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26 lipca odby³a siê ostatnia
przed przerw¹ wakacyjn¹ sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego.

Tematem zasadniczym by³a sy-
tuacja szpitala powiatowego w
Strzelcach Op. Przypomnijmy, ¿e
równie¿ na czerwcowej sesji mówio-
no o szpitalu, choæ w innym kontek-
�cie � dostosowania go do standar-
dów wyznaczonych przez ustawê o
ratownictwie medycznym. Tym ra-
zem przedmiotem zainteresowania
Rady Powiatu by³ stan finansów pla-
cówki.

Jak podkre�lili radni, pozytyw-
ne jest to, i¿ bilans finansowy za I
pó³rocze jest dodatni. A przecie¿ �
jak pisali�my ju¿ kilkakrotnie w tym
roku � nie by³o wcale pewne, jak szpi-
tal poradzi sobie choæby z podwy¿-
kami dla personelu.

Protesty lekarzy, pielêgniarek i
po³o¿nych - po negocjacjach - zakoñ-
czy³y siê podpisaniem porozumieñ
o dodatkowych wyp³atach, a nastêp-
nie � aneksów do nich, po uzyskaniu
oficjalnego stanowiska opolskiego
NFZ w kwestii podwy¿ek p³ac.
Zgodnie z ustaleniami � do koñca lip-
ca mia³y zostaæ wyp³acone � i zosta-
³y wyp³acone - pierwsze raty. Dy-
rektor Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Op. poinformowa³, i¿ po-
zosta³e nale¿no�ci z tego tytu³u zo-
stan¹ wyp³acone w przysz³ym roku,
chyba ¿e ZOZ bêdzie dysponowa³
dodatkowymi �rodkami z NFZ, po-
zwalaj¹cymi na wyp³atê kolejnej czê-
�ci jeszcze w tym roku.
W dyskusji radni podnie�li kwestiê

Sesja Rady Powiatu
ograniczonej dostêpno�ci pacjentów
do badañ w poradniach specjalistycz-
nych przy strzeleckim szpitalu. Jak
poinformowa³ w odpowiedzi Marian
Kreis, dyrektor ZOZ, przyczyn¹
obecnego stanu rzeczy s¹ niewystar-
czaj¹ce kontrakty z NFZ. Sytuacja byæ
mo¿e ju¿ w nieodleg³ej przysz³o�ci
poprawi siê, bo istnieje prawdopo-
dobieñstwo otrzymania dodatkowych
�rodków finansowych na funkcjono-
wanie tych poradni. Je�li rzeczywi-
�cie zapowiedzi te stan¹ siê rzeczy-
wisto�ci¹ � pacjenci nie powinni mieæ
problemów z dostêpem do �wiadczo-
nych w nich us³ug medycznych. Na
razie jednak do odwo³ania zamkniêta
jest Poradnia Gastrologiczna, a w po-
radniach Chorób Naczyñ oraz Diabe-
tologicznej ograniczone zosta³o przyj-
mowanie nowych pacjentów. W sierp-
niu do normy, czyli pó³rocznej kolej-
ki pacjentów, ma wróciæ sytuacja w
Poradni Kardiologicznej, po powro-
cie ze szkoleñ drugiego kardiologa.
Dyrektor poinformowa³ tak¿e o pla-
nowanych remontach na oddzia³ach:
dzieciêcym od 14 do 27 sierpnia i ro-
tacyjnym wy³¹czeniu sal na nowym
oddziale wewnêtrznym.

