4

P O W I A T

Dla ratowania ¿ycia

Granty ponownie

dok. ze str. 1

zabezpieczyæ funkcjonowanie szko-

ekologicznym Woda ¿ycia, rozwi-

drugie  umo¿liwiæ uczniom pog³ê-

czy naukowe, a tak¿e uczestniczyli

³y poza godzinami lekcyjnymi, po

w warsztatach psychologicznych.

ment przygotowania do konkursów

pozytywne oceni³a ubieg³oroczne

tematycznych i olimpiad przedmio-

wiêkszoci krajów Unii do ich u¿ycia

koñcem 2005 roku Komenda Powiato-

upowa¿nione s¹ osoby po przeszkole-

wa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Strzel-

niu z zakresu udzielania pierwszej po-

cach Op. otrzyma³a z r¹k Marsza³ka Wo-

mocy z u¿yciem defibrylatora. W Pol-

jewództwa Opolskiego pó³automatycz-

sce natomiast tocz¹ siê dyskusje czy

ny defibr ylator zewnêtr zny. Jest to

defibrylacja to skomplikowany zabieg

urz¹dzenie, w którym wykorzystuje siê

medyczny, czy mo¿e j ednak u¿yci e

impuls elektryczny docieraj¹cy do serca

urz¹dzenia wp³ywa na skutecznoæ

przez elektrody, których koñce umiesz-

udzielania pierwszej pomocy i jak naj-

czone s¹ na powierzchni klatki piersio-

bardziej nale¿y pos³ugiwanie siê nim

wej. Powtarzaj¹c za s³ownikiem termi-

uj¹æ w programie kursów udzielania

nów kardiologicznych, defibrylacja to

pierwszej pomocy. Po raz kolejny pra-

przerwanie szybkiego, nierównego ryt-

wo nie nad¹¿a za ¿yciem.

mu serca i przywrócenie jego prawid³o-

Jednak mimo ¿e nie ma w Polsce prze-

wego rytmu poprzez wyzwolenie wy³a-

pisów cile okrelaj¹cych zasady u¿y-

dowania elektrycznego o du¿ej energii.

cia defibrylatorów przez personel, na-

W województwie opolskim zakupu

zwijmy

umownie,

n i e m e d y c z n y,

jednak pewn¹ modyfikacjê: propo-

szko³a tych zadañ nie mo¿e siê pod-

przed zg³oszeniem ich na konkurs

¿e jest to nawet wskazane. Wówczas

dyrektorów placówek owiatowych

³o 25 projektów. Ostatecznie wydat-

kowalimy na nie prawie 62,2 tysi¹-

-

W tym roku wprowadzilimy

zycje sk³adane przez nauczycieli
mia³y zostaæ zaopiniowane przez

i uszeregowane na swoistej szkolnej

licie rankingowej  dodaje wicesta-

rosta Gaida.  Komisja konkursowa

ca z³otych z przewidzianych ponad

bêdzie mia³a jednak trudniejsze za-

wych uczestniczy³o 588 uczniów z

wiêc dwa razy wiêcej ni¿ w roku

68,25 tysiêcy. W zajêciach granto-

danie, bo zg³oszono 50 projektów, a

ponad trzech tysiêcy stu ucz¹cych

2005. Wprawdzie czêæ z nich sta-

To dziêki grantom pog³êbiali m.in.

niego roku, ale nowy wniosek trzeba

siê w naszych szko³ach.

znajomoæ jêzyków obcych, realizo-

wali badawczy projekt o charakterze

nowi kontynuacjê zadañ z poprzedby³o napisaæ. Wyniki konkursu og³o-

szone zostan¹ zaraz po feriach zi-

urz¹dzenia te w trosce o bezpieczeñ-

rodków finansowych Samorz¹du Woje-

stwo ludzi, s¹ kupowane i umieszczane
np. w Urzêdzie Wojewódzkim w £odzi,

zakup nadzorowany by³ przez koordy-

czy Kopalni Soli w Wieliczce. Na pew-

natora ratownictwa medycznego w Ko-

no defibrylatory maj¹ ju¿ jednostki

mendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu.

