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Wiêcej krwiodawców
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postaci, m.in. Rados³aw Pazura, Katarzyna Figura, Agnieszka W³odarczyk, Gra¿yna Wolszczak, Maciej
Or³o. Jak co roku latem krwi w szpitalach brakuje, a jej zapasy w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa dramatycznie spadaj¹. Celem
kampanii jest zbiórka pieniêdzy na
zakup nowoczesnego krwiobusu,
który bêdzie nosi³ imiê Jana Paw³a II
oraz rozpropagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Jak wynika z obserwacji ostatniej akcji poboru krwi w Strzelcach
Opolskich, która odby³a siê 17 sierpnia br.  krwiodawcy spisali siê na
medal. Ludzie nie pozostaj¹ obojêtni
i ¿ywo reaguj¹ na probê o oddawanie krwi. W koñcu kiedy ka¿dy z
nas mo¿e znaleæ siê w takiej sytuacji, ¿e bêdzie jej potrzebowa³ i wtedy pozostanie tylko mieæ nadziejê,
¿e znajdzie siê kto chêtny do podzielenia siê ¿yciodajnym p³ynem.

Szpital  sytuacja bez zmian

Czas wyczekiwania

- Wynik finansowy strzeleckiego szpitala nadal jest dodatni. Dziêki temu, ¿e na pocz¹tku roku mielimy sporo tzw.
nadwykonañ  mo¿emy je obecnie rozliczaæ. W tych szpitalach, gdzie takich nadwy¿ek nie ma  przy d³u¿ej trwaj¹cej akcji strajkowej, kiedy nie ma wp³ywów z NFZ, rodzi siê problem. U nas na szczêcie nie, ale te¿ trzeba
przyznaæ, ¿e to kwestia polityki krótkoterminowej.
- A co ze sporem zbiorowym pielêgniarek?
- Dalej trwa. Z jednym ze zwi¹zków zawodowych mediacje dyrekcja szpitala ma rozpocz¹æ na pocz¹tku wrzenia, z drugim  póniej.
Wtorek, 21 sierpnia
Z prasy:
Projekt zmiany ustawy podwy¿kowej jest niezgodny z konstytucj¹ - uwa¿aj¹ pracodawcy. Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy chce zwiêkszenia przez NFZ wyceny
wiadczeñ zdrowotnych o ok. 50-60 proc., co umo¿liwi³oby nie tylko na zachowanie podwy¿ki z 2006 roku, ale
tak¿e na dalsze zwiêkszenie wynagrodzeñ. Natomiast wed³ug rz¹du w³¹czenie pieniêdzy na podwy¿ki do ogólnej
ceny wiadczeñ zdrowotnych, mia³oby nast¹piæ dopiero w
2009 roku. Pielêgniarki uwa¿aj¹, ¿e podwy¿ki musz¹ byæ
op³acane przez NFZ z innych pieniêdzy ni¿ na lecznictwo.

Lekarzy interesuj¹ zmiany
- mówi dr Zbiegniew Brachaczek

Jak widaæ z doniesieñ mediów  polityka dominuje
nad ca³ym naszym ¿yciem. Wszystkie inne problemy odchodz¹ na dalszy plan. Tak¿e s³u¿ba zdrowia staje siê mniej
wa¿na. Pielêgniarki protestuj¹? Lekarze strajkuj¹, bo chc¹
zmiany systemu finansowania s³u¿by zdrowia? A którego
z polityków to obchodzi? A to przecie¿ by³o powodem,
¿e w szpitalach lekarze podjêli akcjê strajkow¹. Tylko to
mo¿e przynieæ d³ugotrwa³e i satysfakcjonuj¹ce zmiany.
Podwy¿ki  tak, ale jako wynik zmian nak³adów na s³u¿bê
zdrowia, a nie jako cel sam w sobie. Jak teraz sytuacja
wygl¹da? Zgodnie z dotychczasow¹ ustaw¹, z 1996 roku,
podwy¿ki mamy zapewnione tylko do koñca tego roku. A
co potem? Polityków interesuj¹ tylko wybory, nas  zupe³nie co innego.
Który z lekarzy w strzeleckim szpitalu wycofa³
swoje wypowiedzenie?
Nie. Wszyscy podtrzymuj¹ swoje ¿¹dania. Ale jak
bêdzie siê rozwija³a sytuacja  trudno na razie powiedzieæ.
Do koñca wrzenia jest jeszcze trochê czasu, a przecie¿
dopiero wtedy mija okres wypowiedzeñ. Gdyby jednak
dosz³o do tego, ¿e z dniem 1 padziernika zabraknie nam
8-10 lekarzy, bêdzie krach. Jestemy placówk¹ zrestrukturyzowan¹ pod ka¿dym wzglêdem, nie wyobra¿am sobie
pracy w zminiejszonej obsadzie  to niemo¿liwe.

