
 

Informacja z posiedzenia  

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kluczborku  

w dniu 03.10.2018 r. 

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w dniu 03 października 2018 r., odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Kluczborku. Spotkanie otworzył Pan Mieczysław Zaleciński, Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wiceszef 

PZZK, który przywitał przybyłych uczestników oraz przedstawił tematykę omawianych 

zagadnień. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Podsumowanie powiatowej akcji „Bezpieczne Wakacje 2018”; 

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

3. Dokonanie oceny bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim; 

4. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji i podejmowanych działań związanych                        

z wystąpieniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. 

5. Straty spowodowane suszą w powiecie kluczborskim. 

Na wniosek Pana Mieczysława Zalecińskiego Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, Wiceszefa PZZK rozszerzono porządek 

obrad o przedstawienie informacji, o przebiegu Wojewódzkiego Ćwiczenia Symulacyjnego 

ASF odbywającego się w dniach od 01 do 05 października 2018 r. wraz z postawieniem 

zadań do wykonania przez poszczególne służby, inspekcje i straże powiatu 

kluczborskiego. 

 

W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie doskonalące PZZK dotyczące przedstawienia: 

„Sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz innych zagrożeń w kraju                               

i w powiecie kluczborskim” przeprowadzone przez  Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kluczborku. 

 

W posiedzeniu PZZK oraz szkoleniu doskonalącym uczestniczyli:  

- Wiceszef PZZK w Kluczborku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku; 

- p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku; 

- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji                       

w Kluczborku; 

- przedstawiciele burmistrzów Gminy Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Wójta Gminy 

Lasowice Wielkie; 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku; 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku; 

- st. lek weterynarii Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku, 

- Przedstawiciel Komendanta Straży Miejskiej w Wołczynie; 

- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  

w Kluczborku 

- Przedstawiciel Wydziału  Spraw  Obywatelskich,  Zarządzania  Kryzysowego  i  Promocji    

  Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. 



Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Pan podinsp. Andrzej Białek 

przedstawił informację o działaniach Policji zrealizowanych w związku                         

z zapewnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim w ramach akcji 

„Bezpieczne Wakacje 2018”. 

Poinformował uczestników spotkania że, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 

w Kluczborku podczas wakacji, w toku codziennej służby dokonywali systematycznych 

kontroli stałych miejsc grupowania się dzieci i młodzieży głównie parki, skwery, tereny 

przyszkolne itp., gdyż w tych miejscach dochodzi najczęściej do różnego rodzaju 

zakłóceń czy też uszkodzeń mienia. Dzielnicowi podczas obchodu spotykali  

się ze sprzedającymi w sklepach napoje alkoholowe przypominając, że dorosły wygląd 

klienta nie oznacza pełnoletniości policjanci tut. KPP mając na uwadze przepisy Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości kontrolowali systematycznie placówki handlowe sprzedające 

alkohol. Przy okazji tych kontroli przypomniano właścicielom i pracownikom w/w sklepów 

o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom poniżej  

18 r.ż. Bezpośrednio przed wakacjami na terenie powiatu kluczborskiego realizowano 

spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych jak również                        

z najmłodszymi wychowankami przedszkoli pt. „ Kręci mnie Bezpieczeństwo w wakacje”. 

Spotkania te miały na celu podniesienie świadomości najmłodszych z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również przypomnienie o zachowaniu 

bezpieczeństwa w trakcie beztroskiego odpoczynku w domu, na podwórku  

czy też podczas pobytu nad wodą. 