stra¿y po¿arnej w £odzi, jednostka ra-

Jeszcze ki l ka l at t emu, na ca³ ym

towników górskich  Jurajska Grupa

wiecie osobami uprawionymi do prze-

GOPR, czy ratownicy drogowi z jed-

prowadzenia defibrylacji byli tylko le-

nostki w Limanowej.

karze. Dzi w ca³ej Europie Zachodniej i

Na dzieñ dzisiejszy w naszej jed-

Stanach Zjednoczonych sprzêt do auto-

nostce do obs³ugi urz¹dzenia zosta³o

matycznej defibrylacji jest ogólnodo-

przeszkolonych 6 stra¿aków ratowni-

stêpny w miejscach u¿ytecznoci pu-

ków.

dami rzeczowymi. Istot¹ grantów

datkow¹ pracê nauczycieli, a nie dodatkowym inwestycjom, tym bar-

dziej, ¿e pod koniec grudnia 2005
szko³y otrzyma³y dodatkowo 150

tysiêcy na sprzêt dydaktyczny. Sta-

ramy siê, by nasza baza coraz bar-

dziej zbli¿a³a siê do standardów europejskich i w ci¹gu ostatnich 7 lat

pokonalimy spory dystans i zrobi-

limy du¿y krok do przodu. W ka¿-

dym razie granty maj¹ stanowiæ próbê motywacji uczniów i odpowiedzi

na ich potrzeby. O tym, co ewentual-

nie jeszcze powinnimy zrobiæ, co
zmieniæ, bêdê stara³ siê rozmawiaæ z

rodzicami na zorganizowanych dla

nich spotkaniach.

Zanotowa³a M. Górka

szych niepe³nosprawnych uczniów

-

powsta³a Szkolna Sala Dowiad-

czania wiata. Sfinansowali nam

szkoln¹ wycieczkê do Ojcowa, Kra-

kowa i Wadowic, pomogli przy orga-

w budynkach u¿ytecznoci publicznej,

Komend¹ G³ówn¹ PSP. Merytorycznie

ne na realizacjê poszczególnych gran-

Bombka wdziêcznoci

to

defibrylatorów dokonano z inicjatywy i
wództwa Opolskiego w uzgodnieniu z

jest, ¿e g³ównie wynagradzamy do-

rok 2006 rodków na ich realizacjê.

uznanie komisji konkursowej zyska-

czeñstwa w województwie opolskim, z

tów nie wi¹za³y siê z du¿ymi nak³a-

odrêbnieniu w bud¿ecie Powiatu na

mie, w czasie godzin lekcyjnych jest

j¹æ. Przyk³ad zesz³ego roku pokaza³,

ty z nimi zwi¹zane. Naszym za³o¿e-

granty. Ta ocena zawa¿y³a na decy-

alne potrzeby uczniów, ich aspiracje

to niemo¿liwe, ale to nie znaczy, ¿e

ryczn¹ projektów, ale równie¿ kosz-

niem jest, by pieni¹dze przeznaczo-

zji o kolejnej edycji konkursu i wy-

i zainteresowania. W klasowym t³u-

mowych. Komisja na pewno braæ bê-

dzie pod uwagê wartoæ meryto-

Komisja Edukacji Rady Powiatu

towych. Granty stanowi¹ bowiem
odpowied nauczycieli na indywidu-

cje paliw, centra handlowe itp.). W

jali swoje pasje sportowe, kulturalne

bianie zainteresowañ i hobby, po trzecie wreszcie  to dodatkowy instru-

Realizuj¹c program poprawy bezpie-

S T R Z E L E C K I

nizacji 30 lecia szko³y, wspieraj¹ finansowo cykliczne wyjazdy na ba-

sen oraz coroczny festyn integracyj-

ny. Pomogli swoimi decyzjami i rodkami finansowymi doposa¿yæ szko-

³ê w specjalistyczny sprzêt terapeu-

tyczny i specjalistyczne pomoce
dydaktyczne oraz wyposa¿enie audio

wizualne

i

multimedialne.

