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PROTOKÓŁ NR 7/2007 
POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ,  

ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ  
z dnia 02.07.2007 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do 16.40. W posiedzeniu udział wzięło  
5 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, 
Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka a wśród zaproszonych gości Teresa Zaremba z Powiatowej 
Inspekcji Sanitarnej, lek. wet. Krzysztof Dankiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Gryfinie, st. kpt. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Gryfinie, nadkom. Miłosz Bogdański Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, kpt. Bernard Szymkowiak Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Gryfinie, mjr Dariusz Makowski Komendant Placówki Straży Granicznej 
w Czelinie, Krzysztof Musiał Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krajniku 
Dolnym, ppuł. Robert Sobas Komendant Placówki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym. 
Posiedzenie otworzyła, stwierdziła quorum i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej Gabriela Kotowicz. 
Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie informacji o stanie sanitarno-weterynaryjnym, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Powiatu Gryfińskiego. 
 
Porządek obrad 7 posiedzenia Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych  
i Administracji Zespolonej został przyjęty (porządek obrad – zał. nr 2). 
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz powitała zebranych gości i poprosiła  
o przedstawienie informacji nt. funkcjonowania poszczególnych służb i ich przygotowania  
do zabezpieczenia Powiatu w okresie wypoczynku letniego. Przewodnicząca zwróciła się  
do Starosty Gryfińskiego z prośbą o możliwość uczestniczenia Komisji Ochrony Cywilnej, 
Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej w kolejnych obradach Komisji 
Bezpieczeństwa  
 
Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaprosił członków Komisji do uczestniczenia  
w obradach Komisji Bezpieczeństwa i dodał, że temat bezpieczeństwa jest ważny i im więcej 
spotkań tym więcej możliwości do omówienia w/w tematów. 
  
Teresa Zaremba z Powiatowej Inspekcji Sanitarnej powiedziała, że Inspekcja rozpoczęła 
przygotowania obiektów pod względem sanitarnym do sezonu letniego w kwietniu br.  
po otrzymaniu wytycznych od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Od 4 czerwca 
rozpoczęto pobieranie próbek wody z pięciu czynnych kąpielisk w celu zbadania jakości wody. 
Stan jakości wody jest dobry. W Wirowie, Baniewicach i Żelechowie są kąpieliska unijne, które 
raportowane są do Unii Europejskiej. Do chwili obecnej zostało zgłoszonych 20 form 
wypoczynku: 15 obozów, 1 kolonia i 3 półkolonie. Każdy organizator wypoczynku letniego ma 
obowiązek zgłoszenia działalności do Sanepidu, który kontroluje. We wszystkich 
kontrolowanych do tej pory obiektów nie stwierdzono usterek. Dodatkowo organizowane  
są pogadanki nt. szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków. Inspekcje 
Sanitarne na bieżąco kontrolują również działalność gastronomiczno-hotelarską. Duży problem 
stanowią nieoznakowane dzikie kąpieliska, które są niestrzeżone np. Wełtyń, Steklno, gdzie 
tłumnie przebywa młodzież bez opieki osób dorosłych. 
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Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że należałoby wystąpić do Wojewody  
i Urzędu Marszałkowskiego w celu realizacji programów unijnych, które pozwoliłyby 
zmobilizować gminy na przełomie kilku lat do stworzenia kąpielisk spełniających warunki 
sanitarne z dostępem dla wszystkich. Istnieją programy na budowę boisk sportowych  
to i powinien znaleźć się program wspierania naturalnych miejsc kąpielowych, tylko należy 
zasygnalizować taki problem, który z pewnością jest problemem ogólnopolskim. Należy 
posługiwać się również statystykami - np. ilości utonięć w miejscach niestrzeżonych. Co wskaże 
punkty nad którymi należy się przede wszystkim skupić. Spożywanie alkoholu stanowi często 
przyczynę tragedii.  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz zapytała, czy w okresie letnim występują 
cykliczne zagrożenia.  
 
 lek. wet. Krzysztof Dankiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie odpowiedział, 
że dotychczasowym zagrożeniem już ustępującym była grypa ptaków. Prowadzona jest ścisła 
współpraca dot. kontaktu i dyżurów w razie wystąpienia ewentualnych zagrożeń. Wykaz 
telefonów i adresów lekarzy weterynarii stanowi załącznik nr 3. Realizowany jest program 
zwalczania salmonelli w stadach drobiu. Jeżeli chodzi o ludzi to nie ma takiego zagrożenia. 
Gminy informowane są o konieczności zgłaszania nietypowych zachowań u zwierząt, a także 
nie należy spożywać niezbadanego mięsa, nie podnosić zwierząt i ptaków padłych. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii dodał, że on i jego jednostka są do dyspozycji w razie pytań.  
 
