
5P O W I A T   S T R Z E L E C K I

- Panie zg³aszaj¹ siê na badania
profilaktyczne? � pytam ordyna-
tora Oddzia³u Ginekologiczno-
Po³o¿niczego w strzeleckim szpi-
talu, doktora Andrzeja Banysia.
- W zesz³ym roku nie uda³o siê nam

wykonaæ wszystkich przewidzia-
nych programami badañ: 510 z 800
planowanych mammografii i tylko
164 z 500 w programie profilaktyki
raka szyjki macicy. Mam nadziejê,
¿e w tym roku sytuacja nie powtó-
rzy siê, choæ niektóre osoby trudno
przekonaæ o celowo�ci przebadania
siê: matka nie chodzi³a � mówi¹ � to
i mnie to niepotrzebne. A badania s¹
konieczne: w ubieg³ym roku w trak-
cie programu profilaktyki wykryli-
�my u naszych pacjentek 2 nowo-
twory szyjki macicy i 10 zmian
przedrakowych, a w czasie badañ
mammograficznych � 6 przypadków
raka. W tym roku � ju¿ dwa przy-
padki, z czego jeden w stanie tak bar-
dzo zaawansowanym, ¿e pacjentka
ju¿ nie ¿yje.
- Jak wobec tego przekonywaæ?
- Wszelkimi sposobami, prelekcja-
mi, ulotkami, artyku³ami w prasie,
radio i telewizji nawet og³oszeniami
z ambony, jak to bywa³o wcze�niej.
My�lê jednak, ¿e w Japonii znale-
ziono najlepszy sposób: ¿adna z ko-
biet nie zostanie zatrudniona, je�li
wcze�niej nie przejdzie wszystkich
badañ, m.in. u ginekologa, które rów-
nie¿ wchodzi tam w zakres badañ
okresowych. U nas nie jest to norm¹,
a powinno. Z moich obserwacji wy-
nika, ¿e do wizyt u ginekologa naj-

trudniej przekonaæ mieszkanki wsi.
- Jak czêsto badania cytologicz-
ne nale¿y powtarzaæ?
- Rak szyjki macicy jest tak pod-
stêpn¹ chorob¹, ¿e nie daje pocz¹t-
kowo ¿adnych objawów. Dlatego do
ginekologa powinno siê zg³aszaæ
przynajmniej raz w roku, a  badania
cytologiczne wykonywaæ co dwa
lata. Teoretycznie, bo to lekarz po
jednym badaniu okre�la datê nastêp-
nego i w razie stwierdzenia niepra-
wid³owo�ci ukierunkowuje dalsze po-
stêpowanie, np. dodatkowe badania
USG, nawet dopochwowe, kolono-
skopiê czy rektoskopiê. Warto za-
uwa¿yæ, ¿e w trakcie badania gine-
kologicznego mo¿na wykryæ zmia-
ny w jelicie grubym.

- Czy stwierdzenie zmian
przedrakowych zawsze oznacza
pó�niejsze zachorowanie na raka?
- Absolutnie nie: zmiany przedra-
kowe s¹ w pe³ni wyleczalne, podob-
nie jak rak w stopniu 0 rokuje ca³ko-

wite wyleczenie. Rozpoznanie raka
szyjki macicy w odpowiednio wcze-
snym stadium nie jest równoznaczne
z wyrokiem �mierci. Ale u nas przy-
czyn¹ tak wysokiej umieralno�ci jest
pó�ne wykrycie choroby, która jest
ju¿ w takim stadium zaawansowania,
¿e niemo¿liwe staje siê skuteczne le-
czenie. Temu w³a�nie musimy zapo-
biec.
- A piersi? Co powinno nas za-
niepokoiæ?
- Wszelkie zmiany, których wcze-
�niej nie dostrzegli�my: guzek, wci¹-
gniêcie lub uwypuklenie brodawki,
zmiany na skórze, wydzielina z gru-
czo³u. Dlatego tak wa¿ne jest regular-
ne samobadanie piersi, najlepiej po
miesi¹czce, bo wiele osób skar¿y siê
na napiêcie przedmiesi¹czkowe. Ko-
bieta zna swój organizm bardzo do-
brze, dlatego to ona w³a�nie zapewne
najwcze�niej zauwa¿y jakiekolwiek
odchylenia od normy. A ka¿dy guzek
utrzymuj¹cy siê niezale¿nie od fazy
cyklu miesi¹czkowego jest podejrza-
ny. Je�li taki zauwa¿ymy � koniecz-
ne jest natychmiastowe zasiêgniêcie
opinii lekarza. Zleci na pewno bada-
nie mammograficzne. Mo¿e to jed-
nak nie wystarczyæ: w przypadku
wykrycia zmian mammografia na
przyk³ad nie do koñca zró¿nicuje

