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Ogłoszenie
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w powiecie

Więcej na www.powiat-chrzanowski.pl
10 lutego 2021 r.

Odpowiedzialna praca pod presją czasu
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Dobro powraca

Trudnym momentem był początek epidemii, kiedy sporo spraw trzeba było organizować w bardzo
szybkim tempie - mówi Przemysław Jaśko, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Stała gotowość pod telefonem
i świadomość, że sytuacja jest bardzo poważna były dużym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych w walce z epidemią. Dobre
efekty osiągnięto dzięki wypracowanym przez lata procedurom współpracy z lokalnymi służbami, m.in.
szpitalem, strażą pożarną, policją czy
sanepidem, którym dziękuję za pomoc – mówi Przemysław Jaśko, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
W 2020 r. główne zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz wydziału zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych polegały na przeciwdziałaniu epidemii. Po ustaleniach ze
służbami, w szczególności ze służbą wiodącą – sanepidem, ustalono, że PCZK będzie zapewniać całodobowy obieg informacji w zakresie ilości i miejsc osób przebywających na kwarantannie oraz izolacji
domowej.
- Na początku dane tych osób,
które otrzymywaliśmy z sanepidu,
dyżurni PCZK dzielili na poszczególne gminy i przekazywali właściwym miejscowo OPS-om, aby te
z wyprzedzeniem mogły zabezpie-

czyć potrzeby osób przebywających
w kwarantannie i izolacji domowej.
Następnie rozpoczęliśmy współpracę z komornikami sądowymi, Pocztą Polską oraz instytucjami zapewniającymi dostarczenie mediów takich jak: woda, gaz, prąd. Weryfikowali oni na bieżąco, czy w miejscach,
do których udawali się ich pracownicy (w związku z np. awarią lub okresowym przeglądem) przebywają osoby w kwarantannie lub izolacji domowej – relacjonuje Przemysław Jaśko.
W marcu 2020 r. wojewoda wydał
starostom polecenie zorganizowania
i otwarcia ośrodków kwarantanny.
- Moje pracownice dbały o zabezpieczenie logistyczne miejsc zbiorowej kwarantanny. Stanęły na wysokości zadania, niejednokrotnie własnoręcznie przenosząc paczki płynów, łóżka i inny sprzęt potrzebny do organizacji ośrodka – dodaje Jaśko.
Dyżurni PCZK sprawowali całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem miejsc zbiorowej kwarantanny,
zajmowali się we współpracy z sanepidem kwalifikowaniem i przyjmowaniem osób do odbycia kwarantanny zbiorowej.

Pracownicy wydziału ZKO
Pracownicy ZKO przy pomocy Straży Pożarnej koordynowali
dystrybucję środków dezynfekujących i ochrony osobistej do instytucji, szczególnie w momencie rozpoczęcia roku szkolnego, aby placówki
oświatowe były należycie zabezpieczone pod kątem sanitarnym.

Oprócz tego, wydział ZKO zajmował się bieżącą pracą w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw
obronnych i obrony cywilnej.
Dyżurni PCZK w razie potrzeby
pracowali na podwójnych zmianach w podwojonym składzie osobowym.

Czy wiesz, że…

2020 rok to nie tylko walka z epidemią. PCZK i ZKO realizowały również rutynowe działania,
wśród najważniejszych były:
• Pożar kamienicy w Chrzanowie (9
marca). Po godzinie 18 wybuchł pożar w jednym z mieszkań kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej w Chrzanowie. Z budynku ewakuowano 5
osób. W akcji brało udział 6 zastępów straży pożarnej oraz trzy karetki pogotowia oraz śmigłowiec LPR.
• Wypadek na 380 kilometrze Autostrady A4 ( 1 kwietnia). Około godziny 22, na 380 kilometrze autostrady
A4 w kierunku Katowic, przed zjazdem na Alwernię zderzyły się dwa
tiry. Droga była zablokowana w obu

kierunkach. W wyniku zderzenia
ustały czynności życiowe jednego
z kierowców. Po próbie reanimacji, lekarz pogotowia ratunkowego
stwierdził jego zgon. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, łączenie z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym, policja, straż pożarna i patrol utrzymania autostrady.
• Pożar
hotelu
pracowniczego w Pogorzycach (4 lipca). Pożar w hotelu w Pogorzycach wybuchł w sobotę po południu.
Ogień szybko objął całe pierw-

sze piętro. W budynku było 12
osób. Wszystkim udało się opuścić pomieszczenia przed przyjazdem straży. Gaszenie pożaru
trwało kilkanaście godzin. W akcji gaśniczej brało udział 28 zastępów JRG PSP w Chrzanowie
i OSP z powiatu chrzanowskiego.
• Usuwanie skutków nawałnicy (3031 września). 27 razy interweniowała straż pożarna, usuwając skutki silnego wiatru. Zgłoszenia dot.
głównie uszkodzonych linii energetyczny i powalonych drzew.

