,5 ha, 14 zastępów, 55m3, straty 242 tyś zł-w tym prasa do słomy 

Chocianowice 2,2ha, 14 zastępów, 15m3, straty 13,5 tyś 

Rożnów 23ha, 14 zastępów, 50m3, straty 90tys zł 

Kostów 7,5ha, 17 zastępów, 30m3, straty 37,5 tys zł 

Gronowice 0,8ha, 8 zastępów, 4m3, straty brak 

Biadacz 0,03ha, 5 zastępów, 1m3, straty 0,2tys zł 

Maciejów 6ha, 14 zastępów, 45m3, straty 6tys zł 

Kuniów 1,5ha, 6 zastępów,10m3, straty 1,5 tys zł 

Wojsławice 9,5ha, 19 zastępów, 180m3, straty 21tys zł 

Proślice 8ha, 13 zastępów, 20m3, straty 27tys zł 

Łowkowice 5ha, 9 zastępów, 20m3, straty 15tys zł 

Ścierniska: 

Tuły 0,03ha, 4 zastępy, 6m3, straty brak 

Kuniów 0,04ha, 3 zastępy, 4m3, straty brak 

Kujakowice D 0,2ha, 4 zastępy, 7m3, straty brak 

Tuły 0,02ha 3 zastępy 4m3, straty brak 

Lasowice M 4ha, 8 zastępów, 18m3,straty 15tys zł 

Gotartów 0,05ha, 2 zastępy, 1m3, straty brak 

Szymonków 0,05ha, 1 zastęp, 3m3, straty brak 

Gronowice 0,2ha, 6 zastępów, 15m3 straty 6tys zl 

Jasienie 1,2ha, 11 zastępów, 20m3, straty 1 tys zł 

Lasowice W 0,0005ha, 3 zastępy, 1m3, straty brak 

Sierosławice 1ha, 8 zastępów,30m3, straty brak 

Duczów M 0,002ha, 7 zastępów, 3m3, straty brak 

Wędrynia 0,04ha, 3 zastępy, 1m3, straty 0,1 tys zł 

Pszczonki 5,5ha, 17 zastępów, 30m3, straty 15 tys zł 

Komorzno 1,5ha, 4 zastępy, 8m3, straty brak 

Gołkowice 1ha. 6 zastępów,4m3, straty 0,5 tys zł 

Smardy D 2ha, 6 zastępów, 20m3, straty 3,5tys zł 

Gołkowice 0,06ha, 5 zastępów, 3m3, straty brak 

Wołczyn 0,01ha, 2 zastępy, 2m3, straty brak 

Byczyna 1ha, 2 zastępy, 2m3, straty brak 

Komorzno 0,005ha, 2m3, straty brak 

Bele, snopki, stogi: 

Wołczyn stóg słomy 10x4x4m , 2 zastępy, 14m3, straty 1tys zł 

Bogacica 2 bele slomy 0,0028ha, 3 zastępy, 2m3, straty 0,1 tys zł 



Kluczbork 3 bale słomy 2 zastępy, 5m3, straty 0,1 tys zł 

Komorzno 5 snopków słomy, 1 zastęp 2,5m3, straty 0,2tys zł 

Ligota Wołczyńska sterta słomy 17x5x4m 8 zastępów, 25m3, straty 5,2 tys zł 

Sprzęt rolniczy: 

Nasale, kombajn zbożowy bizon użytkownik sam ugasił przez przybyciem zastępów,  

8 zastępów, straty 9 tys zł. 

Kochłowice kombajn zbożowy Class spaleniu uległ filtr powietrza, 2 zastępy, straty  

0,3tys zł. 

Komorzno kombajn zbożowy bizon uległ spaleniu,  6 zastępów, 20m3, straty  

52 tys zł. 

Szymonków kombajn zbożowy dym z mechanizmu młocarni użytkownik sam ugasił,  

2 zastępy, straty 1tys zł. 

 

Ad. 2 . Pani Małgorzata Zabierowska Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny przedstawiła stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

kluczborskiego w okresie letnim. 

I. Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne wakacje 2019” 

1. Nadzór nad zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży - właściwe 

przygotowanie obiektów i miejsc zorganizowania pobytu osób wypoczywających  

oraz bezpieczeństwo  w miejscach wypoczynku. 

W okresie wakacyjnym na terenie powiatu kluczborskiego zostało zorganizowanych 

38 turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, w których łącznie uczestniczyło  

785 osób (tabela nr 1).  Skontrolowano 10 turnusów. Stan sanitarno-higieniczny 

pomieszczeń oraz otoczenia  większości kontrolowanych placówek nie budził zastrzeżeń. 

Organizatorzy zapewnili bezpieczne oraz higieniczne warunki wypoczynku. Nie zgłoszono 

zagrażających życiu wypadków, urazów  i zachorowań. 

Nieprawidłowości stwierdzono jedynie na obozie  w Grodzie Rycerskim w Biskupicach. 

Posiłki, dla uczestników wypoczynku, były przygotowywane przez placówki 

gastronomiczne prowadzące całoroczną działalność. Placówki te są objęte nadzorem 

sanitarnym i spełniają wymagania sanitarno-higieniczne niezbędne do prowadzenia  

działalności w zakresie produkcji i transportowania potraw. W zakresie bezpieczeństwa 

żywności skontrolowano 2 formy wypoczynku w następujących obiektach: 

 „Gród Rycerski” w Biskupicach – posiłki obiadowe dla wszystkich turnusów  

były przygotowywane i dostarczane od poniedziałku do piątku w formie cateringowej 

przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych w Kluczborku ul. Niepodległości 5, należącą  

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

13, natomiast w  sobotę   i niedzielę przez Lokal gastronomiczny „IMBIR”  

w Kluczborku  ul. Byczyńska 20. Śniadania  i kolacje  były przygotowywane  

we własnym zakresie, na miejscu. 



 Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny Stobrawa w Kluczborku, ul. Sportowa – 

posiłki dla wszystkich turnusów były przygotowywane i dostarczane przez restaurację 

„REWA”  w Kluczborku, ul. Zamkowa 2. 

W obiektach tych przeprowadzono kontrolę warunków sanitarno-higienicznych  

oraz dokonano oceny jakości żywienia w następujących obiektach. Jakość żywienia, 

oceniona na podstawie analizy jadłospisów, nie budziła zastrzeżeń. Posiłki były 

urozmaicone pod względem doboru składników  i smaku, uwzględniano  sezonowość 

produktów, białko pochodzenia zwierzęcego, ryby i przetwory, produkty bogate   

w węglowodany oraz  dodatek warzyw i owoców. Transport posiłków do miejsc 

wypoczynku odbywał się z  zachowaniem właściwych warunków sanitarnych. 

 

2. Działania edukacyjno-informacyjne. 

Dla uczestników wypoczynku i ich opiekunów prowadzono działania edukacyjno-

informacyjne. Przeprowadzono 8 spotkań, w których wzięło udział łącznie  

206 uczestników wypoczynku i  16 wychowawców. Opracowano prezentację 

multimedialną na temat bezpiecznych wakacji oraz prowadzono prelekcje dotyczące, 

m.in.: zatrucia grzybami, zatruć pokarmowych, bąblowicy, chorób odzwierzęcych, 

ukąszeń przez żmije i owady, chorób przenoszonych przez kleszcze, HIV/AIDS, nowych 

narkotyków, zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji na słońce oraz  higieny 

osobistej.  

Dystrybuowano materiały edukacyjne w formie broszur i ulotek związanych z letnim 

wypoczynkiem, bezpieczeństwem sanitarnym i zagrożeniami zdrowotnymi: „Patent  

na Bezpieczne Wakacje”, „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności”, „Zasady 

bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców”, „Kleszczowe Zapalenie Mózgu ( KZM 

), „Zawsze jest pora i powód, żeby się zaszczepić”, „Druga strona wakacji” oraz innych 

dotyczących zatruć grzybami, zakażeń pasożytniczych, bąblowicy oraz udzielania 

pierwszej pomocy w oparzeniach słonecznych, użądleniach przez owady. Korzystano  

z plansz „Kleszcze” oraz „Borelioza”. Dodatkowo materiały edukacyjne zamieszczono  

na stronie internetowej PSSE w Kluczborku.                 

