
ZRÓB TO DLA SIEBIE � WE� UDZIA£ W MARSZU!

SPOTYKAMY SIÊ 19 CZERWCA o godz. 10:00
W PARKU MIEJSKIM W STRZELCACH OPOLSKICH

(TZW. DU¯Y PARK) � trasa ok. 6 km

ZABIERZ
SWOJE
SERCE

NA  SPACER!

wiêcej czytaj na str. 2

Je�li chcesz zrobiæ sobie niepowtarzaln¹ wiosenn¹ fryzurê, nie wyda-
j¹c przy tym z³otówki, wzi¹æ udzia³ we wspólnym �ko³owym korowo-
dzie� b¹d� te¿ zaprezentowaæ swoje umiejêtno�ci manualne podczas  za-
baw plastycznych czy tez wokalnych na wystêpach karaoke to jest to
okazja dla Ciebie i Twojej rodziny do mi³ego spêdzenia czasu.

W �korowodzie ko³owym� mile widziany ka¿dy chêtny uczestnik
wyposa¿ony w sprzêt na kó³kach: rower, rolki czy hulajnoga.

Podczas imprezy przewidziano równie¿ wystêpy artystyczne za-
proszonych zespo³ów.

Szanowni Mieszkañcy Powiatu Strzeleckiego
oraz odwiedzaj¹cy nas go�cie,

serdecznie zapraszamy na obchody

Dnia Samorz¹dno�ci
w dniu 11 czerwca na Placu ¯eromskiego
w Strzelcach Opolskich od godziny 9:45 .

Od lat frekwencja w wyborach w Polsce jest niska, wleczemy siê w ogonie
wszystkich krajów. Za to do narzekania na tych, którzy zostali wybrani � jeste�my
w czo³ówce.

Ale czy nie g³osuj¹c mamy prawo do narzekania? Nie! Bo to nie Oni wybrali
�Onego�. To My nie wybrali�my tego, którego popieramy.

Mamy prawo decydowaæ o tym, kto zostanie Prezydentem RP. Mamy prawo
wyboru. Nikt nas go nie pozbawi³. Ale je�li nie pójdziemy g³osowaæ � sami siê go
pozbawiamy.

Namawiamy gor¹co: id� na wybory! G³osuj!

G³osowaæ mog¹ nie tylko osoby zameldowane w Polsce, ale równie¿ te, które
mieszkaj¹ za granicami i nadal posiadaj¹ polskie obywatelstwo � w wyznaczonych
placówkach.

Je�li ju¿ dzi� wiemy, ¿e 20 czerwca bêdziemy poza swoim miejscem zameldowa-
nia � musimy postaraæ siê o wydanie za�wiadczenia o prawie do g³osowania. Sk³ada
siê je w urzêdzie gminy, w której wyborca jest ujêty w spisie wyborców, najpó�niej
na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do 18 czerwca 2010 r. Wyborca otrzyma dwa
za�wiadczenia o prawie do g³osowania w dniu pierwszego glosowania oraz o prawie
do g³osowania w drugiej turze wyborów. Wydawane s¹ one �od rêki�.

20 czerwca wybieramy Prezydenta RP

W dniach 17-21.05.2010r o�mio-
osobowa �ekipa� z SOSW w Le�nicy
wyjecha³a do Belgii aby zakoñczyæ
�budowê europejskiego domu� w ra-
mach projektu �Comenius�.
Zakwaterowani zostali�my w centrum
przypominaj¹cym g³ucho³ask¹ �Ban-

� Nie zga�nie tej przyja�ni ¿ar,
co po³¹czy³a nas...�

derozê�. Centrum to znajduje siê nie-
daleko Elsenborn, w którym znajduje
siê nasza partnerska szko³a. Ju¿ od
pierwszego dnia pobytu wziêli�my siê
�ostro� do pracy nad inscenizacj¹, która
uwieñczyæ mia³a nasze dotychczasowe
dzia³ania na rzecz projektu.

dok. na str. 4

85 punktów na 100 mo¿liwych
to wysoka nota. Tak w³a�nie pa-
cjenci oceniaj¹ nasz szpital. Bywa,
¿e jeszcze wy¿ej. Je�li pacjent jest
spoza powiatu, przyznaje 90 punk-
tów. Tak przynajmniej wynika z
dotychczasowych �ankiet zadowo-
lenia pacjenta� (nastêpne ich pod-
sumowanie � w lipcu).

Jasne, zdarzaj¹ siê niezadowole-
ni, ale usatysfakcjonowanych opiek¹
medyczn¹ strzeleckiego szpitala jest
znacznie wiêcej przy czym � je�li co�
nie gra, na pewno zostanie to wy-
chwycone. Pacjenci widz¹ wszyst-
ko. Mankamenty powa¿niejszej na-
tury (�pani X by³a niemi³a�, �pan Y
spó�nia siê nagminnie�), i te mniej-
szego kalibru (�proszê, by mniej so-
lono zupê mleczn¹�, �za ma³o krze-
se³ dla odwiedzaj¹cych�).

Wysokie oceny nie wziê³y siê zni-
k¹d (�dziêkujê za opiekê pe³n¹ serca i
mi³o�ci�).

Szpital ma dobr¹ kadrê. Nawet
bardzo dobr¹, wysokiej klasy specja-
listów. Dowodem tego choæby wpi-
sanie placówki przez Ministerstwo
Zdrowia na listê uprawnionych do
kszta³cenia rezydentów niemal na
wszystkich oddzia³ach (teraz trwaj¹
starania o uzyskanie takiej mo¿liwo-
�ci na OIOM-ie). I pozytywnej opi-
nii o kadrze nie przekre�la nawet
ostatni proces lekarzy, o którym g³o-
�no by³o w mediach (jak mówi dy-
rektor Beata Czempiel � procesy o
b³êdy w sztuce lekarskiej by³y, s¹ i
bêd¹ � i jak na Zachodzie, tak i w
Polsce wszyscy musz¹ byæ przygo-
towani na coraz wiêcej podobnych
spraw).

Szpital sporo inwestuje, przede
wszystkim w nowoczesny sprzêt
medyczny. Najwa¿niejsza jednak in-
westycja jeszcze przed nim. To szpi-
talny oddzia³ ratunkowy - jeden z
piêciu w województwie.

dok. na str. 4

W dniu 26 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP odby³ siê fina³ ogólnopolskiej
M³odzie¿owej Akcji
Obywatelskiej �20
lat wspólnie� zor-
ganizowanej pod
patronatem Marsza³-
ka Sejmu RP. Wziêli
w nim udzia³ minister
edukacji narodowej
Katarzyna Hall,
dyrektor Centrum
Edukacji Obywa-
telskiej Jacek
S t r z e m i e c z n y ,
przedstawiciele Sej-
mowej Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego
i Polityki Regional-
nej, ogólnopolskich i
regionalnych organi-
zacji samorz¹du tery-
torialnego oraz 50
zespo³ów szkolnych .

