6

P O W I A T

Roksana ma

Gor¹co na Konwencie
czypospolitej, Minister Zdrowia,

profesor, wypowiada³ siê w taki sposób, z którego wynika, ¿e mo¿na

omin¹æ prawo i przeznaczyæ pieni¹-

dze z bud¿etów samorz¹du terytorialnego na finansowanie podwy¿ek

w s³u¿bie zdrowia. To nieprawda!

Nie ma mo¿liwoci prawnych finan-

sowania podwy¿ek p³ac pracowni-

ków s³u¿by zdrowia przez samorz¹d

powiatowy. Jedynym p³atnikiem jest
i mo¿e byæ, w dzisiejszych uwarun-

kowaniach prawnych, tylko i wy³¹cznie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Konwent Starostów ostro protestuje

przeciwko takim metodom i jedno-

rz¹du w sprawie podwy¿ek p³ac dla
pracowników ochrony zdrowia.

Krytycznie oceniamy stanowi-

sko Ministra Zdrowia w tej sprawie
wyra¿one miêdzy innymi podczas

Tak d³ugi wyjazd tak du¿ej gru-

mi nie by³by mo¿liwy, gdyby nie

wsparcie finansowe Powiatu Strzeleckiego (10 tys. z³otych) i Urzêdu

ki zdrowotnej (na któr¹ sk³ada siê
Wyciszenie konfliktów p³aco-

Protestujemy przeciwko wpro-

wadzaniu w b³¹d opinii publicznej,
zwi¹zków zawodowych
dów medycznych.

i samorz¹-

Zadoæuczynienie ¿¹daniom pra-

cowniczym przez samorz¹dy tery-

torialne nie mo¿e byæ zrealizowane
w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów

prawa.

Nie

tylko

dlatego,

¿e nie otrzymuj¹ one rodków na re-

alizacjê zadañ z zakresu ochrony

zdrowia, ale tak¿e dlatego, ¿e zarów-

no ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej jak i ustawa o finansach pu-

blicznych, nie przewiduj¹ mo¿liwo-

ci finansowania przez samorz¹dy

dzia³alnoci bie¿¹cej zak³adów opie-

nosi ok. 24 tys. z³.

to tytu³ konkursu fotograficznego

Zwracamy uwagê tak¿e na fakt,

pejski przy Fundacji Rozwoju l¹-

203, której negatywne konsekwencje na wiele lat rozregulowa³y system

ochrony zdrowia w Polsce, obci¹¿y³y finansowo samorz¹dy terytorial-

ne, ograniczaj¹c na d³ugi czas ich mo¿-

liwoci rozwojowe (miêdzy innymi
dotyczy to organów za³o¿ycielskich,
które przejê³y na siebie wielomilio-

nowe zobowi¹zania zlikwidowanych
zak³adów opieki zdrowotnej).

Oczekujemy, ¿e Rz¹d Rzeczypo-

spolitej Polskiej podejmie szybkie i
skuteczne rozwi¹zania umo¿liwiaj¹-

ce, z jeden strony zagwarantowanie
ubezpieczonym wiadczeñ zdrowot-

nych na nie ni¿szym ni¿ obecnie poziomie, a z drugiej spe³nienie postu-

latów p³acowych pracowników s³u¿by zdrowia.

Ka¿da kobieta pragnie urodziæ

dziecko.

Czêsto jednak nie zdaje sobie

sprawy, ¿e zdrowie jej przysz³ego

dziecka zale¿y w znacznym stopniu

od nie samej  jej zdrowia oraz wa-

runków i stylu ¿ycia w okresie po-

przedzaj¹cym zajcie w ci¹¿ê. Jedn¹

przyjmowanie kwasu foliowego na-

le¿y rozpocz¹æ co najmniej 4 tygo-

dnie przed zajciem w ci¹¿ê i kontynuowaæ w pierwszym jej trymestrze.

Uzupe³nienie diety tym cennym
mikroelementem zmniejsza o 75%
ryzyko wyst¹pienia wad cewy nerwowej u noworodków.

W celu uzyskania odpowiednie-

go poziomu kwasu foliowego w orga-

biæ dla swego nienarodzonego jesz-

-

cze dziecka jest codzienne przyjmo-

wanie kwasu foliowego
w dawce 0,4 mg.