Zgodnie z przyjêt¹ tematyk¹ se-
sji na rok 2006, radni na ostatniej sesji
wys³uchali tak¿e informacji wynika-
j¹cych z analizy o�wiadczeñ maj¹t-
kowych. Do ich sk³adania zobowi¹-
zani s¹ radni i kierownicy jednostek
organizacyjnych powiatu. Wszyscy
zobligowani z³o¿yli o�wiadczenia w
terminie i z zachowaniem wymogów
ustawowych, dostarczaj¹c w za³¹cze-

niu kserokopiê zeznania podatkowe-
go z³o¿onego w Urzêdzie Skarbo-
wym. Co do nieprawid³owo�ci - nie
stwierdzono ich w z³o¿onych
o�wiadczeniach maj¹tkowych.
W dalszej czê�ci obrad Rada podjê³a
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu po-

wiatu na rok 2006,
- w sprawie zaci¹gniêcia po¿ycz-

ki na prefinansowanie realizowa-
nych przez Powiat w 2006 r. pro-
jektów wspó³finansowanych ze
�rodków pochodz¹cych z fundu-
szy strukturalnych,

- w sprawie zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego,

- w sprawie przyjêcia regulaminu
przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku szkolnym
2006/2007 dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych powiatu strze-
leckiego umo¿liwiaj¹cych uzy-
skanie �wiadectwa dojrza³o�ci/
maturalnego,

- w sprawie uchwalenia regulami-
nu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Op.,

- w sprawie nadania pierwszego
statutu Szkole Policealnej dla Do-
ros³ych w Zawadzkiem,

- w sprawie zmiany statutu Szkol-
nego Schroniska M³odzie¿owe-
go w Górze �w. Anny.
Kolejna sesja Rady Powiatu

Strzeleckiego odbêdzie siê 27 wrze-
�nia br., a jej tematami bêd¹:  spra-
wozdanie z realizacji bud¿etu za I
pó³rocze 2006 r. oraz debata o�wia-
towa.

/it/

�wiêto strzeleckiej
policji

Policja czeka na nowe kadry: na
Opolszczy�nie przewiduje siê przy-
jêcie 125 osób.

S³u¿bê w policji mo¿e pe³niæ:
obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii, korzystaj¹cy w pe³ni z praw
publicznych, z wykszta³ceniem co
najmniej �rednim oraz posiadaj¹cy fi-
zyczn¹ i psychiczn¹ zdolno�æ do
s³u¿by w formacjach uzbrojonych,
podleg³ych szczególnej dyscyplinie
s³u¿bowej, której gotów jest siê pod-
porz¹dkowaæ.
Mê¿czy�ni powinni mieæ uregulowa-
ny stosunek do s³u¿by wojskowej.

Wszyscy zainteresowani po-
winni z³o¿yæ osobi�cie lub poczt¹
w Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Opolu, ul. Korfantego 2, pok.
48 w ka¿dy wtorek i czwartek w
godz. od 9.00 do 14.00 do dnia 30.
wrze�nia br. nastêpuj¹ce doku-
menty:
- pisemne podanie o przyjêcie do

s³u¿by w policji
- wype³niony kwestionariusz oso-

bowy
- odrêcznie napisany ¿yciorys
- dokumenty potwierdzaj¹ce po-

siadane wykszta³cenie i kwalifi-
kacje zawodowe

- za�wiadczenie o niekaralno�ci z
Krajowego Rejestru Karnego
Kwestionariusz osobowy oraz

wszelkie informacje na temat rekru-
tacji mo¿na uzyskaæ w Komendzie
Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich pod nr tel. 077 462 19 37

Informacje dotycz¹ce procedury
kwalifikacyjnej mo¿na znale�æ na
stronie internetowej: www.poli-
cja.gov.pl oraz http://www.poli-
cja.gov.pl/rekrutacja/

Skrót oznacza Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy. A taki musi ju¿ nied³ugo
powstaæ i u nas.