Pan podinsp. Andrzej Białek poinformował o działaniach realizowanych w zakresie 

zwiększenia bezpieczeństwa  w miejscu zamieszkania: 

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

gastronomicznych sprzedających i  podających napoje  alkoholowe, mające na celu 

informować o przepisach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,  

-prowadzone były działania prewencyjne ukierunkowane na osoby nieletnie,  

które nie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku polegające głównie  

na: kontrolach prewencyjnych miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, kontrolach  

w miejscu zamieszkania nieletnich przebywających na przepustkach z placówek 

wychowawczych i poprawczych lub oczekujących na miejsce w takiej placówce, 

-prowadzono kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu  

i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, 

-dokonywane były systematyczne kontrole niestrzeżonych kąpielisk, akwenów wodnych  

i innych „ dzikich” miejsc wypoczynku, 

-prowadzono kontrole ukierunkowane na zapewnienie  bezpieczeństwa małoletnim 

pomagającym w pracach polowych. 

 

P.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku                 

Pan kpt. Sebastian Jantos poinformował o działaniach Straży Pożarnej 

związanych z akcją „Bezpieczne Wakacje 2018” oraz przedstawił „Ocenę 

bezpieczeństwa pożarowego w okresie letnim”. 

 

Zapoznał uczestników z  informacją o podjętych działaniach profilaktyczno–

prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas 

letniego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2018 r.”: 

1. Przeprowadzono kontrole dwóch obiektów zgłoszonych do letniego wypoczynku dzieci 

 i młodzieży: 

✔ OSiR Kluczbork Wojewódzki Kampus Sportowo – Rekreacyjny „STOBRAWA”, 

✔ OSiR Kluczbork Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy KEMPING Nr 23 w Bąkowie. 



 

Poinformował uczestników posiedzenia, 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. Zaznajomił uczestników posiedzenia z innymi formami działań profilaktyczno 

prewencyjnych prowadzonymi przez Komendę Powiatową PSP w Kluczborku: 

a) podjęto działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez 

masowych z udziałem dzieci i młodzieży: 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację 

imprezy masowej „Dni Kluczborka 2018”, 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację 

imprezy masowej „Dni Wołczyna 2018”, 

✔ czynności kontrolno – rozpoznawcze terenu przeznaczonego na organizację 

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

b) edukowano dzieci, młodzież i osoby dorosłe 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/159 osób), 

✔ w miesiącu czerwcu 2018 r. w ramach działań informacyjno - edukacyjnych 

przeprowadzono 5 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: 

* Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku (klasy pierwsze), 

* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w 

Kluczborku – prelekcja podczas „Rodzinnego Festynu Szkolnego”, 

* Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku – prelekcja podczas „Festynu 

Rodzinnego Janki”, 

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

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

w Kraskowie) 

* 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.) 

✔ w miesiącach lipiec - sierpień 2017 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 Rodzinny” w Krzywiźnie, 

*  Festyn dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Przyszłością” organizowany przez  Spółdzielnię 



Mieszkaniową „Przyszłość” w Kluczborku, 

* „Festyn Rodzinny” w Nasalach. 

✔ 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 instruktaż udzielania pierwszej pomocy. 

Zajęcia odbyły się na terenie placówek: 

* OSIR Kluczbork Kemping 23 w Bąkowie (lipiec), 

* OSIR Kluczbork Kemping 23 w Bąkowie (sierpień), 

* kąpielisko nad zalewem w Ligocie Górnej (sierpień). 

Pan kpt. Sebastian Jantos przedstawił również „Ocenę bezpieczeństwa 

pożarowego w okresie letnim”. 

Zapoznał uczestników ze statystyką pożarów które wystąpiły w okresie od 01.07.2018  

do 31.08.2018 roku. 

Na terenie powiatu kluczborskiego– zanotowano razem 78 pożarów: 

1. Byczyna – 15 małych pożarów. 

2. Kluczbork – 28, małych pożarów 27 i 1 średni pożar. 

3. Lasowice Wielkie – 7 małych pożarów. 

4. Wołczyn – 28, małych pożarów 26 i 2 średnie pożary. 

  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Rasztar poinformował  

że, działania Inspektoratu polegały na kontroli stanu technicznego wszystkich obiektów, 

w których odbywały się kolonie, półkolonie lub inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży  

oraz ogólnodostępnych placów zabaw. 