 

 

Podsumowanie: 

W okresie wakacji na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano istotnych 

nieprawidłowości w zakresie przygotowania obiektów i miejsc pobytu osób 

wypoczywających, z wyjątkiem „Grodu Rycerskiego„ w Biskupicach. Nie wystąpiły żadne 

niepożądane zdarzenia i zachorowania o charakterze zbiorowym.   



Brak kwalifikacji obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży, powoduje, 

że nie wszystkie obiekty są należycie przygotowane oraz sprawdzone przez 

organizatorów przed rozpoczęciem wypoczynku.  

 

II. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu kluczborskiego  

w okresie letnim 

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi  

Na terenie powiatu kluczborskiego eksploatowanych jest 13 wodociągów, 

wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Woda  

jest ujmowana z ujęć podziemnych, z utworów trzecio- i czwartorzędowych. Zarządcami 

wodociągów są: 

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7 – 

wodociągi z terenu gminy Kluczbork (wodociągi w Kluczborku, Krzywiźnie i Bogacicy), 

Byczyna (wodociągi Polanowice-Byczyna, Dobiercice, Kastel i Kostów) oraz Lasowice 

Wielkie (wodociąg w Chocianowicach); 

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1 – wodociągi 

z terenu gminy Wołczyn (wodociągi w Wołczynie ujęcie Brzezinki, Szymonkowie, 

Markotowie, Krzywiczynach i Wierzbicy Górnej); 

W okresie od czerwca do lipca próbki wody były pobierane ze wszystkich wodociągów. 

Zakres badań obejmował wskaźniki mikrobiologiczne (Escherichia coli, enterokoki kałowe, 

bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C) oraz fizykochemiczne 

(m.in. mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, żelazo, mangan, ołów, kadm, miedź).  

W czerwcu i w lipcu wystąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w dwóch różnych 

miejscach we wsi Bąków, zaopatrywanej w wodę z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie. 

W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, enterokoków kałowych 

oraz bakterie grupy coli. Wydano dwie decyzje o braku przydatności wody do spożycia 

oraz komunikaty dla odbiorców, zawierające wskazania odnośnie jej używania.  

Wydano również decyzję o warunkowej przydatności ze względu na ponadnormatywne 

stężenia chloru wolnego w kranach u odbiorców tylko we wsi Bąków. Po przeprowadzeniu 

działań naprawczych i wykonaniu badań kontrolnych jakość wody spełnia pod względem 

mikrobiologicznym i chemicznym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W pozostałych 

miejscowościach zaopatrywanych w wodę z wodociągu w Krzywiźnie (Krzywizna, 

Kujakowice, Górne, Kujakowice Dolne, Smardy Dolne, Smardy Górne, Biadacz, Gotartów, 

Unieszów, Łowkowice, Maciejów) nie stwierdzono skażenia mikrobiologicznego wody.  

Pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów chemicznych (mangan, żelazo) 

stwierdzono w wodzie wodociągu w Kluczborku. Wydano decyzję o warunkowej 

przydatności wody do spożycia w terminie do 31 grudnia 2019 r. Ponadnormatywne 



stężenia żelaza i manganu nie wiążą się z bezpośrednim szkodliwym wpływem na zdrowie 

ludzi, nawet jeśli powodują one niepożądane zmiany organoleptyczne, jak podwyższoną 

mętność, wzrost barwy, zmieniony smak. Jakość wody jest monitorowana zarówno przez 

administratora wodociągu jak i PSSE w Kluczborku.  

Ze względu na występujące okresowo skażenia mikrobiologiczne w latach poprzednich, 

woda w wodociągach w Kluczborku, Krzywiźnie, Kostowie i Polanowicach-Byczynie jest 

dezynfekowana przy użyciu podchlorynu sodu.  

W okresie objętym oceną jakość wody w pozostałych wodociągach spełniała wymagania 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).  