st. kpt. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie 
powiedział, że prowadzona jest działalność prewencyjna w okresie letnim. Straż przeprowadza 
doraźne kontrole zabezpieczeń obiektów wczasowych i kąpielisk, sprawdzane jest również 
dostosowanie dróg pożarowych i punkty czerpania wody. Ze względu na ilość etatów 
prowadzona jest przede wszystkim działalność interwencyjna w sytuacjach alarmowych  
a dopiero na drugim miejscu działania prewencyjne. Wspólnie z innymi strażami 
przeprowadzane są działania edukacyjne w szkołach pod względem bezpiecznych zachowań 
podczas wakacji. Komendant dodał, że należałoby się jednak bardziej skupić na turystyce 
niezorganizowanej jako większym zagrożeniu. W okresie wakacji odnotowuje się wzmożone 
interwencje w rejony swobodnej penetracji przez młodzież, przy suchej ściółce w lesie,  
ale i braku wprowadzenia ograniczenia w poruszaniu się w obszarach leśnych. 
 
nadkom. Miłosz Bogdański Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Gryfinie powiedział, że bezpieczeństwo nad wodą w okresie 
wakacyjnym stanowi tylko ułamek całego katalogu niebezpieczeństw w okresie wakacyji. 
Dochodzą działania związane ze zwalczaniem przemytu, kłusownictwo na wodzie, wzmożone 
podróże nad morze (zabezpieczenie drogi krajowej 31 i 3). Policjanci, których kierujemy  
na wodę to dzielnicowi, którzy odrywani są od biurek i stanowią obsadę łodzi motorowych. 
Często są to policjanci, którzy poza sezonem patrolują ulice. W policji brakuje pracowników - 
obecnie jest 18 wakatów na 149 etatów, a po wakacjach następni policjanci odejdą  
na emeryturę. Zabezpieczamy imprezy masowe, których jest mnóstwo, musimy być na wodzie, 
na szlakach komunikacyjnych, w pociągach - środkach transportu. W marcu zostało podpisane 
porozumienie o współpracy ze strażą graniczną w ramach programu „Razem bezpieczniej”. 
Policja współpracuje również z zawodową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Powiatową  
i Wojewódzką Straż Rybacką i pracowników społecznych, ze Strażą Łowiecką, Strażą Leśną. 
We współpracy z mediami Policja propaguje bezpieczny wypoczynek - jak uniknąć 
niebezpieczeństw. Policja również zorganizowała we współpracy z Gminnymi Komisjami  
ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych, Gryfińskim Domem Kultury, Strażą Miejską 
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cykl konferencji w Gryfinie i Chojnie. Konferencje mające na celu przeciwdziałać sprzedaży 
alkoholu nieletnim, dot. narkomanii - szkolenia dla nauczycieli, pracowników gminnych,  
dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Na ile jest to możliwe Policja jest 
jesteśmy i nad wodą, na ośrodkach wczasowych, radiowozy dokonują objazdów terenów tam, 
gdzie zwyczajowo ich wcześniej nie było. Dodał, że zasady bezpieczeństwa powinny być 
wpajane dzieciom już od lat najmłodszych w formie zajęć lekcyjnych. Dzikie kąpieliska, dzikie 
obozowiska i ucieczki z domu nasilają się w okresie wakacyjnym. 
 
Krzysztof Musiał Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krajniku Dolnym 
poinformował, że w obrębie przejścia granicznego Krajnik Dolnym znajdują się dwa przejścia 
rzeczne w Gryfinie i Widuchowej, gdzie spodziewany jest wzmożony ruch jednostek żeglarsko-
sportowych w miesiącu lipcu i sierpniu w związku z organizowanym zlotem żaglowców  
w Szczecinie.   
 
