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Co wyniuchał sanepid ?

SZPITALNE
GRZESZKI

Inspektorzy z sanepidu sprawdzali placówki zdrowia w całej Polsce pod kątem czystości i stanu technicznego. Kontrole nie ominęły Podbeskidzia. Zastrzeżeń było sporo.
ak informuje Dorota Wodzisławska-Czapla, wicedyrektor
JŚląskiego
Państwowego Woje-

ście zastrzeżeń znalazły się też zakurzone, brudne ściany i sufity na
korytarzach, w których zauważono
wiele ubytków. W podobnym stanie był składzik porządkowy oraz
pomieszczenia sanitarno-techniczne i do spożywania posiłków. Inspektorzy wytknęli ponadto fakt,
że pracownicy nie mieli bezpiecznych warunków do spożywania posiłków i napojów w wydzielonych
pomieszczeniach. W złym stanie
były również szatnie dla pracowników i urządzenia w pomieszczeniach higeniczno-sanitarnych.
W Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Żywcu było 6 kontroli. Sanepid wytknął brudne, zakurzone ściany i sufity oraz podłogi z ubytkami i brak listew przypodłogowych.
Ostatnią kontrolowaną placówką na Podbeskidziu był Samodzielny Publiczny Zakład OpiekuńczoLeczniczy w Rajczy. Tu inspektorzy zjechali 7 razy. Nie spodobał
im się sposób w jaki pracownicy
postępują z odpadami medycznymi. Kolejne uwagi dotyczyły ubytków farb na ścianach i sufitach oraz
w pomieszczeniach magazynów
odpadów medycznych. Zastrzeżenia wzbudził też brak pomieszczenia lub miejsca przeznaczonego do
mycia i dezynfekcji oraz przechowywania środków transportu dla
odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użytku.
- Nakazaliśmy dyrekcjom tych
placówek, aby wszystkie nieprawidłowości usunęli w jak najszybszym czasie - podkreśla wicedyrektor Dorota Wodzisławska-Czapla i
dodaje, że pomimo tych nieprawidłowości i zastrzeżeń kontrole w
podbeskidzkich placówkach wcale
nie wypadły tak całkiem źle. (ps)
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kami. Taki los spotkał kilka milionów naszych rodaków. Wielu z
nich nie wróciło, są pochowani w
bezimiennych mogiłach, a ci, co
wrócili, przez całe życie przeżywali traumę wywózki. Dopiero od 25
lat można o nich mówić, choć władze komunistyczne robiły wszystko, by poszli w zapomnienie. Tego
nie uczono w szkołach, te tematy
były zabronione. Katyń, Sybir nie
istniał, armia Andersa była przedstawiana często jako zbiór złodziei
i zdrajców, o Monte Cassino mówiono z niechęcią.
Cieszę się, że moja dwa lata
temu zmarła mama - sybiraczka dożyła wolnej Polski, rehabilitacji
za poniewierkę i uciemiężenie, za
głód, nienawiść i upodlenie. Nigdy jednak - do śmierci - nie wyzbyła się strachu, a gdy zaczynała
mówić o wojnie, to po kilku słowach płakała i nie mogła wydusić
już żadnego słowa. To hańba, która ciągle jest nierozliczona, bo Polska po wojnie została przez mocar-
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wódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, od stycznia do
września na Podbeskidziu przeprowadzono liczne kontrole i stwierdzono wiele nieprawidłowości.
Najczęściej, bo aż 16 razy, kontrolowano Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Ale tu uwagi nie były
zbyt wielkie. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do pracowników,
że nie do końca zgodnie z przepisami postępowali z materiałami sterylnymi. Inne uwagi dotyczyły rzeczy osobistych pracowników, które trzymane były w niewłaściwym miejscu, oraz nieprawidłowego stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
9 kontroli przeprowadzono
w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej, w budynku przy ulicy Wyzwolenia. Tu sanepid miał
uwagi do bezpiecznego spożywania posiłków i napojów przez pracowników w wydzielonych dla
nich pomieszczeniach w szpitalnych oddziałach. Także 9 kontroli miał Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bielsku-Białej. Tu lista grzeszków była już zdecydowanie dłuższa. Inspektorzy wytknęli dyrekcji
nieprawidłowości w postępowaniu
z odpadami medycznymi. Zwrócili też uwagę na ubytki w glazurach
w ścianie i w podłodze, zabrudzone fugi, zacieki na suficie oraz zakurzone i miejscami obite czy popękane ściany i sufity.
W bielskim Szpitalu Pediatrycznym również było 9 kontroli.
Sanepid stwierdził, że pracownicy
źle opisują worki na odpady. Na li-

