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Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu
niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wspaniałego Człowieka,
wielkiej Osobowości,

We wrześniu zostanie zakończona największa inwestycja zaplanowana w budżecie Powiatu Lublinieckiego na rok 2015
– modernizacja ul. Marii Curie
Skłodowskiej w Lublińcu.

Śp. Lidii Kucharczyk,
wieloletniej Przewodniczącej
Rady Powiatu Lublinieckiego.

więcej na str. 3

Przygotowanie zawodowe naszych uczniów Starosta wręczył nauczycielom
więcej na str. 8
najlepsze w województwie śląskim
akty mianowania
Uczniowie szkół powiatu lublinieckiego są najlepsi w województwie śląskim w zdawalności egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
W ten sposób nasi uczniowie
udowodnili przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, że są najlepiej – w województwie śląskim
– przygotowani w zakresie kwalifikacji zawodowych.

28 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu miała miejsce uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

więcej na str. 2
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… Być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia…
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Lidia Kucharczyk – wspomnienie
Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wspaniałego Człowieka, wielkiej Osobowości, Śp. Lidii Kucharczyk, wieloletniej Przewodniczącej Rady Powiatu Lublinieckiego.

Do końca wierzyliśmy, że uda
się Jej pokonać chorobę. Ogromna
chęć życia, emanujący z Niej spokój i optymizm pozwalał nam wierzyć w to tak mocno, jak wierzyła
Ona sama. Liczyliśmy, że kolejne
wiadomości od męża będą coraz
lepsze. Niestety tak się nie stało.

We wtorek, 25 sierpnia br., towarzyszyliśmy Lidzi w ostatniej drodze. O tym, że odszedł człowiek nietuzinkowy świadczą tłumy żegnających Ją podczas pogrzebu ludzi.
Na co dzień była zwykłym człowiekiem, nie zadufanym w sobie,
z poczuciem humoru. Gdyby takich
ludzi było więcej – lepiej by się pracowało i lepiej by się żyło.
W pełnieniu funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu była profesjonalistką, skuteczną w działaniu, czasami wybierała niestereotypowe rozwiązania. Zawsze
jednak była blisko ludzi, zawsze

człowiek, jego problemy były priorytetem, zawsze wierzyła, że będzie dobrze, że jest dobrze, była
niepoprawną optymistką, będzie
nam Jej brakowało.
Stojąc nad grobem, jeszcze tak
niedawno aktywnego, pełnego życia Człowieka i pochylając się nad
tajemnicą śmierci, wszyscy chyba
uświadomiliśmy sobie kruchość
i skończoność naszego życia. Światło naszej chrześcijańskiej wiary
pomaga nam się pogodzić z tą niepowetowaną stratą…
Joachim Smyła
Starosta Lubliniecki

Przygotowanie zawodowe naszych uczniów
najlepsze w województwie śląskim
Uczniowie szkół powiatu
lublinieckiego są najlepsi
w województwie śląskim
w zdawalności egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
W ten sposób nasi uczniowie
udowodnili przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, że są najlepiej – w województwie śląskim
– przygotowani w zakresie kwalifikacji zawodowych. Również
w poprzednich latach uczniowie naszych szkół plasowali się

w ścisłej czołówce województwa
śląskiego.
– To ogromny sukces, który cieszy tym bardziej, że na nowo uświadomiono sobie, jak ważny jest dobrze zorganizowany system szkolnictwa zawodowego. Miniony rok
szkolny został nawet ogłoszony
przez MEN, rokiem szkolnictwa
zawodowego. Jeśli więc w tym roku uczniowie naszych szkół wygrali rywalizację w zakresie kwalifikacji zawodowych z uczniami wszystkich innych powiatów województwa
śląskiego, to znaczy, że strategia
kształcenia zawodowego, znakomita

„Na przekór. Na wprost.”
Dobiega końca projekt
„Na przekór. Na wprost.”, który
realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu od 2008 r.

Projekt realizowany był w ramach priorytetu VII Promocja
integracji społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2,
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ostatnie tj. realizowane
w 2015 r. działania w ramach projektu „Na przekór. Na wprost.”
skierowane zostały do 10 – ciu
rodziców zastępczych z terenu
Powiatu Lublinieckiego. W celu podniesienia ich kompetencji rodzicielskich zaproponowano im zajęcia o charakterze doradczym oraz warsztatowym, m.
in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, nawiązywania
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kontaktu z dzieckiem, funkcjonowania emocjonalnego dzieci w pieczy czy poświęcone regułom i relacjom w rodzinie zastępczej.
Na zakończenie rodzice wraz
z dziećmi wyjechali do Jura Parku w Krasiejowie. Celem wycieczki było również wskazanie różnorodnych form spędzania wolnego
czasu całą rodziną, rozbudzenie zainteresowań dzieci. Ponadto zakończenie szkoleń wyjazdem rekreacyjnym pozwoliło
uczestnikom oderwać się od rutyny dnia codziennego i spojrzeć
na swe dotychczasowe życie z innej perspektywy.
W całym okresie realizacji projektu „Na przekór. Na wprost.”
Wsparciem objęto łącznie 181
osób, w tym 88 osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu „Na przekór. Na w prost.” uczestnicy i uczestniczki nabyli umiejęt ności posł ug iwania się

kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje, dobrze
zmotywowani uczniowie i bardzo
dobre warunki kształcenia, to tylko niektóre elementy tego sukcesu
– mówił wicestarosta Tadeusz

Konina.

– Młodzież z naszego powiatu
może kształcić się w wielu kierunkach zawodowych na poziomie szkoły zasadniczej, technikum, szkoły
policealnej, czy kursach kwalifikacyjnych. Kształcenie zawodowe jest
dostosowane do potrzeb rynku pracy. Potwierdza to fakt, że wszystkie kierunki kształcenia uzyskały
komputerem, Internetem, programami biurowymi. Ukończyli wiele różnych kursów, w tym
m. in.: prawa jazdy kat. B, języka
angielskiego, stylizacji paznokci, budowlany. Ponadto udział
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy wzmocnił ich
pozycję na rynku pracy m.in. poprzez nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej, poruszania się
na rynku pracy, jak również przyczynił się do rozwinięcia umiejętności kreowania pozytywnego
wizerunku. Uczestnicy i uczestniczki projektu nauczyli się eksponować swoje zalety, umiejętności, mocne strony.
Poza szkoleniami kilka grup
osób niepełnosprawnych wyjeżdżało na czternastodniowy

Pracowałem z Panią Lidzią 25
lat. Była to osoba ogromnie skromna i kompetentna. Pracę swoją traktowała jako służbę na rzecz mieszkańców. Pomagała mieszkańcom
również w sprawach osobistych.
Była osobą bardzo serdeczną, życzliwą i zawsze uśmiechniętą. Wśród
pracowników traktowana była jak
matka – pytali i radzili się w każdym temacie. Jej zdanie było zawsze
wyważone. Potrafiła w trudnych
sprawach doprowadzać do kompromisu. Odejście Pani Lidzi spowodowało wielką stratę. Mówi się, że nie
ma ludzi niezastąpionych, ale drugiej takiej Pani Lidzi już nie będzie.
Alojzy Cichowski
Burmistrz Miasta
i Gminy Woźniki

pozytywną opinię Powiatowej Rady
Zatrudnienia, a od 2012 roku również Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, w której zasiadają m. in. wójtowie, burmistrzowie, jak również lokalni pracodawcy. W celu wsparcia
uczniów i rodziców w planowaniu
i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej powołaliśmy, znakomicie przygotowaną do prowadzenia tego typu doradztwa – Panią
Katarzynę Dworok na stanowisko
powiatowego doradcy zawodowego.
Jest to tym bardziej istotne, że MEN
przeznaczyło w nowej perspektywie finansowej na ten cel 114 mln
euro dla województwa śląskiego.
A skoro jesteśmy najlepsi, to możemy bez żadnych oporów aplikować o te środki – mówił starosta
Joachim Smyła.
(KA)
turnus rehabilitacyjny nad Morze Bałtyckie. Wyjazd, oprócz
podstawowej roli rehabilitacyjnej, pełnił również rolę integracyjną. Uczestnicy turnusu brali
udział w zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych, jak: wycieczki piesze i rowerowe, rejs
statkiem po morzu, ogniskach
i spotkaniach podczas, których
wszystkie osoby mogły się lepiej poznać.
Oprócz w/w form wsparcia
uczestnicy i uczestniczki objęci byli wsparciem konsultanta
ds. koordynacji projektów europejskich, pracownika socjalnego i doradcy ds. osób niepełnosprawnych. W 2016 r. rozpoczynamy realizację kolejnego
projektu. Zapraszamy.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu

„Na przekór. Na wprost.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Remont ulicy M.C. Skłodowskiej dobiega końca
We wrześniu zostanie zakończona największa inwestycja
zaplanowana w budżecie
Powiatu Lublinieckiego na rok
2015 – modernizacja ul. Marii
Curie Skłodowskiej w Lublińcu.

– Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 5,7 mln zł, z czego
ok. 2,8 mln zł pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, pozostała część
z budżetu Powiatu i Miasta Lubliniec. Prace zostały wykonane
przez firmę HUCZ Sp. z o.o. z Boronowa i obejmowały przebudowę dwóch odcinków ulicy o łącznej
długości 2 671 m. Pierwszy z nich
obejmował odcinek od Ronda Śląskiego do skrzyżowania z DK 11
o długości 1.441 m. Drugi odcinek o długości 1.230 m rozpoczynał się za skrzyżowaniem z DK
11, a kończył na granicy terenu

zabudowanego – wyjaśniał Leszek Ligowski, naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie
Powiatowym w Lublińcu.
W ramach zadania wykonano
m.in. nową nawierzchnię jezdni,
chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych
i publicznych, zatok autobusowych i zatok postojowych. Całkowicie przebudowano też oświetlenie drogowe, zamontowano
89 nowoczesnych i energooszczędnych latarń ledowych. Dla
poprawy bezpieczeństwa usunięto drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni oraz
nasadzono 146 drzew przy drodze, ale w miejscach, w których
nie będą stanowiły zagrożenia
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie obejmowało
również modernizację oznakowania pionowego i poziomego,

w tym montaż znaków aktywnych na głównych przejściach
dla pieszych.
– W 2016 r. w ramach nowego
programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
powiat lubliniecki będzie się starał pozyskać środki na przebudowę
ulicy Dworcowej w Kochanowicach,
na odcinku od skrzyżowania z ul.

Słoneczną do skrzyżowania z ul.
Wiejską. Całkowity koszt zadania
wyniesie ok. 2 mln zł, z czego jest
szansa na dofinansowanie w wysokości 75 % z programu, pozostała
część zostałaby sfinansowania ze
środków powiatu oraz gminy Kochanowice.– mówił starosta Jo-

achim Smyła.

Aneta Konieczny

Sanus Vivere czyli zdrowe życie!
Któż z nas nie chciałby doświadczyć takiego właśnie
wolnego od chorób i wszelkich dolegliwości życia?
Tempo dnia codziennego,
które sobie serwujemy, stres,
używki, brak ruchu niestety
nie sprzyjają naszemu organizmowi. Bezrefleksyjnie
jednak poddajemy się temu
szalonemu rytmowi życia.