W obecnym sezonie nadzorem PINB zostały objęte następujące obiekty: 

1. Hala sportowa w Kluczborku ul. Sportowa 7 

2. Internat sportowy w Kluczborku ul. Sportowa 7 

3. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Bąkowie  

4. Spółdzielnia Socjalna Gród – Biskupice 58 

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku – ul. Damrota 4 

W skontrolowanych budynkach nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Oprócz w/w obiektów skontrolowano również na terenie powiatu kluczborskiego 35 

placów zabaw tj.:   

- na terenie miejscowości Kluczborka - 8 szt. 

- na obszarze gminy Kluczbork - 18 szt. 

- na obszarze gminy Byczyna - 8 szt. 

- na terenie miejscowości Wołczyn - 1 szt. 

Na 9 obiektach (w gm. Kluczbork i gm. Byczyna) stwierdzono nieodpowiedni  

stan techniczny niektórych urządzeń zabawowych, co mogło stwarzać zagrożenie                      

dla bawiących się tam dzieci. 

W związku z powyższym PINB wydał 9 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości z 

jednoczesnym zakazem użytkowania do czasu naprawy. 

Urządzenia na terenie gminy Kluczbork zostały w krótkim czasie naprawione, a na terenie 

gminy Byczyna na jednym placu zabaw usunięto nieprawidłowość, a jeden obiekt został 

zlikwidowany.  

Powyższe czynności zostały potwierdzone przez inspektorów tutejszego inspektoratu 

nadzoru budowlanego w trakcie kontroli sprawdzającej. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Małgorzata Zabierowska podsumowała 

powiatową akcję „Bezpieczne Wakacje 2018r.” oraz przedstawiła ocenę stanu 

sanitarno-epidemiologicznego w okresie letnim. 



Poinformowała że w okresie wakacji na terenie powiatu kluczborskiego nie odnotowano 

istotnych nieprawidłowości w zakresie przygotowania obiektów i miejsc pobytu osób 

wypoczywających. Nie wystąpiły żadne niepożądane zdarzenia i zachorowania 

o charakterze zbiorowym. 

Na terenie powiatu kluczborskiego zostało zorganizowanych 39 turnusów 

wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży (tabela nr 1). Łącznie we wszystkich formach 

wypoczynku uczestniczyło 787 osób. Skontrolowano 12 turnusów. Stan sanitarno-

higieniczny pomieszczeń oraz otoczenia w kontrolowanych placówkach nie budził 

zastrzeżeń. Organizatorzy zapewnili bezpieczne oraz higieniczne warunki wypoczynku.           

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono jeden przypadek naruszenia wymagań 

higieniczno-sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa higieny żywienia i żywności.                      

Nie zgłoszono zagrażających życiu wypadków, urazów i zachorowań.  

Przeprowadzono kontrolę warunków sanitarno-higienicznych oraz dokonano oceny jakości 

żywienia w następujących obiektach: 

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

rycerskiego zorganizowanych przez ALMATUR były przygotowywane i dostarczane  

w formie cateringowej przez stołówkę w Szkole Podstawowej w Byczynie. Śniadania                    

i kolacje  były przygotowywane na miejscu, 

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

wszystkie posiłki dla turnusów obozu sportowego były przygotowywane i dostarczane 

przez restaurację „REWA”  w Kluczborku, ul. Zamkowa 2, 

Gospodarstwo agroturystyczne„ Stodoła” w Bogdańczowicach – dzieci przebywające                 

na półkolonii w gospodarstwie agroturystycznym korzystały z posiłków 

przygotowywanych przez gospodarzy na bazie własnej kuchni. Spożywanie posiłków 

odbywało się w wydzielonej części gospodarstwa/jadalni.  

Pani Małgorzata Zabierowska przekazała informację odnośnie przeprowadzonych kontroli. 