Celem akcji by³o
upamiêtnienie dwu-
dziestej rocznicy
pierwszych wyborów
samorz¹dowych w
wolnej Polsce, a przy-

20 lat wspólnie

dok. na str.

Szpital
siê zmienia

Oficjalne z³o¿enie wniosku przez burmistrza Strzelec Opolskich na rêce starosty
strzeleckiego o pozwolenie na budowê �Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w
Strzelcach Opolskich�. Od prawej: Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc,
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, naczelnik Wydzia³u Architektoniczno-Budow-
lanego Teresa Wanecka oraz przedstawiciele inwestora.

Bli¿ej do basenu

Wicestarosta Waldemar Gaida oraz uczniowie ZSZ nr 1 w
Strzelcach Opolskich: Martina Deja, Beata Badura, Marek
Dobrowolski.
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Tematem przewodnim sesji Rady
Powiatu zwo³anej na 26 maja br. by³a
Informacja Pañstwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego dotycz¹ca
stanu sanitarnego powiatu. Nim jed-
nak przyst¹piono do jej omawiania,
starosta przedstawi³ informacjê do-
tycz¹c¹ powodzi.

Starosta Józef Swaczyna
stwierdzi³, ¿e tegoroczna powód�
by³a testem dla zbiornika w Turawie.
Najwy¿szy poziom wody zosta³ od-
notowany na wska�niku w Stanisz-
czach Wielkich i wyniós³ 445 cm, a w
1997 by³o 440 cm. Pierwszy meldu-
nek, który otrzymali�my z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu mówi³ o przewidywanym
wska�niku w Staniszczach na pozio-
mie 520-530 cm. Gdyby siê te pro-
gnozy sprawdzi³y, zalane by zosta³y
wszystkie miejscowo�ci poni¿ej Je-
ziora Turawskiego � Kotórz Ma³y,
Kotórz Du¿y, Wêgry, Osowiec. Do-
brze, ¿e stan wody zatrzyma³ siê na
445 cm, co nie zmienia faktu, ¿e zo-
sta³y zalane domy w Kielczy na tzw.
Zamo�ciu, domy znajduj¹ce siê naj-
bli¿ej Ma³ej Panwi w Staniszczach, a
w Zawadzkiem woda wdar³a siê do
miasta. Nie by³y przejezdne 4 mosty
na terenie naszego powiatu. Dziêki
sprawnie przeprowadzanym akcjom
zawodowej stra¿y po¿arnej i OSP, a
tak¿e samych mieszkañców, uda³o siê
zminimalizowaæ te szkody. Nigdy w
dziejach Zawadzkiego woda ulicami
nie p³ynê³a. Od pi¹tku, kiedy woda
zaczê³a opadaæ, zaczêto wypompo-
wywaæ wodê. Czê�æ mieszkañców
by³a zdenerwowana, pytano dlacze-
go nie wypompowywano tej wody
od razu. Nie by³o sensu tego robiæ. S¹
pewne procedury i dzia³ania, które
trzeba stosowaæ. W tej chwili komi-
sje szacuj¹ szkody. Jest pomoc do-
ra�na do 6000 z³. Reguluj¹ to odpo-
wiednie przepisy. Jest pomoc do 100
000 z³ dla samorz¹dów. Po raz kolej-
ny musieli�my siê zmagaæ z ¿ywio-
³em. Dwa lata temu tornado, teraz
powód�. Mam nadziejê, ¿e ju¿ nas
nic wiêcej nie dotknie. Chwa³a Bogu,
¿e prognozowana wysoko�æ fali i
czarny scenariusz siê nie spe³ni³.
Chcia³em z tego miejsca wszystkim
serdecznie podziêkowaæ za zaanga-
¿owanie i pomoc, zw³aszcza stra¿a-
kom i stra¿akom-ochotnikom.

Informacja dotycz¹ca stanu sani-
tarnego naszego powiatu w roku 2009
przygotowana przez PSSE omawia-
na by³a szczegó³owo na posiedze-
niach wszystkich komisji problemo-
wych Rady, tak wiêc ju¿ na samej
sesji dyskusji praktycznie nie by³o.

Radny Ryszard Nocoñ podsu-
mowa³: � Przygotowany materia³ zo-
sta³ oceniony bardzo pozytywnie,
jako konkretny i rzetelny. Radni
zwrócili uwagê, ¿e na terenie naszego
powiatu istniej¹ ciastkarnie funkcjo-
nuj¹ce od dziesi¹tek lat, a mimo to
zdarzaj¹ siê przypadki zaka¿enia sal-
monell¹. Poruszono równie¿ temat
stacji wodoci¹gowych. Stan wody
pitnej siê polepsza, natomiast same
stacje s¹ w nie najlepszym stanie.
Podkre�lono równie¿ propagowanie
idei higieny w lokalnej prasie. W imie-
niu Komisji Bezpieczeñstwa chcia-
³em podziêkowaæ dyrektor Katarzy-
nie Kanoza oraz poprosiæ by spra-
wozdania sanepidu wojewódzkiego,
który przej¹³ kontrole nad szpitala-
mi, by³y równie¿ do³¹czane do spra-
wozdania sanepidu powiatowego.

Katarzyna Kanoza, dyrektor
strzeleckiej PSSE nawi¹za³a do te-
matu powodzi. W chwili obecnej
woda na terenie powiatu strzeleckie-
go, oprócz miejscowo�ci Sucha i Roz-
mierz, jest przydatna do spo¿ycia.
W trakcie powodzi pobrano kilka-
dziesi¹t próbek, wyniki badañ wska-
zuj¹, ¿e woda na terenie tych zagro-
¿onych gmin jest zdatna do spo¿y-
cia. W ostatnich latach stan sanitarny
wody znacznie siê poprawi³. Je�li
chodzi o ciastkarniê, w której stwier-
dzono salmonellê � mimo badañ nie
ustalono �ród³o ska¿enia, ciastkarnia
ta jest pod wzmo¿onym nadzorem
sanitarnym.