ilka dni temu uczestniczyłem w Książnicy Beskidzkiej
w bardzo wzruszającej, a zarazem podniosłej i uroczystej prezentacji „Almanachu Sybiraków
Podbeskidzia”. Książka wydana
przez Oddział Związku Sybiraków w Bielsku-Białej pod redakcją dr Józefa Pysza zawiera trzydzieści trzy wspomnienia ofiar bestialskiej wywózki na Sybir naszych rodaków.
Trudno opisać bezmiar cierpień, upokorzeń i uciemiężenia,
jakie spotkały Polaków, którzy zostali w ciągu kilku godzin pozbawieni dobytku, domów, rodzin i
w bydlęcych wagonach po wielotygodniowej podróży wywiezieni
do tundry, tajgi, pod koło podbiegunowe, na pustynię Kazachstanu czy też do innych części imperium zła. Tam czekała na nich katorżnicza praca, mieszkania w jurtach, barakach czy chałupach budowanych z łajna bydlęcego. Cierpieli tylko dlatego, że byli Pola-

Czechowice-Dziedzice: za pięć lat i za 24 miliony ?

Burza o szkołę
- Każdy coś chwali i dziękuje, a ja nie mam za co. Bez sensu coś mówić - w taki sposób
sielską dyskusję o przygotowaniu szkół ponadgimnazjalnych do nowego roku szkolnego
przerwała podczas niedawnej sesji Rady Powiatu Bielskiego dyrektor Szkoły Specjalnej
nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach. Zirytowała się, że władze powiatu w dalszym ciągu nie
informują, jaka przyszłość czeka jej placówkę.
„Kronika” jako pierwsza in- ły? Nie mogę powiedzieć, że szko- w tej chwili nie wiadomo, czy bęformowała, że władze powiatu łę mam przygotowaną - stwierdzi- dzie możliwość wsparcia takiej
bielskiego zrezygnowały z pla- ła dyrektor i ostrzegła, że placówka inwestycji ze środków zewnętrznów budowy nowego obiektu jest w takim stanie, że może zostać nych. I że budowa może trwać nawet i pięć lat.
dla Szkoły Specjalnej w Czecho- zamknięta przez sanepid.
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yniepełnosprawnych dzieci, ale szkoły czymś się różniła? - dopydal
alej
ej
też nauczycieli. Budynki w ża- tywał. - Rodzice pytają, co dalej
będdziee
den sposób nie są dostosowane ze szkołą. O tym, że nie będzie
wiem
emy.
y.
do potrzeb specyficznej działal- budowana, to my już wiemy.
starostwie
twiee
ności. Co więcej, nie dorównują Ale podobno w starostw
s zk
zkoostandardom nawet innym powia- radni ustalili, że szkobęd
ędzi
ziee przeniesiona.
prze
pr
zenies
i sio
ionaa.
towym szkołom, w których uczą ła będzie
Dlatego
Dlateg
egoo rzucam
rzuc
rz
ucam
am tetee
się zdrowe dzieci.
Szkoła specjalna w obecnych
warunkach nie może dalej funkcjonować - z tą opinią zgadzają
się zarówno nauczyciele, dyrekcja, rodzice dzieci i władze powiatu. Jednak mijały kolejne miesiące, a władze powiatu nie ogłaszały, co z tym fantem zamierzają
zrobić. Nieco światła na tę kwestię Barbara Śleziak-Dranka nie mówiła o przygotowaniu szkoły sperzucono pod koniec sierpnia, pod- cjalnej, którą prowadzi, do nowego roku szkolnego, lecz zasypała
czas sesji Rady Powiatu, choć i ta starostę pytaniami o przyszłość tej placówki.
informacja została od starosty wy- mat - wyjaśniła dyrektor. - Do ja- ły. Jak wyjaśnia Stanisław Pięciągnięta „siłą”.
kiej pani wróżki chodzi? - zdener- ta, członek Zarządu Powiatu BielDyrektorzy szkół ponadgim- wował się gospodarz powiatu.
skiego nic nie jest przesądzone i
nazjalnych działających w strukStarosta tłumaczył, że przy- w dalszym ciągu nie porzuca się
turach powiatu bielskiego zda- szłość szkoły zdecyduje się w paź- też innych koncepcji ulokowania
li sprawozdanie z przygotowania dzierniku, a do tego czasu będzie ZSS nr 4.
swoich placówek do nowego roku prowadzona m.in. „wyliczanka deDyrektor ZSS dała jasno do
szkolnego. Z ich relacji wynikało, mograficzna”. - Żadnej decyzji w zrozumienia, że dalsze działanie
że są zadowoleni z poziomu inwe- tej sprawie jeszcze nie podjęto - po- jej szkoły w niezmienionych wastycji, ilości uczniów i swoich suk- twierdził Jan Borowski, przewod- runkach będzie fatalne w skutkach.
cesów. Przyjemna atmosfera skoń- niczący Rady Powiatu Bielskiego. Oznajmiła, że nie będzie podejmoczyła się z chwilą, gdy na mówni- Starosta oznajmił, że nowy budy- wać działań związanych z promocę weszła Barbara Śleziak-Dran- nek nie będzie budowany w po- cją szkoły, bo nie ma możliwości
ka, dyrektor Zespołu Szkół Spe- przednio zakładanej lokalizacji. przyjęcia nowych uczniów. Mówicjalnych nr 4. O przygotowaniu Będzie rozważana inna, gdy za- ła, że - z uwagi na brak pomieszdo roku szkolnego nie zamierzała proponuje ją burmistrz Czecho- czeń - nie będzie możliwe wykomówić. - Ja krótko i dramatycznie. wic-Dziedzic. Ostrzegał, że koszt rzystanie środków zewnętrznych.
Czy coś wiadomo w sprawie szko- budowy nowej szkoły może się- - Chylę czoła, że pani w tej szkole
gać nie 6 milionów złotych, która w ogóle podejmuje się dyrektoroto kwota wcześniej padała, ale na- wać - zwróciła się do niej radna Jawet ponad 24 milionów złotych, a nina Janica-Piechota. (mk)
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stwa sprzedana i przez kilkadziesiąt lat była w okowach komunistycznego okupanta. Dzięki takim
ludziom jak dr Józef Pysz i inni żyjący jeszcze sybiracy możemy poznać ten tak nieznany kawał polskiej historii.
My, którzy jesteśmy potomkami tego umordowanego, bohaterskiego pokolenia, nigdy nie możemy nie tylko zapomnieć o losach
naszych rodziców i dziadków, ale
mamy obowiązek pamięci i edukacji młodego pokolenia naszych
dzieci i wnuków. To jest nasza historia, to nasze korzenie i nasz autentyczny „święty” obowiązek.
Na uroczystości promocji Almanachu niejeden z nas ocierał łzy
z oczu, słuchając pięknie przygotowanej części artystycznej. To zasługa Pani Joanny Osika oraz profesorów i uczniów szkół bielskich.
Lektura Almanachu nie jest prosta,
ale pozwala nam na bycie lepszymi ludźmi.
RAFAŁ MUCHACKI

