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W  ramach realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD „PRYM” 
w  naborze 2/2017 Michał Miller, 
absolwent Politechniki Łódzkiej, 
Wydziału Zarządzania o  specjali-
zacji „Zarządzanie małym i  śred-
nim przedsiębiorstwem”, otrzymał 
środki na rozpoczęcie działalno-
ści. Wykształcenie jakie posiada 
ułatwia mu prawidłowe przygo-
towanie i  organizację pracy oraz 
zarządzanie firmą. Wybór przez 
niego branży meblarskiej nie był 
przypadkowy. Rodzice Michała 
od 1992 prowadzą tego rodzaju 
firmę w  Wygodzie Mikołajew-
skiej. Od dziecka zdobywał w niej 
doświadczenie. Nauczył się pro-
jektować meble, organizować pro-
dukcję, poznał rynek, dostawców, 
nawiązał wiele kontaktów han-
dlowych w Polsce i za granicą. Po 
skończeniu studiów chciał założyć 
własną działalność, żeby móc re-
alizować swoje pomysły i  wejść 

w  niszę, jaką zdefiniował poma-
gając rodzicom.

Nowa firma meblarska wyróż-
nia się tym, że meble robione są 
na zamówienie, według projektów 
klientów. Po wielu trudnościach 
udało się również nawiązać kontakt 
z Politechniką Łódzką z wydziałem 
wzornictwa przemysłowego, co 
być może zaowocuje jakąś dłuższą 
współpracą. Zwiedzenie całej fir-
my i informacje na temat wymagań 
i  czasochłonności poszczególnych 
etapów produkcji mebli tapicero-
wanych, seryjnych, powtarzalnych, 
uświadamia dopiero jakiego trud-
nego wyzwania się podjął.

Z  otrzymanych środków sfi-
nansował zakup samochodu do 
przewozu gotowych mebli. Dzięki 
możliwości korzystania z  zaplecza 
technicznego firmy rodziców, dzia-
łalność dobrze się rozwija i przyno-
si już dochody.

Anna Kołodziej

Nowa firma meblarska z dofinansowaniem LGD Prym

Szkolenie z tego zakresu dla przed-
siębiorców i ich pracowników zorgani-
zowane w ramach realizacji LSR LGD 
„PRYM” przeprowadzone zostało 
przez Centrum Ratownictwa w  sali 
OSP Parzęczew.

Tego typu podstawowe szkolenia 
z  zakresu udzielania pierwszej po-
mocy powinny być obowiązkowe dla 
każdego, a  już tym bardziej dla osób, 
które pracują z ludźmi, świadczą usłu-
gi. W  naszym szkoleniu wzięli udział 
pracownicy przedszkola, żłobka, wła-
ściciel i  pracownicy firmy gastrono-
micznej i parku linowego. Dzięki temu 
w  paru miejscach możemy czuć się 
bezpieczniej. Dlaczego tak ważne jest 
by jak najwięcej osób było przeszkolo-
nych? Dlatego, że po kilkugodzinnym 
szkoleniu może nie umie się wszystkie-
go ale nabiera się pewności siebie, nie 
wpada się w panikę, zaczyna się zwra-
cać uwagę i nie jest się obojętnym i co 
najważniejsze - daje się szanse komuś 
bliskiemu lub obcemu na przeżycie. 
Od momentu zatrzymania akcji serca 
mamy 4 minut do momentu obumie-
rania mózgu. Zgodnie z  nowymi ba-
daniami, nie chodzi o sam brak tlenu 
w mózgu, a o zatykanie się drobniut-
kich naczyń włosowatych z  powodu 
braku przepływu krwi. Jest to proces 
nieodwracalny. Dlatego ważne jest 
jak najszybsze podjęcia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej (RKO) i pro-
wadzenie do momentu przyjazdu ka-
retki lub przeszkolonych ratowników.  
Zgodnie z  wytycznymi z  2005 roku 
zaleca się żeby każdy, przeszkolony lub 
nie, podejmował akcję RKO. W przy-
padku kiedy poszkodowany jest osobą 
obcą, kiedy mamy obiekcje co do pro-
wadzenia oddechów ratowniczych na-
leży skupić się na prowadzeniu uciśnięć 
klatki piersiowej. Zapas tlenu w organi-
zmie dorosłego człowieka wystarczy na 
20 minut. Algorytm prowadzenia RKO 
to dla osoby dorosłej i dzieci 30 uciśnięć 