– A może czasami warto byłoby zatrzymać się, poświęcić więcej czasu dla siebie, dla dzieci, dla
zdrowia. Może jest ktoś w najbliższym otoczeniu, kto potrzebuje pomocy, a kogo do tej pory nie zauważaliśmy w naszym życiu pomiędzy
pracą i domem – mówią założycielki Stowarzyszenia Sanus

Katarzyna Kuich-Hucz i Małgorzata
Pielat – założycielki Stowarzyszenia Sanus Vivere

Vivere: Małgorzata Pielat (prezes), Katarzyna Kuich – Hucz
(wiceprezes) i Katarzyna Brzezina (członek Zarządu). Zdajemy
sobie sprawę, że naszymi działaniami nie zbawimy świata, ale jeżeli możemy zrobić coś na „naszym podwórku”, pomóc ludziom
tutaj, to dlaczego nie. Mamy wystarczająco dużo energii żeby podjąć się tej „misji”, dlatego założyłyśmy Sanus Vivere. Działamy
od kwietnia tego roku. Cele, jakie sobie założyłyśmy to przede
wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia, inicjowanie pomocy dla osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych, wykluczonych
ze społeczeństwa z powodu utraty pracy lub choroby alkoholowej.
W czasie swojej kilkumiesięcznej działalności panie, z zawodu rehabilitantki, zorganizowały zajęcia na basenie w Lublińcu
prowadzone metodą Watsu (terapia Watsu jest najbardziej zaawansowaną formą pracy z ciałem, obejmuje określone, usystematyzowane sekwencje ćwiczeń,
stretchingów i mobilizacji, przeplatanych japońskim masażem
Shiatsu). Na zajęcia licznie stawiły się osoby cierpiące na bóle kręgosłupa, po zabiegach endoprotezy, ale również chcące
po prostu aktywnie spędzić czas.
Stowarzyszenie realizuje też program badań przesiewowych wad
postawy u dzieci od 8-go roku
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życia. Panie nawiązały kontakty
z placówkami oświatowymi, aby
dotrzeć i przebadać jak największą ilość dzieci. Po postawieniu
diagnozy wyjaśniają rodzicom,
jakie kroki powinni powziąć, jeżeli problem wad postawy dotyczy ich dziecka.
Ciekawą inicjatywą jest zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych z wózkami dla
mam.
– Zajęcia będą organizowane
na świeżym powietrzu i z pewnością będą dobrze służyły zarówno „nowoupieczonym” mamom,
jak i ich pociechom – wyjaśniała
Małgorzata Pielat.
Członkowie Sanus Vivere będą
pomagać dzieciom z rodzin wielodzietnych, organizować wyjazdy rehabilitacyjne i spotkania
podczas których można będzie
poprawić stan swojego zdrowia.
– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą oraz
osoby chcące skorzystać z naszej
pomocy. Wszystkich tych, którzy
mają trochę czasu i energii, aby
służyć innym i czerpać z tego radość. Jeżeli macie Państwo w domu zabawki, ubrania, które przydałyby się dzieciom i młodzieży
z potrzebujących rodzin, prosimy
o dostarczenie ich do naszej siedziby w Kochcicach przy ul. Parkowej 50. (tel. 604 809 622). Mile widziane będą również osoby,
które zaoferują się zrobić konkretnej rodzinie paczkę z okazji Świąt

Bożego Narodzenia lub ufundować dziecku wyprawkę szkolną –
mówiła Małgorzata Pielat, prezes Sanus Vivere.
Aneta Konieczny

Sanus Vivere
e-mail: biuro@sanusvivere.pl
www.sanusvivere.pl
siedziba ul. Parkowa 50,
42–713 Kochcice,
tel. 604809622

Zajęcia na basenie prowadzone
metodą Watsu

Zorganizowane przez Stowarzyszenie warsztaty metodą Feldenkraisa prowadził Paweł Wójtowicz – jeden z niewielu instruktorów tej metody w Polsce.
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Podarowany sprzęt wzbogacił bazę
rehabilitacyjną oddziału w Kochcicach
Jacek Rurański, właściciel
Fitness Club X-KINETIC,
przekazał oddziałowi rehabilitacyjnemu w Kochcicach sprzęt sportowy.

– Podarowany sprzęt, za który
bardzo dziękujemy, będzie służył
naszym pacjentom, zarówno tym
z terenu powiatu lublinieckiego, jak
i regionu, podczas ćwiczeń indywidualnych na sali gimnastycznej –
mówił Zbigniew Żołnierczyk, koordynator ds. rehabilitacji kochcickiego oddziału

„Zomek” w Kochcicach
Tym, co wyróżnia Kochcice
spośród wielu podobnych miejscowości na terenie powiatu lublinieckiego jest wspaniały pałac.
Wcześniej miejscowi nazywali
go „zomkiem, co po śląsku znaczy pałac, dwór lub posiadłość.
Spolszczona wersja tego słowa,
tak wrosła w tradycję, że nawet
ulica okalająca park nosi nazwę
„Zamkowa”.

Z kart historii
Budowa pałacu i powiększenie
parku to zasługa rodziny Ballestrem. Pałac powstał w latach
1906-1909. Stanął on na skraju
niewielkiego parku z 200-letnimi
wówczas okazami dębów, dwoma
nieregularnymi stawami i małym XIX-wiecznym dworkiem.
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Zjednoczonych. W ostatnim czasie oddane
zostały do dyspozycji członków Clubu dwie
nowe hale i 27 najnowocześniejszych urządzeń. Maszyny marki Hammer Strenght, które przebojem wdarły się na listę najlepszych
urządzeń siłowych na świecie, podbiły również serca (i mięśnie) klubowiczów, którzy
zachwalają ergonimię i pracę sprzętu. Innowacyjne urządzenia skonstruowane ze
szczególnym uwzględnieniem biomechaniki, dopasowują się do ludzkiego ciała w taki sposób, by maksymalnie zwiększyć efektywność treningu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka kontuzji. Maszyny
półwolne z obciążeniem talerzowym (plate – loaded) charakteryzują się wyjątkowo
płynnym ruchem zbieżnym i rozbieżnym

po łuku. Urządzenia te rozwijają w głównej
mierze górne partie mięśni (klatka piersiowa, plecy i barki) oraz dolne (nogi) równocześnie lub niezależnie od siebie, naprzemiennie lub z różnym obciążeniem.
Club składa się z pięciu niezależnych części, które razem tworzą największy obiekt
rekreacyjny w powiecie. X-KINETIC oferuje
salę do ćwiczeń wydolnościowych (bieżnie,

Zbigniew Żołnierczyk – koordynator ds. rehabilitacji kochcickiego oddziału
i Marek Wręczycki – inicjator przekazania sprzętu sportowego, radny Rady
Powiatu, mieszkaniec Kochcic

W wyniku powiększenia areału
ziemi w części południowej dawnego majątku, nowy pałac znalazł się w centrum 16-to hektarowego parku. Na południowym
skraju nowej części usytuowano
bramę główną i utworzono aleję podjazdową wysadzaną kasztanami. Nowa, regularna część
parku zyskała cechy tzw. stylu
francuskiego podczas gdy stara,
nieregularna część, reprezentuje styl angielski.
Trzykondygnacyjny pałac
z mansardowym dachem posiada symetryczną elewację z ryzalitami i 137 oknami. Nad głównym wejściem z podjazdem, powyżej balkonu, znajduje się herb
rodowy Ballestremów. Od północy, w poziomie parteru rozciąga się piękny taras z owalnymi
schodami. Powyżej tarasu, nad
centralnie umieszczonym oknem
drugiego piętra, widać drugi kartusz z łucznikiem symbolizującym ród Ballestremów.
Gdy w 1911 roku Ludwik Karol
von Ballestrem na stałe zamieszkał w pałacu, jednym z pierwszych jego posunięć było utworzenie w narożnym pokoju parteru kaplicy z charakterystycznym

Fitness Club
X- Kinetic
Jacek Ruranski jest właścicielem Fitness
Clubu X-KINETIC, najnowocześniejszego
kompleksu fitness w regionie. Przekazany
przez niego sprzęt sportowy nie jest pierwszą inicjatywą na rzecz mieszkańców powiatu. Pan Jacek włącza się również w organizowany przez Starostwo Powiatowe, projekt zajęć sportowo-rekreacyjnych „Nasz
Powiat – sport, zabawa, edukacja” oferując bezpłatne zajęcia dla wszystkich miłośników sportu.
Club rozpoczął swoją działalność

witrażem okiennym. Hrabia lubił leśne wycieczki oraz polowania. W swoim ukochanym miejscu nad stawem Brzoza niedaleko Śródlesia postawił drewniany
pałacyk, w którym spędzał wakacyjne miesiące. Obok, w 1933 roku zbudował drewniany kościółek pw. św. Huberta. Nieopodal
założył ogród rododendronów.
W sierpniu 1939 roku na terenie parku swoje pozycje obronne usytuowali żołnierze 74 GPP
z Lublińca, a sam hrabia wyjechał do Wrocławia. Działania wojenne nie spowodowały

większych zniszczeń, jedynie
w majątku spłonęła stodoła.
Ostatni raz 70-cio letni hrabia widzi Kochcice 17 stycznia
1945 roku, kiedy to ewakuuje się
przed nadchodzącym frontem rosyjskim. Dwumiesięczną tułaczkę kończy pod Dreznem pobytem
w szpitalu. Ludwik Karol nie zabiera ze sobą w drogę zbyt wiele. W otwartej bryczce znajduje się jednak miejsce dla bardzo
ważnej dla niego świecy z I Komunii Świętej. Ostatecznie hrabia zamieszkał w domu prowadzonym przez siostry zakonne
we Freiburgu, gdzie też zmarł
5 marca 1957 roku. Pochowany
został na cmentarzu w Köfering
koło Ratyzbony, a na nagrobku
zgodnie z jego życzeniem wyryty jest napis „Przyjaciel Cichego Lasu”.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Kochcic pałac został
ograbiony, jednak sam budynek
nie ucierpiał. Wkrótce po wojnie zaczęto organizować tu kolonie letnie dla dzieci. W latach
1950–63 w pałacu miał swoją
siedzibę ośrodek szkolenia kadr
rolniczych.

w sierpniu 2012 r. aby propagować zdrowy tryb życia oraz zachęcać mieszkańców
powiatu lublinieckiego do podejmowania
aktywności fizycznej.
Od 8 maja br., X-KINETIC jest trzecim oficjalnym centrum treningowym HAMMER
STRENGHT w Polsce. Dzięki temu dołączył
do tak elitarnego grona klubów fitness, jak:
FBI Academy i US Army Ranger w Stanach
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Święto pensjonariuszy
i ich rodzin
Sanatorium rehabilitacyjne rozpoczyna swoją działalność
Od marca 1963 roku pod nazwą Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego rozpoczęło
tu swoją działalność sanatorium
rehabilitacyjne. Pierwszym dyrektorem ośrodka był dr Henryk
Horzelski. Kuracjusze pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego i pomocniczego mogli korzystać z licznych
zabiegów fizykoterapeutycznych, kąpieli, gimnastyki leczniczej, a także gier ruchowych.
Po zmianach administracyjnych
w 1975 roku w strukturach Województwa Częstochowskiego placówka działała jako Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji (WOR)
W połowie lat 80-tych przez
dłuższy czas nie przyjmowano
pacjentów. Przeprowadzono wtedy gruntowny remont, połączony z malowaniem elewacji.
Dobra kondycja obiektu została doceniona w 1992 roku przyznaniem pierwszego miejsca
w kategorii rewaloryzacji zespołów pałacowo-parkowych przez
Ministra Kultury i Sztuki.
W latach 90-tych zlikwidowano mieszczącą się w pałacu kotłownię węglową, a obiekt przeszedł na ekologiczne ogrzewanie
olejowe. Pomieszczenie dawnej
kotłowni zaadoptowano na basen
rehabilitacyjny oddany do użytku w 1999 roku.

