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Szpitalny Oddział Ratunkowy
w Szpitalu Powiatowym 
w Bartoszycach
Pod koniec czerwca b   r. otwarty zosta-
nie po remoncie SOR w Szpitalu im.
Jana Pawła II w Bartoszycach. 
Dzięki inwestycji poprawi się komfort
i jakość obsługi osób, które trafiają na
Oddział. Dwieście metrów kwadrato-
wych zastąpi osiemset  w pełni wypo-
sażonego i funkcjonalnie urządzonego
Oddziału. SOR w Bartoszycach w
pełni obsługuje powiat bartoszycki
oraz osoby z wypadków spoza naszego
powiatu m.in. lidzbarskiego, braniew-
skiego, czy kętrzyńskiego.
Nie każdy szpital powiatowy posiada
Szpitalny Oddział Ratunkowy, tym
bardziej jego obecność w Bartoszycach
świadczy o rozwoju i sprawnym funk-
cjonowaniu szpitala. Najbliższe tego
typu oddziały znajdziemy w Giżycku,
Olsztynie oraz Elblągu. 

Obecnie udzielanych jest ponad 5 tys.
świadczeń rocznie i liczba ta stale roś-
nie. Szacuje się, iż 9 na 10 osób mają-
cych kontakt ze szpitalem przechodzi
przez Oddział Ratunkowy. Ważne jest
zapewnienie sprawnej, szybkiej i pro-
fesjonalnej diagnozy. Poprawi się kom-
fort zarówno lokalowy, pokoje są
przestronniejsze, wyremontowane, wy-
posażone i jest ich więcej, jak i cza-
sowy, pacjenci będą leczeni szybciej.
Na bartoszyckim oddziale ratunko-
wym średnio w ciągu doby obsługuje
się 40 zdarzeń. To dużo. Przestrzeń, na
której można odpowiednio zaplano-
wać działania i szybko podjąć odpo-
wiednie decyzje, jest nieoceniona.
Bliskość granicy z obwodem kalinin-
gradzkim Federacji Rosyjskiej sprawia,
że szpital zobowiązany jest do ratowa-
nia życia i zdrowia cudzoziemców do-
starczonych przez odpowiednie służby,
bądź też uczestniczących w wypad-
kach.

W ramach inwestycji zmodernizowano
już istniejącą część szpitala stanowiącą
Oddział Ratunkowy oraz dobudowano
nową część. Dobudowano i zadaszono
podjazd dla karetek, a co najważniej-
sze wyposażono nowy SOR w sprzęt
medyczny wysokiej klasy.
Zakupiono m.in. nowoczesny respira-
tor stacjonarny i dwa respiratory trans-
portowe, pompy infuzyjne,
kardiomonitory, aparat EKG, wózki
reanimacyjne, negatoskopy, stoły za-
biegowe, zestaw do trudnej intubacji,
2 łóżka do intensywnej terapii i 4 wóz-
kołóżka. Koszt inwestycji to ponad 3
mln zł, z czego 1 mln 150 tys. zł to do-
tacja  udzielona przez Powiat Barto-
szycki. Elementem wyróżniającym
bartoszycki SOR jest to, że w plano-
waniu inwestycji wykorzystano istnie-
jącą infrastrukturę szpitala. Dzięki
temu znacznie obniżono koszty inwe-
stycji. Dodatkową zaletą takiego roz-
wiązania jest bliskość wszystkich
innych oddziałów szpitalnych, sprzętu
i specjalistów pracujących na nich.
Szybciej można kompleksowo zbadać
chorych, skonsultować dalsze leczenie
i przetransportować ich na kolejne od-
działy szpitalne.

O tym, gdzie rozmieszczone są SOR
na danym terytorium, decyduje nie
tylko liczba zdarzeń wymagających na-
tychmiastowego ratowania życia i
zdrowia, ale również standard wyposa-
żenia i profesjonalna kadra. 
SOR to bezpieczeństwo pacjentów, jak
również kadry medycznej (warunki
pracy, sprzęt oraz standard pomiesz-
czeń).
Decyzja o remoncie SOR była bardzo
potrzebna. Wzmocni to pozycję na-
szego szpitala wśród placówek służby
zdrowia.

Odznaczenia Prezydenta RP
przyznane mieszkańcom 
powiatu bartoszyckiego 
w 2012 roku.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski odznaczony został ks.
inf. dr Adolf Setlak, Dziekan Deka-
natu Bartoszyce, za wybitne zasługi w
działalności na rzecz integracji wielo-
kulturowej społeczności lokalnej.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski odznaczył

również Złotym Krzyżem Zasługi dwie
rodziny z powiatu bartoszyckiego. 
Odznaczenia państwowe wręczono 15
maja br. podczas uroczystości Między-
narodowego Dnia Rodzin.

W uznaniu wielkiej dobroci serca, mąd-
rości i ofiarności włożonych w trud wy-
chowania dzieci w rodzinie opartej na
wspólnych wartościach moralnych – za-
ufaniu, współpracy i szacunku dla dru-
giego człowieka,
odznaczeni zostali m.in.
Marek i Wiesława Łuczkowscy
Małgorzata Sinkiewicz
Nagroda przyznawana była dla rodzin
zastępczych oraz rodzin wielodzietnych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Bartoszycach p. Bry-
gida Adamajtis 21 maja 2012r.
zaprosiła państwa Łuczkowskich i Sin-
kiewicz na spotkanie, które było
okazją do podziękowań i gratulacji.
Gratulacje i kwiaty wręczył Starosta
Bartoszycki Wojciech Prokocki. Po-
dziękowania popłynęły również ze
strony wójta gminy Bartoszyce Jadwigi
Gut. Państwo Sinkiewicz i Łuczkowscy
są mieszkańcami właśnie gminy wiej-
skiej Bartoszyce. Podziękowano rów-
nież p. dyr. Adamajtis za złożenie
wniosku i zgłoszenie rodzin z terenu
powiatu bartoszyckiego do nagrody.