 

2. W zakresie nadzoru nad pływalniami (basenami) 

Na terenie powiatu kluczborskiego pod nadzorem sanitarnym jest 5 basenów – kryta 

pływalnia w Kluczborku, trzy sezonowe odkryte  baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie 

oraz basen hotelowy w Kluczborku Hotel SPAŁKA. 

W sezonie wakacyjnym skontrolowano baseny letnie w Wołczynie, Byczynie i Bąkowie 

oraz kryta pływalnie w Kluczborku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

utrzymania bieżącego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych oraz postępowania z odpadami komunalnymi. Zarówno kryta pływalnia jak  

i baseny sezonowe to  obiekty kilkudziesięcioletnie wymagającymi modernizacji. Niecki 

basenowe w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie nie są wyposażone w instalację  wody 

przepływowej, chlorowanie odbywa się  ręcznie. Kryta pływalnia w Kluczborku w lipcu  

i sierpniu była nieczynna (przerwa technologiczna). Zarządca obiektu, mając na uwadze 

bezpieczeństwo zdrowia użytkowników, a szczególnie małych dzieci, podjął decyzję 

o cotygodniowej wymianie wody w brodziku - w związku z okresowym występowaniem 

przekroczeń dopuszczalnych wartości chloru wolnego i chloru związanego.  

Przez cały sezon letni woda w basenach w Bąkowie, Wołczynie i Byczynie  pod względem 

mikrobiologicznym nie budziła zastrzeżeń i była przydatna do kąpieli.  

 

3. W zakresie nadzoru nad kąpieliskami, miejscami wykorzystywanymi  

do kąpieli  

W sezonie letnim 2019 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku funkcjonowało 

kąpielisko ZALEW KLUCZBORK – zlokalizowane na zbiorniku retencyjnym w Ligocie 

Górnej. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Kąpielisko jest 

prawidłowo oznakowane, w widocznym miejscu umieszczono regulamin korzystania 

z obiektu. Przy plaży znajdują się natryski z bieżącą wodą z wodociągu sieciowego 

w Kluczborku. W lipcu i sierpniu wydano 5 komunikatów stwierdzających przydatność 

wody do kąpieli. Oceny jakości wody dokonano na podstawie rozporządzenia Ministra 



Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  

i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).  

Kąpielisko jest licznie odwiedzane przez mieszkańców Kluczborka i okolicznych 

miejscowości. Wraz z istniejącą infrastrukturą stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku 

i rekreacji. Od czasu uruchomienia obiektu, w sezonie ustawiane są dwie kabiny 

ustępowe typu TOI TOI z dostępem do zimnej wody ze zbiorników. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających, szczególnie dzieci oraz standardy 

higieniczne, wskazanym byłoby wyposażenie kąpieliska w skanalizowane ustępy z bieżącą 

ciepłą i zimną wodą.  

 

4. W zakresie stanu sanitarno-higienicznego placówek żywnościowo-

żywieniowych  

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w okresie sezonu letniego realizowany 

był w obiektach działających całorocznie, które w sezonie letnim zwiększają często swoją 

produkcję oraz asortyment produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków 

spożywczych. Wzmożonym nadzorem objęto min.  

 warunki sanitarno-higieniczne sprzedaży produktów nietrwałych mikrobiologicznie 

(zachowanie ciągłości  łańcucha chłodniczego, terminy ważności), ze szczególnym 

uwzględnieniem marketów, pozostałych sklepów spożywczych, ciastkarskich, 

zakładów żywienia zbiorowego,   w tym małej gastronomii.  

 warunki ekspozycji środków spożywczych na targowiskach, biorąc pod uwagę wysokie 

temperatury powietrza,  

 warunki sprzedaży  środków spożywczych o kończącym się terminie przydatności  

do spożycia, 

 warunki dostaw żywności dla konsumentów z placówek żywienia zbiorowego,  

w tym z punktów małej gastronomii,   

 warunki przechowywania wód butelkowanych oraz napojów.  

W wyniku kontroli wydano 3 decyzje nakazujące poprawę stanu technicznego placówek, 

nałożono 4 mandaty karne za nieprawidłowości sanitarne na łączną kwotę 1100,00zł. 