Dzień dzisiejszy
Najnowsza karta historii rozpoczęła się 1 marca 2005 roku, kiedy to decyzją Marszałka Województwa Śląskiego
ośrodek włączono w struktury

stacjonarne rowerki, orbitreki, stepery oraz
wioślarze), salę siłową przeznaczoną zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, która służy
do ćwiczeń z wykorzystaniem odpowiednich
maszyn, salę wielofunkcyjną wyposażoną
w Motion Cage firmy Hoist Fitness (to wielofunkcyjna klatka treningowa, umożliwia
trening funkcjonalny, wykonywanie ćwiczeń szybkościowych, wydolnościowych,
wzmacniających, aerobowych oraz treningów dedykowanych, np. dla sportowców czy
osób, które chcą się skupić na spalaniu tkanki tłuszczowej) oraz salę fitness. Na sali tej
zainstalowano najnowszy sprzęt marki Life
Fitness – Dual Adjustable Pulley, w skrócie
DAP. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, które sprosta wymaganiom nawet najbardziej

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej im. dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich. Mieszczą się tu zamiejscowe oddziały: neurologiczny, ortopedyczny oraz Poradnia Rehabilitacji
Ruchowej.
Staraniem nowego gospodarza w pałacu przeprowadzono
stopniową wymianę całej stolarki okiennej i po części pokrycia dachu. Założono również instalację przeciwpożarową bezpośrednio połączoną ze Strażą
Pożarową. Prace modernizacyjne
pokoi chorych i gabinetów trwają do dziś.
Placówka zatrudnia obecnie
około 100 pracowników i jednorazowo przyjmuje 120 pacjentów
na 22 – dniowe turnusy. Dodatkowo ambulatoryjnie prowadzi
się tu poradnię rehabilitacyjną
dla średnio 100 pacjentów miesięcznie. – Na oddziały przyjmujemy chorych zakwalifikowanych
przez szpital w Piekarach Śląskich
oraz, w mniejszej części, pacjentów
z innych oddziałów szpitalnych.
Prowadzimy tu leczenie ogólnoustrojowe pacjentów w celu przywrócenia im prawidłowych funkcji
organizmu utraconych w wyniku
choroby, urazu lub wad wrodzonych. Codziennie wykonujemy ok.
tysiąca procedur medycznych. Naszym pacjentom oferujemy fizykoterapię, kinezyterapię, balneologię. Stosujemy również terapie
manualne, dynamiczne systemy
odciążania chodu i trening równowagi w oparciu o zastępcze sprężenie zwrotne – wyjaśniał Zbigniew Żołnierczyk , koordynator ds. rehabilitacji w szpitalu
w Kochcicach.

Uroczystością, na którą wszyscy pensjonariusze Domu
Pomocy Społecznej przy ul.
Kochcickiej w Lublińcu czekają
i odliczają dni do jej rozpoczęcia jest spotkanie integracyjne
„Zjazd Rodzin” – święto zarówno mieszkańców placówki,
jak również ich najbliższych.
Tegoroczne święto rozpoczęło się mszą św., następnie zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu mieszkańców Domu. Oprawę
muzyczną spotkania zapewnił
zespół Girlanda z miejscowości Piasek.
– Corocznie organizowane spotkanie mieszkańców i ich rodzin jest
doskonałą okazją do przełamywania barier psychologicznych, wzajemnego zrozumienia. Rola rodziny
w życiu każdego z nas ma ogromne
znaczenie. To wśród najbliższych
czujemy się bezpiecznie, swobodnie, to dzięki nim czujemy, że jesteśmy kochani, a więc chciani,
potrzebni. Nie ma silniejszej więzi
od tej, która wytwarza się między

członkami rodziny. Podczas spotkania nasi mieszkańcy prezentują
najbliższym to, czego się nauczyli, występują w przedstawieniach,
śpiewają, grają, mogą pochwalić
się swoimi osiągnięciami. Osoby
niepełnosprawne mają przecież
takie same pasje, jak my – osoby zdrowe. Myślę nawet, że w niektórych dziedzinach moglibyśmy
się od nich wiele nauczyć. Należy
więc to pokazywać, doceniać ich
pasje, zaangażowanie. W ostatnich latach, co mnie bardzo cieszy, zmieniło się znacząco podejście i postrzeganie osób niepełnosprawnych, zmieniło się również
samo środowisko osób niepełnosprawnych. Ich otwartość, czynne uczestnictwo w życiu społecznym z pewnością miały tu ogromne
znaczenie – mówiła Ewa Lasek-Leszczyńska, dyrektor DPS przy
ul. Kochcickiej w Lublińcu.(KA)

Ponadto klub oddaje do dyspozycji klientów profesjonalną salę do zorganizowanych
grupowych zajęć CrossX z klatką treningową Power Rack firmy HES. Zajęcia te cechują się wysoką intensywnością oraz połączeniem sportów siłowych (np. dwubój olimpijski) i gimnastyki.
Po zakończonym treningu doskonałym
rozwiązaniem jest wizyta w znajdującym się
tu gabinecie masażu. Dla osób początkujących oraz chcących mieć pewność, iż wykonują ćwiczenia w sposób bezpieczny i efektywny, oferowane jest wsparcie profesjonalnego trenera personalnego, który w sposób
odpowiedni pokieruje podopiecznym.
X-KINETIC oferuje również dostęp do WIFI, w sezonie letnim świeżo wyciskane soki,

oraz bogaty wybór suplementów diety. Trzeba pamiętać również o tym, co podkreślają nie tylko pracownicy, ale także klienci
Clubu, można tu nie tylko zmęczyć swoje mięśnie, ale również spotkać przyjaciół
i przyjemnie spędzić czas. Jednym słowem
zaczerpnąć dużej dawki zdrowia, endorfin
i pozytywnej energii.

(KA)

Aneta Konieczny

wymagających klientów. Dwa niezależne,
płynnie pracujące stosy po 120 kg każdy
to nieograniczone możliwości treningowe,
dodatkowe akcesoria pomagają w urozmaicaniu każdego treningu. Dużym ułatwieniem jest monitor z zainstalowanymi ćwiczeniami. Klikając na poszczególne obrazki na wyświetlaczu, pokazuje się trening
na daną cześć ciała.
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Czarująca i uwodzicielska Chorwacja
Podobno ten, kto raz odwiedzi Chorwację, zawsze będzie tam powracać. Oglądając zdjęcia tego bałkańskiego kraju trudno się
z tym nie zgodzić. Chorwacja czaruje różnorodnością krajobrazu, zachwyca swoją kulturą, przyciąga bogactwem zabytków,
uwodzi cudami natury. Swoimi wrażeniami z wyprawy do tego pięknego kraju podzieliła się z naszymi czytelnikami Ewa Ledwoń – zwyciężczyni Konkursu Fotograficznego dla fotografów amatorów organizowanego przez Starostwo Powiatowe.

Dzięki wygranej w konkursie
fotograficznym miałam możliwość odbycia wycieczki do Chorwacji. Nagroda w konkursie organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Lublińcu sprzyjała
rozwijaniu pasji fotografii. Robieniem zdjęć interesuję się od kilku lat, amatorsko. Do wspólnych
działań fotograficznych namówiła mnie córka, która zajmuje
się tym znacznie dłużej. Wspólnie udaje się nam znaleźć czas
na wycieczki z aparatem w ręku.
Nasz region – powiat lubliniecki – niewątpliwie otwiera przed
poszukiwaczami pięknych ujęć
swoje zakątki.
Fotograficzna podróż do Chorwacji rozpoczęła się od odwiedzenia stolicy Słowenii. Spacer
po starówce Lublany pełnej zabytków w stylu baroku i secesji okazał się świetnym miejscem do fotografowania architektury. Rynek
Główny, Ratusz Miejski, Katedra św. Mikołaja, Smoczy Most
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i fontanna Trzech Rzek Krainy
w pełni oddają urok tego miasta.
Pierwszą atrakcją na terenie
Chorwacji było zwiedzanie Jaskini
Postojnej, jednej z największych
jaskiń na świecie, której łączna
długość wynosi ponad 27 km i stanowi jedną z najbardziej znanych
atrakcji turystycznych regionu,
już od początku XIX wieku. Jaskinia Postojna jest miejscem niezwykłym, jej atutem są jej duże rozmiary. Wewnątrz można
znaleźć kilometry korytarzy poprzeplatanych wysokimi salami.
W wyniku wielu tysięcy lat pracy
sił natury powstały tutaj ciekawe
formy skalne, niezwykłe rzeźby,
piękne nacieki, stalaktyty, stalagmity i kurtyny skalne dyskretnie
oświetlone tak, aby można było
je podziwiać w pełnej krasie.
Chorwacja kojarzona jest zazwyczaj z państwem nadmorskim, zachęcającym do wypoczynku na plaży, lecz ten kraj oferuje znacznie więcej. Miejscem

następnego etapu zwiedzania
i pleneru fotograficznego był Park
Narodowy w Plitwicach. Park, jeden z największych w kraju jest
tworzony przez 16 jezior połączonych ze sobą licznymi wodospadami, otoczonych gęstym lasem
z dostosowanymi ścieżkami spacerowymi. UNESCO wpisało Plitwickie Jeziora na listę światowego Dziedzictwa Przyrody. W ramach zwiedzania odbył się rejs
statkiem po największym jeziorze oraz piesza wędrówka poprzez
najlepsze miejsca widokowe. Cały
dzień spędzony w otoczeniu natury zaowocował pięknymi zdjęciami przyrody.
Czwarty dzień rozpoczął się
od przejazdu przez Makarską Riwierę, będącą jedną z najpiękniejszych zakątków Chorwacji,
gdzie wysokie góry łączą się niemal z samym morzem, a w tle piętrzy się masyw gór Biokovo. Punktem kolejnym na trasie podróży
z aparatem był Dubrownik „Perła
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Adriatyku”, miasto w południowej
Dalmacji pełne zabytków, ogrodzone murem obronnym. Udało
się pospacerować uliczkami miasta, zobaczyć Bramę Pile, Pałac
Rektorów, a także odwiedzić wnętrza Katedry i najstarszą w Europie aptekę mieszczącą się w Klasztorze Franciszkanów. Od Splitu
do Dubrownika rozciąga się najpiękniejszy pas wybrzeża Chorwacji i całego Adriatyku. Ta część
kraju może poszczycić się nie tylko
miastami o starożytnym rodowodzie, ale też licznymi nadmorskimi miejscowościami wypoczynkowymi: od zacisznych wiosek
rybackich po znane kurorty oblegane przez turystów. My zawitaliśmy również do miasta Torgir
z swoim średniowiecznym ratuszem oraz katedrą św. Wawrzyńca. Wzdłuż portu znajduje się wysadzany palmami, szeroki bulwar,
wokół którego skupia się wieczorne życie miasta.
Następnie bramy otworzył
przed nami Split, mogliśmy zobaczyć Stare Miasto, Ratusz Miejski, port oraz antyczny Pałac cesarza Dioklecjana. Do znanych zabytków w należy też kościół św.
Duje. Kolejnym punktem na naszej mapie był Szybenik – najstarsze chorwackie miasto na wybrzeżu adriatyckim. Miasto powstało
w środkowej Dalmacji nad rzeką
Krka, przy ujściu do Adriatyku.
Nie zostało założone jak wiele
innych miast regionu przez Rzymian, lecz przez Chorwatów. Warto było zobaczyć Twierdzę św. Michała, kościół św. Jakuba, budynek ratusza oraz całą panoramę
średniowiecznych zabudowań.
W planie wycieczki pojawiło
się następne miejsce z pięknymi krajobrazami – Park Narodowy „Wodospady na rzece Krka”.
cd. na str. 7

Obóz Skautów Europy w Kokotku
Podczas tegorocznych wakacji
w Kokotku odbył się obóz
harcerski Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego
„Skauci Europy”, w którym
uczestniczyły dwie drużyny
z Górnego Śląska: 1 Drużyna
Gliwicka i 1 Drużyna Rybnicka.

