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SZPITAL w programie CZP
Szpital Śląski w Cieszynie
spełnił wszystkie kryteria
i jako jeden z dwóch
w województwie śląskim
przystąpił do pilotażowego
programu Centrów Zdrowia
Psychicznego. Centrum
działa od 1 września
2018 r. i obejmuje opieką
144 tys. osób dorosłych
- mieszkańców powiatu
cieszyńskiego.

M

ożliwość uczestniczenia w pilotażowym programie to dla Cieszyna wspaniała okazja do tego,
by wspólnie stworzyć wzorzec
kompleksowej opieki nad pacjentem psychiatrycznym. Promocja takich miejsc i stosowanych rozwiązań jest niezwykle ważna,
dlatego też będziemy się starać, by będąc
w nielicznej grupie 28 Centrów Zdrowia

Psychicznego w Polsce, zaprezentować
się maksymalnie najlepiej - mówi Gabriela
Staszkiewicz Burmistrz Miasta Cieszyna,
podkreślając równocześnie – Mamy nadzieję, że ten pilotażowy program będzie
początkiem dobrej i długiej współpracy.
W spotkaniu, które odbyło się w minioną środę 28 listopada i stanowiło część
wizytacji Centrum Zdrowia Psychicznego,
udział wzięli między innymi były minister
zdrowia dr Marek Balicki, dyrektor Biura ds.
Pilotażu Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego oraz prof. dr hab.

n.med. Jacek Wciórka, kierownik I Kliniki
Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz dr Andrzej Kłoda, kierownik
CZP w Cieszynie.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
o postępach wdrażania programu pilotażowego w cieszyńskim Centrum, a także
po wizycie w oddziałach psychiatrycznych
i poradni zdrowia psychicznego dyrekcja
Szpitala Śląskiego otrzymała podziękowania za wzorcowe wprowadzanie w życie
założeń projektu.
- Jeśli sprawdzą się wszystkie założenia
pilotażu Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, za trzy lata będziemy
mogli ogłosić zmianę systemową w całym
kraju i wprowadzenie powszechnego modelu środowiskowego – mówił były minister zdrowia dr Marek Balicki, akcentując
jednocześnie, że cieszyńska placówka jest
krok przed pozostałymi jednostkami w realizacji programu pilotażowego.
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- Z ogromną przyjemnością informuję,
że Kapituła Konkursu Puchar Recyklingu doceniła wspólne zaangażowanie
mieszkańców Cieszyna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i edukacji
recyklingowej – podkreśla Gabriela
Staszkiewicz Burmistrz Cieszyna, która
w imieniu miasta, w dniu 28 listopada
podczas Międzynarodowego Kongresu
ENVIKON Environment, odebrała to
wyjątkowe wyróżnienie.
Nagrody zdobyte w Konkursie odzwierciedlają reputację, wiarygodność oraz
ogrom rzetelnej pracy wykonywanej
przez uczestników. W tym roku Puchar
Recyklingu Związku Miast Polskich w kategorii „Gmina Recyklingu” otrzymała
Gmina Cieszyn.
Za sukcesem idą oczywiście konkretne działania, o których świadczyć może
chociażby fakt, że przeciętny mieszkaniec
Cieszyna w ciągu roku selektywnie zbiera
blisko 23 kg szkła, 30 kg makulatury, 22
kg tworzyw sztucznych oraz ok. 20 kg
odpadów zielonych.
Puchar Recyklingu otrzymują najlepsze
podmioty w grupach gmina, przedsiębiorstwo, placówka oraz w kategorii debiut.
Konkurs jest organizowany od 2000
roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy
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Puchar Recyklingu dla Cieszyna

ocenia selektywną zbiórkę odpadów
i działania edukacyjne w tym zakresie.
Konkurs jest skierowany zarówno dla
gmin, jak i przedsiębiorstw, które zajmują się
zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. Do
konkursu mogą przystąpić także placówki
i organizacje takie jak: szkoły, organizacje
pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz centra edukacji ekologicznej.
W przypadku gmin i przedsiębiorstw
komisja konkursowa ocenia poziomy odzysku poszczególnych frakcji odpadów
oraz działania edukacyjne. Podmioty te
walczą o nagrody główne, którymi są

Puchary Recyklingu, a także o nagrody
za wyniki we frakcjach. Z kolei placówki
i organizacje konkurują tylko w zakresie
prowadzonej ekoedukacji.
Każdego roku finał konkursu odbywa
się podczas prestiżowego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska
ENVICON Environment.
Konkurs jest organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, najbardziej
poczytne i rozpoznawalne czasopismo
łączące administrację rządową i samorządową z branżą komunalną i ochroną
środowiska. 
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