kpt. Bernard Szymkowiak Komendant Placówki Straży Granicznej w Gryfinie powiedział, 
że podstawowym zadaniem Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Odcinek 
granicy państwowej na terenie Powiatu Gryfińskiego biegnie przez rzekę Odrę, gdzie w okresie 
letnim prawdopodobieństwo nielegalnego przekroczenia granicy jest znacznie większe niż  
w innych miesiącach. Straż graniczna realizuje wiele zadań we współpracy z innymi 
instytucjami i inspekcjami. Ze względu na uprawnienia do dokonywania kontroli drogowej straż 
przeprowadza kontrole pojazdów i tu często zdarzają się kierowcy prowadzący pod wpływem 
alkoholu, którzy przekazywani są policji. Dodatkowo wyznaczone do patrolowania są miejsca 
wypoczynku podczas rutynowego patrolowania miejscowości. W ramach kontroli miejsc 
wypoczynkowych straż zwraca uwagę na legalność pobytu cudzoziemców, które to bardzo 
często służą za miejsca, gdzie przechowywani są nielegalni emigranci i dopiero 
przygotowywani do dalszego przerzutu za granicę. Straż sprawdza również podejmowanie 
sezonowej nielegalnej pracy zwłaszcza wśród pracowników ze wschodniej europy. W ciągu 
pierwszego półrocza na terenie Gminy Gryfino i Starego Czarnowa Straż wraz z Policją 
wspólnie zorganizowały 53 wspólne służby: kontrole drogowe i działania prewencyjne.  
W innych placówkach granicznych ilość działań jest porównywalna. Straż wspólnie z Policją 
realizuje rządowy program „Razem bezpieczniej”, w ramach którego z inspiracji Policji  
w kwietniu zostało zorganizowane działanie pod kryptonimem „Samochód” dot. kradzieży  
i włamań do pojazdów, ale i prowadzenia przez osoby nieuprawnione. Być może w wakacje 
takie działanie zostanie powtórzone. W dniu 23 czerwca razem z Policją wykonano kontrole 
ośrodków wczasowych. Z zaleceń Wojewody w okresach letnich dokonywane są kontrole 
użytkowników i obsług akwenów wodnych w strefie nadgranicznej. Straż Graniczna  
w Gryfinie dysponuje łodzią patrolową i Wojewoda obiecał zakup również pontonów. Chodzi  
o użytkowników Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, którzy nie zawsze przestrzegają 
zakazu używania silników spalinowych. Straż współdziała również z Inspekcją Transportu 
Drogowego. W ramach wspólnych służb kontrolowane są autobusy, gimbusy pod względem ich 
sprawności technicznej i dokumentacji pojazdów. Straż Graniczna ze Strażą Miejską 
realizowały edukację młodzieży szkolnej na terenie Gminy Gryfino w ramach programu 
„Bezpieczna Gmina”. Wykonano pogadanki dot. tematu mój przyjaciel pies i zagrożeń ze strony 
zwierząt oraz jak dzieci powinny chronić się. We współpracy ze Strażą Leśną organizowane są 
działania „Potrzask i Kłusownik”, gdyż w okresie letnim działania kłusownicze nasilają się i są 
zmorą naszych lasów. Ze względu na posiadaną łódź patrolową Straż uczestniczy w akcjach 
poszukiwawczo-ratowniczych. Straż dysponuje również sprzętem termowizyjnym  
na poszukiwania nocne. W ciągu całego roku nie należy zapominać o zagrożeniu powodziowym 
- Straż współpracuje z gminami w ramach systemu szybkiego ostrzegania a także monitorowany 
jest poziom wód, ale i stan jej czystości..  
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ppuł. Robert Sobas Komendant Placówki Straży Granicznej w Osinowie Dolnym dodał,  
że strefa graniczna to nie tylko ochrona odcinka samej granicy, ale również kontrola ruchu 
granicznego, wzmożony ruch w okresie wakacyjnym na przejściach granicznych w okolicach, 
których znajdują się duże targowiska. W tych miejscach ruch określa się na 300 000 osób  
w ciągu miesiąca. Kontrola dokumentów, ale i osób prowadzących pojazdy, gdzie zdarzają się 
kierowcy pod wpływem alkoholu albo pojazdy niesprawne technicznie. Na przejściach 
granicznych znajdują się pomocne psy do zadań specjalnych przystosowane do wykrywania 
narkotyków. Zdarzają się też kierujący pod wpływem narkotyków.  
 
Krzysztof Musiał Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krajniku Dolnym 
dodał, że od dłuższego czasu zwracana jest uwaga na przekraczanie granicy przez małoletnich 
ze względu na uprowadzenia, głównie czy są pod opieką prawnych opiekunów. 
 
kpt. Bernard Szymkowiak Komendant Placówki Straży Granicznej w Gryfinie powiedział, 
że do przekraczania granicy konieczne są w dalszym ciągu dokumenty uprawniające typu 
dowód osobisty lub paszport i nie obowiązują już tzw. listy do przekraczania grupowego 
młodzieży. W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
dot. uprawiania turystyki, sportu, rekreacji w strefie przygranicznej i na wodach granicznych, 
każdy rekreacyjny połów ryb czy impreza bezwzględnie podlega zgłoszeniu odpowiedzialnemu  
w danym rejonie Komendantowi Placówki Straży Granicznej  
 
Przewodnicząca Komisji Gabriela Kotowicz podziękowała za przedstawienie wszystkich 
informacji i zapytała, czy Komisja może wesprzeć w jakichkolwiek działaniach poszczególne 
straże. 
 
Krzysztof Musiał Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krajniku Dolnym 
poprosił o wspomożenie akcji propagandowej, aby ludzie zatrudniali się w służbie straży 
granicznej. Jest dużo wakatów do zapełnienia.  
 
kpt. Bernard Szymkowiak Komendant Placówki Straży Granicznej w Gryfinie dodał, że 
rozpoczęto już przygotowania do wdrożenia koncepcji wejścia Polski z dniem 01.01.2008 r. do 
Układu z Schengen. Porozumienia zakłada zniesienie kontroli osób przekraczających granice 
między państwami Unii, a w zamian za to wzmocnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa. 
 
 
Sprawy różne, informacje i wolne wnioski. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Dominika Konopnicka 
 
 
 Przewodnicząca Komisji  
 
 Gabriela Kotowicz 


