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Badania mammograficzne? Nie! Nie
chcê wiedzieæ! - tak najkrócej mo¿na
by scharakteryzowaæ nastawienie
mieszkanek powiatu strzeleckiego do
badañ profilaktycznych. Dwukrotnie
w naszym dwutygodniku publikowa-
li�my zaproszenie na spotkanie in-
formacyjne na temat profilaktyki.
Mia³o siê odbyæ 22 wrze�nia w sie-
dzibie starostwa. I odby³o siê. Tyle,
¿e przysz³y a¿... 3 panie (s³ownie:
trzy!)
- To dla nas zupe³nie niezrozumia-
³a sytuacja � mówi Wies³awa Kacz-
marek z Wojewódzkiego O�rodka
Koordynujacego Populacyjny Pro-
gram Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi.
- Nie spodziewa³y�my siê t³umów,
ale te¿ nie a¿ tak nik³ego zaintereso-
wania. Jeste�my mocno zaskoczone
tak nisk¹ frekwencj¹. Brak zaintere-
sowania w³asnym zdrowiem u miesz-
kanek powiatu strzeleckiego na-
aprawdê zdumiewa. Tym bardziej, ¿e
w innych regionach mamy zupe³nie
inne do�wiadczenia � np. w Bierawie
panie same prosz¹ o spotkania.
- Powiat strzelecki plasuje siê w
naszych statystykach na szarym koñ-
cu pod wzglêdem przeprowadzonych
badañ (co obrazuje zamieszczona na
1 stronie �powiatu Strzeleckiego�
mapka). Tym bardziej, ¿e w naszych
rejestrach pojawiaj¹ siê dane o ka¿-

Rak piersi? Nie chcê wiedzieæ

dym przeprowadzonym badaniu:
ka¿da pani zarejestrowana jest w
NFZ, ale przecie¿ badanie mammo-
graficzne mo¿e wykonac w dowolnie
wybranym miejscu w Polsce � nie ma
to znaczenia dla nas, bo informacja o
nim pojawia siê w naszej bazie auto-
matycznie.

- Jak statystyki badañ profilak-
tycznych, które przecie¿ moga de-
cydowaæ o czyim� ¿yciu lub �mier-
ci, wygl¹daj¹ w poszczególnych
gminach naszego powiatu?
- W gminie Izbicko z 525 osób
kwalifikujacych siê do badañ zosta³o
przebadanych niespe³na 26,5%; w
Jemielnicy - prawie 21,8% z 629 pañ.
W Kolonowskiem 30,65% z 398
mieszkanek miasta, a w ca³ej gminie
27,4% z 208 kobiet. W Le�nicy �
25,8% z 345 mieszkanek miasta i
23,2% z 478 mieszkanek gminy; w
Strzelcach Opolskich � 26,97% z
2744 mieszkanek miasta i 18,29% z
1208 mieszkanek gminy, w Uje�dzie
� 29,39% mieszkanek miasta z 279
kwalifikuj¹cych siê do badañ i 23,96%
mieszkanek gminy z 288 pañ. Na sza-
rym koñcu tej ponurej statystyki pla-
suje siê Zawadzkie: z 882 mieszka-
nek miasta tylko 19,16% zosta³o ob-
jêtych badaniami, a w pozosta³ych
miejscowo�ciach gminy - tylko
15,2% z 421 kobiet.
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problemy s¹ wspólne. Do nich nale-
¿y finansowanie nadwykonañ. Przy
dobrej kondycji finansowej pañstwa
nie ma z tym najmniejszych proble-
mów � NFZ za nadwykonania p³aci,
natomiast zupe³nie inaczej jest, gdy
kryzys dotyka wszystkie sfery i
NFZ nie ma dodatkowych �rodków.
Nie wyobra¿am sobie, ¿e w sytuacji,
gdy samorz¹dy przy mniejszych
wp³ywach oszczêdzaj¹ na wszyst-
kim, mia³yby sk¹d� znale�æ pieni¹-
dze na pokrycie d³ugów szpitali
(m.in. powsta³ych z braku zap³aty
za nadwykonania, jak jest w przy-
padku opolskiego WCM). Na szczê-
�cie nasz powiatowy szpital od kil-
ku lat prowadzi bardzo racjonaln¹
gospodarkê finansow¹ i nas problem
d³ugów nie dotyczy. Ale te¿ trzeba
dodaæ, ¿e ka¿da z³otówka jest kilka-
krotnie ogl¹dana przed jej wydaniem.
Nie znaczy to jednak, ¿e nie mamy
¿adnych problemów � mamy, choæ-
by z brakiem nastêpstw pokoleñ na
chirurgii (to widoczne jest nie tylko
w naszym szpitalu, dlatego przyda-
³yby siê rozwi¹zania w skali kraju), a
pamiêtajmy, ¿e wykszta³cenie spe-
cjalistów w tej dziedzinie trwa chyba