Dziêkujemy Telewizji Polskiej S.A.,
firmom: Roche, Kler, Koltram, Tech-

Dekoracja wi¹tecznej choinki 

na kartkach w³asnej produkcji to po-

kszta³t, szklan¹ lub plastikow¹ po-

czyñców, przyjació³ i sympatyków

Grzegorz Krajeñski, ACO, Packpro-

wan¹, z zimowo-wi¹tecznymi orna-

wyj¹tkowo liczne grono ludzi i in-

oraz Bankowi Spó³dzielczemu w Za-

przestaje biæ. W 90 % przypadków stan ten spowodowany jest migotaniem ko-

kupiæ na swoje drzewko. Ale bomb-

Dzieci i m³odzie¿ z PSP, LO, ZSZ

na, serce nie kurczy siê. Migocz¹ce serce nie pompuje krwi, nie dostarcza tlenu

mu, tak jak to robi siê w Zespole

blicznej (lotniska, dworce, muzea, sta-

Joanna Badowska-Ganeth

Obliczono, ¿e w Polsce, a¿ 40 tysiêcy osób umiera co roku na zawa³ serca. 70

% zgonów w zawale serca to zgony przedszpitalne, wynikaj¹ce g³ównie z opó-

nienia fachowej pomocy. Gdyby bardziej by³y dostêpne automatyczne defibryla-

tory, to mo¿na by by³o uratowaæ wielu z nich.

mieræ spowodowana zatrzymaniem kr¹¿enia to stan, w którym serce nagle

bombka,

ma

zazwyczaj

kulisty

w³okê pomalowan¹ i wybrokatomentami. Tak¹ ozdobê, ka¿dy mo¿e

dziêkowanie dla sponsorów, dar-

fil  Piaszczyñski, RUMO, Ecologic

stytucji.

wadzkiem, Starostwu Strzeleckiemu

mór serca. Jest to stan arytmii w którym czynnoæ serca jest ca³kowicie chaotycz-

kê mo¿na równie¿ wykonaæ same-

w Zawadzkiem, PSP w Kolonow-

nie odbiera dwutlenku wêgla i po 10 minutach od zaistnienia takiego stanu

Szkó³ Specjalnych przy DPS w Za-

PG w Ozimku, ASPR Zawadzkie

mózg umiera. Najskuteczniejsz¹ metod¹, byæ mo¿e jedyn¹ (to niech orzekn¹

fachowcy), jest doprowadzenie impulsu elektrycznego o wysokiej wartoci, przez

pow³oki klatki piersiowej do serca. Pr¹d z defibrylatora zwany inaczej strza³em

lub wstrz¹sem przerywa migotanie komór i daje szansê sercu na podjêcie prawi-

d³owej czynnoci, no i powrót do normalnej pracy.

Z³ó¿ wniosek
kosztów zakupu. Nie jest to refunda-

nie w Strzelcach Opolskich informuje

cja  po z³o¿eniu wniosku a przed za-

wszystkie osoby niepe³nosprawne oraz

kupem, z wnioskodawc¹ jest zawiera-

osoby ich opiekunów, ¿e mo¿na sk³adaæ

na umowa. Wa¿nym elementem wnio-

wnioski o dofinansowanie ze rodków

sku jest zawiadczenie lekarza specja-

Pa ñ s t wo we g o Fu n d u s z u Re h a b i l i t a c j i

listy potwierdzaj¹ce koniecznoæ li-

Osób Ni epe³ nosprawnych. Na t ereni e

kwidacji konkretnej bariery oraz za-

powiatu tymi rodkami dysponuje Rada
Powiatu.

papierow¹ na balonie. Pomalowana i

kupu

konkretnego

rodzaju

nastêpuj¹ce zadania:

jem likwidowanej bariery)
5.

uczestnictwo osób niepe³nospraw-

nych i ich opiekunów w turnusach reha-

architektonicznych.

bilitacyjnych. Dofinansowanie uzale¿-

Mo¿liwoæ

nione jest tutaj od stopnia niepe³no-

dofinansowania do

80% kosztów. Nie jest to refundacja 

sprawnoci osoby niepe³nosprawnej (lub

po z³o¿eniu wniosku a przed zakupem,

grupy inwalidzkiej) oraz kryterium do-

z wnioskodawc¹ jest zawierana umo-

chodowego.

wa.