Radny Jan Cie�lik stwierdzi³,
¿e zadowalaj¹cy jest stan sanitarny
w placówkach o�wiatowych. Zapew-
ne jest to spowodowane czêstymi
kontrolami sanepidu. W 15 sto³ów-
kach przeprowadzono 15 kontroli, w
109 placówkach o�wiatowych - 149
kontroli, stwierdzono jakie� drobne
uchybienia, ale bardziej natury sani-
tarno-technicznej, generalnie nie ma
wiêkszych zastrze¿eñ. Negatywnym
zjawiskiem jest jednak fakt, ¿e w czê-
�ci placówek nie ma ciep³ej wody.

Po przyjêciu informacji nt. stanu

sanitarnego powiatu radni przyst¹-
pili do g³osowania nad projektami
uchwa³. Podjêli uchwa³y w sprawie:
- 1. Przyjêcia rocznego sprawoz-
dania za rok 2009 z dzia³alno�ci reha-
bilitacyjnej i wykorzystania �rodków
finansowych Warsztatu Terapii Za-
jêciowej w Zawadzkiem z³o¿onego
przez podmiot prowadz¹cy warsz-
tat � Zgromadzenie Braci Szkó³
Chrze�cijañskich w Kopcu; 2. Oce-
ny dzia³alno�ci Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Zawadzkiem w 2009
roku.
- zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej z siedzib¹ w Strzelcach Op., dla
którego organem za³o¿ycielskim jest
Powiat Strzelecki za okres od 1 stycz-
nia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Strzeleckiego spo-
rz¹dzonego na dzieñ 31 grudnia 2009
roku
- zmiany bud¿etu i zmian w bu-
d¿ecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2010
- uchwa³y zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr
XXXIX/345/10 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 24 lutego 2010 roku w
sprawie okre�lenia zadañ realizowa-
nych przez Powiat Strzelecki, na które
przeznacza siê w 2010 roku �rodki
PFRON i wysoko�ci �rodków na ich
finansowanie
- uchwa³y zmieniaj¹cej Uchwa³ê
XXXVII/325/09 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie: zaopiniowania planu fi-
nansowego i inwestycyjnego na rok
2010 Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej - Zespo-
³u Opieki Zdrowotnej z siedzib¹ w
Strzelcach Opolskich dla którego or-
ganem za³o¿ycielskim jest Powiat
Strzelecki
- wysoko�ci op³at za usuniêcie
pojazdów z drogi oraz parkowanie
tych pojazdów

Radny Jan Bogusz poprosi³ o
przedstawienie podmiotów wytypo-
wanych do usuwania pojazdów.

Odpowiedzi udzieli³a Naczelnik
Wydzia³u Komunikacji i Transportu
Czes³awa  Szuszkiewicz � obowi¹-
zek wyznaczenia jednostek do usu-
wania pojazdów z drogi ci¹¿y na Sta-
ro�cie. Op³aty za te us³ugi, zatwier-

dza Rada Powiatu. Starosta wyzna-
czy³ 5 jednostek. Podmioty posia-
daj¹ zarówno wysoce wyspecjalizo-
wany sprzêt do usuwania pojazdów
jak i odpowiednie parkingi. Podmio-
ty zosta³y bardzo dok³adnie zwery-
fikowane. Je�li chodzi o jednostki to
jest to: Pan Matuszek � Balcarzowi-
ce, Pan Wróbel � Strzelce Op., Pan
Szotka � Szczepanek, Pan Muszkiet
z Kolonowskiego oraz Pan Piontek �
Dolna. Wszystkie jednostki spe³niaj¹
wysokie standardy. Powo³ana komi-
sja bra³a pod uwagê wiele czynników,
jednak przede wszystkim opiniê Po-
licji. Komenda Powiatowa wszyst-
kim wystawi³a pozytywne opinie.

Jan Bogusz z kolei podniós³
kwestiê pobicia stra¿aka w trakcie
akcji ratowniczej przez jednego z
w³a�cicieli wspomnianych wcze�niej
firm, za co zosta³ skazany prawo-
mocnym wyrokiem. Nie bêdzie ten
fakt mia³ wp³ywu na wspó³pracê po-
miêdzy nim a s³u¿bami stra¿ackimi?
� pyta³.

Czes³awa Szuszkiewicz odpo-
wiedzia³a, ¿e komisja nie ma ustawo-
wego obowi¹zku brania pod uwagê
karalno�ci przedsiêbiorców.
Po tej dyskusji radni wrócili do ko-
lejnych uchwa³ w sprawie:
- uchwa³y zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr
XXIX/268/09 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w
sprawie: przyjêcia do realizacji pro-
jektu pn. �18+ nowe szanse i mo¿li-
wo�ci� w ramach Priorytetu VII,
Dzia³ania 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji w Poddzia-
³aniu 7.1.2  Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez powia-
towe centra pomocy rodzinie Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
wspó³finansowanego ze �rodków
EFS
- wyznaczenia kandydata na cz³on-
ka Rady Nadzorczej Opolskiego Re-
gionalnego Funduszu Porêczeñ Kre-
dytowych Spó³ka z ograniczon¹ od-
powiedzialno�ci¹
- udzielenie z bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej
Gminie Zawadzkie i Gminie Kolo-
nowskie.

W dalszej czê�ci posiedzenia
Jan Bogusz zaproponowa³ w imie-
niu Klubu Radnych Ziemi Strzelec-

Sesja Rady Powiatu
kiej, by diety z sesji Radni przezna-
czyli na pomoc dla powodzian. Po-
par³ go Jan Cie�lik sugeruj¹c, by
kwota ta zosta³a przekazana do Cari-
tas Zawadzkie b¹d� Caritas Kolo-
nowskie. Pozostali radni uznali, ¿e jest
to szlachetna postawa oraz szczytny
cel.

Przy tej sposobno�ci dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Mieszka I w Zawadzkiem Ryszard
Pagacz z³o¿y³ na rêce Komendanta
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Stefa-
na Sz³apy podziêkowania za pomoc
oraz zaanga¿owanie stra¿aków zawo-
dowych jak i zastêpów OSP w akcji
powodziowej prowadzonej na tere-
nie liceum.