Dla uczestników wypoczynku i ich opiekunów prowadzono działania edukacyjno- 

informacyjne. Przeprowadzono 6 spotkań, w których wzięło udział łącznie                             

158 uczestników wypoczynku i 9 wychowawców. 

Pani Małgorzata Zabierowska  poinformowała że, na terenie powiatu kluczborskiego 

eksploatowanych jest 13 wodociągów sieciowych, wykorzystywanych do zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Wszystkie wodociągi ujmują wodę 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 lipcu i sierpniu pobrano próbki wody ze wszystkich wodociągów. W żadnym 

z wodociągów nie odnotowano zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody,                              

nie stwierdzono również pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów chemicznych.  

Ze względu na występujące okresowo skażenia mikrobiologiczne, woda w wodociągach 

w Kluczborku, Krzywiźnie, Kostowie i Polanowicach-Byczynie jest dezynfekowana  

przy użyciu podchlorynu sodu. W wodociągach w Kostowie i Polanowicach-Byczynie 

dezynfekcja jest ciągła, w wodociągu w Kluczborku ma charakter okresowy i jest 

prowadzona od 01 czerwca do 30 września. Woda z wodociągu w Krzywiźnie                         

jest dezynfekowana w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca oraz od 01 września do 30 

listopada.  



 

Jakość wody z nadzorowanych wodociągów spełnia 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).  

Na terenie powiatu pod nadzorem sanitarnym jest 6 basenów – kryta pływalnia 

w Kluczborku, trzy sezonowe odkryte  baseny w Bąkowie, Byczynie i Wołczynie oraz dwa 

baseny hotelowe w Kluczborku Hotel SPAŁKA (kryty) i w Kuniowie SOMMER RESIDENCE 

(odkryty).  

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania bieżącego stanu sanitarno-

porządkowego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz postępowania z odpadami.  

Są to obiekty kilkudziesięcioletnie, bez wody przepływowej w nieckach basenowych, 

chlorowanie odbywa się  ręcznie. Kryta pływalnia w Kluczborku w sierpniu  

była nieczynna. W lipcu woda była przydatna do kąpieli.  

W sezonie letnim 2018 r., na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku zostało 

utworzone kąpielisko pod nazwą ZALEW KLUCZBORK – zlokalizowane na zbiorniku 

retencyjnym w Ligocie Górnej. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kluczborku. Wydzielono dwie strefy dla osób pływających i niepływających. 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.  

Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Ligocie Górnej jest licznie odwiedzane przez 

mieszkańców Kluczborka i okolicznych miejscowości. Wraz z istniejącą infrastrukturą 

stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Od chwili 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 miejsca 

do kąpieli w stacjonarne skanalizowane ustępy, z bieżącą ciepłą i zimną wodą.  

Pani Małgorzata Zabierowska podsumowując stwierdziła że, w analizowanym okresie  

na ternie powiatu kluczborskiego nie odnotowano istotnych nieprawidłowości dotyczących 

stanu sanitarno-higienicznego nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej oraz 

żywnościowo-żywieniowych. Nie stwierdzono żadnych zbiorowych zachorowań i zatruć. 

Ogółem do PSSE w Kluczborku wpłynęła w tym czasie 1 interwencja dotycząca 

niewłaściwej jakości  środka spożywczego wprowadzanego do obrotu (przeprowadzona 

kontrola nie  potwierdziła  nieprawidłowości).  

 

Przedstawiciel Komendanta Straży Miejskiej w Wołczynie Pan Sylwester 

Mazurek poinformował że, Straż Miejska w Wołczynie w tym okresie nie odnotowała 

zdarzeń naruszających porządek prawny z udziałem nieletnich. 