zaopatrzenie w przedmioty ortope-

dyczne i rodki pomocnicze.
jest

uzale¿nione

Wy m a g a n y m

dokumentem

po-

twierdzaj¹cym niepe³nosprawnoæ, a
od

co za tym idzie mo¿liwoæ ubiegania

udzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia w

siê

zakupie oraz obwarowane kryterium do-

PFRON, jest wa¿ne orzeczenie o nie-

chodowym. W ramach tego zadania do-

pe³nosprawnoci, orzeczenie o stop-

o

dofinansowanie

ze

rodków

finansowywane s¹ m.in. zakupy pielu-

niu niepe³nosprawnoci lub równowa¿-

chomajtek, obuwia ortopedycznego, pro-

ne, którego kserokopiê nale¿y do³¹-

tez, aparatów s³uchowych, wózków in-

czyæ do ka¿dego sk³adanego wniosku.

walidzkich.
Dofinansowanie

Druki wniosków o dofinansowaw

nie mo¿na pobieraæ w siedzibie Po-

Mo¿liwoæ dofinansowania w wyso-

zaopatrzenia

nie w Strzelcach Opolskich przy ul. B.

sprzêt rehabilitacyjny.

wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

koci do 60% kosztów zakupu. Nie jest

Chrobrego 5, w godzinach urzêdowa-

to refundacja  po z³o¿eniu wniosku a

nia: w poniedzia³ki 8:00-16:00, od

przed zakupem, z wnioskodawc¹ jest za-

wtorku do pi¹tku 7:30-15:30.

w i e r a n a u m o w a . Wa ¿ n y m e l e m e n t e m

Szczegó³owych informacji udzielaj¹

wniosku jest zawiadczenie lekarza spe-

pracownicy

cjalisty potwierdzaj¹ce koniecznoæ za-

077 461-33-81 wew. 33, 40.

Centrum

pod

nr

kupu konkretnego rodzaju sprzêtu (specjalnoæ lekarza zwi¹zana z rodzajem re-

Wysokoæ rodków finansowych

habilitowanych schorzeñ)

bêd¹cych do dyspozycji w ramach w/

4.

w zadañ bêdzie znana dopiero pod ko-

Dofinansowanie likwidacji barier w

komunikowaniu siê.
Mo¿liwoæ dofinansowania do 80%

niec pierwszego kwarta³u bie¿¹cego
roku.

zji Miko³aja i wi¹t Bo¿ego Naro-

dzenia s³odkimi oraz bardzo prak-

nej pracy z uczniami niepe³nospraw-

nych z ¯êdowic i szko³y specjalnej

w Strzelcach Opolskich. To oni bar-

dzo profesjonalnie i ¿ywio³owo

wspierali nasze szkolne zajêcia, realizowane

Comenius Akcja 1  Dzieñ Angielski

do szopki, nios¹c radoæ, podarki i
wiat³o betlejemskiej gwiazdy.

Przez ca³y 2005 rok przybywali

nymi intelektualnie.

do nas równie¿ królowie. Za spraw¹

wi¹tecznymi ¿yczeniami, równie¿

wej wra¿liwoci na potrzeby na-

Bombki wdziêcznoci wraz ze

S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿

uczniom szkolnych zespo³ów tanecz-

atralne i zrêcznociowe umiejêtno-

ci. Przybywali do nas, jak pasterze

i wsparcia edukacyjno-rewalidacyj-

i Nadlenictwu Zawadzkie.

tycznymi upominkami. Wspólnie

ku. Dla szkolnej spo³ecznoci jest

sprzêtu

Dofinansowanie likwidacji barier

obdarowali naszych uczniów z oka-

kolêdowali i prezentowali swoje te-

ich hojnoci, ¿yczliwoci i wyj¹tko-

w

ramach

programu

wspó³pracy europejskiej Sokrates-

i Dzieñ Hiszpañski.

Przez ca³y 2005 rok uczniowie

nasi, za darmo korzystali z sali gim-

nastycznej w ZSZ i LO z Zawadz-

kiem oraz z treningów sekcji Karate

Nidan i ASPR Zawadzkie.

Dziêkujemy
Ruhnke J., Soroka G., Sum E..