Nastêpnie g³os zabra³ radny Gmi-
ny Jemielnica Józef Cwielong. � Za-
cznê od tematu, który w ostatnich
dniach zbulwersowa³ spo³eczno�æ
powiatu strzeleckiego, czyli powód�.
W wiêkszym lub mniejszym stopniu
ucierpia³y wszystkie gminy powiatu
strzeleckiego. Ludzie pytaj¹, czy Za-
wadzkie, ̄ êdowice, Kielcza, Stanisz-
cze Ma³e musia³y zostaæ zalane? Czy
starosta wraz ze sztabem kryzyso-
wym nie móg³ doprowadziæ do otwar-
cia jazów na wa³ach? Dla mnie �miesz-
ny jest apel do mieszkañców o do-
starczenie worków na piasek, je¿eli
wydaje siê ciê¿kie pieni¹dze np. na
Galê Lauri. Ponadto pytam dlaczego
nie tylko w trakcie powodzi zalewa-
ny jest teren przy drodze do Dziew-
kowic, przecie¿ to bomba sanitarna!
Kilka tygodni temu tygodni Strzelec
Opolski opublikowa³ artyku³ dema-
skuj¹cy nielegalne wysypisko �mieci
w Jemielnicy na terenie by³ej pia-
skowni, która eksploatowa³a spó³ka,
której wiod¹cy przedstawiciel siedzi
na sali. Zwraca³em siê w tej sprawie
do s³u¿b starostwa, jednak odmówio-
no mi udzielenia informacji. Czy wy,
radni powiatu, wybrani przez spo³e-
czeñstwo dalej chcecie przymykaæ
oczy? Zamierzacie traktowaæ niektó-
rych jak ��wiête krowy�, którym
wszystko wolno?! Wygl¹da na to, ¿e
niektórzy mog¹ czuæ siê bezkarnie.
Jest to kuriozum na szerok¹ skalê.
W zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹d-
ku posiedzenia Przewodnicz¹cy za-
koñczy³ posiedzenie sesji Rady Po-
wiatu.

Adam Kraka

Franciszek £upak ma za sob¹
12 lat pracy w samorz¹dzie � trzeci¹
kadencjê jest radnym powiatu. I oce-
nia, ¿e wraz z rosn¹cym sta¿em w
takiej dzia³alno�ci cz³owiek coraz bar-
dziej uto¿samia siê ze wszystkimi
sprawami Powiatu Strzeleckiego.
- Zdobyte do�wiadczenie pozwala
zabieraæ g³os w sprawach najistotniej-
szych dla ca³ego spo³eczeñstwa �
mówi. � Czas pokaza³, ¿e samorz¹d
powiatowy sprawdza siê w zwy-
k³ych chwilach, ale i w sytuacjach
nadzwyczajnych i kryzysowych: z
powodzeniem potrafi doprowadziæ
do rozwi¹zania problemów.

Radni podsumowuj¹ kadencjê
Mijaj¹ca w³a�nie kadencja jest chyba
najlepsz¹ z tych 12 lat funkcjonowa-
nia powiatów, przynajmniej dla na-
szego samorz¹du, który pokaza³, ¿e
jest gospodarny i roztropny w swo-
ich dzia³aniach. Stosownie do mo¿li-
wo�ci finansowych realizuje zadania
przewidziane w planie na poszcze-
gólne lata ca³ej kadencji. A ¿e potrzeb
jest znacznie wiêcej ni¿ pieniêdzy �
ci¹gle poszukuje zewnêtrznych
�róde³ finansowania swoich zamie-
rzeñ. I czyni to tak skutecznie, ¿e
w³a�ciwie nie widaæ jak bardzo ogra-
niczona jest wielko�æ w³asnych �rod-
ków Powiatu. To zreszt¹ bol¹czka
wszystkich samorz¹dów. Ka¿dy z
nas chcia³by przecie¿, by mo¿na by³o
zrobiæ znacznie wiêcej ni¿ robi siê
dla lokalnej spo³eczno�ci. Nadziej¹
jest rozwój gospodarczy ca³ego kraju
i zwi¹zany z tym szerzej p³yn¹cy do
samorz¹dów strumieñ pieniêdzy.
Zreszt¹ nawet przy ograniczonych
przy ograniczonych mo¿liwo�ciach
finansowych uda³o siê nam w ostat-
nich latach z powodzeniem zrealizo-
waæ powa¿ne przedsiêwziêcia.
Po stronie niew¹tpliwych plusów,
wiêcej: sukcesów, mo¿emy zapisaæ

osi¹gniêcie pe³nej standaryzacji w
naszych Domach Pomocy Spo³ecz-
nej. Dziêki temu ich mieszkañcy maj¹
znacznie bardziej komfortowe warun-
ki, zbli¿one ju¿ do poziomu europej-
skiego.
Mo¿emy siê chwaliæ równie¿ po-
praw¹ bazy materialnej i dydaktycz-
nej szkó³ ponadgimnazjalnych i spe-
cjalnych funkcjonuj¹cych na terenie
powiatu strzeleckiego. Ta dba³o�æ o
warunki kszta³cenia m³odzie¿y wy-
ra�nie pokazuje, jakimi priorytetami
kieruje siê samorz¹d powiatowy.
I kolejny plus: nasz szpital powiato-
wy � znajduj¹cy siê w czo³ówce pla-
cówek Opolszczyzny. Pracuje bez
strat, za to podejmuje wiele dzia³añ
zmierzaj¹cych do sta³ej poprawy ja-
ko�ci opieki medycznej nad pacjen-
tem oraz realizuj¹cy ambitne plany
inwestycyjne.
I wreszcie mo¿emy siê szczyciæ nasz¹
stra¿¹ po¿arn¹: i t¹ zawodow¹ i jed-
nostkami ochotniczymi, których
wyposa¿enie w specjalistyczny
sprzêt stale siê poprawia, a swój
udzia³ ma w tym tak¿e samorz¹d
powiatowy.

(mg)

ZRÓB TO DLA SIEBIE � WE� UDZIA£ W MARSZU!
 
Je�li chcesz poprawiæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹, zachowaæ m³odo�æ  du-
cha i cia³a, a przy okazji mi³o i aktywnie spêdziæ wolny czas, przyjd�
do parku miejskiego w Strzelcach Opolskich w sobotê 19 czerwca.
Gwarantujemy dobr¹ zabawê i du¿¹ dozê humoru.
 