W analizowanym okresie czasu odnotowano następujące zdarzenia: 

- przeprowadzono 21 interwencji w związku z niezachowaniem nakazanych środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierząt, 

- ustalono 12 właścicieli bezpańskich psów, 

- nałożono 2 mandaty karne z art. 77 kw,  

- pouczono 37 osób za spożywanie alkoholu w miejscach do tego celu nie wyznaczonych, 

a w stosunku do 8 osób sporządzono wnioski o ukaranie z art. 43 pkt 1 Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- za zakłócanie porządku na terenie miasta z art. 51§2 kw sporządzono dwa wnioski  

o ukaranie,  



- na terenie gminy pod względem bezpieczeństwa sprawdzono 18 placów zabaw, 

- w związku z ujawnionym nieporządkiem na nieruchomości sporządzono 2 wnioski  

o ukaranie z art.10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

w związku z Uchwałą rady Miejskiej i art.117 kw. 

 

Przedstawiciel Gminy Kluczbork Pan Dariusz Dec przekazał informację, o podjętych 

działaniach przez służby i jednostki podległe, które miały na celu zapewnienie poprawy 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających na terenie gminy Kluczbork: 

➢ Wszystkie place zabaw administrowane przez MZOK oraz teren zbiornika 

retencyjnego w Ligocie Górnej porządkowane są na bieżąco przez cały tydzień                    

w godzinach porannych, 

➢  Przeglądy urządzeń zabawowych, ławek oraz koszy na odpady przeprowadzane                 

są systematycznie i na bieżąco usuwane są wszelkie usterki oraz wykonywane 

konserwacje. 

Ponadto w okresie letnim czerwiec - lipiec – sierpień 2018 r.,OSiR zorganizował dla dzieci  

i młodzieży imprezy sportowe oraz inne formy wypoczynku w ramach programu „Wakacje 

na Sportowo 2018” m.in.: 

 Tenis ziemny dla dzieci i młodzieży z Gminy Kluczbork, zajęcia odbywały  

się na obiekcie „Korty Tenisowe Return” w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 od  2 lipca  

do 17 sierpnia 2018 r., w każdy poniedziałek, środa i piątek w godzinach 10.00 – 12.00. 

Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, zajęcia prowadzone  

były przez Pana Arkadiusza Kulczyckiego Korty Tenisowe Return w Kluczborku.  

 Siatkówka plażowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Kluczbork, zajęcia odbywały  

się na obiekcie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Bąkowie od  2 lipca do  

17 sierpnia 2018 r., w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00 – 13.00. 

Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku. 

 Wakacje z szachami, cykl 5 turniejów dla dzieci i młodzieży wszystkich grup 

wiekowych z Gminy Kluczbork, zajęcia odbywały się 27 czerwca, 4 i 11 lipca  

w godzinach 9.00 – 13.00, na sali Stowarzyszenia „Zawsze Razem” w Kluczborku przy 

ul. Sienkiewicza 1. 29 czerwca  i 6 lipca w godzinach 9.00 – 13.00, w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Kluczborku. Organizatorem był Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Kluczborku. Zajęcia prowadzone były przez Pana Tadeusza Tymrakiewicza.   

➢ Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej  

w Kluczborku, 7 lipca o godzinie 12:00  na basenie Ośrodka Turystyczno-

Wypoczynkowego w Bąkowie 

➢ Wszystkie imprezy kulturalno sportowe i miejsca wypoczynku na terenie gminy 

Kluczbork były na bieżąco kontrolowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 

a organizatorzy imprez spełnili wymogi dotyczące odpowiedniej ochrony uczestników. 

Reasumując - działania podjęte na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie 

letnich wakacji przyniosły pożądany efekt. Wakacje 2018 przebiegały spokojnie  

i bez zakłóceń. 