Kwas foliowy jest witamin¹ z

grupy B, która ochrania rozwijaj¹cy
siê p³ód przed powstaniem wad wro-

dzonych mózgu i rdzenia krêgowe-

go, zwanych wadami cewy nerwo-

wej. Nale¿¹ one do najciê¿szych wad
wrodzonych noworodków. G³ówne

typy tych wad, to bezmózgowie i

przepukliny mózgowo - rdzeniowe.

Bezmózgowie zawsze jest przy-

czyn¹ mierci dziecka, natomiast

przepuklina mózgowo  rdzeniowa

nizmie, przysz³a mama powinna:

spo¿ywaæ wiêksz¹ iloæ produk-

tów naturalnie bogatych w kwas fo-

liowy takich jak: brukselka, szpinak,

broku³y, szparagi, kapusta, kalafior,
sa³ata, fasola, groch, soja, pomarañ-

cze, sok pomarañczowy, w¹tróbka,
dro¿d¿e,

-

wybieraæ produkty spo¿ywcze

wzbogacane kwasem foliowym np.
p³atki niadaniowe,
-

malowaniem korytarza.

- Najwiêkszy zakres i najwiêksze
nak³ady finansowe planujemy w

strzeleckim Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1. Po przeprowadzeniu remontu hal warsztatowych ma tu po-

wstaæ orodek egzaminacyjny z
przedmiotów zawodowych. Zadanie
finansowane jest z bud¿etu Powiatu

Strzeleckiego oraz ze rodków Kontraktu Wojewódzkiego. Ale to nie

wszystko: modernizacja budynku

nowanych tu prac. Staramy siê o do-

organizowanego przez Dom Euro-

Ochrony rodowiska, po to, by po-

tem móc przeprowadzic tu audyt
energetyczny. Warto tu dodaæ, ¿e pod

codziennie przyjmowaæ 0,4 mg

kwasu foliowego w postaci tabletki

kalnych. Jego celem, jak pisz¹ or-

jów, widzianych oczami mieszkañców województwa opolskiego i

niami. Jeli uda sie nam na to pozy-

skaæ pieni¹dze, i to du¿e, z tzw. Me-

chanizmu Norweskiego (jego kolejny
etap rusza we wrzeniu), to bêdzie-

my mogli tu rozwijaæ ideê opieka

przez sport. I bêdziemy to has³o
stosowaæ nie tylko wobec uczniów

naszej szko³y, ale ca³ej strzeleckiej

m³odzie¿y, zw³aszcza z dzielnicy
Centrum - mówi W. Gaida.

Remonty zostan¹ przeprowadzone
równie¿ w Zespole Szkól im. A. Ka-

miñskiego w Strzelcach Op.: obejm¹
dwa pomieszczenia do zajêæ rewalidacyjno-diagnostycznych, wietlcy

integracyjnej (dotacja w ramach Projektu Romskiego), ogrodzenie, a tak-

¿e remonty ci¹gów pieszych.

Natomiast o najwiêkszej inwestycji
w szkolnych placówkach - w SOSW

w Lenicy - piszemy w osobnym
tekcie (Ponad pó³ hektara boisk)

dzieci i m³odzie¿y

utrwalenie specyfiki i klimatu fotografowanych miejsc.

niepe³nosprawnej

W konkursie mog¹ braæ udzia³ dzieci, m³odzie¿ oraz doroli w trzech

kategoriach wiekowych: do 14. lat,
od 15. do 20. lat oraz od 21. lat.

W dniu 15 lutego br. z³o¿ono wnio-

Termin nadsy³ania zg³oszeñ:

sek do Pañstwowego Funduszu Osób

31. lipca 2006 r.

Niepe³nosprawnych  Oddzia³ Opol-

Termin nadsy³ania zdjêæ:

ski o dofinansowanie nastêpuj¹cych

30. wrzenia 2006 r.

projektów:
1.

Og³oszenie wyników konkursu:

w obszarze A programu  Doposa¿enie bazy dydaktycznej i

do 11. padziernika 2006 r.

rehabilitacyjnej SOS-W w Lenicy
2.

w obszarze B programu  Doposa¿enie pomieszczeñ mieszkalnych u¿ytkowanych przez
wychowanków internatu SOS-w

zawieraj¹cej wy³¹cznie kwas foliowy
lub preparatu multiwitaminowego, w

w Lenicy

dawka tej witaminy ( co najmniej 0,4

Wniosek zosta³ pozytywnie roz-

sk³ad którego wchodzi odpowiednia
mg ).