Główną przyczyną nałożenia manatów karnych był brak bieżącej czystości, niewłaściwa 

higiena personelu oraz wprowadzanie do obrotu niewłaściwej  jakości środków 

spożywczych.   

W ramach urzędowych kontroli żywności pobierano także do badań laboratoryjnych 

próbki środków spożywczych, w tym lody, napoje oraz wyroby cukiernicze. Pobrano  

i przebadano 17 próbek  –żadna nie była kwestionowana.  

 

5. Nadzór nad środkami zastępczymi 



Sytuacja w zakresie możliwości stacjonarnego wprowadzania na terenie powiatu 

kluczborskiego środków zastępczych monitorowana jest na bieżąco, we współpracy                           

z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku. W ostatnim czasie nie stwierdzono żadnych 

zdarzeń o tym charakterze, do tutejszego organu nie wpłynęła również żadna interwencja 

dotycząca sprzedaży tzw. dopalaczy.  

 

6. Zagrożenia związane z wystąpieniem chorób zakaźnych i zakażeń  

W okresie letnim zgłoszono dwa zbiorowe ogniska zachorowań. Łącznie zachorowało 

57 osób spośród 138 narażonych. Prawdopodobnym czynnikiem zachorowań  

były Norowirusy.  

W bieżącym roku, na terenie powiatu kluczborskiego, nie odnotowano zagrożeń 

związanych z wystąpieniem chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, 

jednak istnieje potrzeba doprecyzowania procedur postępowania w przypadku 

wystąpienia podejrzenia chorób niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, głównie w zakresie 

transportu osób podejrzanych o zachorowanie/zakażenie i ich kwarantanny.  

Aktualnie w Polsce coraz częściej obserwuje się zakażenia bakteriami wielolekoopornymi.                      

W związku z tym konieczne jest przestrzeganie procedur mających na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się patogenów alarmowych (głównie Klebsiella pneumoniae  

wytwarzająca β-laktamazy typu KPC), m.in. poprzez szybkie wykrywania 

zachorowań/zakażeń oraz niezwłoczną izolację takich przypadków. 

Ad.4 Pan Krzysztof Bocianek Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił                 

informacje dotyczące zgnilca amerykańskiego pszczół. 

    Zgnilec amerykański, fachowo nazywany zgnilcem złośliwym, jest bardzo groźną 

chorobą pszczół. Choć bakteria atakuje wyłącznie larwy, to najbardziej skutecznym 

sposobem uratowania pasieki jest spalenie ula, po  uprzednim i nieodzownym 

uśmierceniu  całej pszczelej rodziny. 

Chorobę wywołuje bakteria Paenibacillus larvae zwana lasecznikiem larwy. Choroba  

ta pojawia się, gdy dochodzi do zainfekowania rodziny pszczelej sporami tego 

drobnoustroju, a czerw jest słabo odżywiony z  powodu  braku odpowiedniej ilości 

nektaru, spadzi lub pyłku, czyli wtedy, gdy jest mało  tzw. pożytku pszczelego. 

Bakterie lasecznika pojawiają się i namnażają błyskawicznie, uszkadzając ściany 

przewodu pokarmowego larw czarwia.. Zarażone larwy zamierają w zasklepionej 

komórce – gniją, przybierając kolor brunatnożółtawy, brunatny, a w końcu czarny.  

W ciągu przeciętnie 4 dni umierają. Masa zamarłego czerwiu wydaje charakterystyczny 

zapach przypominający zapach kleju stolarskiego lub kleju typu Butapren. 



Robotnice usuwają martwy czerw z ula, przenosząc bakterie na odnóżach i narządach 

gębowych do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. W ten sposób choroba 

rozprzestrzenia się w całym ulu. Bakterie umiejscawiają się na wszystkich częściach ula, 

na plastrach, w miodzie, w pyłku i w wosku. Osłabiona pszczela rodzina jest podatna  

na ataki silniejszych rodzin, które z kolei przenoszą zarazę do zdrowych uli. 

Paenibacillus larvae atakuje od wiosny do jesieni, a najsilniej w lipcu i sierpniu. 