Był to już kolejny obóz na terenie powiatu lublinieckiego.
W tym roku swoje obozy w Turzy i Dziewczej Górze miały również dziewczyny z rejonu Rybnika i Legnicy.
Obóz rozpoczął się w niedzielne popołudnie, kiedy to 40 harcerzy w wieku 12–17 lat pod opieką swoich drużynowych spotkało
się w szczerym lesie i tam rozbiło swoje namioty. Pierwsze trzy
dni upłynęły na tzw. „pionierce obozowej”, kiedy to zastępy
budowały platformy dwa metry nad ziemią, na które następnie przeniesiono namioty, kuchnie i prysznice. Budowano tylko
z drewnianych żerdek i sznurka.
Następne dni minęł y już
na przygodzie. Przez cały rok
harcerze przygotowali się do wyjazdu na obóz. Drużyna Gliwicka na tematykę obozu wybrała
Piratów i w czasie zbiórek przygotowywany był plan platform,
przebrania i eksponaty potrzebne na obóz. Zastęp „Wilk” z Psar
swoją platformę wykonał w formie żaglowca, a ich konstrukcja

zdobyła uznanie pozostałych
harcerzy.
W trakcie obozu harcerze sami w swoich zastępach przygotowywali swoje posiłki, z roku
na rok coraz wykwintniejsze. Piekli pizzę, robili naleśniki i placki ziemniaczane, można też było zjeść krewetki.
Ważnym elementem obozu
jest też aspekt wychowawczy.
Harcerze uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, wykonywania zadań sumiennie i do końca. Ratownicy medyczni przeprowadzili m.in. szkolenie pierwszej
pomocy. Nocą w zaimprowizowanym wypadku uczestnicy obozu mieli za zadanie sami znaleźć ofiary wypadku i udzielić
im pierwszej pomocy, co zostało
przez ratowników ocenione bardzo wysoko. Codziennie w trakcie obozu harcerze uczestniczyli w mszy świętej, którą sprawowali Oblaci z Kokotka.
Obozujących harcerzy odwiedził starosta Joachim Smyła, który miał okazję zobaczyć, w jakich
warunkach obozują harcerze, został też zapoznany z projektem
przeprowadzenia na terenie naszego powiatu w przyszłym roku Wielkich Harców Majowych,
w których będzie uczestniczyło
około tysiąca harcerzy z całej
Polski. Starostwo Lublinieckie,
Gmina Woźniki oraz firmy z Psar,
Babienicy i Kamienicy wspomogły harcerzy, współfinansując
zakup sprzętu obozowego dla

Zastęp Wilk przy swojej platformie

zastępów harcerek „Mewa” i harcerzy „Wilk” z Psar, za co im serdecznie dziękujemy. Obóz harcerek odbywał się w Nowej Osuchowej na Mazowszu.
Skauci Europy na naszym terenie działają od kilku lat. W ubiegłym roku został powołany Hufiec Śląski, w ramach którego
istnieje Szczep Gliwicki. Prowadzimy w Gliwicach Gromadę
Wilczków, w Psarach, Gliwicach
i Zabrzu działają zastępy, biorące
udział w opisanym obozie. Przymierzamy się też do powołania
zastępu „Żbik”, w okolicach Kośmider lub Lublińca, który był założony jako pierwszy na Śląsku
zastęp przez obecnego drużynowego Piotrka Kopyto.
Zapraszamy zainteresowanych, zarówno dziewczyny i chłopców, młodsz ych

i starszych do zaangażowania się w harcerstwo katolickie.
Propozycja skierowana dla osób
od 8 roku życia – Wilczki, potem
wspomniani Harcerze, a od 17 lat
w górę Przewodniczki i Wędrownicy. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 1szczepgliwicki@
gmail.com, bądź telefoniczny:
• 608 147273 – Piotr (Drużynowy);
• 608759177 – Marysia (Zastępowa zastępu „Mewa”);
• 694948156 – Tobiasz (Zastępowy zastępu „Wilk”);
• 602331326 – Damian (Szczepowy Gliwicki).
• Więcej informacji o Skautach
Europy na www.skauci-europy.pl
Damian Gorol
(Szczepowy 1. Szczepu Gliwickiego)

Czarująca... cd.

Rzeka Krka, płynąc przez wapienne podłoże wytworzyła nieregularne koryto, najciekawsze miejsce to niemal półkilometrowy
odcinek, gdzie rzeka przepływa
przez 17 kaskad, szerokich na prawie 100 m, pokonując spadek terenu o wysokości 45 metrów. Mogliśmy przejść trasę widokową
pośród lasu otaczającego rzekę.
Dzięki niesamowitej nagrodzie
ufundowanej przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu Chorwacja
ukazała przede mną nie tylko jej
turystyczny charakter. Na zdjęciach uwieczniłam zarówno krajobrazy tak specyficzne dla tego regionu Europy, ale także ludzi którzy tam żyją. Skupiłam
się na detalu architektonicznym
i elementach przyrody w odwiedzonych miejscach.
Udział w konkursie oraz podróż jaką odbyłam cały czas motywuje mnie do poszukiwań
ciekawych kadrów, tym razem
w bliskiej okolicy. Warto włożyć
nieco wysiłku, poszukać wartych

sfotografowania miejsc w Lublińcu i okolicy, gdyż tutaj też bez
problemu każdy fotografujący
amator znajdzie coś wyjątkowego do uwiecznienia.
Ewa Ledwoń
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Wszystkich, dla których fotografia jest sposobem na życie, miłośników poszukiwań ciekawych kadrów, jednym słowem pasjonatów fotografowania zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu Fotograficznego dla fotografów amatorów. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 16 i dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane
w książkach, czasopismach oraz w Internecie, nienagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie powiatu lublinieckiego i będące oryginalnymi pracami autora. Tytuł tegorocznej edycji Konkursu to „Ziemia Lubliniecka – inspiracje”. Prace należy przesyłać do 31 października br. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
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EDUKACJA W POWIECIE

Szkolnictwo zawodowe?
Tak i jeszcze raz tak!
Niby powszechnie wiadomo, że posiadanie dobrego zawodu, może nie gwarantuje, ale na pewno znacząco zwiększa
szansę na sukces, to jednak w ostatnich latach szkolnictwo
zawodowe, niewiadomo dlaczego nie święciło triumfów.

Na szczęście ta sytuacja zmienia się i zarówno uczniowie, jak
i ich przyszli pracodawcy, zaczynają doceniać dobre wykształcenie zawodowe. Ubiegły rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nawet Rokiem
Szkoły Zawodowców.
Zespół Szkół Zawodowych
w Lublińcu chcąc wykształcić
i – kolokwialnie mówiąc – „wypuścić” na rynek pracy najlepszych specjalistów bierze udział

w projekcie „Europa kształci zawodowo”, dzięki któremu, po raz
pierwszy, wyśle swoich uczniów
na zagraniczne praktyki w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
W projekcie weźmie udział
46-ciu uczniów kształcących się
w zawodach mechanicznych, gastronomicznych i fryzjerskich.
W ramach przygotowania do wyjazdu odbędą się zajęcia z pedagogiem dotyczące walki ze stresem, umiejętności radzenia sobie

w sytuacjach kryzysowych, wielokulturowości oraz zajęcia z przygotowania językowego. Staż będzie trwać trzy tygodnie. Fryzjerzy i mechanicy będą kształcić się
w ośrodku szkoleniowym HWK

Potsdam w Niemczech, natomiast
gastronomicy odbędą praktyki
zawodowe w firmach wspierani merytorycznie i praktycznie
przez ADC College w Londynie.
Dzięki udziałowi w projekcie
jego uczestnicy będą nie tylko
doskonalić warsztat zawodowy,
ale również umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem języka charakterystycznego dla danej branży. Duże znaczenie ma tu również zdobycie
przez uczniów certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki,
zaświadczeń z firm przyjmujących na staż, a także zapoznanie
się z aspektami pracy zawodowej
w odmiennych warunkach językowych i kulturowych.
(KA)

Starosta wręczył nauczycielom akty mianowania
W dniu 28 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu miała miejsce uroczystość
wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego, nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, którzy pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.
Wśród odbierających akty
nadania awansu zawodowego
byli: Dawid Gołombowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Monika Ledwoń i Marek Grześczyk

z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu oraz Mirosława Gluza
i Zbigniew Makles z Młodzieżowy Ośrodka Wychowawczego w Herbach.

Szkoła Zawodowych
Perspektyw

Spektakularnym osiągnięciem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu jest zdobycie tytułu „Szkoła
Zawodowych Perspektyw”, w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Praca nad projektem trwała
prawie cały rok szkolny, a głównym jego celem było poznanie
świata zawodów z perspektywy
wszystkich podmiotów biorących
udział w tworzeniu zawodowej
rzeczywistości. Szkoły biorące
udział w projekcie prześcigały się
w konkurencyjnych zmaganiach,
poszukując informacji na temat
unikatowych zawodów, nastoletnich milionerów, firm rodzinnych czy prezentacji dróg kariery,
którymi można osiągnąć zawodowy sukces. Uczniowie CKZiU
wspólnie z panią Katarzyną
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Smyły akty nadania stopnia

Dworok (szkolnym doradcą za-

wodowym i coachem kariery)
pracowali bardzo intensywnie,
odkrywając tajniki zwodów zanikających w naszym regionie,
przeprowadzali wywiady z właścicielami rodzinnych firm, prowadzili badania ankietowe i dokonywali ich analizy, na temat
perspektyw pracy w korporacji lub własnej firmie. Wszystkie zebrane informacje, zostały
opracowane w postaci prezentacji, raportów, filmów i przesłane
do jury konkursu. Wspólny wysiłek bardzo się opłacił, ponieważ

Nauczyciele ci złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie
odebrali z rąk starosty Joachima

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Gratulacje mianowanym nauczycielom złożyli również: wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu – Sylwia Fronczek oraz członkowie Zarządu:
Krzysztof Olczyk, Leszek Matyja i Marek Wręczycki.
Wszystkim nauczycielom życzymy dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.
(KA)

Dopalacze – pomoc w Powiecie Lublinieckim!
Informujemy, iż w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w siedzibie placówki (ul. Sobieskiego 9, II p.) w Lublińcu można bezpłatnie uzyskać pomoc oraz informacje na temat dopalaczy (telefonicznie – (34)
356 29 66, on-line pppp.lc@poczta.onet.pl
Dodatkowe telefony na terenie kraju:
800 060 800 – bezpłatna, całodobowa
infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pod tym numerem telefonu można uzyskać
informacje na temat negatywnych skutków
zażywania dopalaczy oraz o możliwościach
leczenia. Infolinia jest także przeznaczona
dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy
ich dzieci zażywają dopalacze.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci

i Młodzieży
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia. Pomoc on-line dostępna pod
adresem pomoc@800100100.pl
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Telefon jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00
112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

jako jedyna szkoła w powiecie,
może się pochwalić certyfikatem „Szkoła Zawodowych Perspektyw”. Dodatkowo uczniowie zdobyli wiele cennych informacji dotyczących różnych
branż zawodowych, zarówno
z perspektywy pracodawcy i pracownika. Bezpośredni kontakt

z przedstawicielami różnych zawodów, bardzo zmienił motywację uczniów do przejęcia odpowiedzialności za kształtowanie własnej kariery zawodowej,
co jest sukcesem pośrednim, ale
równie wartościowym jak Certyfikat, jeżeli nie większym.
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(red.)

