
APEL
POLICJI

Przypominamy naszym Czytelni-
kom o trwaj¹cym do dnia 31 pa�-
dziernika konkursie pn.: �Najlep-
szy dzielnicowy powiatu strzelec-
kiego 2009�. G³osy mo¿na odda-
waæ metod¹ tradycyjn¹ wrzucaj¹c
wype³nion¹ kartê do g³osowania do
urny znajduj¹ce siê w informacji
w holu Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op. b¹d� w urzêdach
gminnych na terenie powiatu czy
w redakcji �Strzelca Opolskiego�.
Mo¿na te¿ skorzystaæ z opcji elek-
tronicznej i nie wychodz¹c z domu
zag³osowaæ poprzez aktywn¹ son-
dê zamieszczon¹ na stronie inter-
netowej www.powiatstrzelecki.pl
G³os mo¿na oddaæ tylko jedno-
krotnie na jednego dzielnicowego.
W�ród g³osuj¹cych metod¹ trady-
cyjn¹ zostanie rozlosowany upo-
minek ufundowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich oraz tygodnik �Strze-
lec Opolski�.

Pomimo licznych apeli nadal nie
zabezpieczamy w³a�ciwie naszych
mieszkañ. Przez ostatnie dwie noce
z³odzieje okradli dwa domy na tzw.
��piocha� korzystaj¹c z m.in. z uchy-
lonego okna.

W ci¹gu dwóch ostatnich nocy z
12/13 i 13/14 pa�dziernika na terenie
powiatu strzeleckiego dosz³o do
dwóch kradzie¿y. Z³odzieje weszli do
domów podczas gdy domownicy
spali.

W nocy z 12/13 pa�dziernika w
Jemielnicy z³odziej wszed³ przez
otwarte okno do budynku jednoro-
dzinnego, natomiast dzisiaj (13/
14.10.) w nocy, w Kielczy przez
wy³amanie okienka piwnicznego do-
sta³ siê do domu.

Metody dzia³ania takich prze-
stêpców s¹ zawsze podobne. Niejed-
nokrotnie obserwuj¹ oni swój poten-
cjalny cel du¿o wcze�niej.

Co zrobiæ, ¿eby nie zostaæ ofiar¹
z³odzieja?

Wybierz
najlepszego

dzielnicowego

dok. na str. 2

12 pa�dziernika w strzeleckim szpitalu uroczy�cie otwarto zmodernizowan¹
pracowniê RTG. Inwestycja kosztowa³a ponad 2,4 mln z³otych, ale nie by³aby
mo¿liwa bez �rodków Unii Europejskiej (wniosek o dofinansowanie projektu
inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzia³anie
5.2.1. szpital z³o¿y³ w marcu ub. roku). Stamt¹d uda³o siê pozyskaæ 1,4 mln
z³otych, 0,6 mln z³ to pieni¹dze pochodz¹ce z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego,
a pozosta³e 0,4 mln z³ do³o¿y³ szpital z w³asnych �rodków.

Nowa pracownia RTG

dok. na str. 2

Dwujêzyczne czytanie ba�ni i bajek braci Grimm odby³o siê 9 pa�dziernika.
Konsul Ludwig Neudorfer czyta ba�nie

Popo³udnie z ba�niami
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Media a przemoc

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. oraz Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Op. 21-22 pa�dziernika 2009 roku wzorem lat ubieg³ych zamierza
zorganizowaæ miêdzynarodow¹ konferencjê na temat �MEDIA A PRZEMOC�,
w której udzia³ bierze ok. 200 osób.

dok. na str. 2

20 pa�dziernika �Rzeczpospoli-
ta� opublikowa³a doroczny ranking
szpitali w Polsce. Strzelecki szpital
po raz kolejny znalaz³ siê pod koniec
pierwszej setki w�ród publicznych
szpitali wielospecjalistycznych i on-
kologicznych � na 98 miejscu.

To bardzo dobry wynik, zw³asz-
cza, ¿e nasz szpital konkurowa³ z re-
nomowanymi klinicznymi szpitala-
mi uniwersyteckimi, czy poliklinika-
mi podlegaj¹cymi MSWiA. W Pol-
sce dzia³a 700 publicznych szpitali,
170 prywatnych i 67 niepublicznych
szpitali samorz¹dowych (sklasyfiko-
wanych w osobnym rankingu); od-
rêbn¹ listê stworzono te¿ dla szpitali
monospecjalistycznych.

Ka¿dy ze szpitali móg³ zgroma-
dziæ 1000 punktów: m.in. za jako�æ
leczenia, warunki pobytu pacjentów,
kondycjê finansow¹.

Pierwsze miejsce zaj¹³ Szpital

Szpital - 98. w Polsce,
trzeci na Opolszczy�nie

MSWiA z Warmiñsko-Mazurskim
Centrum Onkologii � z 898.54 punk-
tami. Strzelecki ZOZ uzyska³ 712,07
pkt (rok wcze�niej 678.98 pkt.), w
tym: za zarz¹dzanie 285,60 pkt., za
jako�æ opieki 125.23 pkt., za opiekê
medyczn¹ 301.24, jako�æ us³ug dla
pacjentów � 49,23 pkt., za certyfika-
ty jako�ci i skargi � 33.33 pkt; kom-
fort pobytu � 14.55 pkt., a za analizê
zdarzeñ niepo¿¹danych � 28.13 pkt.
Na Opolszczy�nie wiêcej punktów
ni¿ strzelecka placówka uzyska³y:
Wojewódzkie Centrum Medyczne w
Opolu (sklasyfikowany w ogólno-
polskim rankingu na miejscu 4) i ZOZ
w Nysie (na miejscu 33) w�ród szpi-
tali wielooddzia³owych. Wy¿sz¹ po-
zycjê (miejsce 7) zajmuje tak¿e Sa-
modzielny Specjalistyczny ZOZ nad
Matk¹ i Dzieckiem w Opolu � ale
w�ród szpitali monospecjalistycz-
nych.

Dobry pocz¹tek kariery

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 9.2.
Podniesienie atrakcyjno�ci i jako�ci szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

�Akademia nowych specjalno�ci zawodowych � dobry pocz¹tek kariery� to
projekt Powiatu Strzeleckiego skierowany do uczniów naszych szkó³ zawodo-
wych.                Wiêcej czytaj na str.2

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr
1 otrzyma³ Europejsk¹ Odznakê Ja-
ko�ci eTwinning za pracê w projek-
cie eTwinning �Clean Tech : Susta-
inable Mobility : WKTO Sept 2008-
March 2009�. Projekt dotyczy³ po-
g³êbiania wiedzy na temat �rodków
transportu przyjaznych �rodowisku

Europejska
Odznaka
Jako�ci

dla ZSZ nr 1
Konwent Starostów Województwa
Opolskiego zwo³any zosta³ 9 pa�-
dziernika w Kluczborku. Tematem
obrad by³y zasady funkcjonowania
Centrów Powiadamiania Ratunkowe-
go w regionie, nieco zmienione w sto-
sunku do obowi¹zuj¹cych obecnie.
O kierunkach zmian (które podsumo-
wuje krótko: bêd¹ na miarê XXI wie-
ku) mówi komendant KP PSP Stefan
Sz³apa:

CPR
w Strzelcach
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Przeczytaj:
* Laury dla nauczycieli

* Per³a z Jemielnicy

* Szansa dla

przedsiêbiorców