Ćwiczenia Obrony 
Cywilnej
W dniach 10 – 11 maja 2012 roku
przeprowadzone zostało na terenie
powiatu bartoszyckiego kompleksowe
ćwiczenie obronne  pod kryptonimem
„BARTOSZYCE – 2012”. Tematem
ćwiczenia było „Przygotowanie admi-
nistracji samorządowej do przeciw-
działania skutkom działań
terrorystycznych w stanie gotowości
obronnej państwa czasu kryzysu”.
Ćwiczenie zakończyło czteroletni cykl

szkolenia obronnego.
Sprawność swojego działania w sytua-
cji nadzwyczajnej ćwiczyły urzędy
miast, gmin i powiatu bartoszyckiego,
straż pożarna, policja, straż graniczna,
służba więzienna oraz w ramach
współdziałania Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

W pierwszym dniu zorganizowano
trening akcji kurierskiej, funkcjono-
wania stanowiska kierowania staro-
sty oraz rozwinięcie zastępczych
miejsc szpitalnych.
Akcja kurierska to doręczenie kart po-
wołania do wojska. Wojskowa Ko-
menda Uzupełnień przekazała
dokumenty, które kurierzy przekazy-
wali na terenie poszczególnych gmin
powiatu osobom powoływanym. W
miejscowości Piasek doszło do napadu
na kuriera. Terroryści, zbiegając, kie-
rowali się w stronę granicy. Celem
działania Straży Granicznej było ich
złapanie i przekazanie policji. W akcji
uczestniczyło 10 funkcjonariuszy, 2 po-
jazdy oraz pies służbowy. Przestępcę
zlokalizowano w okolicach Waszkajt,
ujęto i przekazano policji.

Zastępcze miejsca szpitalne w Szkole
Podstawowej nr 2 w Górowie Iławec-
kim zostały rozwinięte Zastępcze
Miejsca Szpitalne. Ćwiczono zabez-
pieczenie medyczne powiatu w czasie
kryzysu, czyli akcję organizowania
miejsca, które w sytuacjach wyjątko-
wych pełni funkcję szpitala. Dowie-
ziono sprzęt, wyposażenie. Personel
medyczny stawił się w 100%.

Drugi dzień minął pod znakiem Za-
rządzania Kryzysowego i Obrony Cy-
wilnej.
Odbył się trening systemu wykrywania
i alarmowania o skażeniach w powie-
cie i gminach. Okazało się, że system
łączności, a zwłaszcza obiegu informa-
cji, funkcjonuje bez zarzutu.
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
informowało o sytuacji skażeń i zaka-
żeń na terenie powiatu. Powiatowy
Ośrodek Analizy Danych rozpoznawał
te zagrożenia i alarmował odpowied-
nie służby i ludność.
Z zakresu zarządzania kryzysowego
przećwiczono w terenie zdarzenie ma-
sowe na drodze oraz pożar szkoły w
Kandytach i Sątopach-Samulewie z
ewakuacją uczniów.

Zdarzenie masowe to wypadek, w któ-
rym autobus ze znaczną liczbą pasaże-
rów zderzył się z samochodem
operacyjnym Aresztu Śledczego w
Bartoszycach. Konieczna była współ-
praca wielu służb i koordynacja dzia-
łań ratowniczych. Działania ratujące
życie i zdrowie poszkodowanych w wy-
padku zabezpieczała policja. Współ-
działanie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego i straży pożarnej zapew-
niło prowadzenie działań ratowniczych
na wysokim poziomie. Rolą funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej było ujęcie
osadzonego, który w wyniku zderzenia
zbiegł. Cztery karetki pogotowia rota-
cyjnie przewoziły poszkodowanych. W
konkretnych działaniach można prze-
konać się, jak ważne są umiejętności
udzielania pierwszej pomocy i  komu-
nikacja pomiędzy osobami funkcyj-
nymi. Można było sprawdzić również
wyposażenie służb i czas, w jakim za
jego pomocą można udzielić pomocy
i zabezpieczyć miejsce wypadku.

W ćwiczeniu „Bartoszyce-2012” ogó-
łem wzięło udział 219 uczestników, 41
pojazdów i 2 psy.
W czasie Praktycznych działań Powia-
towe i Gminne Zespoły Zarządzania
Kryzysowego wykazały się dobrym po-
ziomem przygotowania do realizacji
zadań w zakresie zarządzania kryzyso-
wego i koordynacji działań jednostek
organizacyjnych systemu ratowniczego
powiatu.

W sytuacji zagrożenia służby, inspek-
cje i straże,  które funkcjonują na tere-
nie powiatu bartoszyckiego
udowodniły swoją skuteczność i pro-
fesjonalizm.  W ćwiczeniach nie uległ
uszkodzeniu sprzęt, wszystkie cele
zrealizowano bez zarzutu i zgodnie z
planem. Starosta Powiatu Bartoszyc-
kiego Wojciech Prokocki osobiście kie-
rował ćwiczeniem. Kierownikiem
Zespołu Autorskiego Ćwiczenia  jest
Marek Siemoński, kierownik Referatu
Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Bartoszycach.

Powiatowy Konkurs 
Ekologiczny
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego w Bar-
toszycach od ośmiu lat organizuje
Powiatowy Konkurs Ekologiczny