Szpital ma siê nie�le
najd³u¿ej. Zwrócê te¿ uwagê, ¿e w
s¹siednim powiecie, krapkowickim,
jest równie¿ oddzia³ chirurgiczny, ale
ma znacznie mniejsze ob³o¿enie ³ó¿ek
ni¿ nasz � mo¿e oddzia³ stamt¹d na-
le¿a³oby przenie�æ do naszego szpi-
tala?

Dyrektor strzeleckiego szpitala
Beata Czempiel jest nieco rozczaro-
wana spotkaniem z minister zdrowia.
- Nie wnios³o nic szczególnego; nie
dowiedzieli�my siê, czy mamy szan-
se na lepsze kontraktowanie szpital-
nych us³ug, ani czy nadwykonania
zostan¹ zap³acone. Natomiast infor-
macje dotycz¹ce sytuacji demogra-
ficznej, sanitarnej i finansowej nasze-
go województwa oraz szpitali by³a
bardzo interesuj¹ca. Utwierdzili�my
siê w przekonaniu, ¿e nasz szpital
ca³kiem nie�le wypada na tle innych
placówek. Na razie nie mamy zbyt
wielu nadwykonañ, ale sytuacja mo¿e
siê zmieniæ. Obserwujemy sezono-
wo�æ przyjêæ pacjentów: najmniej jest
ich w III kwartale, ro�nie ich liczba w
IV kwartale (zw³aszcza dzieci, ale i
doros³ych z chorobami dróg oddecho-
wych). Mog¹ nasz szpital wybraæ te¿

pacjenci z innych szpitali, zniecier-
pliwieni, ¿e tam, z powodu nadwy-
konañ, planowane zabiegi chirurgicz-
ne bêd¹ odk³adane na jeszcze pó�niej-
sze terminy. Na razie nie mamy po-
wodów, by nad tym siê zastanawiaæ -
wiêkszy problem dla nas obecnie sta-
nowi zwiêkszenie p³ac dla rezyden-
tów. Otrzymujemy na to wprawdzie
�rodki z Ministerstwa Zdrowia, ale
równocze�nie widaæ wzrost oczeki-
wañ p³acowych pozosta³ej kadry,
przy tym nie wiemy nadal, jak bêdzie
wygl¹daæ finansowanie us³ug przez
NFZ w roku 2010. Zdecydowanie
wiêksze problemy czekaj¹ nas w przy-
sz³o�ci � mówi dyrektor Czempiel �
gdy zmieni¹ siê proporcje wieku pa-
cjentów. Wkrótce skoñczy siê boom
porodowy (spodziewany ok. 2011),
a zacznie nam przybywaæ pacjentów
w wieku ponad 80 lat. Ju¿ dzi� stano-
wi¹ oni ok. dwie trzecie pacjentów na
naszym oddziale wewnêtrznym (53
³ó¿ka), Na ca³ej Opolszczy�nie s¹
tylko dwa oddzia³y geriatryczne � w
Kup i Kêdzierzynie - tymczasem le-
karzy geriatrów brakuje. Wszêdzie,
tak¿e u nas.

