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„112 zgłosiłeś zdarzenie – rozpocznij działania ratownicze”

07.10.2011

29 września 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im.
Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu odbyła się konferencja i
pokazy pod hasłem: „112 zgłosiłeś zdarzenie – rozpocznij działania
ratownicze”. Impreza miała na celu zdobycie wiedzy i sposobu radzenia
sobie w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz zasad korzystania z
numeru ratunkowego 112. Straż Graniczną reprezentował Zastępca
Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, mjr SG Artur
Maliński wraz z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w
Zgorzelcu. Konferencja objęta patronatem Starosty Zgorzeleckiego
rozpoczęła się od wykładów tematycznych prowadzonych przez
przedstawicieli policji, straży granicznej, Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, straży pożarnej z Niemiec, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Grupy
Ratowniczej PCK.

29  września  2011  roku  w  Zespole  Szkół  Zawodowych  i  Licealnych  im.  Górników  i
Energetyków Turowa w Zgorzelcu odbyła się konferencja i  pokazy pod hasłem: „112
zgłosiłeś zdarzenie – rozpocznij działania ratownicze”. Impreza miała na celu zdobycie
wiedzy i sposobu radzenia sobie w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz zasad korzystania
z  numeru  ratunkowego  112.  Straż  Graniczną  reprezentował  Zastępca  Komendanta
Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, mjr SG Artur Maliński wraz z funkcjonariuszami
z  Placówki  Straży  Granicznej  w  Zgorzelcu.  Konferencja  objęta  patronatem  Starosty
Zgorzeleckiego  rozpoczęła  się  od  wykładów  tematycznych  prowadzonych  przez
przedstawicieli  policji,  straży  granicznej,  Wojewódzkiego  Centrum  Zarządzania
Kryzysowego,  straży  pożarnej  z  Niemiec,  Komendy  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży
Pożarnej we Wrocławiu oraz Grupy Ratowniczej PCK.
Wśród  zaproszonych  gości  był  m.in.  Starosta  Bolesławiecki,  Lubański  i  Lwówecki,
burmistrzowie  oraz  wójtowie  z  powiatu  zgorzeleckiego.  W kolejnej  części  odbyła  się
prezentacja poszczególnych formacji.  PSG w Zgorzelcu zaprezentowała pokaz tresury
psów  służbowych.  Oprócz  tego  odbyła  się  przygotowana  przez  PSG  w  Zgorzelcu
prezentacja multimedialna pt. „ Kontrola graniczna w okresie EURO 2012”. Były również
inne  atrakcje,  jak  np.  zorganizowany  przed  wejściem  do  budynku  szkoły  pokaz
symulowanego wypadku a  na terenie  szkoły  rozstawione były  punkty  medyczne oraz
samochody  i  sprzęt  służbowy  straży  granicznej  (Schengenbus),  policji,  pogotowia



ratunkowego oraz straży pożarnej. Na konferencję przybyli m. in. Poseł na Sejm Pan
Roman Brodniak oraz Starosta Zgorzelecki Pan Mariusz Tureniec.
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