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
– 2 oddechy, lub cały czas uciśnięcia 
klatki piersiowej. Uciskamy klatkę pier-
siową po środku, nie odmierzając od-
ległości, tylko wyznaczając miejsce „na 
oko”. Uciskanie, żeby było efektywne 
musi być prowadzone z częstotliwością 
100-120 razy na minutę, na głębokość 
u osoby dorosłej 5-6 cm. Jest to ciężka, 
fizyczna praca, dlatego powinno się 
wykonywać uciśnięcia w  dwie osoby, 
zmieniając się co 30 uciśnięć. Ci, którzy 
brali udział w  szkoleniu i  ćwiczyli na 
fantomie z diodami wiedzą jak trudno 
zachować efektywność uciśnięć przez 
dwie minuty trwania RKO. W  miej-
scach, w  których mamy odczynienia 
z  dużymi skupiskach ludzi są mon-
towane automatyczne defibrylatory 
(AED). Można je znaleźć w  metrze, 
w galeriach handlowych, stacjach PKP, 
urzędach – jeszcze nie wszędzie, ale 
pomału się to zmienia. Miejsca, w któ-
rych są przechowywane są oznaczone 
zielonym lub czerwonym sercem z pio-
runem. AED jest urządzeniem, które 
po otworzeniu samoistnie się włącza 
i  podaje komendy i  dokładną, prostą 
instrukcję co i  jak robić. Nie trzeba 
mieć przeszkolenia żeby móc się nim 
posłużyć. RKO w  połączeniu z  defi-
brylacją w czasie 3–5 minut od utraty 
przytomności może skutkować  prze-
żywalnością nawet do 49–75%. Każda 
minuta opóźnienia defibrylacji zmniej-
sza prawdopodobieństwo przeżycia do 
wypisu ze szpitala o 10–12%.

W czasie szkolenia ćwiczenia odby-
wają się na fantomach osoby dorosłej, 
dziecka i  noworodka. Możliwość wy-
konania uciśnięć, oddechów czy ręko-
czynów wykonywanych podczas za-
dławień na fantomach, bardzo ułatwia 
przełamanie się i przekonanie jakiej siły 
w  jakim przypadku możemy lub po-
winniśmy użyć. Zachęcamy wszystkich 
ze względu na pracę, na bliskich, na 
udział w ruchu drogowym, by w mia-
rę możliwości szkolić się z  udzielania 

pierwszej pomocy. Prosimy też pod-
czas zgłaszania wypadku o podawanie 
dokładnych informacji dotyczących 
miejsca zdarzenia. Bierzmy pod uwa-
gę, że dzwoniąc pod numer 112 mo-
żemy dodzwonić się do operatora, np. 
w  Gdańsku, czy Wrocławiu i  on nie 

będzie znał położenia naszych miej-
scowości względem siebie, nie będzie 
znał nazw potocznych, czy dla nas cha-
rakterystycznych kapliczek, przechy-
lonych drzew itp. Pamiętajmy, że czas 
dla osób poszkodowanych kupujemy 
wszyscy przez szybką reakcję, szybkie 

powiadomienie ratowników, podjęcie 
RKO i zrobienie na drogach korytarza 
życia przez zjechanie samochodem na 
zewnętrzne skraje drogi lub pobocze – 
mamy tylko 4 minuty. Ratując innych 
dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Anna Kołodziej