19 czerwca o godz. 10:00
w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich

ORGANIZATORZY: POWIAT STRZELECKI, TYGODNIK �STRZELEC
OPOLSKI�, NFZ OPOLSKI ODDZIA£ WOJEWÓDZKI

Ka¿dy uczestnik otrzyma:
- plakietkê okoliczno�ciow¹, na której mo¿e zapisaæ indywidualne wyniki
pomiarów ci�nienia têtniczego krwi oraz zawarto�ci cukru we krwi przed rozpo-
czêciem i po zakoñczeniu marszu,
- balonik w kszta³cie serca,
- dietetyczne produkty: jogurt, jab³ko, wodê mineraln¹
- du¿¹ porcjê energii i humoru od organizatorów
 
W programie:
- pomiar ci�nienia têtniczego krwi oraz zawarto�ci cukru we krwi
- marsz/ spacer na wytyczonej trasie ok. 6 km
- lekcja instrukta¿owa prawid³owego pod k¹tem technicznym spaceru z kij-
kami: nordic walking
- pokaz tai � chi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

ZABIERZ
SWOJE SERCE
NA  SPACER!
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

SPEC. DS. MARKETINGU KOLONOWSKIE - preferowane wykszta³cenie
  wy¿sze kierunkowe;
- mile widziane do�wiadczenie
  zawodowe;
- prawo jazdy kat. B;
- samodzielno�æ, dobra organizacja
  czasu pracy, ³atwo�æ nawi¹zywania
   kontaktów, dyspozycyjno�æ,
  odpowiedzialno�æ

SPRZEDAWCA/ STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie;
KONSULTANT PUNKTU - znajomo�æ obs³ugi komp.
OBS£UGI KLIENTA CYFRY +
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,
DS.OBS£UGI KLIENTA - dobra dykcja,

- znajomo�æ komputera,
- kreatywno�æ;
- komunikatywno�æ,
- mi³a barwa g³osu

DORADCA KLIENTA CA£Y KRAJ - do�wiadczenie w sprzeda¿y,
� PRZEDS. HANDLOWY - wysoka kultura osobista,

- prawo jazdy kat. B oraz kilkuletnie
  do�wiadczenie w prowadzeniu sam.,
- gotowo�æ do odbywania
  podró¿y s³u¿bowych,
- umiejêtno�æ pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy oraz
  skuteczno�æ w realizacji
  powierzonych zadañ

KONSULTANT WOJ. OPOLSKIE
DS.OBS£UGI KLIENTA I S¥SIEDNIE - wykszta³cenie �rednie
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie;
DS. OBS£UGI KLIENTA - dobra dykcja;

- znajomo�æ komputera;
- dyspozycyjno�æ;
- komunikatywno�æ

PRZEDS. HANDLOWY WOJ. OPOLSKIE - min. 6 m-cy do�wiadczenia
DOLNO�L¥SKIE   jako przedstawiciel handlowy,

- mile widziana znajomo�æ
  j. niemieckiego lub j. ang.,
- prawo jazdy kat.B

AGENT UBEZP. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie;
+ TERNEN - kurs agenta ubezpieczeniowego;

STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. B
i K. - KO�LE (w³asny samochód)

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;
- min. roczne do�wiadczenie
  zdobyte w Polsce w aktywnym
  pozyskiwaniu klientów oraz sprzeda¿y
  produktów kredytowych  i obs³udze
  klientów;
- znajomo�æ komputera

SPRZEDAWCA JEMIELNICA
SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
KUCHARZ STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie kierunkowe;

- do�wiadczenie,
- dyspozycyjno�æ

POMOC KUCHENNA STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie kierunkowe;
- do�wiadczenie

MASARZ
(PRACOWNIK MASARNI) STANISZCZE WLK. - do�wiadczenie
KIEROWCA KAT. C+E TRASY - kurs na przewóz rzeczy;

MIÊDZYN. - aktualne badania lekarskie;
- karta kierowcy;
- wykszta³cenie zawodowe

KIEROWCA KAT. C+E TRASY - kurs na przewóz rzeczy;
(SKOCZEK)  MIÊDZYN. - aktualne badania lekarskie;

- karta kierowcy;
- wykszta³cenie zawodowe

KIEROWCA OLSZOWA - wykszta³cenie zawodowe
BETONOMIESZARKI - mile widziane do�wiadczenie

w pracy na betonomieszarce,
- prawo jazdy kat. C,
- kurs na przewóz rzeczy

KIEROWCA OLSZOWA - wykszta³cenie zawodowe,
� OPER.POMPY DO BETONU - upr. pompy do betonu wydane

  przez IB i GS,
- prawo jazdy kat. C,
- do�wiadczenie

PRACOWNIK BUDOWLANY �
MALARZ REGIPSIARZ WG. ZLECEÑ - do�wiadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie,

- prawo jazdy kat. B
DEKARZ WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
TYNKARZ WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie min. 1 rok
P£YTKARZ/REGIPSIARZ WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
MALARZ
Z UMIEJETNO�CI¥ WG.ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe,
DOCIEPLANIA - do�wiadczenie
OPERATOR CNC STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,

- do�wiadczenie mile widziane,
SZEWC 1/2 ETATU ZAWADZKIE - mile widziane do�wiadczenie;

- mo¿liwo�æ przyuczenia
MONTER SIECI WOD-KAN POWIAT STRZELECKI - prawo jazdy kat. B
BRYGADZISTA SPRZ¥TACZ STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. B;
lub SPRZ¥TACZKA - odporno�æ na stres;

- komunikatywno�æ;
- do�wiadczenie

PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia powy¿ej 50Kw
FRYZJER/ FRYZJERKA ZAWADZKIE - wykszta³cenie kierunkowe
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe

  lub �rednie;
- �wiadectwo kwalifikacji uprawnia-
j¹ce do zajmowania siê eksploatacj¹
urz¹dzeñ, instalacji i sieci na stano-
wisku dozoru i eksploatacji (D+E)
� Grupa 1
- mile widziane uprawnienia na ob-
s³ugê suwnicy sterowanej  bezprze-
wodowo z poziomu roboczego,
wózków wid³owych, urz¹dzeñ
Grupy 2 i 3

II KOWAL ZAWADZKIE - wykszta³cenie min �rednie,
- mile widziane uprawnienia na ob-
s³ugê wózków wid³owych i na ob-
s³ugê suwnicy sterowanej z pozio-
mu �0�

OPERATOR PRASY ZAWADZKIE - wykszta³cenie min �rednie,
- mile widziane uprawnienia na obs³ugê
wózków wid³owych i na obs³ugê
suwnicy sterowanej z poziomu �0�

ROBOTNIK LE�NY OLSZOWA, - umiejêtno�æ pos³ugiwania siê kos¹
KLUCZE,

ZIMNA WÓDKA

13.00 -13.15 przywitanie go�ci  przez Dyrektora DPS Stanis³awa Marka i przewodnicz¹cych domów - (Szymi-
szów, Strzelce Op., Le�nica)
13.15 - 13.40 szko³a  muzyczna (koncert)
13.40 - 14.10 przedstawienie ba�ni (Na ziarenku grochu, Historia z ¿ycia Strachwitz) z udzia³em pracowników DPS.
POCZÊSTUNEK - KAWA , HERBATA, CIASTO, LODY
14.10 - 15.10 zaproszenie go�ci do wystêpów
- �rodowiskowy Dom Samopomocy Strzelce Op.(program 15 min)
- Dom Pomocy Spo³ecznej Zawadzkie ( program 15 min)
- Dom Pomocy Spo³ecznej Kad³ub ( program 15 min)
15.10 - 15.30 wystêp zespo³u: �SEN�
15.30 - 15.45 program artystyczny mieszkañców  DPS Strzelce  Op.
15.45 - 16.00 wystêp  zespo³u: �SEN�
16.00 - 16.15 wystêp  mieszkañców  DPS Le�nica
16.30 - 16.45 wystêp  zespo³u: �Romów��
16.45 - 17.15 wystêp  mieszkañców  DPS Szymiszów
KOLACJA ( KIE£BASA, BIGOS, SA£ATKA, CHLEB)
17.30 - 18.45 wystêp  zespo³u: �CENTOWIANKI��   oraz
zespó³  P. Janoszki
18.45  - 19.00 zespó³: �Romów��

Dodatkowe atrakcje:
Wystawa ptactwa (p. Cudecki),
Gry i zabawy (gra w tysi¹ca, turniej szachowy, chiñczyk)
Wystawa prac mieszkañców (malarstwo sztalugowe, rze�ba,
tkactwo artystyczne)
Wystawa z imprez organizowanych na terenie naszych Do-
mów (Szymiszów, Strzelce Op., Le�nica).
Udostêpnienie kronik do wpisywania siê go�ci.

DPS Szymiszów zaprasza
na Rodzinn¹ Biesiadê

26 czerwca o godz. 13.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Op. w roku 2009 przyst¹pi³o do realizacji projektu syste-
mowego pn. �18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci� wspó³fi-
nansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki, Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe cen-
tra pomocy rodzinie na podstawie zawartej umowy w dniu
14.04.2009 r.

W dniu 04.05.2010. zawarto aneks nr POKL.07.01.02-
16-011/09-01 do umowy ramowej na realizacjê projektu w
2010 roku.

Projekt �18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci� skierowany
jest do bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub
zatrudnionych zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznych
mieszkañców Powiatu Strzeleckiego, którzy s¹ w wieku
aktywno�ci zawodowej oraz  korzystaj¹ ze �wiadczeñ
pomocy spo³ecznej.
Przewidziano 3 grupy docelowe:
- I grupa � 38 osób niepe³nosprawnych,
- II grupa � 12 osób w wieku od 18 � 30 lat zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, w szczególno�ci osoby opusz-
czaj¹ce rodziny zastêpcze i placówki dla dzieci
i m³odzie¿y oraz osoby niepe³nosprawne,
- III grupa � 8 uczestników/uczestniczek Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem.

Celem g³ównym projektu jest przeciwdzia³anie margi-
nalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu uczestników/uczest-
niczek poprzez uruchomienie procesu aktywizacji spo-
³ecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej.

Do celów szczegó³owych projektu zaliczamy:
- zwiêkszenie motywacji do dzia³ania i zaufania we w³a-
sne si³y,
- zwiêkszenie zdolno�ci komunikacyjnych,
- doskonalenie umiejêtno�ci pracowniczych,
- usprawnienie psychoruchowe,
- wzrost umiejêtno�ci autoprezentacji i kreowania w³a-
snej osoby,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- zdobycie umiejêtno�ci umo¿liwiaj¹cych wej�cie na ry-
nek pracy,
- rozwój aspiracji edukacyjnych.

18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci
Uczestnicy projektu w ramach swoich grup zostan¹ ob-
jêci nieodp³atnymi dzia³aniami aktywizuj¹cymi:

I grupa:
- wyjazd ogólnousprawniaj¹cy z programem przywró-
cenia aktywno�ci spo³ecznej, w ramach którego przewidu-
jemy zajêcia rehabilitacyjne, warsztaty umiejêtno�ci auto-
prezentacji i kreowania w³asnej osoby przeprowadzane
przez psychologa, arteterapiê oraz zajêcia integracyjno �
rekreacyjne.

II grupa:
- indywidualne konsultacje z psychologiem i doradc¹ za-
wodowym w celu wytypowania �cie¿ki zawodowej,
- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs komputerowy (zakres podstawowy),
- zajêcia integracyjno � terapeutyczne na wyje�dzie, w
ramach których przeprowadzone zostan¹ przez psycholo-
ga warsztaty umiejêtno�ci autoprezentacji i kreowania w³a-
snej osoby oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pra-
cy z doradc¹ zawodowym,
- zajêcia z arteterapii.

III grupa:
- indywidualne konsultacje z psychologiem i doradc¹ za-
wodowym w celu wytypowania �cie¿ki zawodowej,
- kursy edukacyjne (komputerowy � zakres podstawo-
wy, wiza¿u i makija¿u oraz jêzyka angielskiego - zakres
podstawowy),
- wyjazd ogólnousprawniaj¹cy z programem przywró-
cenia aktywno�ci spo³ecznej, w ramach którego przewidu-
je siê zajêcia rehabilitacyjne, warsztaty umiejêtno�ci auto-
prezentacji i kreowania w³asnej osoby prowadzone przez
psychologa, warsztaty z doradc¹ zawodowym oraz zajêcia
integracyjno � rekreacyjne,
- zajêcia z arteterapii.

Bud¿et projektu w 2010 roku ogó³em wynosi 420 390,83
z³, w tym wk³ad w³asny finansowany ze �rodków w³a-
snych Powiatu Strzeleckiego (�wiadczenia dla pe³noletnich
wychowanków rodzin zastêpczych oraz placówek opie-
kuñczo-wychowawczych � wyp³acanych przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich) w
wysoko�ci stanowi¹cej 10,5 % ca³ej sumy wydatków kwa-
lifikowanych projektu stanowi kwota 44 141,04 z³.

Projekt wspó³finansowany  przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Wszystkie kraje (Czechy, Belgia,
Niemcy, Polska) przygotowywa³y w
swoich szko³ach krótkie przedstawienie
teatralne w formie muzyki i ruchu, któ-
re poparte by³o prezentacjami multi-
medialnymi dotycz¹cymi pobytu w po-
szczególnych krajach. W Belgii te ele-
menty nale¿a³o po³¹czyæ w jedn¹ ca-
³o�æ i w ten sposób zakoñczyæ budowê
Domu � Europy. Po codziennych dwu-
godzinnych próbach w koñcu siê uda³o i
na czwartkowej gali efekt przeszed³ na-
sze naj�mielsze oczekiwania. Zgroma-
dzeni go�cie byli zachwyceni przedsta-
wienie, a my mieli�my ³zy w oczach
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e to koniec naszej
wspó³pracy i trzeba bêdzie siê rozstaæ.

