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Sojusz
Ludzi
Destrukcji?

Kilkunastu członków piotrkowskiego SLD zawiesiło swoje członkostwo w partii. Wśród nich są tacy znani działacze jak
Ewa Ziółkowska, Jan Dziemdziora, Agata Wojtania czy Bronisław Brylski. - Każdy ma do tego prawo - mówią ci, którzy
w piotrkowskim Sojuszu jeszcze zostali.

Sondaże nie są korzystne dla
SLD. 3- 5% to wszystko, na co
dziś może liczyć Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Co prawda
zmienił się lider partii, którym
został Włodzimierz Czarzasty,
ale wiele struktur w kraju traci
członków m.in. w Warszawie.
Uboższe o 14 osób stały się też
struktury w Piotrkowie. Jednym
z lokalnych polityków, który
zawiesił swoje członkostwo jest
radny Jan Dziemdziora, b. kandydat na prezydenta Piotrkowa.
W SLD jest od 1998 roku. - Centralizm demokratyczny działał
tylko w jedną stronę. Blokowano
oddolne inicjatywy, głos członków partii był mało słyszalny
- powiedział w rozmowie z TT.

- Z b. posłem Ostrowskim witamy
się bez rękawiczki - dodał. Czy
planuje zmienić partię? - Transplantacja mi nie grozi, na pewno
nie przeniosę serca z lewej na
prawą stronę - odpowiada. Nie
ma jednak zamiaru przechodzić
do partii Razem. - Pan Zandberg
powiedział, że SLD to klub milicyjnych emerytów. I na sobotnie
spotkanie z liderem Razem radny
się nie wybrał.
Członkostwo w Sojuszu zawiesił też inny b. kandydat na
prezydenta Piotrkowa, radny
Bronisław Brylski. - Działałem
w tej formacji od blisko 16 lat.
Wcześniej jeszcze jako sympatyk
i kolega ludzi, dla których ideały
lewicowe miały duże znaczenie

w pracy, życiu, działalności społecznej. Jednak przychodzi taki czas w życiu każdego człowieka, w którym
należy zastanowić się nad tym, co robimy, z kim robimy,
po co to robimy, co z tego wynika. Myślę, że u mnie
taki czas nastąpił. Zweryfikowałem pewne sprawy skomentował swoją decyzję. - Skorzystałem z zapisów
statutowych. Zawieszenie działalności to jedna z form.
Wydaje mi się, że nie ma co rozważać. Stało się – podjąłem decyzję i to jest konsekwencja - dodał. Nie planuje
jednak zmiany barw partyjnych. - Nie, zdecydowanie
nie. Z moich doświadczeń samorządowych wynika,
że wszyscy mamy powoli dość szyldów partyjnych.
Powoli lecz systematycznie budujemy społeczeństwo
obywatelskie, które ma prawo mieć sympatie polityczne,
ale w Piotrkowie czy innych miastach ludzie oczekują
zaangażowania, pomocy, wiedzy i doświadczenia od
działaczy i tzw. lokalnych polityków.
Tyle Brylski. A co na to szefostwo piotrkowskich
struktur? - Każdy ma prawo przystąpić do partii i z niej
odejść. To jest sprawa tych pań i panów - powiedział nam
Grzegorz Adamczyk, przewodniczący Rady MiejskoPowiatowej SLD w Piotrkowie.
Z kolei b. poseł Artur Ostrowski twierdzi, że
z odchodzącymi chciano rozmawiać. - Byli zaproszeni
na nadzwyczajne posiedzenie Rady, ale nie skorzystali
z okazji – mówi.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że niektórzy są
zainteresowani członkostwem w ugrupowaniu prezydenta Krzysztofa Chojniaka czyli Razem dla Piotrkowa.
Tym bardziej, że w stowarzyszeniu są ludzie związani
z lewicą. Dzięki temu ugrupowanie w Radzie Miasta
Piotrkowa mogłoby mieć samodzielną większość.
a.wolski@strefa.fm
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Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka
Profilaktyka zdrowotna to jedno z głównych założeń Projektu
„Twoje Serce Twoim Życiem”.
Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób układu
krążenia (ChUK)i specjalistyczne
konsultacje lekarskie (kardiologiczne), będą dotyczyły populacji
osób w wieku 25-55, korzystającej ze świadczeń rodzinnych
oraz pomocy społecznej i spełniającej warunek wynikający
z kryterium dochodowości.
Zachęcamy wszystkie osoby,
które spełniają kryteria grupy
docelowej do wzięcia udziału w
badaniui poddanie obiektywnej
ocenie swojego stanu zdrowia.
Najgroźniejsze bowiem są te
choroby, które długo nie dając
widocznych objawów rozwijają
się, a gdy się ujawniają zwykle
są trudne w leczeniu i niosą za
sobą wiele powikłań. Tak jest
w przypadku wielu chorób cywilizacyjnych, w tym chorób układu
krążenia.
Pamiętajmy, że tylko w 10 procentach za to czy będziemy zdrowi,
odpowiada opieka medyczna, czyli
ośrodki zdrowia i szpitale. W 90
procentach nasz stan zdrowia zależy
od nas samych.
Warto o tym pamiętać podejmując decyzję o wzięciu
udziału w badaniu ankietowym.
Jedyny koszt wzięcia udziału
w badaniu ankietowym, to czas
ok. 10 min. jaki musimy „zainwestować” do celów ankietowych
oraz w przypadku stwierdzenia
występowania czynników ryzyka wskazujących
na możliwość zachorowania na choroby
układu krążenia, wy-

