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Jak co roku, w ramach wspó³pra-
cy wynikaj¹cej z �Programu wspó³-
pracy Powiatu Strzeleckiego z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi i innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³al-
no�æ po¿ytku publicznego�, uchwa-
lanym rokrocznie przez Radê Powia-
tu Strzeleckiego oraz z takiego obo-
wi¹zku wynikaj¹cej z ustawy o po-
¿ytku publicznym i o wolontariacie
odby³y siê 9 grudnia konsultacje dla
organizacji pozarz¹dowych. Na spo-
tkaniu podsumowano kolejny rok
wspó³pracy z III sektorem wraz z
przedstawieniem harmonogramu ca-
³orocznych prac poczynionych na
rzecz organizacji.

Omówiono realizacjê zadañ i ofer-
ty podmiotów dotowanych, ze zwró-
ceniem uwagi na pozafinansowe

Konsultacje dla organizacji
pozarz¹dowych

wsparcie udzielane organizacjom
funkcjonuj¹cym na terenie naszego
powiatu � mowa o konsultacjach in-
dywidualnych, patronatach starosty,
udzielanych rekomendacjach, bazie
dobrych praktyk, itp dzia³aniach.
Przedyskutowano ewentualne zmia-
ny i zapisy, zw³aszcza zadañ priory-
tetowych proponowanych na rok
2010 w ramach programu wspó³pra-
cy, przy czym nale¿y dodaæ, ¿e same
organizacje nie wnios³y uwag do obo-
wi¹zuj¹cego dokumentu. W dalszej
czê�ci konsultacji omówiono najczê-
�ciej pope³niane b³êdy - tak w samych
ofertach jak i w dokumentach spra-
wozdawczych, st¹d przeanalizowa-
no krok po kroku dokumenty wzor-
cowe, zwrócono uwagê na najbardziej
istotne zapisy umowy podpisywa-

nej z dotowanym podmiotem i oraz
konsekwencjach wynikaj¹cych z nie-
wywi¹zywania siê z jej konkretnych
punktów.

W sposób obrazowy, na przyk³a-
dach, zaprezentowano kwestie kosz-
torysowe i harmonogramowe wspie-
ranych przez Powiat zadañ publicz-
nych realizowanych przez NGO. Na
konsultacjach nie zabrak³o równie¿ in-
formacji o wynikach kontroli przepro-
wadzonej we wspartych dotacj¹ jed-
nostkach za lata 2008 i 2009, a tak¿e
poruszono zagadnienia zmian jakie
niesie ze sob¹ nowelizacja ustawy o
po¿ytku publicznym i o wolontaria-
cie. A z uwagi na to, ¿e zmiany szy-
kuj¹ siê znaczne i dosyæ ciekawe - tak
dla jednej jak i drugiej strony - kolejne
konsultacje dla organizacji po�wiêco-
ne bêd¹ znowelizowanej ustawie i in-
terpretacji prawnej jej zapisów.
Wszystko po to, aby by³a jak najwiêk-
sza p³ynno�æ w dzia³aniu pomiêdzy
samorz¹dem a organizacjami  i aby
wspó³praca dla ka¿dej ze stron uk³a-
da³a siê �bezkolizyjnie�.

A na zakoñczenie trzeba dodaæ,
¿e najmniej b³êdów i najlepiej wspó³-
praca uk³ada siê z tymi organizacjami,
których reprezentanci korzystaj¹ z
oferowanych przez Powiat konsulta-
cji, bo u �ród³a mog¹ dowiedzieæ siê,
jak poprawnie opisywaæ oferty i ja-
kich b³êdów unikaæ. A stare porzeka-
d³o mówi �kto pyta nie b³¹dzi�, za-
tem zachêcamy serdecznie do korzy-
stania z konsultacji i ju¿ dzisiaj za-
praszamy na kolejne.

Izebela Spa³ek

Projekt 1.
Cztery Pory Roku w Zabytkowej Chacie

Stowarzyszenie
Wincentego z Kielczy

adresowana do kobiet
w wieku 50-69 lat (rocznikowo),
 które  nie  wykona³y badania
mammograficznego  w ci¹gu

ostatnich 2 lat

Zespó³ Opieki Zdrowotnej
w Strzelcach Opolskich zaprasza
Panie do wykonania bezp³atnych

badañ mammograficznych
w ramach programu

P R O F I L A K T Y K A   
R A K A   P I E R S I

Badania wykonywane s¹

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach  12.00  - 17.00

soboty i niedziele 9.00  - 13.00

Rejestracja osobi�cie
lub telefoniczna

077 461 32-91(do 5) wew.143
w godz. 1300 - 1400

(wymagany NR PESEL)

Skierowanie
nie jest wymagane

I N F O R M A C J A

Zbadaj siê!

Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzel-
cach Opolskich poprzez rozbudowê
obiektu i zakup nowej specjalistycz-
nej aparatury�.

Pod koniec listopada tego roku
wreszcie zapad³a decyzja Ministra
Zdrowia: szpital powiatowy w
Strzelcach Opolskich otrzyma
4.757.580 z³otych dofinansowania na
inwestycjê o warto�ci 7 milionów.
Tym samym znalaz³ siê w�ród 105
placówek s³u¿by zdrowia w kraju,
które otrzymaj¹ dotacjê z UE.