SOR to wydzielony w struktu-
rach szpitala, samodzielny oddzia³
zabiegowy z w³asnym zapleczem
ambulatoryjno - konsultacyjnym i
podstawowym zapleczem diagno-
stycznym. Wspó³pracuje z wyjaz-
dowym zespo³em pogotowia ratun-
kowego i oddzia³em intensywnej opie-
ki medycznej, ale jest niezale¿ny od
niego. Wymagany jest równie¿ do-
stêp do bloku operacyjnego.
- Nie wystarcz¹ dotychczasowe:
Izba Przyjêæ, SOR i stacja pogoto-
wia? � pytam dyrektora strzelecke-
igo ZOZ.
- Nie wystarczy, bo nasz Oddzia³
Intensywnej Terapii i Anestezjologii
jest za ma³y o ok. 500 m kw. w sto-
sunku do stawianych SOR-om kry-
teriów � odpowiada M. Kreis. � Usta-
wa o ratownictwie medycznym wy-
maga, by takie oddzia³y powsta³y w

których uczêszczaj¹ (lub uczêsz-
czali w przypadku tegorocznych ab-
solwentów) w celu ustalenia termi-
nu wyp³aty.

Jednocze�nie przypominamy, ¿e
podstaw¹ wyp³aty nie bêd¹, tak jak
to mia³o miejsce do tej pory, faktury,
rachunki, bilety miesiêczne potwier-
dzaj¹ce poniesienie wydatków na cele
edukacyjne, ale za�wiadczenia o

Wreszcie s¹ zaleg³e
stypendia!

placówkach planuj¹cych znale�æ siê
w krajowej sieci szpitali. Na razie nasz
szpital traktowany jest jako ostrody-
¿urowy, z pe³nym wyposa¿eniem i
laboratorium. Mamy jednak wiêksze
aspiracje. Dla tej koncepcji uzyskali-
�my ju¿ akceptacjê Spo³ecznej Rady
ZOZ i Rady Powiatu (28 czerwca).
Musimy wiêc wybudowaæ nowy
obiekt. To konieczne, je�li chcemy
mieæ SOR z prawdziwego zdarzenia,
a w dodatku musimy dostosowaæ po-
zosta³e pomieszczenia do stawianych
wymagañ, czyli zwiêkszenia po-
wierzchni przypadaj¹cej na jednego
pacjenta, co oznacza w naszym przy-
padku zmniejszenia ilo�ci ³ó¿ek o ok.
30 %. Na zmiany mamy 5 lat � mówi
M. Kreis.
- Sk¹d pieni¹dze na tê inwesty-
cjê?
- Na opracowanie dokumentacji �
z bud¿etu powiatu. Na realizacjê za-
dania � ze �rodków unijnych (75%0,
Ministerstwa Gospodarki (10%),
reszta � to �rodki w³asne.

uczestnictwie ucznia w zajêciach
szkolnych oraz o�wiadczenia o prze-
znaczeniu stypendium na pokrycie
kosztów nauki w szkole ponadgim-
nazjalnej koñcz¹cej siê matur¹.

Stypendium na wyrównanie
szans w dostêpie do edukacji przy-
s³uguje do dnia przekroczenia 40
godzin nieusprawiedliwionych w
roku szkolnym.

Najlepsi policjanci dochodzeniowo-�ledczy oraz z ruchu drogowego: Piotr
Dzia³ek, Rafa³ Domeredzki, Franciszek Bania i Roman G³owacki

Awanse na starszego aspiranta odbieraj¹: Arkadiusz Kamiñski, Krzysztof Cu-
decki, Wies³aw Konieczny, Roman Konior i Wojciech Kuczyñski

Awanse na stopieñ podoficerski odbieraj¹: Karol Kamiñski, Piotr Klimek,
Adam S³owik, Wojciech Gawroñski, Katarzyna Palacz, Pawe³ Koniecki, An-
drzej Du³awa i Adam Tymiñski

Komendant Jerzy Lach wrêcza nagrody i wyró¿nienia laureatom konkursów:
Dariuszowi Witkowskiemu, Aleksandrowi Nowickiemu, Piotrowi Dzia³kowi,
Rafa³owi Domeredzkiemu, Franciszkowi Bani i Romanowi G³owackiemu

Zanim powstanie
nowy SOR
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Mo¿e do
policji?