20 lat Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego 1995-2015

Drodzy Mieszkańcy
Powiatu Lublinieckiego
W tym roku mija 20 lat od uruchomienia Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)
będącego integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Zadanie
stworzenia całego systemu powierzono Państwowej Straży

Szanowni Czytelnicy!
Czas szybko minął od naszego
ostatniego spotkania na łamach
Gazety Powiatowej „Ziemia Lubliniecka”, gdzie przedstawiliśmy Państwu teraźniejszość i historię straży pożarnej w powiecie lublinieckim. Przypomnę,
że był to czas jubileuszu 60-lecia lublinieckiej straży, oddania do użytku nowego obiektu
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Pożarnej, wokół niej skupione
zostały jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych, inne służby ratownicze, władze samorządowe
oraz osoby fizyczne i podmioty
gospodarcze. W zasadniczej części system ten funkcjonuje jednak w oparciu o pracę i służbę
strażaków. Z mocy ustawy staroście przyznano prawo do określania zadań KSRG, koordynację
jego funkcjonowania, a w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska – kierowanie
systemem. Zadania KSRG na poziomie powiatów wykonywane
są przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Na przestrzeni ostatnich lat najbardziej znaczącym i tragicznym

wydarzeniem, w związku z którym zwoływany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego było bez wątpienia przejście
przez obszar gmin Herby i Koszęcin trąby powietrznej w 2008 r.
Wszystkie służby zadziałały wtedy wzorcowo. W akcji tej wzięło
udział ponad 1000 ratowników,
zarówno z powiatu lublinieckiego, jak i województwa małopolskiego i śląskiego. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
był też zwoływany w związku
z pojawieniem się bakterii E. coli
w wodociągach na terenie gmin:
Lubliniec i Pawonków w 2014 r.
oraz w związku z licznymi podtopieniami na terenie powiatu
w 2010 r. Przez te wszystkie lata

funkcjonowania KSRG, w których
zmieniło się wszystko: uwarunkowania społeczne, gospodarcze, zmienił się podział administracyjny kraju, rządzący itd., nie
zmieniło się tylko jedno – w dalszym ciągu celem nadrzędnym
funkcjonowania systemu i działania wszystkich służb wchodzących w jego skład jest niesienie
pomocy zagrożonemu człowiekowi. Ze swojej strony mogę tylko pogratulować Naszym Strażakom sukcesów w walce z pożarami, klęskami żywiołowymi
oraz gotowości niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie jest zagrożone ludzkie życie i zdrowie.

przy ul. PCK 10 oraz wręczenia
sztandaru dla jednostki. Kulminacja tych wszystkich wydarzeń
miała miejsce podczas uroczystych obchodów naszego święta
„Dnia Strażaka” w dniu 21 maja 2011 roku.
Państ wowa Straż Pożarna w Lublińcu systematycznie
rozwija się podnosząc swój potencjał ratowniczo-gaśniczy
poprzez nowoczesną bazę logistyczną i sprzętową oraz specjalistyczne kwalifikacje strażaków. Dzisiaj to już nie tylko
pożary są główną areną zmagań strażaków, ale również akcje związane z ratownictwem
technicznym, drogowym, chemicznym, czy udzielanie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej oraz inne zdarzenia
stanowiące zagrożenie dla pojedynczego człowieka, lokalnej społeczności czy otaczającego nas środowiska. Jesteśmy
wszędzie tam, gdzie nas Państwo potrzebujecie i wzywacie

telefonem alarmowym 998 lub
112. Prowadzimy wiele akcji promujących bezpieczeństwo ze
szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Akcja
„Nie dla Czadu” to nasze sztandarowe przedsięwzięcie.
W roku 2015 mija 20 lat funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego to okazja do podsumowania i jego oceny. Zadanie tworzenia systemu i jego rozwój powierzono
Państwowej Straży Pożarnej.
To czas rozpoznawania zagrożeń, planowania struktur, budowy potencjału sił i środków
do szybkiego reagowania na zagrożenia, pełnego zaangażowania i oddania idei ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia.
System rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku stając
wewnętrznym systemem bezpieczeństwa państwa skupiającym
wokół Państwowej Straży Pożarnej jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych a także inne

podmioty ratownicze z rzeszą
wykwalifikowanych strażaków
ratowników gotowych do szybkiej oraz skutecznej likwidacji
zagrożeń. System wspomagany jest przez służby państwowe,
władze samorządowe oraz osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Duże akcje ratownicze
potwierdziły skuteczność systemu ratowniczego.
Jednocześnie korzystając
z okazji pragnę podziękować
wszystkim, którzy swoim wsparciem, pomocą, pracą i służbą
przyczynili się na przestrzeni
tych mijających lat do rozwoju
straży pożarnej i systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu lublinieckiego.
Serdecznie zapraszam do lektury przedstawionych artykułów opisujących straż pożarną
i system ratowniczo-gaśniczy.
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Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu
st. bryg. mgr inż. Michał Chrząstek
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20 lat funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego – wielki krok ku bezpieczeństwu
lokalnej społeczności powiatu lublinieckiego
Tegoroczne święto Dnia
Strażaka, obchodzone
w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, zbiegło się
z 20 rocznicą uruchomienia
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG),
który stanowi integralną część
organizacji bezpieczeństwa
wewnętrznego Państwa.
Powołanie systemu do życia, jak również jego rozbudowę
powierzono Państwowej Straży Pożarnej z mocy ustawy. Sys-

tem rozpoczął funkcjonowanie
1 stycznia 1995 roku, służąc od-

tąd na poszczególnych swoich
poziomach lokalnej społeczności. Podstawowym celem systemu

jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez: walkę
z pożarami, klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne,
chemiczne i ekologiczne oraz medyczne w stanach nagłego zagrożenia życia. Zasadniczym założeniem w budowie nowoczesnego
systemu ratowniczo-gaśniczego, było stworzenie jednolitego
i spójnego układu, skupiającego
powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, aby można było podjąć skutecznie każde
wyzwanie ratownicze, niezależnie od rozmiaru i skutków jakie
wywołało dane zdarzenie. System stworzony został z jednostek ochrony przeciwpożarowej,
służb, inspekcji, instytucji samorządowych oraz innych podmiotów, które zadeklarowały współpracę w ramach organizacji akcji
ratowniczych. Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi zawartymi
w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, zadania Krajowego

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze powiatu określa Starosta, ponadto koordynuje

on jego funkcjonowanie, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska kieruje systemem. Starosta
wykonuje te zadania przy pomocy
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Funkcjonowanie KSRG na obszarze gmin koordynują Wójtowie i Burmistrzowie w zakresie ustalonym przez
Wojewodę.
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Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – rok
2000

Generalnie Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w oparciu o trzy
poziomy. Poziom powiatowy, którego filarem i wiodącym podmiotem jest Komenda

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, rozbudowany zo-

stał o najbardziej niezawodne
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych , działających
w poszczególnych gminach.
W 1995 roku pierwszymi jednostkami włączonymi do systemu zostały OSP Ciasna i OSP
Koszęcin . W następnych latach
rozwoju systemu, następowało sukcesywne włączanie kolejnych jednostek dysponujących odpowiednim potencjałem ludzkim i sprzętow ym.
Obiektywnie należy przyznać,
że kryteria doboru tych jednostek były bardzo wysokie i narzucały spełnienie bardzo wysokich standardów. W 1997 roku do systemu dołączyły: OSP

Psary, OSP Sieraków, OSP Solarnia i OSP Woźniki. W 2000 ro-

ku sieć ratowniczą rozbudowano o jednostki: OSP Gwoździa-

ny, OSP Kalina, OSP Kamienica
Śląska, OSP Kochcice, OSP Lisów, OSP Łagiewniki Wielkie,
OSP Strzebiń . Od 2001 roku
w systemie funkcjonują: OSP
Kochanowice, OSP Ligota Woźnicka, OSP Łagiewniki Małe, OSP Rusinowice i OSP Sadów. Rok później w 2002 roku
do systemu włączono OSP Hadra, OSP Lubsza i OSP Olszyna ,

a w grudniu 2009 roku do grona elitarnych jednostek systemu dołączyła jednostka OSP
Boronów. Na dzień dzisiejszy

na terenie powiatu lublinieckiego system skupia 22 jednostki OSP i ponad 500 wykwalifikowanych ratowników. Dys-

ponowanie jednostek systemu
do działań ratowniczych oraz

alarmowanie podmiotów współdziałających z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym,
odbywa się poprzez Stanowisko
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, współdziałające
z komórkami organizacyjnymi
zarządzania kryzysowego Starosty oraz Burmistrzów i Wójtów
naszego powiatu. Uzupełnieniem jednostek KSRG są pozostałe ochotnicze jednostki działające w poszczególnych miejscowościach, które wprawdzie
formalnie nie należą do systemu, ale są istotnym ogniwem
bezpieczeństwa w każdej gminie. Takich jednostek jest obecnie 24, co daje ponad 300 wyszkolonych strażaków, dodatkowo wspierających powiatowy
system bezpieczeństwa. Należy nadmienić, że w przypadku,
gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze
powiatu okazują się niewystarczające ze względu na drastyczny wzrost skali zdarzenia, uruchamiany jest wyższy poziom,
w kolejności wojewódzki i krajowy, które to elementy wspomagają poziom powiatowy. Dzięki
takiemu rozwiązaniu w sytuacji
zagrożenia, w określonym czasie w zdarzeniu na terenie powiatu mogą uczestniczyć grupy specjalistyczne z najbardziej
profesjonalnym sprzętem i najlepszymi specjalistami w poszczególnych dziedzinach ratowniczych. Najbardziej spektakularnym zdarzeniem w wyniku
którego w powiecie lublinieckim zadziałały wszystkie poziomy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, było przejście przez obszar gmin Herby
i Koszęcin trąby powietrznej
w 2008 roku. W akcji usuwania skutków niszczycielskiego
żywiołu udział wzięło łącznie
ponad 1000 ratowników w tym:
z powiatu lublinieckiego – poziom powiatu, województwa
śląskiego – poziom wojewódzki, województwa małopolskiego – poziom krajowy. Należy
także nadmienić, że określone
siły i środki lublinieckiej komendy, na co dzień stanowiące poziom powiatowy, są także częścią poziomu wojewódzkiego i krajowego, biorąc udział
w interwencjach ratowniczych

nr 7-8/2015

poza terenem własnego działania. Niemal do wszystkich głośnych interwencji na Śląsku,
dysponowany jest potencjał ratowniczy z Lublińca. Przykładem takich akcji jest zderzenie
pociągów pod Szczekocinami
w 2012 roku, czy ubiegłoroczny wybuch gazu w katowickiej
kamienicy. To nie wszystko.
W 2010 roku lublinieccy strażacy kroczyli równolegle z falą
powodziową na Wiśle: od Bierunia, przez Małopolskę, Podkarpacie, aż do Warszawy, ewakuując ludzi i chroniąc ich dobytek
przed zalaniem. Z kolei w roku
2008, w ramach Śląskiej Kompanii Przeciwpowodziowej prowadzili działania w trakcie powodzi na Ukrainie, a ubiegłej
zimy w Słowenii, po katastrofalnych opadach śniegu, jakie
nawiedziły ten kraj.