Pięknie na oddziale pediatrii
Robi się bajkowo na oddziale pediatrii chrzanowskiego szpitala.
Na ścianach pojawiają się nowi bohaterowie ulubionych przez dzieci kreskówek. Po modernizacji najmłodsi
i ich opiekunowie będą przebywać
w przytulnych pokojach (po dwoje
dzieci), a na każde dwie sale będzie
nowoczesna łazienka (wc, prysznic).
Modernizacja oddziału pediatrycznego obejmowała częściowe wyburzenie ścian stanowiących podwójny
korytarz, zwiększenie powierzchni sal
łóżkowych oraz poprawę warunków
pobytu rodziców lub opiekunów poprzez dostosowanie pomieszczeń od-

działu do całodobowego przebywania
opiekuna z dzieckiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że oddział zostanie
otwarty już w marcu.
Czy wiesz, że…
Modernizacja pediatrii jest częścią
większego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
– 2020 na łączną kwotę 18 mln zł. Projekt obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej, modernizację sanitariatów w budynku A oraz oddziałów:
pediatrycznego, neonatologicznego,
ginekologiczno-położniczego i bloku
porodowego.

Przemysław Jaśko, dyrektor
Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych
chrzanowskiego starostwa

31 stycznia Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała po raz
29. W ramach WOŚP w latach 20132020 darowizny na łączną kwotę
1.338.282 zł otrzymał m.in. Szpital
Powiatowy w Chrzanowie.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to szczytna idea, dlatego warto
ją wspierać. Dzięki działalności Fundacji WOŚP w wielu szpitalach od wielu
lat pacjenci, szczególnie najmłodsi, korzystają ze sprzętów ratujących życie.
Wśród tych placówek jest również Szpital Powiatowy w Chrzanowie. Dziękujemy za to wsparcie – mówi starosta Andrzej Uryga.
W 2013 roku chrzanowska lecznica
otrzymała od WOŚP urządzenie do badania słuchu noworodków. W 2014 roku na oddział neonatologii trafiły: lampa do fototerapii, inkubator zamknięty, miernik bilirubiny, stanowisko do resuscytacji noworodka i kardiomonitor.
W 2015 roku ten sam oddział zaopatrzono w stanowisko do wspomagania
oddychania noworodków.
W 2017 roku pediatrii podarowano: aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, pulsoksymetr, pompy objętościowe z wyposażeniem i kardiomonitor z wyposażeniem, a neonatologii –
kolejne urządzenie do badania słuchu.
Darowizna Orkiestry w 2018 roku objęła: aparat USG i pulsuksymetr
na oddział pediatrii, a na neonatologię:
aparat wspomagający oddychanie, bi-

lirubinometr, stanowisko do resuscytacji, lampę do fototerapii łóżeczkową
i lampę do fototerapii na statywie.
W 2019 roku WOŚP podarowała leżanki na pediatrię, a także: fotele do
kangurowania, pulsuksymetry, ciepłe
gniazdo, aparat RTG, pompy infuzyjne, wagę elektroniczną i kardiomonitor
na oddział neonatologii.
W ubiegłym roku szpital otrzymał inkubator zamknięty na neonatologię i łóżka szpitalne na pulmonologię (na zdjęciu
powyżej). Te ostatnie za blisko 152 tys. zł.
Tegoroczna zbiórka dedykowana
była wsparciu laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Powiat ma pieniądze
dla kreatywnych NGO-sów
100 tysięcy zł na „Małe granty” zabezpieczył w budżecie powiat chrzanowski
na 2021 rok. Starająca się o pomoc organizacja może otrzymać od samorządu nawet 10 tysięcy złotych na jedno zadanie.
Pierwszą organizacją, która w tym roku
otrzyma wsparcie finansowe powiatu chrzanowskiego, jest Miejski Klub Sportowy „Fablok”
w Chrzanowie. MKS złożył ofertę na realizację
zadania publicznego pod nazwą Cykl Turniejów
Lokomotywa Cup 2021 dla dzieci.
- Czekamy na kolejne ciekawe i ważne inicjatywy organizacji pozarządowych, które możemy wesprzeć - mówi wicestarosta Bartłomiej
Gębala.
„MAŁE GRANTY” TO:
- forma pomocy poprzez dofinansowanie
lub sfinansowanie zadania, o którą może ubiegać się organizacja pozarządowa’
- szansa dla NGO na realizację ciekawej inicjatywy, na którą sama nie ma funduszy.

Pula 100 tys. zł na „małe granty” utrzymuje
się na poziomie 100 tys. zł od 2019 roku.

CZY WIESZ, ŻE…

Powiat realizuje zadania w ramach tzw. „małych
grantów”od 2012 roku.
rok

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ilość beneficjentów,
którym przyznano
dotację

2 NGO
4 NGO
6 NGO
7 NGO
10 NGO
15 NGO
17 NGO
20 NGO
9 NGO

Kwota
dotacji

16.791 zł
27.981 zł
35.870 zł
51.666,92 zł
50.840 zł
59.152,06 zł
67.436 zł
97.746 zł
40.090 zł

(2020 był rokiem pandemicznym. Złożono 12
ofert, 9 zadań zrealizowano, 3 NGO zrezygnowały. Spadek liczby ofert spowodowany był
ograniczeniami w działalności organizacji.)