M. Górka
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�Przywróæmy pamiêæ�
- nagrodzony projekt

W obecno�ci przedstawicieli am-
basad Izraela, Republiki Litewskiej,
Republiki Federalnej Niemiec, Sta-
nów Zjednoczonych, a tak¿e mini-
sterstw, �rodowisk ¿ydowskich, in-
stytucji historii, kultury i sztuki w
synagodze im. No¿yków w Warsza-
wie odby³a siê 13 wrze�nia fina³owa
prezentacja IV edycji programu edu-
kacyjnego �Przywróæmy pamiêæ�, re-
alizowanego przez Fundacjê Ochro-
ny Dziedzictwa ̄ ydowskiego. Wziê-
³y w niej 32 szko³y ze 164 bior¹cych
udzia³ w IV edycji programu. W�ród
wyró¿nionych i zaproszonych do
Warszawy by³ równie¿ Zespó³ Szkó³
Zawodowych nr1 w Strzelcach Opol-
skich. Eksperci i jurorzy z ¯ydow-
skiego Instytutu Historycznego oraz
Fundacji Ochrony Dziedzictwa
¯ydowskiego docenili pracê uczniów,
którzy w ci¹gu roku szkolnego 2008/
2009 w czasie cotygodniowych spo-
tkañ oraz imprez �rodowiskowych
poznawali historiê i wielokulturo-
wo�æ Strzelec Opolskich.

W dniu 7.12.2008 uczniowie brali
udzia³ w spotkaniu autorskim z pani¹
Teres¹ Smoleñ autork¹ ksi¹¿ki
�Strzelce Opolskie. Miasto i ko�ció³
na prze³omie wieków�. W czasie spo-
tkania pokazano tak¿e dawne pocz-
tówki miasta, a zgromadzeni mieli
okazjê wys³uchaæ wspomnieñ doty-
cz¹cych dziejów miasta przed II
wojn¹ �wiatow¹ i zaraz po jej zakoñ-
czeniu.

W czasie prelekcji Piotra Smyka-
³y, badacza historii lokalnej, w dniu
26.02.2009 pt. �Ziemia Strzelecka od
prehistorii do 1945 roku� uczniowie
mogli zapoznaæ siê z barwn¹ histori¹
wielokulturowego miasta, starymi
fotografiami, mapami, planami mia-
sta. Szczególne miejsce zajê³a histo-
ria spo³eczno�ci ¿ydowskiej w mie-
�cie i jej przedstawicieli. Spotkanie
zakoñczy³ konkurs z nagrodami na
temat historii Strzelec Opolskich.

W dniu 30.03.2009 przygotowa-
no prezentacjê dla uczniów szkó³ gim-
nazjalnych powiatu strzeleckiego

dotycz¹c¹ historii i kultury ¯ydów,
w tym tak¿e zamieszkuj¹cych Strzel-
ce Opolskie. Dziêki pomocy nauczy-
cielki przedmiotów gastronomicz-
nych p. Ma³gorzaty Tacicy i nauczy-
cielki jêzyka niemieckiego p. Sabiny
Mi� oraz p. Miros³awy Stañczak
odby³a siê inscenizacja wesela
¿ydowskiego wraz z pokazem tañ-
ców ¿ydowskich i prezentacj¹ po-
traw kuchni ¿ydowskiej (do ka¿dej
potrawy do³¹czony zosta³ przepis).
Prezentacja projektu �Przywróæmy
pamiêæ� cieszy³a siê du¿ym zainte-
resowaniem 380 uczniów, którzy go-
�cili w tym dniu na Drzwiach Otwar-
tych naszej szko³y. Uczennice przez
kilka godzin przedstawia³y cieka-
wostki dotycz¹ce nieznanej historii i
tradycji ¿ydowskiej grupom m³odzie-
¿y z 8 gimnazjów powiatu strzelec-
kiego

W czasie wizyty w Polsce m³o-
dzie¿y niemieckiej z partnerskiego
miasta Eislingen z Niemiec w dniach
12-19.05.2009 tre�ci zwi¹zane z kul-
tur¹ i histori¹ ¯ydów by³y motywem
przewodnim spotkañ. M³odzie¿ pol-
ska i niemiecka  uczestniczy³a w
wycieczce do Krakowa (zwiedzanie
Kazimierza, synagogi, fabryki Schin-

dlera, getta) i O�wiêcimia (Muzeum
Martyrologii). M³odzie¿ z Niemiec
obejrza³a tak¿e pokaz tañców
¿ydowskich i potraw ¿ydowskich
przygotowany przez m³odzie¿ na-
szej szko³y.