Działania strażaków podczas akcji
usuwania skutków wybuchu w katowickiej kamienicy – październik
2014 roku

Zderzenie pociągów pasażerskich pod Szczekocinami – marzec
2012 roku

Działania lublinieckich strażaków
w Słowenii – luty 2014 roku

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego można
zauważyć na przestrzeni tych
20 lat? Trzeba przyznać, że postęp we wszystkich dziedzinach
jest ogromny a w zasadzie nie
zmieniło się tylko jedno: ce-

lem wszelkich wysiłków ratowniczych jest skuteczne niesienie pomocy zagrożonemu człowiekowi! Pozostałe elementy

zmieniły się diametralnie, jak
i cała rzeczywistość otaczającego nas świata. Przede wszystkim w 1995 roku inny był podział administracyjny kraju,
a co za tym idzie struktura organizacyjna podmiotów tworzących system. Warto przypomnieć, że z dniem 1 stycznia
1999 roku w myśl reformy administracyjnej, powołano do życia pośredni szczebel administracji samorządowej – powiat,
w skład którego weszło 8 gmin
a w miejsce Komendy Rejonowej
powstała Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej.
Wcześniej w rejonie lublinieckim funkcjonowało 10 gmin.
Po reformie gmina Kalety znalazła się w powiecie tarnogórskim, a Dobrodzień w powiecie oleskim. W związku z tym
zmieniła się także ilość jednostek ochrony przeciwpożarowej. Z 54 jednostek OSP działających w dawnej strukturze
w nowym powiecie pozostało
46. W 1995 roku 34 jednostki
OSP posiadały pojazdy gaśnicze, (tzw. OSP typu „S”), pozostałe 20 miało na w yposażeniu tylko motopompy, (tzw.
jednostki typu „M”). Na dzień

dzisiejszy 46 jednostek Ochotniczych Straży Poż arnych posiada do dyspozycji 68 pojazdów ratowniczo – gaśniczych
i specjalnych. Systematyczne

doposażenie w pojazdy ratownicze wymusił na organizatorach
systemu wzrost zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych,
objawiający się stale zwiększającą się liczbą interwencji. Statystykę interwencji w pięcioletnich czasookresach, począwszy
od 1995 roku przedstawia poniższa tabela:
Rok

Ilość
interwencji

1995

349

2000

478

2005

994

2010

1338

2015

?

Ćwiczenia w Zespole Pieśni i Tańca
Śląsk w Koszęcinie – rok 1998

Ćwiczenia w Zespole Pieśni i Tańca
Śląsk w Koszęcinie – rok 2015

Pozostałe różnice w organizacji systemu są widoczne gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia strażaków z akcji w 1995 roku i obecnie. Palne
ubrania typu „moro” i tradycyjne buty „skutery”, zastąpione
zostały całkowicie niepalnymi
ubraniami typu „Nomex” oraz
ergonomicznym i bezpiecznym
obuwiem ratowniczym ze specjalną „oddychającą” membraną. Z kolei motopompy pożarnicze, w większości pamiętające
lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, zostały wyparte przez nowoczesne i skuteczne w zastosowaniu
motopompy pływające oraz autopompy, wbudowane w pojazdy ratownicze.

Autopompa w zabudowie pojazdu
gaśniczego

Ogromny postęp to także wyposażenie jednostek w „szczęki
życia” czyli sprzęt hydrauliczny, pozwalający wykonać dostęp
do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Obecnie
nożyce i rozpieracze ratownicze posiadają wszystkie jednostki działające w ramach KSRG.
W 1995 roku taki sprzęt miała
tylko Jednostka Ratowniczo –
Gaśnicza w Lublińcu, a pozostałe podmioty w sytuacji zagrożenia mogły użyć łomu bądź innego sprzętu burzącego.

zawsze w centralnym miejscu
stawia człowieka, któremu jak
najszybciej należy udzielić profesjonalnej pomocy. Zadania ja-

Ratownictwo drogowe – rok 1995

Motopompa pożarnicza Polonia
PO 5 – waga 170 kg

Motopompa pływająca – waga
28 kg
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W niniejszym artykule nie
sposób wymienić wszystkich
dziedzin i elementów ratowniczych, które zmieniły się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.
Należy sobie jednak uzmysłowić, że w tym czasie nastąpiła zupełna ewolucja profilu ratowniczego strażaka. Strażak
gaszący pożary – przeobraził się
w wykwalifikowanego ratownika w szeroko rozumianym zakresie. Likwidowanie wszelkich
zagrożeń pożarowych, niebezpieczeństw o charakterze chemicznym, ekologicznym, radiologicznym, drogowym, kolejowym,
wodnym, budowlanym, wysokościowym, środowiskowym, medycznym wymaga ogromnej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
a przy tym niezwykłej odporności i determinacji.
Krajowy System Ratowniczo
Gaśniczy każdego dnia od ponad
dwudziestu lat jest poddawany
sprawdzianowi swej przydatności. Nie jest łatwo sprostać oczekiwaniom obywateli, zwłaszcza,
gdy egzamin przychodzi zdawać
w obliczu ludzkich tragedii. Skuteczne niesienie pomocy ratowniczej jest kluczowym oczekiwaniem kierowanym pod adresem systemu ratowniczego. Była
to główna przesłanka, jaką kierowali się twórcy systemu i mimo
dwóch dziesięcioleci jego funkcjonowania, ta zasada nie straciła na swej aktualności. System

Ratownictwo drogowe i kwalifikowana pomoc medyczna – rok 2015

kie stoją przed podmiotami KSRG
wciąż wymagają ogromnego zaangażowania. To żywy organizm,
który od 20 lat rozwija się i adaptuje do nowych wyzwań ratowniczych. Prace nad zorganizowaniem i rozwojem systemu miały
na celu zwiększenie społecznego poczucia bezpieczeństwa. Czy
na dzień dzisiejszy system spełnia oczekiwania ludzi? To pytanie jest zawsze otwarte i aktualne, przynajmniej do każdej następnej interwencji ratowniczej,
ponieważ każdy system jest tak
skuteczny jak jego efektywność
w ostatniej zrealizowanej akcji
pomocy poszkodowanym. Jednak
dotychczasowe osiągnięcia, wysokie wskaźniki społecznego zaufania do podmiotów Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego pozwalają wierzyć jego organizatorom w skuteczność koncepcji zapoczątkowanej przed dwudziestu laty.
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu
mł. bryg. Janusz Bula
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Powiatowy System Powiadamiania Ratun
Strategicznym elementem organizacji Krajowego
Systemu Ratowniczo–Gaśniczego jest Powiatowy
System Powiadamiania Ratunkowego. Jego „sercem”
jest Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej.

Jest to miejsce, gdzie trafi aj ą s y g n a ł y o b y w a t e l i
o wszelkich zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Po otrzymanym zgłoszeniu, oficerowie dyżurni stanowiska kierowania
uruchamiają konieczne do przeprowadzenia interwencji zasoby
ratownicze Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego, powiadamiają inne potrzebne służby i instytucje oraz utrzymują
łączność, koordynują, nadzorują oraz dokumentują przebieg
każdej akcji.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Lublińcu

W latach 2006 – 2013 roku
w ramach Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
funkcjonowało także Zintegrowane Centrum Powiadamiania
Ratunkowego. To nowatorskie
rozwiązanie, skupiające w swojej strukturze dyspozytorów
straży i pogotowia ratunkowego oraz doraźnie pracowników komórki zarządzania kryzysowego Starosty, pozwalało
na niezawodną obsługę interwencji, realizowanych w oparciu o zgłoszenia, jakie wpływały na numery alarmowe 998, 112
i 999. Ten precyzyjnie działający
mechanizm lokalnego systemu
powiadamiania został częściowo zcentralizowany i w związku
z tym od 16 września 2013 r. zgłoszenia alarmowe z powiatu lublinieckiego, z telefonu 999, trafiają do dyspozytorni medycznej
zlokalizowanej w Częstochowie,
natomiast od 19 grudnia 2013 r.
powiadomienia alarmowe z numeru ratowniczego 112 wpływają do Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego
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w Katowicach. Zgłoszenia przyjęte przez dyspozytorów w Częstochowie i Katowicach są następnie przekierowywane terytorialnie specjalnymi łączami
do Stanowiska Kierowania w Lublińcu, skąd koordynowana jest
akcja ratownicza. Modernizacja
systemu nie objęła numeru alarmowego 998, dzięki czemu zgłoszenia do Straży Pożarnej nadal
są odbierane bezpośrednio w Lublińcu. W lublinieckim Stanowisku Kierowania funkcjonuje
równocześnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty. Dzięki bardzo dobrej współpracy dwóch podmiotów: Państwowej Straży Pożarnej
i Starostwa następuje stały rozwój techniczno – informatyczny,
co przekłada się na jakość realizowanych zadań i bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z warunków powodzenia w organizowanej przez podmioty Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego akcji są niezawodne systemy
łączności. Obecnie w powiecie
lublinieckim, funkcjonujące rozwiązania w tym zakresie, oparte są na urządzeniach teletechnicznych najnowszej generacji.
Łączność przewodowa jest zapewniona dzięki dwóm niezależnym centralom telefonicznym,
zintegrowanym z systemem nagrywania rozmów, która umożliwia jednocześnie wysyłanie wiadomości tekstowych SMS,do wybranej grupy osób funkcyjnych
w całym powiecie, odpowiedzialnych za sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

pożarnej, sieci Wojewody, Starosty, urzędów miast i gmin,
Administracji Lasów Państwowych, a także umożliwia ostrzeganie i alarmowanie ludności
we wszystkich gminach powiatu lublinieckiego, zgodnie z sygnałami alarmowymi ustalonymi dla obrony cywilnej. Uzupełnieniem systemu łączności
jest na co dzień stacjonujący
w Katowicach mobilny kontener dowodzenia i łączności, który to element umożliwia prowadzenie łączności w każdych
warunkach terenowych, nawet
z dala od głównej siedziby lublinieckiego stanowiska kierowania. Na terenie naszego powiatu kontener został wykorzystany po przejściu trąby powietrznej
w 2008 roku. Dzięki temu rozwiązaniu, ta trudna akcja była dobrze skoordynowana i niezwykle sprawna, a ratownicy byli
kierowani dokładnie tam, gdzie
w danym momencie byli najbardziej potrzebni.

Łączność bezprzewodowa zapewnia z kolei wymianę informacji w sieciach radiowych straży

Wyposażenie informatyczne – System Wspomagania Decyzji

System lokalizacji osób

Mobilny kontener dowodzenia
i łączności

Systemy łączności – urządzenia
i infrastruktura

widząc niebezpieczne zdarzenie lub w nim uczestnicząc nie
potrafi jednoznacznie określić
w jakim miejscu aktualnie się
znajduje. Ponadto system informatyczny zawiera bazę danych
wszystkich ratowników, instytucji, podmiotów oraz pojazdów
i sprzętu ratowniczego dostępnego w ramach całego powiatowego potencjału KSRG.

Pracę dyżurnych Stanowiska Kierowania wspomaga także informatyka, w tym tzw.
„System Wspomagania Decyzji”, który umożliwia m. in.
zdalne alarmowanie jednostek
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wyznaczanie trasy dojazdu z określeniem
czasu jaki zajmie danemu pojazdowi ratowniczemu dotarcie do miejsca zdarzenia, a także lokalizację osoby dzwoniącej
z sygnałem o niebezpieczeństwie. Ta ostatnia funkcja jest
szczególnie przydatna w sytuacji, gdy osoba z różnych przyczyn rozłączy się, zagubi, nie
wie gdzie przebywa, bądź też
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Niezwykle istotnym elementem powiatowego systemu powiadamiania jest monitoring
pożarowy, który polega na automatycznym i bezzwłocznym
przekazywaniu alarmów pożarowych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w danym obiekcie, bezpośrednio do Stanowiska
Kierowania Jednostki Straży Pożarnej. Dzięki formule monitoringu pożarowego, w przypadku wybuchu pożaru, czas reakcji
i podjęcia akcji ratowniczej
jest skrócony do niezbędnego minimum. Ma to istotny
wpływ na skuteczność ratowania zagrożonych osób oraz mienia. Działanie polega na tym,
że specjalny detektor w postaci tzw. czujki pożarowej reaguje na zadymienie bądź nieuzasadniony wzrost temperatury
w chronionym pomieszczeniu.
Następnie sygnał jest przekazywany do specjalnej centrali,
która przesyła alarm bezpośrednio do siedziby straży, skąd niezwłocznie są wysyłane pojazdy ratownicze do zagrożonego
obiektu. Na liście objętej obligatoryjnym stosowaniem systemów
sygnalizacji pożarowej znajdują
się m.in. obiekty użyteczności
publicznej jak: szpitale, hotele,

nkowego
domy pomocy społecznej, centra
handlowe, drewniane zabytkowe
kościoły, a także niektóre zakłady przemysłowe. Obecnie do systemu monitoringu pożarowego
podłączonych jest 31 obiektów
naszego powiatu.
Wszelkie użytkowane obecnie
nowoczesne systemy nie mogłyby sprawnie funkcjonować w sytuacji braku w dostawach prądu
do obiektu Państwowej Straży
Pożarnej w Lublińcu. Uniezależnienie się od awarii energetycznych w sytuacjach kryzysowych,
wymagało zbudowania alternatywnego systemu zasilania. System składa się z centralnego, automatycznie załączanego zasilacza awaryjnego obiektu oraz
dwóch niezależnych agregatów
spalinowych: mobilnego o mocy 5,5 kVA oraz stacjonarnego
o mocy 50 kVA. Takie rozw i ą z a n ie z ap e w n i a c i ą głość i niezawodność działania wszystkich systemów
i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych.

