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Przeczytaj!

Negocjacje strzeleckiego szpi-
tala z opolskim oddzia³em NFZ s¹
ju¿ w³a�ciwie zakoñczone.

� W roku 2006 bêdziemy mieæ za co
leczyæ � lakonicznie informuje dyrek-
tor Marian Kreis, który na razie jesz-
cze nie chce szerzej mówiæ na ten te-
mat, bo choæ protoko³y koñcowe z
rozmów s¹ w trakcie podpisywania, to
kilka spraw zosta³o jeszcze do wyja-
�nienia i ostatecznego uzgodnienia.
� Zakoñczyli�my negocjacje doty-
cz¹ce przysz³orocznych kontraktów na
leczenie szpitalne, poradnie specjali-
styczne, pogotowie i tzw. badania
wspó³finansowane (np. poradnia zleca
wykonanie u pacjenta badania gastro-
skopem czy próby wysi³kowej w szpi-
talu). I muszê stwierdziæ, ¿e przysz³y
rok rysuje siê w ja�niejszych barwach
ni¿ obecny. W ka¿dym razie widaæ po-

Tradycyjnie ju¿ od 5 lat Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich zapra-
sza wszystkich strzelczan na przed�wi¹teczny jarmark na Pl. ¯eromskiego.
- Miejsce jest tradycyjne, podobnie jak oferta � mówi Henryk Czempiel z
Referatu Inicjatyw Gospodarczych w strzeleckim ratuszu. � Mo¿na tu ku-
piæ wszystko, co potrzebne w domu przed �wiêtami i w ich czasie, my�lê tu
zw³aszcza s³odyczach, ozdobach choinkowych i o prezentach pod choinkê.
A szeroki asortyment pozwoli dokonaæ w³a�ciwego wyboru, i to adekwat-
nego do zasobno�ci ka¿dej kieszeni. Zupe³n¹ nowo�ci¹ bêdzie natomiast
prawdziwa szopka, z ¿ywymi zwierzêtami - wypo¿yczonymi z Barki i
prywatnych gospodarstw. Ogl¹daæ j¹ bêdzie mo¿na od 11 do 18 grudnia.

Zarz¹d Powiatowy TSKN oraz DFK w Strzelcach Opolskich zapra-
szaj¹ z kolei na Weihnachtsmarkt w dniach od 18 do 20 grudnia, gdzie podob-
nie jak w poprzednich latach mo¿na bêdzie pos³uchaæ pie�ni adwentowo-
bo¿onarodzeniowych, obejrzeæ wystêpy zespo³ów a tak¿e spróbowaæ tra-
dycyjnych niemieckich �wi¹tecznych przysmaków (szczegó³y - str. 8).

na Jarmark Bo¿onarodzeniowy

Mamy za co leczyæ

Przysz³o�æ Unii Europejskiej - to
has³o przy�wieca³o cyklowi otwar-
tych debat organizowanych we
wszystkich powiatach województwa
opolskiego. W powiecie strzeleckim
Europejska Debata Publiczna odby³a

Europejska Debata Publiczna

siê 1 grudnia. Impreza maj¹ca na celu
informowanie o Unii Europejskiej
by³a skierowana do mieszkañców ca-
³ego powiatu strzeleckiego. Wielu z
nich skorzysta³o z zaproszenia i na

I jest ich jeszcze sporo, ale ze z³o-
¿eniem wniosku warto siê pospie-
szyæ. Jak wynika ze statystyk � na
Opolszczy�nie zainteresowanie �
przynajmniej dotychczas � sk³ada-
niem wniosków o fundusze w ramach
Sektorowego Programu Operacyjne-
go jest bardzo du¿e. Z uruchomio-
nych we wrze�niu 2004 roku, a ob-
s³ugiwanych przez ARiMR sze�ciu
dzia³añ Sektorowego Programu  Ope-
racyjnego �Restrukturyzacja i Mo-
dernizacja Sektora ¯ywno�ciowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich�,
jedynie w ramach dwóch dzia³añ
mo¿na jeszcze sk³adaæ wnioski o do-
finansowanie na projekty.

S¹ to dzia³ania: 2.4 �Ró¿nicowa-
nie dzia³alno�ci rolniczej �� oraz 2.6

Wa¿ne dla rolników

Unijne pieni¹dze czekaj¹
�Rozwój i ulepszenie infrastruktury
technicznej�� Na dzia³ania te z³o-
¿ono do tej pory  odpowiednio 72 i
114 wniosków, co powoduje rezer-
wacjê puli przyznanych �rodków w
ka¿dym  przypadku w wysoko�ci ok.
55% (w przypadku Dzia³ania 2.4 na
województwo opolskie przewidzia-
no limit wynosz¹cy ponad 9,98 mln
z³, a z³o¿one wnioski opiewaj¹ na
ponad 5,58 mln z³; natomiast w Dzia-
³aniu 2.6 � z³o¿ono wnioski na kowtê
2,74 mln z³, a limit regionaly wynosi
ponad 4,5 mln z³).
- I tu istotna uwaga: te wnioski sk³a-
daæ nale¿y nie w Powiatowym Biu-
rze, a w Regionalnym Oddziale
ARiMR w Opolu - do momentu wy-

Korona chwa³y Niepokalanej

O niezwyk³ym ko�cielnym ¿yrandolu czytaj na str. 4

21 listopada b.r. zakoñczy³ siê
nabór wniosków o przyznanie sty-
pendiów wspó³finansowanych ze
�rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa
na rok szkolny/akademicki 2005/
2006. Zainteresowanie wsparciem
okaza³o siê znacznie ni¿sze, ni¿
oczekiwano.