Interwencja kryzysowa

jem niepe³nosprawnoci oraz rodza-

1.

skiem, ZSZ w Strzelcach Opolskich,

udekorowana charakterystycznym,

(specjalnoæ lekarza zwi¹zana z rodza-

Centrum realizuje z w/w rodków

3.

du¿a. Obklejona klajstrem i sieczk¹

symbolem dobroczynnoci, zaufania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

Dofinansowanie

Nasza, szkolna bombka jest doæ

uproszczonym wizerunkiem zamecz-

Pomoc dla niepe³nosprawnych

2.

wadzkiem.

nodrew Polska S.A., PWC Odra S.A,

szko³y. A w ostatnim roku by³o to

Interwencja kryzysowa stanowi

zespó³ interdyscyplinarnych dzia³añ
podejmowanych na rzecz osób i ro-

dzin bêd¹cych w stanie kryzysu. Jej
celem jest przywrócenie równowagi

psychicznej i umiejêtnoci samo-

dzielnego radzenia sobie, a dziêki

temu zapobieganie przejciu reakcji

kryzysowej w stan chronicznej nie-

wydolnoci psychospo³ecznej. W jej
ramach udziela siê natychmiastowej

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zale¿noci od potrzeb

poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych

schronienia do 3 miesiêcy. Adresata-

mi interwencji s¹ osoby i rodziny. W

szczególnoci interwencja kryzysowa mo¿e dotyczyæ osób dotkniêtych

przemoc¹, zw³aszcza ze strony osób

wspólnie z ni¹ mieszkaj¹cych (mê¿a
czy ojca), choæ ustawodawca zwraca

szczególna uwagê na matki z dzieæmi

i kobiety w ci¹¿y.

W listopadzie ubieg³ego roku

wesz³a w ¿ycie ustawa o przeciw-

dzia³aniu przemocy w rodzinie. Zgromadzenie w jednym akcie prawnym

przepisów dotychczas znajduj¹cych

orodków interwencji kryzysowej.

twiæ, zarówno przedstawicielom

administracji rz¹dowej (finansowa-

siê w ró¿nych dokumentach ma u³a-

wymiaru sprawiedliwoci, jak i samym ofiarom, lepsz¹ ochronê i do-

Natomiast w ramach zadañ z zakresu

nych z bud¿etu pañstwa) powiaty
winny prowadziæ specjalistyczne

chodzenie swoich praw.

orodki wsparcia dla ofiar oraz opra-

re w zwi¹zku z wykonywaniem swo-

kacyjne dla sprawców. Z kolei samo-

Ustawa zobowi¹zuje osoby, któ-

ich obowi¹zków s³u¿bowych mog¹

podejrzewaæ pope³nienie przestêpstwa z u¿yciem przemocy wobec
cz³onków rodziny, do niezw³oczne-

go zawiadomienia o tym policji lub

cowywaæ programy korekcyjno-edu-

rz¹d województwa jest zobowi¹za-

ny do inspirowania i promowania

nowych rozwi¹zañ w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,

opracowywania programów ochrony

prokuratury. Nak³ada równie¿ obo-

dla ofiar oraz ramowych programów

blicznej. I tak gmina w ramach zadañ

j¹cych siê i organizowania szkoleñ dla

wi¹zki na organa administracji pu-

w³asnych jest zobowi¹zana do two-

rzenia programu przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie, prowadzenia
poradnictwa i interwencji w przy-

padku jej zaistnienia i prowadzenia
gminnych orodków wsparcia dla

rodzin dotkniêtych przemoc¹.

Podobne zadania ustawa nak³ada

korekcyjno-edukacyjnych dla znêcaosób realizuj¹cych zadania zwi¹zane
z przeciwdzia³aniem przemocy w
rodzinie. Natomiast do zadañ wojewody nale¿y opracowywanie mate-

ria³ów instrukta¿owych zaleceñ, pro-

cedur postêpowania interwencyjne-

go w sytuacjach kryzysowych zwi¹-

zanych z przemoc¹ w rodzinie dla

na powiaty: tworzenie i prowadze-

osób realizuj¹cych te zadania oraz

mocy w rodzinie oraz prowadzenie

rodzinie.

nie orodków wsparcia dla ofiar prze-

monitorowanie zjawiska przemocy w