 

Przedstawiciel Gminy Lasowice Wielkie Pani Irena Urbanowicz poinformowała,                

że na terenie gminy Lasowice Wielkie w celu zabezpieczenia wolnego czasu dzieciom  

i młodzieży szkolnej w czasie wakacji zapewniono opiekę przedszkolną dla dzieci rodziców 

pracujących, w przedszkolach na terenie gminy, a także zrealizowano następujące 

zadania: 

- zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu, 

- wypożyczanie książek w Bibliotekach publicznych w Chocianowicach i Lasowicach 

Wielkich  



- zapewniono gry i zabawy sportowe  na boiskach sportowych ORLIK w Lasowicach 

Wielkich,  

- Centrum Sportowe w Gronowicach organizowało zabawy na świeżym powietrzu,  

- organizowano turniej siatkarski  na terenie placu zabaw w Lasowicach Małych                              

oraz na boisku w Lasowicach Małych. 

Realizacja tych zadań wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie 

wakacji poprzez zagospodarowanie im czasu. 

 

Pan Andrzej Maliński w imieniu Burmistrza Gminy Wołczyn zapoznał wszystkich 

uczestników spotkania z przeprowadzonymi działaniami w zakresie 

‘Bezpiecznych Wakacji 2018” na terenie gminy Wołczyn. 

Poinformował ,że w  okresie wakacyjnym prowadzono wiele imprez sportowo-

rekreacyjnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy 

Wołczyn. Imprezy były organizowane na obiektach stanowiących własność Gminy 

Wołczyn. Wypoczynek dzieci i młodzieży na kompleksach sportowych przy  

ul. Sienkiewicza w Wołczynie przebiegał w formach turniejów mini piłki nożnej, 

koszykowej, "siatko-nogi" oraz innych gier sportowo-rekreacyjnych. Na obiekcie - "Moje 

boisko - Orlik 2012" dostępnym dla wszystkich chętnych, można było skorzystać z zajęć 

ruchowych oraz innych form zajęć sportowo rekreacyjnych pod nadzorem animatora 

sportu i trenera piłki nożnej. 

Na Kąpielisku Miejskim w Wołczynie poza możliwością codziennego korzystania z kąpieli 

zorganizowano wiele atrakcji sportowych m. in. turnieje piłki wodnej, siatkówki plażowej, 

badmintona, zawody pływackie dla dzieci (w tym przedszkolaków) i młodzieży z gminy 

Wołczyn, bezpłatną nauką pływania. Nad bezpieczeństwem osób przebywających  

na basenie kąpielowym czuwali ratownicy wodni WOPR, a w przypadku dzieci 

przedszkolnych również rodzice (prawni opiekunowie). 

W miesiącu sierpniu 2018 tak jak co roku przez miasto Wołczyn przebiegały trasy 

pieszych pielgrzymek. Odpoczynek, nocleg oraz krótki pobyt dla pielgrzymek w Wołczynie 

przebiegł bez jakichkolwiek zakłóceń i nieprzewidzianych incydentów. 

Wszystkie w/w obiekty i miejsca zorganizowanego pobytu dla osób wypoczywających  

w czasie trwania wakacji spełniały wymogi przeciwpożarowe oraz sanitarne  

i były monitorowane przez służby porządkowe m. in. Straż Miejską i Policję. 

W trakcie zorganizowanych form letniego wypoczynku 2018 nie odnotowano żadnych 

nieprzewidzianych zdarzeń, mogących wpłynąć na zdrowie lub bezpieczeństwo 

uczestników na terenie Gminy Wołczyn. 

 

Pan Marek Rychlicki przedstawiciel Gminy Byczyna poinformował uczestników 

spotkania o organizacji wypoczynku letniego na swoim terenie. 

Zasygnalizował że, w organizacji wypoczynku letniego dzieci młodzieży w gminie 

Byczyna, przewidziano w przygotowaniach działania profilaktyczno-prewencyjne, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym.  

Wśród organizatorów wypoczynku była Spółdzielnia Socjalna „ Gród” w Biskupicach  

oraz Ośrodek Kultury w Byczynie. 

W gminie Byczyna były organizowane następujące formy wypoczynku  

oraz okolicznościowe imprezy: 

Kolonia letnia zorganizowana przez Spółdzielnię Socjalną „Gród” w grodzie rycerskim         

w Biskupicach, w 6 turnusach dla 180 osób. 