Stacjonarny agregat dużej mocy – alternatywny system zasilania
urządzeń technicznych

Najnowszym projektem wdrażanym obecnie lublinieckim Stanowisku Kierowania jest Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna
OST 112, niezbędna do sprawnej obsługi telefonów alarmowych oraz jeszcze szybszej komunikacji pomiędzy służbami
odpowiedzialnymi za niesienie
pomocy. Sieć oparta jest na technologii szybkich łącz światłowodowych, które zapewniają niezawodność przesyłania danych.
Powiatowy System Powiadamiania Ratunkowego jako kluczowy
element systemu bezpieczeństwa
w powiecie, wymaga permanentnego podążania za najnow sz y m i tec h nolog ia m i,
usprawniającymi przyjmowanie zgłoszeń, alarmowanie i reagowanie w sytuacji kryzysowej, tak aby każdy człowiek
w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia jak najszybciej otrzymał
skuteczną pomoc.
mł. bryg. Janusz Bula

Dzień Strażaka 2015
W dniu 21 maja w Komendzie
Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbyła się
uroczysta zbiórka z okazji
Dnia Strażaka oraz jubileuszu 20-lecia powołania
do życia Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.

Na uroczystość zaproszonych
zastało wielu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, nadleśnictw, samorządu powiatowego i gminnego, instytucji oraz
zakładów pracy z powiatu lublinieckiego.
Nasze święto uświetnili swoją
obecnością m.in. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach
nadbryg. Marek RĄCZKA, Starosta Lubliniecki Joachim SMYŁA,
Burmistrzowie i Wójtowie Miast
i Gmin Powiatu Lublinieckiego.
Obecność tak znamienitych gości potwierdza, że nasza służba
jest postrzegana jako niezwykle
istotna dla społeczeństwa naszego powiatu.

Uroczysta zbiórka przebiegała zgodnie z przyjętym ceremoniałem pożarniczym. Rozpoczęła
się złożeniem meldunku o gotowości do przeprowadzenia apelu, który złożył dowódca uroczystości. Meldunek złożony został
Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu jako zwierzchnikowi
lublinieckiej komendy. Następnie odegrano hymn państwowy
oraz uroczyście podniesieniowo
flagę państwową.
Następnie gospodarz uroczystości, Komendant Powiatowy
PSP w Lublińcu st. bryg. Michał
Chrząstek wygłosił okolicznościowe przemówienie podsumowując nasze działania i osiągnięcia na przestrzeni ostatniego
roku, przekazał również podziękowania podległym strażakom
za kolejny rok pełnej poświęcenia służby. Wyrazem tych podziękowań było uroczyste uhonorowanie wyróżniających się
w służbie strażaków odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz awansami do wyższych
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stopni służbowych. Wręczenie
tych wyróżnień rozpoczęło kolejną część uroczystej zbiórki.

Nasze święto jest również okazją do podziękowań osobom, którym służba pożarnicza jest bliska
sercu, a osoby te nie koniecznie
są strażakami. Podczas tegorocznych obchodów w imieniu strażaków lublinieckich Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg.
Marek Rączka podziękował Panu Staroście za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy
jako wyraz szczególnego zrozumienia potrzeb ochrony przeciwpożarowej w powiecie lublinieckim. Osobiste zaangażowanie
Starosty Lublinieckiego pozwoliło na realizację zadań mających na celu poprawę poziomu
ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu w aspekcie ratowania życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego. W okresie ostatnich
lat dzięki wsparciu finansowemu
ze strony starosty lublinieckiego wykonano termomodernizację obiektu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.
Został unowocześniony system
teleinformatyczny w zmodernizowanym Stanowisku Kierowania poprzez zakup urządzeń
łączności nowej generacji. Starosta przekazał również dotację
do zakupu samochodu ratowniczego. W 2014 roku ze środków
finansowych starostwa wykonany został kompleksowy remont masztu antenowego wraz
z wymianą anten i infrastruktury technicznej. Oprócz wsparcia
w realizacji dużych zadań Starosta przekazuje nam również
corocznie sprzęt ratowniczy.
W trakcie tegorocznego święta otrzymaliśmy sprzęt w segmencie ratownictwa medycznego, systemów łączności oraz zestawów przeciwpowodziowych.

Dziękując Panu Staroście,
w yrażamy jednocześnie nadzieję i przekonanie, iż nasza
wieloletnia współpraca przyczynia się do stworzenia pozyty wnego wizerunku straży i samorządu powiatowego
w opinii społeczeństwa lublinieckiego bo wszystko co wspólnie czynimy to czynimy dla ludzi.
Tegoroczne obchody Dnia
strażaka połączone były z jubileuszem 20-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Realizacji ogromu zadań jakie
stoją przed jednostkami włączonymi do tego systemu nie można
sobie wyobrazić bez pełnej poświęcenia służby strażaków, którzy posiadają nowoczesne zaplecze sprzętowe ratując życie i dobytek innych.
Z okazji tegorocznego jubileuszu ze strony Starosty zostały złożone podziękowania Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Katowicach
za pomoc w stworzeniu lublinieckim strażakom bazy spełniającej najlepsze standardy oraz
wyposażenie jej w nowoczesny
sprzęt ratowniczy, co daje głębokie poczucie bezpieczeństwa
mieszkańcom naszego powiatu.
W bieżącym roku otrzymaliśmy
wart 1.200.000 zł nowoczesny
podnośnik hydrauliczny PMT25 z drabiną ratowniczą, który zastąpił wysłużony już stary
podnośnik. To szczególne zainteresowanie lubliniecką jednostką zapewnia stałą poprawę infrastruktury, a w konsekwencji zwiększa efektywność
działań straży pożarnej. Dziękując Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, Starosta
wyraził nadzieję i przekonanie,
że wspólne działania przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku straży w opinii
społeczeństwa powiatu lublinieckiego.

Uroczysty apel zakończony został posadzeniem okolicznościowego dębu, który będzie symbolizował siłę, wytrwałość i niezłomność w pokonywaniu trudów
i wyzwań jakie stoją przed nami w naszej codziennej służbie.
Dąb został przekazany strażakom lublinieckim dzięki zaangażowaniu nadleśnictwa Koszęcin
oraz wsparciu nadleśnictw powiatu lublinieckiego.
mł. bryg. Piotr PARYS
oficer prasowy KP PSP w Lublińcu
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Nowoczesne wyposażenie podmiotów Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako gwarancja
społecznego poczucia bezpieczeństwa
Stale postępujące zmiany w otaczającym nas świecie objawiają
się nieustannym wzrostem zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych. Analizując to zagadnienie bardziej szczegółowo
okazuje się, że w czasie dwóch ostatnich dziesięcioleci zmieniła
się nie tylko ilość, ale i rodzaj grożących nam niebezpieczeństw.
Do rozbudowanego katalogu
zdarzeń, służby ratownicze stale dopisują nowe obszary i sytuacje, z którymi przychodzi im
się zmagać podczas codziennej służby. Ratownictwo przez
lata zmieniło się i obecnie jest
to dziedzina interdyscyplinarna. Pożary, ciężkie wypadki drogowe, karambole, inne zdarzenia masowe, katastrofy techniczne, budowlane czy epizody
związane z awaryjnym uwolnieniem do otoczenia gazu, czynników chemicznych, radiologicznych i biologicznych, to tylko
część zagadnień widniejących
na mapie zagrożeń. Oprócz zdarzeń związanych bezpośrednio
z działalnością człowieka, coraz
częściej mamy też do czynienia
z niespotykanymi dotąd w takiej
skali intensywnymi anomaliami pogodowymi, które skutkują
m. in.: podtopieniami, powodziami, trąbami powietrznymi,
katastrofalnymi suszami, śnieżycami, gołoledzią i innymi zjawiskami siejącymi spustoszenie
w gospodarstwach domowych
oraz w niezbędnej do normalnego funkcjonowania infrastrukturze technicznej miast i wsi. Odpowiedzią służb ratowniczych
na zmieniające się zagrożenia
dzisiejszego świata jest ciągłe
ich analizowanie i przewidywanie nowych niebezpieczeństw,
na podstawie dotychczasowych
doświadczeń ratowniczych. Integralną częścią każdej analizy ratowniczej są wnioski dotyczące potrzeb i możliwości oraz
ocena wyposażenia w odpowiedni sprzęt ratowniczy. Wyposażenie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
w nowoczesne pojazdy i sprzęt
ratowniczy jest jedyną możliwą odpowiedzią na zmieniające się zagrożenia, ponieważ zapewnia ratownikom pozyskiwanie coraz lepszych narzędzi,
umożliwiających sprawne i niezawodne udzielanie pomocy osobom poszkodowanym. Oceniając dzisiejszy stan posiadania
należy przyznać, że dzięki wieloletnim wysiłkom wielu ludzi
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oraz przychylności różnych instytucji i organizacji, sprzęt ratowniczy będący do dyspozycji
jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie lublinieckim posiada parametry, które
lokują go w gronie europejskich
standardów. Symbolem wysokiego poziomu ratowniczego są nowoczesne pojazdy ratowniczo –
gaśnicze. Lubliniecka Komenda
Państwowej Straży Pożarnej posiada obecnie 3 samochody ratowniczo – gaśnicze oraz 9 tzw.
specjalnych, w tym najnowszy
nabytek w postaci podnośnika
z drabiną o wysokości ratowniczej 23 m, na podwoziu samochodu Man. Koszt tego nowoczesnego pojazdu, który posiada dodatkowo możliwość ograniczenia
strefy skażeń chemicznych wyniósł 1.200.000 zł. Środki na jego zakup pochodziły z funduszy europejskich oraz z budżetu państwa.