Dzienna dawka kwasu foliowego

jest ca³kowicie bezpieczna. Jest on

dobrze tolerowany przez organizm,
nie wywo³uje skutków ubocznych.

Poniewa¿ witamina ta zapobiega równie¿ niedokrwistoci i rozwojowi

mia¿d¿ycy oraz zmniejsza ryzyko

zachorowania na chorobê nowotworow¹ i depresjê, powinni pamiêtaæ o
niej równie¿ mê¿czyni.
Zachêcamy

wszystkich,

a

w

szczególnoci kobiety, które mog¹
zajæ w ci¹¿ê, aby codziennie w swojej diecie uwzglêdnia³y kwas foliowy
w dawce 0,4 mg.

Patrycja P³oszaj

patrzony przez Zarz¹d PFRON i w
dniu 6 czerwca 2006 roku podpisano
umowê o dofinansowanie ze rodków
PFRON wymienionych wy¿ej pro-

4.710,53 z³ (w ramach obszaru B programu). Zgodnie z procedurami realizacji Programu, Powiat Strzelecki
zobowi¹zany jest zapewniæ kwotê
rodków w³asnych nie ni¿sz¹ ni¿
523,39 z³ w ramach obszaru B. W
obszarze A mo¿na by³o ubiegaæ siê o
100% dofinansowania.

Przewidziane do realizacji w obszarze A zadanie polegaæ ma na doposa¿eniu salki korekcyjnej i ma³ej
salki gimnastycznej w szkole w dodatkowy sprzêt:
-

atlas Mega Fitness 4-stanowiskowy  1 szt,

upoledzenie umys³owe. Polska nale¿y do krajów o najwiêkszej czêsto-

-

kozio³ gimnastyczny  1 szt,

ci wystêpowania wad cewy nerwo-

-

materace rehabilitacyjne  6 szt,

wej. Rocznie z takimi wadami rodzi

siê ok. 1500 dzieci. Ponad 90% dzie-

-

stojak do skoku wzwy¿ -1 szt,

-

poprzeczka do skoku wzwy¿ 

ci rodzi siê zdrowym matkom i w

2 szt,

rodzinach, w których nigdy wczeniej

-

dziecko z tak¹ wad¹ nie przysz³o na

materac do zeskoku wraz z ko³derk¹  1 szt,

wiat.

By uchroniæ dziecko przed wadami uk³adu nerwowego, poziom

kwasu foliowego w organizmie ko-

biety powinien byæ wystarczaj¹cy,

-

rowery  6 szt,

-

rolki  4 szt,

-

³awka gimnastyczna z równowa¿ni¹  4 szt.

wówczas gdy rozwija siê mózg i

rdzeñ krêgowy dziecka, a wiêc po-

Realizacja projektu pozwoli na

miêdzy 2  4 tygodniem po zap³od-

niedawno oddana do u¿ytku nowa sie-

dziba Banku Spó³dzielczego w Zawadzkiem

stycznego wyposa¿enia rehabilitacyjnego oraz zwiêkszenie liczby pomieszczeñ doposa¿onych (wyposa¿onych) w sprzêt rehabilitacyjny.
Uzupe³nienie i wzbogacenie wyposa¿enia pomieszczeñ rehabilitacyjnych SOS-W w Lenicy

zwiêkszenie liczby uczniów i wychowanków korzystaj¹cych ze specjali-

w specjali-

styczny sprzêt rehabilitacyjny sprzyjaæ bêdzie zwiêkszeniu poziomu zajêæ maj¹cych na celu poprawê kondycji fizycznej i zdrowia uczniów
oraz wychowanków orodka. Pozwoli to na przyspieszenie procesu rehabilitacji a poziom zabiegów terapeutycznych podniesie siê daj¹c tym samych lepsze efekty w krótszym czasie stwarzaj¹c osobom niepe³nosprawnym lepsze warunki funkcjonowania w swym otoczeniu.

jektów do wysokoci 20.550,05 z³
(w ramach obszaru A programu) i

PSSE w Strzelcach Op.