konania badań profilaktycznych
w przychodni na terenie danej
gminy.
W ramach badań profilaktycznych w projekcie bezpłatnie
wykonane zostaną
- pomiary ciśnienia
- badania krwi,
- ustalenie wskaźnika BMI
- konsultacje kardiologiczne,
- badania zlecone przez lekarza kardiologa.
Na ternie całego powiatu piotrkowskiego rozpoczęły się badania
ankietowe w kierunku zbadania
w grupie docelowej, występowania czynników ryzyka oraz oceny
zachowań zdrowotnych. Każdy
uczestnik badania będzie miał
również wykonany przez pracownika ośrodka pomocy społecznej
pomiar ciśnienia krwi, co dodatkowo umożliwi identyfikację
osób z podwyższonym ryzykiem
zachorowania na choroby układu
krążenia.
Na zlecenie powiatu piotrkowskiego badanie ankietowe
przeprowadzi Centrum Badań
i Analiz Rynku z siedzibą w Kutnie, które współpracować będzie
z ośrodkami pomocy społecznej
z terenu powiatu piot rkowskiego.
Wartym podkreślenia jest
fakt, że wszystkie ośrodki pomocy społecznej bardzo aktywnie
i z dużym zaangażowaniem włączyły się do realizacji projektu,

w tym również badań ankietowych. Taka postawa niewątpliwie
jest godna naśladowania. Jednocześnie świadczy o dużej świadomości
pracowników pomocy społecznej
w zakresie potrzeby promowania
i zachęcania do zmiany postaw
oraz prowadzenia zdrowego stylu
życia przez swoich podopiecznych.
Realizatorem działań medycznych jest Powiatowy Zespół Opieki
Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej działające
na terenie Powiatu Piotrkowskiego
Wkrótce na terenie wszystkich
gmin powiatu piotrkowskiego
ruszą po trzy Akademie: Dobrej
Rady, Ruchu i Zdrowego Żywienia,
które uruchomione zostaną m.in
w ośrodkach pomocy społecznej,
w funkcjonujących świetlicach
wiejskich, szkołach czy klubach
sportowych.
O ich uruchomieniu będziemy
na bieżąco informować mieszkańców powiatu piotrkowskiego
w lokalnej prasie, oraz na stronie internetowej projektu www.
zdrowie.powiat-piotrkowski.pl.
Dodatkowo informacje na temat projektu i realizowanych
działań zostały zawarte w ulotkach
i broszurach, które są udostępniane
uczestnikom badań ankietowych,
a także są dostępne w poradniach
zdrowia oraz instytucjach publicznych funkcjonujących na terenie
powiatu piotrkowskiego.
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- Nie ma co rozważać.
Stało się, podjąłem
decyzję. Wszyscy mamy
powoli dość szyldów
partyjnych – mówi Bronisław
Brylski, kandydat SLD
w ostatnich wyborach na
prezydenta Piotrkowa.
- Blokowano oddolne inicjatywy, głos członków
partii był mało słyszalny
– wylicza powody swojej
decyzji Jan Dziemdziora,
w SLD od 1998 roku.
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Najsłynniejszy balkon w Piotrkowie. Siedziba biura poselskiego Artura Ostrowskiego przy ul. Słowackiego,
tuż nad Placem Kościuszki, to tutaj zapadały najważniejsze decyzje w piotrkowskich strukturach Sojuszu,
to tutaj fetowano wyborcze sukcesy.
fot. as