Zanim jednak to nast¹pi³o belgij-
scy koledzy przygotowali nam wspania-
³e atrakcje. We wtorek odwiedzili�my
ich kolorow¹ szko³ê, gdzie brali�my
udzia³ w zajêciach sportowych, rytmicz-
no - muzycznych i kulinarnych (przy-
gotowane wspólnie frytki zjedli�my na
obiad). Niezapomnianym prze¿yciem
by³a dla nas wizyta w szkolnym gospo-
darstwie hodowlanym, w którym oprócz
zwierz¹t domowych znajduje siê te¿ osio³
i kucyk �pony�. W �rodê skorzystali-
�my z oferty centrum �Worriken� tre-
nuj¹c judo i akrobacje na trampolinie,
za� po po³udniu wêdrowali�my drewnia-
nymi k³adkami w�ród bagien i s³uchali-

� Nie zga�nie tej przyja�ni ¿ar,
co po³¹czy³a nas...�

�my mro¿¹cych krew w ¿y³ach opowie-
�ci przewodnika.

Czwartkowym rankiem pojechali-
�my zwiedzaæ twierdzê z II wojny �wia-
towej, która jest wykuta w skale, a jej
korytarze ci¹gn¹ siê pod ziemi¹ na d³u-
go�ci 5 km. Ta atrakcja trafia³a szcze-
gólnie w gust mêskiej czê�ci naszej gru-
py. Po wieczornej gali wszyscy uczest-
nicy bawili siê do 23:00 na dyskotece. A
nastêpnego dnia... po¿egnania, ³zy, wy-
miana adresów i gor¹ce zapewnienia, ¿e
nie pozwolimy by nasz¹ miêdzynaro-
dow¹ przyja�ñ �star³ nieub³agany czas�.

�Nasz Dom � Europa� zosta³ wybu-
dowany, has³o �Przeciwdzia³amy nieto-
lerancji i rasizmowi� zrealizowane.
Mamy nadziejê, ¿e to co zbudowali�my
pozostanie w naszych sercach i umy-
s³ach na zawsze i bêdzie chocia¿by �ma³¹
cegie³k¹� w tworzeniu europejskiej
wspólnoty i przyja�ni.

Podziêkowania dla naszych uczniów,
którzy w³o¿yli du¿o pracy w projekt i
dla kierowców z firmy �BB Tour�: pana
Janka, pana Damiana i pana Paw³a za
mi³¹ atmosferê w podró¿y i nieocenion¹
pomoc za granic¹.

Ewa Przyby³ek - Prus

O nowym SOR-ze mówi siê od do-
brych kilku lat. Ale te¿ nic to dziwnego.
Gdyby nie zaczêto siê do tego przygo-
towywaæ odpowiednio wcze�nie, w 2012
roku placówka utraci³aby status szpita-
la ratunkowego (do tego czasu dopusz-
czona jest warunkowo). Dokumentacja
projektowa (kosztowa³a ok. 140 tysiê-
cy i w ca³o�ci zosta³a sfinansowana w
2009 roku ze �rodków Powiatu) jest ju¿
gotowa.
Ca³o�æ mia³a kosztowaæ 5,3 mln z³. Po
przetargu okaza³o siê jednak � na szczê-
�cie - ¿e inwestycja bêdzie tañsza o ok.
2 mln z³. Wykonawc¹ bêdzie konsor-
cjum dwóch przedsiêbiorstw: BUDOPAP
z Krapkowic i IXO Service z Kêdzie-
rzyna-Ko�la i do prac przyst¹pi na prze-
³omie czerwca i lipca br. Budowa Szpi-
talnego Oddzia³u Ratunkowego sfinan-
sowana zostanie ze �rodków UE (z pro-
gramu operacyjnego Infrastruktura �ro-
dowiska) i z kredytu zaci¹gniêtego na
ten cel przez szpital.
- To ogromne wyzwanie dla ca³ego

szpitala i personelu, ale tak¿e pacjen-
tów: musimy przecie¿ umiejêtnie pogo-
dziæ prowadzenie remontu z nieprzery-
waniem normalnej pracy oddzia³u �
mówi dyrektor Beata Czempiel. � Ta
inwestycja decydowaæ bêdzie o przysz³o-
�ci strzeleckiego szpitala. Obecnie jest
jednym z sze�ciu w województwie po-
siadaj¹cym SOR (i w czo³ówce szpitali
powiatowych), ale termin warunkowe-
go dopuszczenia i dostosowania wszyst-
kich pomieszczeñ do wymogów rozpo-
rz¹dzenia Ministerstwa Zdrowia zbli¿a
siê szybko. Po rozbudowie szpitalny
oddzia³ ratunkowy powiêkszy siê o 300
m kw.  (pomieszczenia na parterze i I
piêtrze, gdzie dzi� mie�ci siê oddzia³ we-
wnêtrzny, a bêdzie � pediatria) i wzbo-
gaci o nowoczesn¹ aparaturê.

Pytam jeszcze, czy przewidziane
jest równie¿ l¹dowisko dla helikopte-
rów sanitarnych � dyrektor Czempiel
odpowiada, ¿e nie � dotychczas w taki
sposób � aczkolwiek by³y to zupe³nie
wyj¹tkowe przypadki � wykorzystywa-
no p³ytê stadionu, i takie rozwi¹zanie
jest dopuszczone w rozporz¹dzeniu mi-
nisterstwa.

W szpitalu szykuj¹ siê du¿e zmiany.
Ze szpitalnym oddzia³em ratunkowym
zwi¹zane jest tak¿e -  i to wkrótce -
przeniesienie apteki z budynku szpitala
do budynku pralni (us³ugi pralnicze zo-
sta³y powierzone zewnêtrznej firmie),
a pomieszczenia po aptece te¿ bêd¹
wykorzystane przez SOR.

To niejedne szpitalne inwestycje.

Jeszcze w tym roku strzelecki szpital
przyst¹pi do programu e-Zdrowie
(wspó³finansowanego ze �rodków UE).
Za ok. 2 mln z³ zostanie zakupiony
sprzêt i oprogramowanie medyczne. In-
formatyzacja administracji, ale tak¿e
elektroniczna rejestracja pacjentów i
danych o nich zapewni mo¿liwo�æ bez-
piecznego i szybkiego przep³ywu infor-
macji miêdzy placówkami � gdziekol-
wiek pacjent zechce siê leczyæ.