Co siê zmieni w szpitalu? Po
pierwsze: oddzia³ ratunkowy znacz-
nie siê powiêkszy � o 270 m kw.,
czyli jego powierzchnia wyniesie bli-
sko 800 m kw. Dziêki temu powstan¹
nowe sale, w których lekarze bêd¹
mogli udzieliæ kompleksowej pomo-
cy poszkodowanemu przywiezione-

Szpitalny oddzia³
ratunkowy

bêdzie wiêkszy

mu kartk¹. Do tej pory zbyt czêsto
trzeba by³o ich przewoziæ na inne
oddzia³y. Ponadto pacjenci uzyskaj¹
szybciej ni¿ teraz pomoc lekarsk¹. Po
drugie � oddzia³ bêdzie znacznie le-
piej wyposa¿ony. Trafi tam 40 no-
woczesnych urz¹dzeñ: kardiomoni-
tory,  aparaty do znieczuleñ, defibry-
latory, aparat RTG i USG, pompy
strzykawkowe, ssaki elektryczne itp.
Kiedy to wszystko stanie siê faktem?
Przetarg zostanie og³oszony na po-
cz¹tku stycznia 2010, a realizacjê za-
dania przewidujemy w latach 2010-
2011 � mówi dyrektor Beata Czem-
piel. - Nasz SOR (jeden z piêciu na
Opolszczy�nie) stanie siê wówczas
prawdziwie nowoczesnym oddzia-
³em, zgodnie w wymogami europej-
skimi.

M. Górka
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Projekt dotyczy czterech przedsiêwziêæ zwi¹zanych z fotografi¹, poezj¹ i mu-
zyk¹, realizowanych przez cztery grupy mieszkañców z Kielczy /Wiosna,
Lato, Jesieñ, Zima/. Wiosna to grupa dzieci i m³odzie¿y w wieku 10 - 18 lat.
Lato to m³odzie¿ w wieku 19 - 30 lat. Jesieñ to grupa seniorów 60+ a zima to
mieszkañcy w wieku 30 - 60 lat. Ka¿da z grup przygotowuje o Kielczy mate-
ria³ fotograficzny w okre�lonej porze roku oraz opracowuje fragmenty poezji.
Stowarzyszenie, przy wspó³udziale Partnerów projektu dokona naboru uczest-
ników z podzia³em na cztery grupy dzia³ania. W okre�lonej porze roku w Za-
bytkowej Chacie zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna zgroma-
dzonych fotografii a uczestnicy spotkania bêd¹ recytowaæ wybrane fragmenty
poezji. Podsumowanie danej "pory roku" rozpocznie siê fragmentem utworu
Antonio Vivaldiego �Cztery Pory Roku�. Najwiêkszym prze¿yciem bêd¹ po-
przedzaj¹ce ka¿de przedsiêwziêcie koncerty muzyki kameralnej z repertu-
arem odpowiednim dla danej pory roku organizowane w naszym ko�ciele pa-
rafialnym w Kielczy. Koncerty obejmowaæ bêd¹ muzykê ró¿nych epok i sty-
lów. Do udzia³u w koncertach bêdziemy zapraszaæ wybitnych instrumentali-
stów tworz¹cych zespo³y kameralne oraz wokalistów.

Planowane koncerty 
odbêd¹ siê:

ZIMA - 31 stycznia 2010,
WIOSNA - 16 maja 2010

(bêdzie to koncert towarzysz¹cy Festiwalowi
"GAUDE MATER POLONIA"),

LATO - 22 sierpnia 2010,
JESIEN - 16 listopada 2010�

Ca³kowity koszt projektu wynosi 10 490 z³. Projekt jest wspó³finanso-
wany przez Fundacjê Wspomagania Wsi z Warszawy oraz partnerów projek-
tu. Partnerami projektu s¹:�

Parafia �w. Bart³omieja w Kielczy, Miejski O�rodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Zawadzkiem Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny oraz Grupa Odnowy
Wsi. ZAPRASZAMY

***

Projekt 2.
Jak skutecznie zapobiegaæ po¿arom i innym niebezpieczeñstwom

� edukacja przeciwpo¿arowa mieszkañców wsi � projekt zakoñczony

Zadanie realizowane by³o  wspólnie z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ �w Kiel-
czy w terminie od  01 kwietnia do 30 wrze�nia 2009r. Ca³kowity koszt tego
projektu to 5 670 z³., z czego 5 000 z³. pozyskali�my w ramach dotacji przy-
znanej ze �rodków Starosty Powiatu Strzeleckiego. W zwi¹zku z tym 18 czerw-
ca w Zabytkowej Chacie odby³a siê konferencja podczas której zosta³y poru-
szone nastêpuj¹ce zagadnienia:

Procedury ratownictwa przeciwpo¿arowego � prowadz¹cy st.kpt.Leszek
Koksanowicz - Dowódca Jednostki Ratowniczo Ga�niczej Nr 2 w Opolu.
Zagro¿enia nawa³nicami oraz zasady bezpiecznego usuwania kokonów agre-
sywnych owadów b³onkoskrzyd³owych (szerszeni i os)- prowadz¹cy bryg.
mgr in¿. Stefan Sz³apa - Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w  Strzelcach Opolskich. Ochrona przeciwpo¿arowa w lasach Nadle�nictwa
Zawadzkie -  prowadz¹ca mgr in¿. Anna Gomu³ka. Ratownictwo medyczne -
prowadz¹cy Rafa³ Guzy OSP Kielcza
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