zmiany ³agodne od z³o�liwych. Cza-
sem wiêc lekarz zleca wykonanie do-
datkowo USG piersi lub badanie re-
zonansem magnetycznym, tego jed-
nak w naszym szpitalu siê nie wyko-
nuje. Potem konieczna mo¿e okazaæ
siê biopsja, ewentualnie intra. Wa¿ne
jest, by do lekarza chodziæ systema-
tycznie i regularnie powtarzaæ bada-
nia. Mammografia mo¿e wykryæ
zmiany od 2 do 4 lat wcze�niej, za-
nim stan¹ siê one jawne klinicznie. Im
wcze�niej zmiany zostan¹ wykryte
� tym lepiej dla zdrowia i ¿ycia pa-
cjentki. Zachêcam wiêc do skorzy-
stania z zaproszeñ do przeprowadze-
nia badañ profilaktycznych w na-
szym szpitalu.

Rozmawia³a Marta Górka

Czynnikami ryzyka dla raka sutka s¹:
Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta wraz z wiekiem po ukoñcze-
niu 35 lat, a najwiêcej zachorowañ wystêpuje pomiêdzy 50 a 70 rokiem
¿ycia

* Rak sutka u matki lub siostry
* Oty³o�æ
* Bezdzietno�æ
* Wieloletnie stosowanie hormonalnych �rodków antykoncepcyjnych

Czynnikami ryzyka dla raka szyjki macicy s¹:
* Wiek 25-55 lat
* Wcze�nie rozpoczête ¿ycie p³ciowe, czêsta zmiana partnerów.
* Zaka¿enie wirusem HPV
* Stosowanie hormonalnych �rodków antykoncepcyjnych, zw³aszcza

przed 20 rokiem ¿ycia
* Stany zapalne spowodowane zaka¿eniami przenoszonymi drog¹

p³ciow¹.
* Nieprzestrzeganie higieny osobistej, szczególnie higieny ¿ycia p³cio-

wego.
* Z³e warunki socjalno-ekonomiczne, niedobory ¿ywieniowe, brak wita-

min

Nie daj siê rakowi

- Wiele problemów poruszanych w
Stanowiskach ZPP oraz podobnego
typu dokumentach innych organiza-
cji zrzeszaj¹cych samorz¹dy, np.
Zwi¹zku Miast Polskich, Unii Me-
tropolii, czy Zwi¹zku Województw
- mówi starosta Józef Swaczyna � nie
jest branych przez rz¹dz¹cych pod
uwagê. Dobrym przyk³adem jest tu
finansowanie dróg.
- Jako Zwi¹zek Powiatów Polskich
informuj¹c o katastrofalnym stanie
dróg samorz¹dowych, zw³aszcza po-
wiatowych, sugerowali�my, by w³a-
dze kraju podjê³y dzia³ania zmierza-
j¹ce do radykalnej zmiany tej sytu-
acji. Niestety w zapisach programów
operacyjnych przygotowywanych w
ramach Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2007 � 2013 brak jest jakiej-
kolwiek wzmianki o roli dróg powia-
towych i gminnych oraz propozycji
ich modernizacji czy te¿ rozbudowy.
Równie¿ Strategia Rozwoju Trans-
portu zak³adaj¹c do 2013 roku wzrost
liczby samochodów o 28 - 39 %, a
przewozów ³adunków transportem
samochodowym o 19 - 35 %, pomija
ca³kowicie sprawê rozwoju dróg na
szczeblu powiatowym i gminnym! A
przecie¿ samorz¹dy nie s¹ w stanie
sfinansowaæ inwestycji drogowych,
bo tylko w naszym powiecie � by
stan dróg doprowadziæ do takiego po-
ziomu jak w wielu krajach UE � trze-
ba by³oby na to wydawaæ 15 mln z³o-
tych ka¿dego roku przez 5 lat. Bar-
dzo du¿o, prawda? Ale to drogie za-
dania: remont 250-metrowego odcin-
ka drogi Jêdrynie-Osiek, wraz z wy-