Almanach Sybiraków
- poza księgarniami
połowie września na rynku
wydawniczym ukazała się
W
nowa pozycja „Almanach Sybi-

raków Podbeskidzia”. Za wydaniem książki stoi m.in. bielski oddział Związku Sybiraków, z prezesem Eugeniuszem Osiką na czele.
Koszt wydania „Almanachu” wyniósł 33 tysiące złotych. - Piętnaście tysięcy złotych wyłożył Urząd
Miejski w Bielsku-Białej, bielskie Starostwo Powiatowe - wraz
z dziesięcioma gminami powiatu bielskiego - dołożyło kolejne
dziesięć tysięcy - Eugeniusz Osika wymienia głównych fundatorów. Książkę można kupić w w
siedzibie firmy Emaro przy ulicy
Piłsudskiego 7 w Bielsku-Białej
(pierwsze piętro). - W każdy wtorek, między godzinami dziesiątą a
dwunastą - uzupełnia prezes Osi-

ka. Wydanie „Almanachu” było
połączone z promocją książki w
Książnicy Beskidzkiej (14 września). W jej trakcie, z okolicznościowym programem wystąpili
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, wspierani
przez profesor Aleksandrę Kluz.
Na scenie towarzyszyła im Joanna Osika, moderatorka części artystycznej oraz autorka scenariusza. - Nie zapominajmy o własnej historii - to zdanie tłumaczy
wszystko - mówi Eugeniusz Osika, pytany dlaczego konieczność
dokumentowania historii Sybiraków jest tak ważna. Pomysłodawcą, redaktorem i głównym twórcą
„Almanachu” jest dr Józef Pysz.
Drukowano go w Wydawnictwie
„Prasa Beskidzka”. (best)