Piêkna wie. Najpiêkniejsza?
Tak wygl¹da tzw. krew-karta, która mog¹ otrzymaæ honorowi
krwiodawcy.

Kolejna akcja w Strzelcach Opolskich
ju¿ 21 wrzenia  serdecznie zapraszamy!
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Przy³¹cz siê!

G³ono zrobi³o siê u nas o tej inicjatywie po katastrofie polskiego autokaru we Francji, ale pomys³ jest
starszy. Zrodzi³ siê w USA 2005
roku. Ma umo¿liwiæ ratownikom
mo¿liwoæ po³¹czenia telefonicznego z najbli¿szymi ofiar wypadków,
by zweryfikowaæ ich to¿samoæ,
uzyskaæ niezbêdne informacje dotycz¹ce stanu zdrowia, przebytych
chorób czy za¿ywanych leków.
ICE - skrót od In Case of Emergency (w nag³ym wypadku), to s³owo, pod którym zapisujemy w komórce numer najbli¿szej osoby. Takiej, która zna nasz¹ grupê krwi, wie,
jakie przyjmujemy leki i czy w przesz³oci mielimy k³opoty ze zdrowiem, a jeli tak - jakie to by³y k³opoty. Dodatkowym plusem jest fakt,
¿e skrót znany jest przez ratowników niemal na ca³ym wiecie. Pomylcie, ile czasu poch³onê³oby przeszukiwanie telefonów komórkowych
wszystkich poszkodowanych w
wypadkach, a ile potrzeba na odszukanie tylko jednego numeru.

Do tej ogólnopolskiej akcji
przy³¹czyli siê od 21 sierpnia wszyscy stra¿acy z PSP w Strzelcach
Opolskich.
- Uznalimy to za rewelacyjny pomys³  mówi kpt. Joanna BadowskaGhanem, rzecznik prasowy PSP. Tym bardziej, ¿e to stra¿acy na miejscu wypadku wielokrotnie widz¹ ciê¿ko rannych, z którymi nie ma ¿adnego kontaktu lub w takim w szoku, ¿e
trudno im siê wys³owiæ. Skoro chcemy przekonaæ do tego pomys³u innych, nie mo¿emy tylko namawiaæ,
ale i zachêcaæ czynem. A uwa¿amy,
¿e naprawdê warto! Ka¿dy z nas,
³¹cznie z komendantem, ma ju¿ zapisane w swoim telefonie komórkowym
dane bliskiej osoby pod has³em ICE.
To zdecydowanie u³atwi pracê s³u¿bom ratowniczym, a szybka informacja mo¿e ocaliæ ¿ycie. Dlatego prosimy: przy³¹czcie siê! Wpiszcie w
swoich telefonach ICE!
mg.

Konkurs Tradycyjny
Produkt Opolszczyzny 2007
Zarz¹d Województwa Opolskiego ju¿ po raz trzeci og³osi³ konkurs pn.
Tradycyjny Produkt Opolszczyzny.
Jego celem jest wzmocnienie pozycji rynkowej produktów o charakterze
lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz ich promocja. Konkurs ma sprzyjaæ powstaniu rynku produktów wysokiej jakoci, dostêpnych
dla konsumentów i oferowanych przez producentów z województwa opolskiego. Dzia³anie ma równie¿ na celu przygotowanie wytwórców takich produktów do ubiegania siê o ich rejestracjê w Unii Europejskiej.
Tegoroczna edycja Konkursu jest przeznaczona przede wszystkim dla
producentów produktów tradycyjnych, którzy chc¹ braæ udzia³ w budowaniu
rynku produktów wysokiej jakoci, tradycyjnych, uto¿samianych z regionem.
Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia do 31 padziernika 2007 r. Rozstrzygniêcie Konkursu nast¹pi do dnia 23 listopada br , po rozpatrzeniu wniosków
przez Komisjê Konkursow¹.
Regulamin konkursu i formularz zg³oszenia mo¿na pobraæ ze strony:
www.umwo.opole.pl
Nagrody w wysokoci 1000 z³ otrzyma 10 produktów, które zostan¹
ocenione zgodnie z przyjêtymi kryteriami.

W og³oszonym ju¿ po raz dziewi¹ty przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Opolskiego konkursie
Piêkna wie opolska o tytu³ najpiêkniejszej walczyæ bêdzie 13 wsi i
15 zagród. Gminy zg³osi³y te¿ 18
projektów w kategorii Najlepszy
start w odnowie wsi. Wród nich
znalaz³y siê projekty odnowy dwóch
wsi w gminie Jemielnica: £aziska i G¹siorowice, a tak¿e Rozmierzy i niezdrowi. Dodajmy jeszcze, ¿e o tytu³
najpiêkniejszej zagrody ubiega siê
gospodarstwo agroturytyczne pañstwa Biskup z Jemielnicy.
Wsie, zagrody i projekty oceniaæ
bêd¹ trzy zespo³y fachowców w
dniach od 21 do 31 sierpnia. Uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê we wsi,
która zostanie og³oszona laureatk¹ tegorocznej edycji konkursu 20 padziernika.