Co zosta³o z samorz¹dno�ci?
W kilku ju¿ numerach naszego dwutygodnika opublikowane zo-

sta³y Stanowiska Zwi¹zku Powiatów Polskich czy Konwentu Staro-
stów Województwa Opolskiego. Niektóre ostre w tonie, inne � ³agod-
niejsze, ale zawsze zwi¹zane z istotnymi w ¿yciu samorz¹du teryto-
rialnego kwestiami. Mimo to..

mian¹ pod³o¿a  to koszt ok. 250 ty-
siêcy z³otych. Powiat strzelecki jest
jednym z niewielu, który wzi¹³ kre-
dyt na takie inwestycje, i to wcale
niema³y, bo w wysoko�ci 4,5 mln z³.
- Niew³a�ciwe finansowanie dróg
to jeden z sygnalizowanych rz¹do-
wi problemów. Protestowali�my
przeciwko temu ju¿ w styczniu, po-

tem w marcu na spotkaniu z mini-
strem Polaczkiem. Nastêpne prote-
sty zg³aszali�my po spotkaniu z mi-
nistrem Relig¹, kiedy mówiono o
tym, ¿e to powiaty mog¹ sfinanso-
waæ podwy¿ki dla s³u¿by zdrowia.
To oczywiste wprowadzanie w b³¹d
pracowników ZOZ i opinii publicz-

nej, bo zgodnie z obecnymi przepisa-
mi samorz¹dy mog¹ jedynie dofinan-
sowaæ zakup sprzêtu. Tylko tyle.
- I te protesty pozosta³y bez od-
powiedzi, podobnie jak kolejne � ju¿
tylko regionalne - kiedy Opolszczy�-
nie przypad³o 50 mln euro mniej ni¿
przewidywano, bo skierowano je na
wschodnie obszary kraju. Teraz mar-
sza³ek województwa protestuje w tej
sprawie, ale co bêdzie dalej � nie wia-
domo.
- Je�li g³osy organizacji zrzeszaj¹-
cych samorz¹dy ró¿nych szczebli s¹
pomijane przez rz¹dz¹cych zupe³nym
milczeniem � stanowi to przejaw lek-

cewa¿enia i zaprzeczenie idei samo-
rz¹dowej. Czy nie do tego zreszt¹
sprowadzaj¹ siê proponowane ostat-
nio zmiany w ordynacji wyborczej? I
liczenie g³osów w blokach list partyj-
nych? Przecie¿ w tej sprawie nawet
stanowisko wspólnej komisji rz¹du i
samorz¹du by³o negatywne!

Ju¿ po raz 33. Kielce opanowali
harcerze i m³odzi arty�ci z Polski i
zagranicy. Od 10 do 23 lipca ponad
1000 osób rywalizowa³o o Harcerskie
Jod³y.

W�ród nich by³ zespó³ �Terne
Szterne� (�Terne Cierhaja�), co zna-
czy M³ode Gwiazdy. Dziewczêta i
ch³opcy z Zespo³u Pie�ni i Tañca dzia-
³aj¹cego w �wietlicy integracyjnej w
Zespole Szkó³ im. Aleksandra Kamiñ-
skiego w Strzelcach Opolskich zdo-
byli Zielon¹ Jod³ê jako wyraz uzna-
nia za propagowanie kultury rom-
skiej.

