Trudniej dostać kredyt?
O kryzysie mówi się coraz więcej.
Już w zeszłym roku ekonomiści
ostrzegali, że jednym z jego przejawów może być trudniejszy dostęp do
kredytów, co odczują nie tylko osoby fizyczne, ale i przedsiębiorstwa.
„Nieznacznie zwiększyły się
trudności w uzyskaniu kredytu
z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa (wzrósł odsetek odrzuceń wniosków kredytowych wśród
firm posiadających zdolność kredytową). Duży odsetek odrzuceń pojawił się zwłaszcza w wielkich przedsiębiorstwach, uzyskujących dotąd

kredyt najłatwiej i na najbardziej
korzystnych warunkach. Nie zwiększyły się zaś trudności (nie wzrósł
procent odrzuceń wniosków kredytowych) w grupie najmniejszych
przedsiębiorstw, a więc w grupie,
gdzie warunki kredytowania dotąd
były najmniej korzystne.” - wynika z opublikowanego 26 stycznia
br. badania Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego na
temat kondycji polskich przedsiębiorstw w IV kw. 2008 oraz prognoz
na I kw. br.
więcej czytaj na str. 4

Kto zdobędzie tytuł:
„Najlepszy Uczeń Powiatu
Strzeleckiego”

Od 1 do 26 stycznia zachorowało na grypę w naszym
powiecie 670 osób; w ciągu kilku następnych dni (do
2 lutego) - blisko 200 więcej!
Zakaz odwiedzin z tego powodu obowiązuje na oddziale
ginekologicznym i położniczym w naszym szpitalu.

Grypa w natarciu
W powiecie strzeleckim notuje się
w ostatnich tygodniach znaczny
wzrost zachorowań na grypę lub
choroby grypopodobne. To dodatkowy wyjaśnienie i uszczegółowienie jest istotne - zdaniem Katarzyny Kanozy, dyrektor Strzeleckiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – bo choć objawy chorobowe
mogą być typowe, bez laboratoryjnego potwierdzenia, że istotnie mamy do czynienia z wirusem grypy
– nie można pokusić się o jednoznaczne stwierdzenia. A laboratoryj-

nych potwierdzeń nie ma, bo lekarze w gabinetach niechętnie pobierają próbki do badań na oznaczenie
szczepu wirusa.
Wzrost zachorowań widoczny jest zresztą nie tylko w styczniu, ale w całym sezonie grypowym,
trwającym w naszym kraju od połowy września: do 2 lutego br. odnotowano ponad 1200 przypadków
w powiecie strzeleckim, podczas
gdy w poprzednim – niewiele ponad 400.
dok. na str. 4

Pomagać, ale jak?

Po raz pierwszy u nas organizowany jest konkurs dla wszystkich bez
wyjątku uczniów – o tytuł „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego”
- w ramach Powiatowego Programu
Wspierania Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego.

Tytuł zaszczytne, ale za nim idzie
też nagroda - finansowa, i to nie tak
całkiem mała, co w dzisiejszych czasach nie jest bez znaczenia. Dyrektorzy szkół, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu strzeleckiego
mogli zgłaszać do nagrody uczniów
w czterech kategoriach.
dok. na str. 6

Schronisko jak nowe
www.ssm-goraswanny.pl

Z przyjemnością pragnę poinformować wszystkich turystów, organizatorów wycieczek szkolnych oraz
wszystkie osoby zainteresowane że
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

w Górze Św. Anny posiada nowy
adres swojej strony internetowej –
www.ssm-goraswanny.pl
dok. na str. 8

Centrum Opola. Kilkunastoletnia
dziewczyna prosi o datek: zbieram na
jedzenie dla 3-letniej siostry. Omijam
ją: z reguły nie daję pieniędzy. Kilkanaście minut później, gdy wychodzę z urzędu, w którym załatwiałam
sprawę, słyszę ponownie błagalne:
proszę mi pomóc! Informuję dziewczynę, że pieniędzy nie dostanie, ale
mogę kupić jakieś artykuły żywnościowe. Po drodze do sklepu opowiada smutną historię: tata zabrał się
z domu, gdy okazało się, że mama
jest w drugiej ciąży. Gdy pytam, czy
rodzina jest pod opieką OPS – słyszę, że tak (w tym miejscu pada wysokość zasiłku i informacje o pomo-

cy rzeczowej), ale nie starcza. Mama
nie ma pracy, w domu brak tylu rzeczy, nawet łóżka są tylko dwa na trzy
osoby. Ona sama w czasie ferii przyjeżdża do Opola stopem ze Strzelec Opolskich, bo tu nikt jej nie zna
i mniej wstydzi się prosić o wsparcie.
Dochodzimy do sklepu: chleb i masło
ma, ale pyta: mogłaby pani kupić mi
parówkę i kilka cebul? Mała tak lubi
przyrumienioną cebulkę na chlebie…
***
Opowiadam tę historię znajomym w powiecie strzeleckim. Słyszę kilka opowieści o tym, co im się
zdarzyło.
dok. na str. 5

Przeczytaj!
* Sesja Rady Powiatu
* OPS-om przybędzie
podopiecznych?
* Zrób mammografię
* Idź na bal
charytatywny
* Oferty pracy

Zbadaj się!
W sobotę, 7 lutego br. , z okazji
Światowego Dnia Walki z Rakiem
(w dniu 4 lutego obchodzonego
po raz 9.) Opolskie Centrum Onkologii organizuje Dzień Otwarty Onkologii. W tym dniu w godz.
8-14 czynne będą trzy poradnie:
chirurgiczna, chorób piersi oraz
ogólna. W trakcie badania lekarze mogą zlecać dodatkowe badania (m.in. gruczołu krokowego
wraz z pobraniem krwi na marker PSA) lub zaplanować zabiegi.
Czynna będzie także Pracownia
Mammograficzna.
Zainteresowani
badaniem
przez onkologa winni uprzednio
zgłosić się do okienka Rejestracji Głównej która czynna będzie
w tym dniu w godz. 7-13. Należy
mieć książeczkę RUM oraz dokument tożsamości (z numerem PESEL).
Więcej czytaj na str. 3

Ponad 1000 dzieci skorzystało z zimowej oferty gminy Strzelce Opolskie

I już po feriach
Skończyły się zimowe ferie, dzieci
po zasłużonym odpoczynku wróciły do szkoły. W ciągu minionych dwóch tygodni z oferty, którą Urząd Miejski przygotował dla
najmłodszych skorzystało ponad
1000 dzieci.
Tegoroczne ferie po kilku bezśnieżnych zimach pozwoliły na
białe szaleństwo, dlatego ogromnym zainteresowaniem cieszyły się kuligi przygotowane przez
Referat Sportu i Rekreacji, wzięło w nich udział prawie 350 dzieci.
W przerwach między przejazdami
na sankach można było ogrzać się
przy ognisku i posilić własnoręcznie upieczoną kiełbaską.
dok. na str. 8