Mia³o byæ piêknie. Nie by³o
Z dniem 31 sierpnia 2007 roku koñczy siê realizacja projektu nr Z/2.16/
II/2.2/14/06 pn. Stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ w powiecie strzeleckim w roku szkolnym 2006/2007.
Czy stypendia unijne pojawi¹ siê w roku szkolnym 2007/2008 - jeszcze
nie wiadomo.
W rzeczywistoci ostatnie stypendia wyp³acono ju¿ w czerwcu, w
tym samym miesi¹cu przeprowadzony zosta³ audyt zewnêtrzny, który
potwierdzi³ prawid³ow¹, zgodn¹ z zapisami umowy o dofinansowanie oraz
regulacjami krajowymi i unijnymi realizacjê zadania. W roku szkolnym
2006/2007 ze stypendium w wysokoci 100,00 PLN miesiêcznie skorzysta³o ³¹cznie 104 uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa dojrza³oci funkcjonuj¹cych w powiecie
strzeleckim. 100 osób zakwalifikowano do udzia³u w projekcie, natomiast
kolejne 4 wesz³y do projektu w trakcie jego trwania z listy rezerwowej w
miejsce 2 uczniów., którzy opucili
ponad 40 godzin bez usprawiedliwienia oraz 2, którzy zrezygnowali z
przystêpowania do egzaminu maturalnego.
Po tym optymistycznym akcencie
dotycz¹cym ostatniej edycji stypendiów unijnych, jakie wyp³acono w
ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, czas na krótkie podsumowanie.
Mia³o byæ tak piêknie, a by³o  jak

wszyscy zapewne pamiêtaj¹  nerwowo, chaotycznie i wielokrotnie
uczniowie byli rozczarowani i zawiedzeni takim wsparciem. Ci¹g³e zmiany przepisów i wytycznych, niepewnoæ i wynikaj¹ce z nich opónienia w wyp³atach stypendium na
d³ugo pozostan¹ w pamiêci osób, które zetknê³y siê ze stypendiami. Z
pewnoci¹ zapamiêtaj¹ je uczniowie
i ich rodzice, zw³aszcza ci, którzy korzystali z nich w czasie, gdy warunkiem wyp³aty gotówki by³o przedstawienie faktur, rachunków lub biletów miesiêcznych. Niby wszystko
by³o jasne i oczywiste  refundacji
podlega³y wy³¹cznie wydatki poniesione na cele edukacyjne - ale Urz¹d
Marsza³kowski bardzo czêsto kwestionowa³ np. zakup kilku t-shirtów
po parê z³otych, argumentuj¹c to w
ten sposób, ¿e celem stypendium nie
jest zapewnienie os³ony socjalnej, ale
wyrównanie szans w dostêpie do
edukacji. Drugi powa¿ny zarzut dotyczy³ opónieñ w wyp³acie stypendiów. Skoro stypendium przys³ugiwa³o osobom pochodz¹cym z rodzin
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji
materialnej, w jaki sposób rodzice
ucznia mieli sobie pozwoliæ na za-

mro¿enie na parê miesiêcy znacznych
kwot pieniêdzy? (Konieczne by³o
zakupienie artyku³ów szkolnych z
w³asnej kieszeni po to, by w momencie otrzymania rodków na wyp³aty
stypendiów móc przedstawiæ fakturê lub rachunek i dostaæ zwrot gotówki). W rezultacie wielu uczniów
nie wykorzysta³o w 100% ca³ej nale¿nej im kwoty wsparcia. Kiedy w
koñcu wprowadzono finansow¹ formê wyp³aty  ju¿ bez faktur i rachunków  wszyscy odetchnêli. W pierwszym roku co prawda zmiana forma
wyp³aty stypendium w trakcie realizacji projektu wywo³a³a sporo zamieszania  g³ównie z powodu ró¿nych
interpretacji sposobu naliczania stypendium osobom, które przekraczaj¹
dozwolony limit godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia  ale
potem mog³o byæ ju¿ tylko lepiej.
Co ze stypendiami w roku szkolnym
2007/2008? Jeszcze nie wiadomo.
Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e
m¹drzejsi o dowiadczenia z poprzednich lat twórcy zasad, które
bêd¹ obowi¹zywaæ w nowym okresie programowania 2007-2013, wyci¹gn¹ wnioski i tym razem stypendia spe³ni¹ sw¹ rolê  wyrównanie
szans w dostêpie do edukacji - bez
wiêkszych problemów. W razie pojawienia siê jakichkolwiek informacji
na ten temat, opublikujemy je w gazecie Powiat Strzelecki i na naszej
stronie internetowej.
Anna Gawlik