Festiwal Kultury M³odzie¿y
Szkolnej rozpocz¹³ barwny korowód,
który przeszed³ g³ównymi ulicami
miasta. Podczas marszu ka¿da grupa
w asy�cie mieszkañców Kielc prezen-
towa³a swój zespó³ i region, z które-
go pochodzi. �Terne Szterne� g³o�no
pozdrawia³ �Ha³as�, �Element�, �Z³ote
Dzieci�, �Rytm�, �Klips� ..... , a po-
tem tañczy³ w rytm �Ore, ore...�

Na scenie Prezydent Miasta prze-
kaza³ na czas trwania Festiwalu klucz
do bram Kielc na rêce Roxany Z³ot-
kowskiej ze Strzelec Opolskich. Dzie-
wiêciolatka przyjê³a go z u�miechem
w asy�cie harcerzy z Mogilna i Gor-
waczowa.

Ju¿ nastêpnego dnia rozpoczê³y
siê warsztaty i przes³uchania konkur-
sowe solistów oraz zespo³ów tanecz-
nych, teatralnych, folklorystycznych
dzia³aj¹cych w szko³ach, w domach
kultury, przy stowarzyszeniach oraz
zespo³ów polonijnych. Wiele z nich
po raz kolejny uczestniczy³o w tych
przes³uchaniach. Bo tradycj¹ jest to,
¿e kto tutaj by³ raz, po okresie wytê-
¿onej pracy wraca po nowe do�wiad-
czenia i prze¿ycia. Czasem po ko-

Koncerty pod jod³ami

Remont 250-metrowego odcinka drogi Jêdrynie-Osiek,
wraz z wymian¹ pod³o¿a  to koszt ok. 250 tysiêcy z³otych

lejn¹ Z³ot¹, Srebrn¹, Br¹zow¹, czy
Zielon¹ Jod³ê. Ponad czterdzie�ci ze-
spo³ów by³o obserwowanych przez
kolejne dziesiêæ dni przez komisje
konkursowe i to nie tylko na estra-
dzie.

Wydarzeniem dla strzeleckiego
zespo³u by³ udzia³ w sesji Rady Mia-
sta. Kielecki dziennik �Echo Dnia�
tak pisa³ o tym:  �(...) i nie by³y to
tylko grzeczne dziewczynki w mun-
durkach, ale prawdziwe tancerki, w
zwiewnych strojach z Zespo³u Pie-
�ni i Tañca �Terne Szterne� w Strzel-
cach Opolskich. Cygañskie tañce po-
rwa³y radnych i urzêdników. (...)
Radni, którzy nie mieli �mia³o�ci ru-
szyæ w tany, zebrali siê wokó³ tan-
cerek i bili rado�nie brawo. Oj, na
d³ugo zapamiêtaj¹ tê sesjê, bo takiej
tanecznej jeszcze w Kielcach nie
by³o�.

Warsztaty artystyczne dla grup
i solistów by³y prowadzone przez

profesjonalistów. Grupê strzeleck¹
prowadzi³ pan Jacek Lewandowski �
tancerz z zespo³u �Mazowsze�, do-
�wiadczony instruktor zespo³ów folk-
lorystycznych z Opoczna i £owicza,
cz³onek wielu europejskich komisji
konkursowych.

Wielkim prze¿yciem dla uczest-
ników Festiwalu i mieszkañców by³y
sobotnie koncerty na kieleckiej Ka-
dzielni. To amfiteatr, na którym po-
nad cztery tysi¹ce widzów bawi³o siê
na koncercie �Gospodarze Go�ciom�,
a pó�niej �Go�cie Gospodarzom�. W
pierwszym koncercie wyst¹pili m³o-
dzi arty�ci z województwa �wiêto-
krzyskiego. Oko³o 800 osób za�pie-
wa³o i zatañczy³o na scenie  w swoich
najlepszych rolach. Sceneria wieczo-
ru i radosne wystêpy, pokazy sztucz-
nych ogni � na d³ugo pozostan¹ w
pamiêci.
Drugi koncert mia³ miejsce w sobotê
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Roksana Z³otkowska
z kluczem do Kielc