ci cia³a, a niekiedy tak¿e znaczne

nie wie, ¿e jest w ci¹¿y. Dlatego

obiekty sportowe z prawdziwego

w dostêpie do nauki

zarówno Polski, jak i innych jej kra-

Nowa siedziba banku

Kolonowskie -

wokó³ szko³y rozumiemy tak¿e
zdarzenia, z tartanowymi nawierzch-

Edukacja  program pomocy

ganizatorzy jest pokazanie obra-

zów ¿ycia codziennego Europy -

zwykle powoduje parali¿ dolnej czê-

nieniu, kiedy kobieta zwykle jeszcze

pojêciem uporz¹dkowanie terenów

ska oraz Wspierania Inicjatyw Lo-

na stronie www.domeuropejski.pl

z bardzo wa¿nych, a zarazem bar-

dzo prostych rzeczy jakie mo¿e zro-

wrzeniowym jubileuszem szko³y z

datkowe rodki, m.in. w Banku

ZANIM POJAWI SIÊ NOWE ¯YCIE...
zdrowe i najpiêkniejsze na wiecie

uda siê nam jeszcze zd¹¿yæ przed

³y to równie¿ wchodzi w zakres pla-

na barki samorz¹du terytorialnego

wy¿ek p³ac w ochronie zdrowia przy-

mieszczeñ administracji szko³y mo¿e

gospodarowanie terenów wokó³ szko-

codziennego

obowi¹zków pañstwa.

Oprócz pomalowania trzech po-

g³ównego, nowa elewacja, stolarka

- obrazy ¿ycia

kolejnym dowodem na przerzucanie

dowych w tym samym miecie.

okienna oraz termomodernizacja i za-

Europa

wych kosztem tych, którzy nie s¹

pominaj¹ rozwi¹zania tzw. ustawy

ca br.

Opolskiego, bo koszt wyjazdu wy-

s³u¿bê zdrowia jest nieuczciwe i jest

dysponentami rodków na publiczn¹

kim, zobowi¹zuj¹ce organy za³o¿y-

nia porozumieñ p³acowych od 1 lip-

Marsza³kowskiego Województwa

równie¿ fundusz p³ac).

i¿ aktualne propozycje realizacji pod-

cielskie do podejmowania i zawiera-

cach rz¹dzi 1.300 -osobowa rzesza

py m³odych ludzi wraz z opiekuna-

konferencji w dniu 21 czerwca 2006
roku w l¹skim Urzêdzie Wojewódz-

kaza³ je prezydent Kielc przedpo-

my w nastêpnym numerze).

w ochronie zdrowia

konsekwencji deklaracji politycznej

Roksanie Z³otkowskiej prze-

m³odzie¿y (szerzej o tym napisze-

w sprawie realizacji pracowniczych postulatów p³acowych

rzucaniu na organy za³o¿ycielskie

otrzyma³a klucze do miasta!

na stronie 6).

Powiatów Polskich (publikujemy je

Warszawa, 6 lipca 2006 r.

Zwi¹zek Powiatów Polskich

Terne Sterne). W dodatku uhonoro-

wana zosta³a jeszcze w inny sposób:

³udniem 12 lipca. Od dzi w Kiel-

Zwi¹zku Powiatów Polskich

protestuje przeciwko dzia³aniom Mi-

dok. ze str 5

dok. ze str 1

g³onie popar³ stanowisko Zwi¹zku

STANOWISKO

nistra Zdrowia polegaj¹cym na prze-

Co robi siê latem w szko³ach

klucze do Kielc!

dok. ze str 1

S T R Z E L E C K I

W ramach realizacji projektu w
obszarze B programu planuje siê doposa¿enie pomieszczeñ mieszkalnych w internacie przy SOS-W w
Lenicy w nastêpuj¹ce elementy umeblowania dla 4 osób (wychowanków),
które udokumentowa³y posiadanie
orzeczenia o niepe³nosprawnoci lub
o stopniu niepe³nosprawnoci:
-

tapczany  4 szt,

-

szafy ubraniowe dwudrzwiowe 
4 szt,

-

szafki nocne  4 szt,

-

krzes³a wietlicowe  4 szt,

-

stoliki wietlicowe  4 szt.

Celem projektu jest podwy¿szenie poziomu wyposa¿enia pomieszczeñ mieszkalnych internatu zajmowanych przez niepe³nosprawnych
wychowanków. Zaopatrzenie niepe³nosprawnych mieszkañców internatu w nowe meble pozwoli na lepsze
zabezpieczenie ich podstawowych
potrzeb ¿yciowych. Realizacja projektu pozwoli na zwiêkszenie liczby
niepe³nosprawnych uczniów i wychowanków zamieszkuj¹cych internat przy SOS-W

w Lenicy korzy-

staj¹cych ze zmodernizowanej infrastruktury socjalno-bytowej w tej placówce.