– agregat prądotwórczy wysokiej mocy 100 kVA, służący do zasilania strategicznych obiektów
w powiecie, jak szpitale i inne
placówki, w których długotrwały
brak prądu mógłby spowodować
zagrożenie zdrowia i życia ludzi

Pojazdy ratownicze znajdujące się
na wyposażeniu lublinieckich strażaków

– skokochron ratowniczy, służący do ewakuacji osób w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach
pożarowych, gdy niemożliwe jest
wykorzystanie naturalnych dróg
opuszczenia zagrożonego obiektu

Mobilny agregat prądotwórczy wysokiej mocy

– defibr ylator medyczny
do bezpośredniego przywracania podstawowych funkcji życiowych osobom poszkodowanym

Skokochron ratowniczy

– kamera termowizyjna przedstawiająca obraz zmieniającej się temperatury otoczenia,
dzięki czemu można odnaleźć
np. nieprzytomnego człowieka
w zadymionym pomieszczeniu,
na otwartej przestrzeni czy też
przewidzieć niekorzystne zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej np. groźbę wybuchu

Ćwiczenia z defibrylatorem medycznym

– zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego o wysokich
parametrach cięcia i rozpierania, tzw. „szczęki życia”, służące do wykonywania dostępu
do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i kolejowych

Podnośnik hydrauliczny o wysokości 23 m, z możliwością ograniczenia skażeń

W ostatnich czterech latach
pozyskano także: nowy pojazd
ratowniczo – gaśniczy marki Renault z napędem terenowym, samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Land-Rover oraz lekki
pojazd specjalny do zadań logistyczno – kwatermistrzowskich,
których łączna wartość to ponad
1.100.000 zł.
Oprócz pojazdów pożarniczych, kluczowym elementem,
niezbędnym do prowadzenia niezawodnych działań w ratownictwie jest doposażanie jednostek
ratowniczych w sprzęt specjalistyczny nowej generacji. W ostatnich latach na wyposażenie lublinieckich ratowników trafiły
następujące elementy:

Nowoczesny zestaw ratownictwa
drogowego

Kamera termowizyjna – niezastąpione urządzenie w dzisiejszym ratownictwie
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Działko wodno-pianowe wysokiej
wydajności

– nowoczesne działko wodno
– pianowe umożliwiające skuteczne podawanie wody lub piany
z wysoką wydajnością i na duże
odległości np. na grożące wybuchem cysterny i zbiorniki z gazem lub paliwem
– zestaw narzędzi pomiarowych, na który składają się: pirometr umożliwiający bezpośredni
pomiar temperatury, radiometr
służący do pomiaru promieniowania radiacyjnego, detektor gazowy do wykrywania rodzaju gazu i jego stężenia wybuchowego

Ogromnego skoku technicznego dokonano też w zakresie
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Duża w tym zasługa lokalnych samorządów, które bardzo dobrze
wywiązują się z zadania utrzymania tychże podmiotów ratowniczych. Nowe lub zmodernizowane obiekty strażnic, wyposażenie w pojazdy i sprzęt to tylko
niektóre aspekty, które pozwalają jednostkom na stały rozwój i tym samym umożliwiają
im wspinanie się na coraz wyższy stopień mobilności i gotowości operacyjnej.

Dodatkowo wyselekcjonowane jednostki dysponują potencjałem do realizacji działań nie
tylko podstawowych, ale również specjalistycznych. W związku z tymi zadaniami utworzono specjalne zespoły wsparcia.
Grupę wysokościową w powiecie
stanowi OSP Solarnia, która posiada sprzęt umożliwiający działania na wysokości lub w wykopach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych i zaniżeniach
terenu. Wsparcie transportowe,
dzięki posiadaniu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego stanowi OSP Molna. Z kolei
Ochotnicza Straż Pożarna w Kochanowicach stanowi wsparcie
przy pożarach w budynkach,
z uwagi na wyposażenie w wydajny agregat do usuwania zadymienia.

Wielofunkcyjne narzędzia pomiarowe

– nowoczesny wentylator oddymiający, umożliwiający pozbycie się dymu z pomieszczeń
w trakcie pożaru lub strefy koncentracji niebezpiecznych substancji lotnych
Nowoczesne pojazdy ratowniczo –
gaśnicze: od lewej OSP Boronów
i OSP Ciasna

Urządzenie oddymiające

– aparaty ochrony dróg oddechowych z nowoczesnymi, ergonomicznymi butlami kompozytowymi – nowoczesny zestaw
armatury pożarniczej do podawania wody i piany gaśniczej.

Nowoczesna armatura pożarnicza
w akcji

Nie bez znaczenia jest też bodziec finansowy w postaci corocznej dotacji z budżetu państwa dla jednostek Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który zapewnia doposażenie
w coraz nowszy, specjalistyczny
sprzęt. Na dzień dzisiejszy każda z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu lublinieckiego, należąca do KSRG, posiada jednolity sprzęt pozwalający
rozpocząć działania w razie pożaru, wypadku lub innego zagrożenia, a także w stanie nagłego
zagrożenia życia. Są to narzędzia hydrauliczne do usuwania
skutków wypadków komunikacyjnych, aparaty ochrony dróg
oddechowych, agregaty prądotwórcze ze sprzętem do oświetlenia terenu i zestawy medyczne z wyposażeniem niezbędnym
do ratowania ludzi.

Standardowy zestaw medyczny
przeznaczony dla jednostek KSRG
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Ćwiczenia elementów ratownictwa
wysokościowego – OSP Solarnia

– Gaśniczego działa tzw. grupa „Szerszeń”, dzięki której
w każdej gminie gniazda owadów usuwają odpowiednio przygotowani i przeszkoleni strażacy. Usuwanie gniazd agresywnych owadów przez strażaków
naszego powiatu to ewenement
w skali kraju, ponieważ w innych
powiatach tego typu interwencje realizują specjalistyczne firmy, a cena takiej usługi to 150
do nawet 350 zł w zależności
od wielkości gniazda.
Dziedziną, w której od niedawna funkcjonują jednostki
systemu jest pomoc osobom,
których życie zależy od sprawnie funkcjonującego respiratora lub koncentratora tlenu.
Wymienione urządzenia w momencie braku dostaw prądu mogą funkcjonować do kilku godzin, dzięki zasileniu baterią.
Po tym czasie może wystąpić
stan zagrożenia życia. Podłączenie pod te urządzenia specjalnego agregatu z funkcją stabilizacji napięcia, pozwala chorym na awaryjne korzystanie
ze sprzętu do czasu przywrócenia napięcia w budynku. Zadania te realizują w każdej gminie jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
posiadające agregaty ze stabilizacją napięcia.

Agregat przeznaczony do awaryjnego zasilania respiratorów i koncentratorów tlenu

Usuwanie gniazda niebezpiecznych
owadów

Sporym zagrożeniem zdrowia i życia, zwłaszcza dla osób
uczulonych jest ukąszenie przez
osy lub szerszenie. Problem potęguje fakt, że owady często budują swoje gniazda w obrębie
domostw. Samodzielne próby
usuwania gniazd wielokrotnie kończyły się śmiercią nieodpowiednio zabezpieczonego
i nieprzygotowanego do takich
działań człowieka. W powiecie lublinieckim w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo

Wszelkie zabiegi w zakresie
wyposażenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego powiatu lublinieckiego mają na celu jak najlepsze
wypełnienie ratowniczej misji,
poprzez profesjonalne przygotowanie się do działań ratowniczo – gaśniczych. System ratowniczy musi się ciągle rozwijać,
doskonalić i unowocześniać, aby
można było na nim polegać. Nie
sposób przewidzieć jakie nowe
interwencje czekają nas w przyszłości, jednak na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że w powiecie lublinieckim funkcjonuje sprawny system ratowniczy
z potencjałem, który jest gwarancją bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności.
	
mł. bryg. Janusz Bula
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Promocja i edukacja jednym
z zadań lublinieckich strażaków
Straż Pożarna w Lublińcu,
to zawodowa formacja,
która istnieje od 1951 roku. Jako Państwowa Straż
Pożarna została powołana
1 lipca 1992 roku. Od tego
czasu funkcjonowanie straży pożarnej w naszym kraju
zmieniło się diametralnie.

Profesjonalne wyszkolenie
oraz w yposażenie sprawiło,
że na dzień dzisiejszy nie tylko
gasimy pożary. Głównym naszym
zadaniem jest walka z klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, wypadkami
komunikacyjnymi oraz prowadzimy działania z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Obok udzielania bezpośredniej pomocy poszkodowanym
ważnym elementem działalności Komendy Powiatowej PSP
w Lublińcu są przedsięwzięcia
ukierunkowane na zwiększenie
świadomości dotyczącej ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń występujących w życiu
codziennym, poprzez organizację licznych akcji profilaktycznych, spotkań, prelekcji, oraz
prowadzenie pokazów ratowniczo – gaśniczych dla dzieci
i młodzieży.
Corocznie od kilku lat lublinieccy strażacy angażują się
w wiele projektów dotyczących
szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, nad którymi patronat objął Starosta Lubliniecki. Najważniejsze z nich to:
„Nasz Powiat, Sport – Zabawa – Edukacja – Dzień Otwartej Strażnicy” – w ramach tego
projektu zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszego
powiatu, do zwiedzania strażnicy. Odwiedzający mogą zobaczyć samochody i sprzęt wykorzystywany przez strażaków
podczas działań ratowniczo – gaśniczych, mają także możliwość
zwiedzenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego,
gdzie przyjmowane są zgłoszenia z numeru alarmowego 998.
Uczestniczą również w prelekcjach o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.
„Strażak przyjaciel dzieci”,
to coroczna edycja konkursu
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plastycznego skierowanego
do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka, poszerzanie wiedzy
na temat różnego rodzaju niebezpieczeństw w życiu codziennym
oraz kształtowanie właściwych
zachowań w sytuacji zagrożenia.
Uczestnicy konkursu to dzieci
w dwóch grupach wiekowych,
grupa młodsza: wiek 3 – 4 lata oraz grupa starsza: 5 – 6 lat.
Co roku nadsyłanych jest około
200 prac. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczanie
nagród i dyplomów laureatom,
odbywa się podczas obchodów
„Dnia Strażaka” w tutejszej jednostce.

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Ponadto lublinieccy strażacy
angażują się w wiele innych akcji: „Zbieramy krew dla Polski”,
„Nie wypalaj traw”, „Zgaś ryzyko” prowadząc liczne prelekcje, pokazy oraz promując bezpieczne zachowania. Uczestniczą również w licznych pokazach
ratowniczo-gaśniczych w przedszkolach, szkołach oraz w wielu
instytucjach na terenie naszego powiatu.

Sztandarow y m przedsięwzięciem tutejszej Komendy jest akcja „Nie dla czadu”.
To kampania profilaktyczno

„Wyciągamy dzieci z bramy” to akcja realizowana w ramach półkolonii przez Dance
Studio oraz Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Victoria.
Młodzi uczestnicy zwiedzili strażnicę, wysłuchali prelekcji dotyczącej bezpiecznych
zachowań podczas wakacji
oraz uczestniczyli w pokazach
ratowniczo – gaśniczych.
Corocznie w Komendzie Powiatowej organizowane jest również „Sympozjum dla struktur
ochrony przeciwpożarowej”, którego głównym celem jest przedstawianie najnowszych trendów w rozwoju specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Akcja
skierowana jest przede wszystkim do osób zaangażowanych
w funkcjonowanie Krajowego

Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601
e-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
Nakład: 10 000 egz.

nr 7-8/2015

– edukacy jna informująca
mieszkańców naszego powiatu
o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem
węgla, potocznie zwanego czadem, w wyniku którego, rocznie
w województwie śląskim ginie
kilkadziesiąt osób. Uzupełnieniem kampanii „Nie dla czadu”
jest również znacząca akcja „Nie
dla dymu”.
W ramach powyższych kampanii profilaktycznych przy
wsparciu fundacji Orlen „Dar
serca” strażacy przekazali wytypowanym Rodzinnym Domom
Dziecka czujniki dymu oraz gaśnice.

Intencją wszystkich scharakteryzowanych programów
i projektów, w których aktywnie uczestniczymy jest popularyzowanie wśród społeczeństwa powiatu lublinieckiego bezpiecznych zachowań,
poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
a szczególnie kształtowanie właściwych postaw u najmłodszych
mieszkańców.
mł. ogn. Jolanta Kisow-Dziembala
sekcja organizacyjno-kadrowa
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