Kolejna planowana inwestycja to
termomodernizacja szpitala, ale czy w
najbli¿szym czasie dojdzie do jej reali-
zacji, bêdzie zale¿eæ od tego, czy wnio-
sek szpitala o unijne dofinansowane bê-
dzie tak dobry, jak poprzednie i uda siê
zdobyæ �rodki. Przewidziany koszt to
ok. 3 mln z³. Na pewno za to z w³asnej
kasy szpital musi wysup³aæ ok. 100 tys.
z³ na drzwi przeciwpo¿arowe (zgodnie z
zaleceniem stra¿y po¿arnej).

No i oczywi�cie szpital inwestuje w
nowoczesny sprzêt i aparaturê me-
dyczn¹. Znakomity by³ pod tym wzglê-

dem rok 2009: uda³o siê zdobyæ wypo-
sa¿enie do pracowni rtg (za 2,5 mln z³,
przy unijnym wsparciu i powiatu), sfi-
nalizowano te¿ zakup aparatu do USG
(za 180 tys.) i aparatu do znieczuleñ
(120 tys. � oba dziêki dofinansowaniu z
UE), a tak¿e wideogastroskop i kolpo-
skop.

W tym roku ju¿ uda³o siê kupiæ sprzêt
monitoruj¹cy na oddzia³ wewnêtrzny �
ok. 100 tys. z³ wy³o¿y³o starostwo. A
przybêdzie jeszcze kolejny gastroskop,
kolposkop i aparat do KTG.
- Staramy siê wykorzystywaæ wszel-
kie mo¿liwo�ci pozyskania pieniêdzy �
przyznaje dyrektor Czempiel. � Bez
zewnêtrznych �rodków by³oby nam bar-
dzo trudno unowocze�niaæ wyposa¿enie,
podnosiæ standard leczenia i komfort
pacjentów. Ani szpitala, ani starostwa
nie staæ na takie wydatki, a przecie¿
potrzeby s¹ sta³e: co kilka lat sprzêt
musi byæ wymieniany. Marz¹ siê nam
nowoczesne ³ó¿ka dla pacjentów (jedno
kosztuje ok. 7 tys. z³), my�limy o to-
mografie komputerowym (to jednak
kwestia dalszej przysz³o�ci), marzy siê
remont dalszych ³azienek (dopiero te-
raz widaæ, jak du¿a jest ró¿nica miêdzy
12 ³azienkami wyremontowanymi ze
�rodków w³asnych i ma³ej czê�ci pocho-
dz¹cych z PFRON w ub. roku - za ok.
300 tys. - a pozosta³ymi).

Wszystko dla dobra pacjentów: to
przecie¿ ich opinia jest dla szpitala de-
cyduj¹ca.

Marta Górka

Szpital siê zmienia
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S³owa popularnej piosenki sta³y siê
dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych motywem muzycznym ilu-
struj¹cym wystawê zdjêæ z okazji Dnia
Niezapominajki.

Myosotis to ro�lina zielna strefy
umiarkowanej, z rodziny szorstkolist-
nych, b³êkitnie kwitn¹ca, wystêpuj¹ca
w Polsce w 10 gatunkach, zwykle pora-
staj¹cych b³otniste ³¹ki i brzegi wód.
Tyle encyklopedyczne przedstawienie
ro�liny znanej powszechnie jako nieza-
pominajka.

15 maja to dzieñ po�wiecony w Pol-
sce tej w³a�nie subtelnie kwitn¹cej ma-
jowej piêkno�ci.

Co przypomina? O czym nie po-
zwala zapomnieæ?

Uczniowie z grupy realizuj¹cej miê-
dzynarodowy projekt ,,Patrz i zmieniaj�
sami zinterpretowali znaczenie wiosen-
nego b³êkitu i nadali temu niezwyk³emu
�wiêtu w³asne znaczenie. �wiêto Nieza-
pominajki sta³o siê bowiem okazj¹ do
spojrzenia w czasy szkolne nauczycieli
strzeleckiego ogólniaka udokumentowa-
ne w sposób najbardziej namacalny, bo
na dawnych fotografiach. Widaæ na nich
dziewczynki z mysimi ogonkami, ch³op-
ców z zawadiackimi �miechami, dzieci
w mundurkach, z tarczami szkolnymi.
Kto rozpozna na tych nieco wyblak³ych
ju¿ zdjêciach pani¹ z fizyki czy nauczy-
ciela wf? Czy to mo¿liwe, ¿e surowy
dzi� nauczyciel by³ kiedy� tak weso³ym
maluchem? Niezapominajka w magicz-

ny sposób przenios³a i uczniów, i na-
uczycieli w �wiat sprzed 10, 20, a nawet
30 lat, staj¹c siê pomostem ³¹cz¹cym
pokolenia, które bez trudu odnalaz³y to,
co mo¿e je ³¹czyæ, czyli do�wiadczenie
m³odo�ci i beztroski szkolnych lat. Starsi
z rozrzewnieniem, m³odsi z niedowie-
rzaniem przygl¹dali siê wypo¿yczonym
przez odwa¿nych nauczycieli zdjêciom
z ich lat szkolnych i przedszkolnych.
W czasie ogl¹dania wystawy ka¿de po-

kolenie mog³o wys³uchaæ muzycznej
dedykacji dla siebie- szkolny korytarz
rozbrzmiewa³ wiêc zupe³nie wyj¹tkowy-
mi melodiami   z lat 60., 70., 80., 90.

�wiêto Niezapominajki to wyj¹tko-
wy dzieñ, poniewa¿ od nas zale¿y, kogo
lub co uznamy za warte upamiêtnienia.
A je�li pamiêæ ta ma ³¹czyæ pokolenia,
to chyba lepszej rekomendacji dla tego
niezwyk³ego �wiêta nie trzeba szukaæ.

Dorota Maækula

Ty jeste� dzi� piêkniejsza!

Ad multos annos!
Pani Ma³gorzata Sadowa, dzi�

mieszkanka Porêby, 1 czerwca

skoñczy³a  90 lat!

W dniu tak piêknej rocznicy uro-

dzin  serdeczne ¿yczenia z³o¿y³ Ju-

bilatce starosta strzelecki Józef Swa-

czyna. Przekaza³ jej równie¿ kwiaty

i kosz s³odko�ci.

Do najlepszych ¿yczeñ wielu ko-

lejnych lat w zdrowiu i wieloma co-

dziennymi rado�ciami oraz pe³nych

pogody ducha do³¹czamy siê wszy-

scy: Ad multos annos!
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