Placówka została zakwalifikowana do organizacji kolonii przez Kuratorium Oświaty                    

w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. 



Obiekt grodu wraz z otaczającym zapleczem został właściwie przygotowany do pobytu 

dzieci i młodzieży na letni wypoczynek.  

Ośrodek Kultury w Byczynie – organizował zajęcia ogólnodostępne, rekreacyjno-sportowe 

na boisku sportowym i basenie kąpielowym.  

Basen kąpielowy czynny był codziennie w godz. od 10:00 do godz. 18:00 w okresie  

od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., nadzorowany przez zatrudnionych  

na wyznaczony okres ratowników. 

Podsumowując stwierdził, że w  okresie trwania wypoczynku letniego nie odnotowano 

żadnych zachorowań i zdarzeń wypadkowych, spowodowanych naruszeniem zasad  

i przepisów bezpieczeństwa pracy i innych zdarzeń losowych a także zjawisk 

patologicznych.  

 

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji i podejmowanych działań związanych                         

z wystąpieniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. 

 

Pan Bocianek Krzysztof Powiatowy Inspektor Weterynarii w Kluczborku   

na wstępie zapoznał uczestników spotkania z pismem Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii w którym zwrócono uwagę na nasilający się na obszarze województwa 

opolskiego problem pogryzień człowieka przez bezdomne lub swobodnie biegające psy.  

W związku z powyższym zwracając się do funkcjonariuszy Straży Miejskiej poprosił  

o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wyłapywania takich psów.  

Następnie przedstawił scenariusz Wojewódzkich Ćwiczeń Symulacyjnych ASF trwających 

od . Uczestnicy zostali zapoznani z epizodyczną ilością ognisk ASF w Polsce w rozbiciu                

na poszczególne lata wraz z ich lokalizacją na terenie kraju. 

PLW przedstawił populację dzików w województwie opolskim wraz z realizacją planu 

odstrzału sanitarnego. Zapoznał uczestników z zasadami postępowania w przypadku 

wystąpienia ASF u dzika oraz u świń. 

W związku z przewidywaną realizacją ćwiczeń PLW przedstawił zadania  

dla poszczególnych służb, inspekcji i straży: 

Policja – asekuracja transportu próbek z miejsca pobrania do laboratorium, 

Państwowa Straż Pożarna – uruchomienie sprzętu spalinowego na potrzeby dezynfekcji, 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Gminy – zapewnienie noclegu dla kilkunastu lekarzy 

weterynarii  

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku – oddelegowanie pracownika do ewentualnej 

dezynfekcji kół samochodowych przy użyciu myjki ciśnieniowej.  

PLW poinformował, że został zakupiony aparat do uśmiercania świń na potrzeby 

ewentualnych zdarzeń z ASF. 

Poinformował że, przewidywany scenariusz ćwiczeń obejmuje obszar zagrożony 

zawierający około 400 gospodarstw rolnych z ilością około 32 tys. świń. Planowany 

termin przebiegu ćwiczeń 27.09.2018 do 25.10 2018r. 

Przedstawiciele Gmin przedstawili straty spowodowane suszą w powiecie 

kluczborskim: 

Gmina Kluczbork – Pan Dariusz Dec poinformował, że straty związane  

z suszą objęły teren 176 ha a wielkość strat wyniosła 591 112,00 zł 

Gmina Wołczyn – Pan Andrzej Maliński powiadomił o stratach zaistniałych na terenie  

jego gminy. 

Liczba gospodarstw dotkniętych klęską -  180 gosp. rolnych, powierzchnia dotknięta 

klęską  - 2500,0 ha. Razem straty – 500 000,00 zł 

Gmina Byczyna – Pan Marek Rychlicki poinformował, że straty na terenie gminy Byczyna 

wyniosły 7 750 000,00 zł, a objętych stratami było 4371 ha.  



 

 

 