Rozwojowi choroby sprzyja brak odpowiedniej higieny w ulach, niemniej zgnilec może 

pojawić się nawet we wzorcowej pasiece, jeśli pojawią się w niej pszczoły z zarażonych 

uli. Zagrożeniem są nie tylko obce pszczoły -  bakterie zgnilca przenoszą się do ula przez 

miód, wosk, sprzęt pszczelarski, a nawet przez ubranie pszczelarza. Są bardzo odporne, 

a jedynym naprawdę skutecznym sposobem na powstrzymanie zarazy jest spalenie ula 

wraz z całą  uśmierconą pszczelą rodziną i zaoranie  odkażonej ( z wykorzystaniem 

podchlorynu sodu) ziemi przy pasieczysku. 

Choroba ta pojawia się w pasiekach na terenie całego kraju. Jest bardzo groźna  

i  zwalczana z urzędu przez Inspekcję Weterynaryjną, którą na poziomie powiatu 

reprezentuje Powiatowy Lekarz Weterynarii. O jej występowaniu informują tabliczki  

z napisem  „UWAGA  Zgnilec amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”. Ten obszar 

obejmuje teren w promieniu 6 km od ogniska choroby, tj. pasieki, w której  

ją stwierdzono.  

Zgnilec amerykański nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast pośrednio  

jak najbardziej, ponieważ może powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach 

uprawnych.  Zgnilec doprowadza przecież do śmierci całej rodziny pszczelej, co  także 

powoduje oczywiste straty ekonomiczne. Jest to choroba zakaźna, więc obejmuje całą 

pasiekę, a może i sąsiednie. Ma to więc wpływ środowiskowy,  ponieważ pasieki  

z długotrwale  zapowietrzonego rejonu z czasem  zamierają. 

Ze względu na etiologię choroby warto podkreślić, iż dopiero wiosną okazuje  

się, ile pszczół wymiera z powodu zgnilca amerykańskiego. Ponadto istotne jest, iż ilość 

pszczół na terenach sadowniczo-ogrodniczych zależy nie tylko od pszczelarzy, ale – może 

w znacznym stopniu – od sadowników i ogrodników stosujących chemiczne środki 

ochrony roślin, które  także przyczyniają się do ilościowych  strat w rodzinach pszczelich. 

Ad. 5. Pan Andrzej Maliński przedstawiciel gminy Wołczyn poinformował o stratach 

związanych z suszą w gminie Wołczyn. Powiedział, że do chwili obecnej wpłynęło 350 

wniosków z czego 106 zostało zakwalifikowanych pozytywnie i przekazano do Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu. 



 

Pan Dariusz Dec przedstawiciel gminy Kluczbork poinformował, że do urzędu 

miejskiego wpłynęło 370 wniosków, które są w trakcie rozpatrywania. Straty wahają  

się w przedziale 35 – 45% i wystąpiły na obszarze 2862 ha. 

Pan Marek Rychlicki przedstawiciel gminy Byczyna przekazał informuję,  

że w związku z wystąpieniem zjawiska suszy na terenie g. Byczyna do Urzędu Miejskiego 

w Byczynie wpłynęło  ok. 280 wniosków w zakresie szacowania strat w uprawach,  

na łączną powierzchnię ok. 10500 ha w następujących uprawach: lucerna, TUZ, 

pastwiska, trawy na gruntach ornych,  konopia włóknista, zboża jare, zboża ozime, 

rzepak, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa, gruntowe, drzewa owocowe, 

rośliny strączkowe. Wpłynęły również 2 wnioski o szacowanie straty w związku  

z wystąpieniem  w dniu 20 sierpnia 2019r. ulewnego deszczu w m.Pszczonki,  

gdzie deszcz zmył w 90% rzepaku z pola rolnika- 2 wnioski (ok. 30 ha), który  

był zmuszony zasiać go ponownie. 

 

Pan Rafał Neugebauer, Wicestarosta Kluczborski- Szef PZZK gorąco podziękował 

członkom PZZK  oraz PKB i P za udział i merytoryczną dyskusję. 

 

 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym                

dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

  Sporządził           

               Zatwierdził  

   Szef 

   Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

    

            


