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- Już w styczniu skierowaliśmy
wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego, a konkretnie do Departa-
mentu Wdrażania Programu
Regionalnego o dofinansowanie
projektu zakupu sprzętu medycz-
nego — mówi Maria Gawlińska
dyrektor szpitala.—Nasz projekt
zakładał doposażenie placówki w
kilkadziesiąt nowych, potrzebnych
do rehabilitacji, sprzętów. Właśnie
odebraliśmy wiadomość, że wnio-
sek został załatwiony pozytywnie.
Dostaniemy ponad dwieście
osiemdziesiąt tysięcy złotych ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Ta de-
cyzja bardzo nas ucieszyła.

Szpital przystępując do pro-
jektu musi dysponować własnym
wkładem finansowym. Wynosi on
25 procent wartości całego przed-
sięwzięcia. A całość to 378. 364 zł.
Zatem osiecki szpital będzie mu-
siał pokryć zakupy o wartości
94. 591 złotych. Resztę pieniędzy
otrzyma z dotacji unijnych.
Wkrótce dyrekcja placówki podpi-
sze w tej sprawie umowę i będzie
mogła przystąpić do ogłoszenia
przetargów na zakup sprzętu. A
jest o co zabiegać, bo projekt za-
kłada, że szpital wzbogaci się o
ponad 60 różnych sprzętów. Mię-
dzy innymi będą to wanny do ma-
sażu kończyn, rowery treningowe,
maty do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
kozetki, aparat do krioterapii i mag-

To dobra wiadomość dla dyrekcji Szpitala Rehabilitacyjno —
Leczniczego w Osiecznej, ale przede wszystkim dla dzieci i
młodzieży, która tutaj się leczy. Otóż Szpital otrzyma pienią-
dze na zakup sprzętu medycznego i będzie to naprawdę
spora kwota.

netoterapii, inhalatory, lampy biop-
tron i wiele innych. Niektóre z nich
szpital otrzyma po raz pierwszy.
Będzie można na przykład kupić
kombinezon poprawnej postawy, a
także urządzić saunę na podczer-
wień, czy salę doświadczania
świata dla dzieci z porażeniem
mózgowym. Oddzielną pozycją w
programie jest utworzenie w szpi-
talu sali do hydroterapii. Do tego
celu wykorzystane będzie po-
mieszczenie po nieczynnej już
pralni. Ta część programu koszto-
wać będzie ponad 64 tys. złotych.

- Dzięki zakupom, jakie zapisa-
liśmy w programie szpital zyska
możliwość poszerzenia zakresu
schorzeń jakie leczymy — dodaje
Anna Niedźwiedzka, zastępca
dyrektora szpitala. — Będzie też
wyższa jakość świadczonych
usług i jeszcze lepsza ich skutecz-
ność. A to jest przecież w naszej
pracy najważniejsze.

Z własnego budżetu szpital nie
mógłby zrealizować tak kosztow-
nych inwestycji. Ostatnio na nowy
sprzęt wydano 30 tys. złotych w
2005 roku. Od tego czasu pienię-
dzy starczało na bieżące naprawy
i uzupełnianie zużytego wyposa-
żenia. Nikt więc nie ukrywa, że fun-
dusze unijne były naprawdę
potrzebne. Wszystkie zostaną wy-
dane jeszcze w tym roku.

Będzie więcejsprzętu

rza zdobył Łukasz Okoniewski.

podczas jego 25. edycji odebrał podziękowania od Zbigniewa Schulza.