Uczniowie nawi¹zali wspó³pra-
cê z badaczami historii lokalnej Pio-
trem Smyka³¹ i Januszem Berdzikiem
oraz Instytutem Pamiêci Narodowej
Delegatur¹ w Opolu, ̄ ydowskim In-
stytutem Historycznym, ¯ydowsk¹
Gmin¹ Wyznaniow¹ z Wroc³awia.
Sprawdzili te¿ dane dotycz¹ce cmen-
tarza ¿ydowskiego w Strzelcach Opol-
skich i poprawili informacje adreso-
we w bazie cmentarzy Fundacji
Ochrony Dziedzictwa ̄ ydowskiego.
Uzyskali tak¿e dofinansowanie z
Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego na
przeprowadzenie warsztatów histo-
rycznych.

Ca³oroczna praca przynios³a
wspania³e efekty, które doceniono
równie¿ w czasie warszawskiego
podsumowania programu edukacyj-
nego �Przywróæmy pamiêæ�.

koordynator projektu
Miros³awa Stañczak
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W nowym roku szkolnym klub
uczniowski ACTIVA dzia³aj¹cy przy
Liceum Ogólnoszta³c¹cym w Za-
wadzkiem zosta³ objêty patronatem
Europejskiego Roku Kreatywno�ci i
Innowacji. Ten zaszczytny patronat
zosta³ przyznany przez koordyna-
tora projektu Podsekretarza Stanu w
MEN Krzysztofa Stanowskiego.
Dokument zosta³ podpisany przez
Andrzeja Sad³owskiego Dyrektora
Generalnego Fundacji Rozwoju Sys-
temu Edukacji. Przypominamy, ¿e
klub dzia³a przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury
w Powiecie Strzeleckim w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Mieszka I w
Zawadzkiem.

Klub ma nowy zarz¹d, w sk³ad
którego wchodz¹: Agnieszka S³adek,
Klaudia Budner, Aneta Dymarek, Se-
bastian Soloch, Daniel Krawiec. Ze
strony szko³y klubem opiekuj¹ siê
Danuta Schmidt-Winnicka i Zdzis³aw
¯uchowski. W klubie dzia³a ponad
30 uczniów.

W dniach 24.09-2.10.2009 piêt-
nastu klubowiczów jedzie na Ukra-
inê realizuj¹c wymianê miêdzynaro-

ACTIVA - nowe wyzwania

dow¹ z partnerem z U¿gorodu. Pro-
jekt jest finansowany przez Narodo-
we Centrum Kultury z Warszawy. Za-
³o¿eniem jest nie tylko poznanie kul-
tury Zakarpacia. Planujemy wiele
wycieczek wraz z rówie�nikami
uczniów naszej szko³y po zamkach
oraz poznanie legend i miejsc histo-
rycznie wa¿nych dla narodu ukraiñ-
skiego. W kwietniu uczniowie obu
szkó³ odwiedzili Kraków, Pszyczy-
nê, trójwie� beskidzk¹, jak równie¿
Wis³ê.

W pa�dzierniku zapraszamy do
klubu uczniów klas pierwszych za-
czynaj¹cych naukê w naszym liceum.
Liczymy, ¿e wolontariat uczniowski
bêdzie dalej wa¿nym elementem kre-
owania ¿ycia w szkole i naszym re-
gionie.

Piewsz¹ akcj¹ wolontariatu w
tym roku szkolnym by³a integracja
klas pierwszych - cykliczne spotka-
nie, które odby³o siê 10. wrze�nia.
Activa przygotowa³a imprezê inte-
gracyjn¹, w której �wietnie bawili siê
uczniowie klas pierwszych, jak i sami
organizatorzy.