Studenci z³o¿yli zaledwie 132
wnioski � zakwalifikowano 128, spo-
�ród uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych koñcz¹cych siê matur¹ pomoc¹
stypendialn¹ objêto 303 osoby. Dla
porównania dodam, ¿e we wniosku
o dofinansowanie projektu zak³ada-
no stypendia dla 150 studentów i 448
uczniów, a przyznane  Mniejsza ilo�æ
uczestników projektu prze³o¿y siê
na podniesienie kwoty miesiêcznego
stypendium.

Apel do uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych koñcz¹cych siê
matur¹, którym przyznano stypen-
dium: gromad�cie i przekazujcie do
swoich szkó³ bilety miesiêczne, fak-
tury, rachunki, prawid³owo opisane
paragony (imiê i nazwisko ucznia,
szczegó³owa nazwa zakupionego ar-
tyku³u) potwierdzaj¹ce poniesienie
wydatków na cele edukacyjne. Kwa-
lifikowalne bêd¹ wszystkie w/w do-
kumenty wystawione od dnia 31
maja 2005 roku.

W tej chwili Powiat Strzelecki
dysponuje �rodkami w wysoko�ci
30% warto�ci ka¿dego projektu, �rod-
ki te nale¿y wykorzystaæ do koñca
grudnia b.r. Aby unikn¹æ sytuacji,
która mia³a miejsce w ubieg³orocz-
nym projekcie � zwrócono niewy-
korzystan¹ czê�æ dotacji w styczniu,
a otrzymano j¹ z powrotem z dopie-
ro z koñcem marca � i wynikaj¹cych
z tej przyczyny dalszych opó�nieñ
w realizacji projektu � konieczna jest

c.d. na str 2

Stypendia unijne
w powiecie
strzeleckim
po raz drugi

c.d. na str 4

c.d. na str 5

- W tym roku dosz³o na terenie
naszego powiatu do 259 ma³ych po-
¿arów i 14 �rednich (dane za okres
do 31 pa�dziernika tego roku oma-
wiane by³y na ostatniej sesji), pod-

czas gdy w 2004 zanotowano 191
ma³ych i 12 �rednich. Czy ta staty-
styka oznacza, ¿e pogorszy³ siê
stan ochrony przeciwpo¿arowej?
Czy te¿ jeste�my mniej ostro¿ni w
obchodzeniu siê z ogniem?
- Zacznijmy od niezbêdnego wyja-
�nienia: ma³y po¿ar to taki, którego
powierzchnia nie przekracza 70 m kw.
(w lasach � do 1 ha) lub objêto�æ � 350
m3., �redni zajmuje powierzchniê od 71
do 350 m kw. (w lasach 1 � 10 ha) lub
objêto�æ 351 � 1500 m3.

I o ile w przypadku �rednich po¿a-
rów mo¿na powiedzieæ, ¿e i tak jest ich
bardzo ma³o i nie ma tu ¿adnej regu³y
zwi¹zanej z przyczynami ich powsta-
wania oraz rozprzestrzeniania, to w
przypadku ma³ych zdarzeñ � trzeba
stwierdziæ, ¿e faktycznie powstaj¹ w
wyniku nieostro¿no�ci ludzi: zostawie-
nie garnka na gazie i wyj�cie po zaku-
py, zostawianie ³atwopalnych �mieci
przy piecu, niezabezpieczanie pod³ogi
przy jego drzwiczkach blach¹ itp. Po-

Dbamy o wyszkolenie
Rozmowa z bryg. Stefanem Sz³ap¹, komendantem

powiatowym PSP w Strzelcach Opolskich

c.d. na str 4

W tygodniu przed�wi¹tecznym koniecznie przyjd� na kiermasz do sta-
rostwa strzeleckiego. Bêdzie tu mo¿na kupiæ ozdoby �wi¹teczne na choinkê
i sto³y, ma³e i wiêksze prace, które bêd¹ doskona³ymi upominkami pod
choinkê. Ka¿da to niebanalny prezent, nie do kupienia gdzie indziej.

Wszystkie to dzie³a uczniów SOSW w Le�nicy oraz mieszkañców
Domów Pomocy Spo³ecznej na terenie powiatu.

Zapraszamy:

na kiermasz ozdób i prezentów

zytywne tendencje. Wy¿sza jest wyce-
na 1 punktu za leczenie szpitalne � 10
z³, co oznacza, ¿e wyceniono go wy¿ej
ni¿ w roku 2005, ale nie jest to osza³a-
miaj¹co wysoka cena, bo w ten sposób
wrócili�my do poziomu ceny za punkt
sprzed dwóch lat. Kolejny pozytyw to
wzrost cen jednostkowych w poradniach
specjalistycznych. Dziêki temu porad-
nie przestan¹ funkcjonowaæ na granicy
op³acalno�ci, a i powinien nast¹piæ roz-
wój opieki ambulatoryjnej.

Ostatni obszar to nocna opieka wy-
jazdowa. Tu negocjacji strzelecki ZOZ
jeszcze w ogóle nie rozpocz¹³. � Na ra-
zie koledzy z poz-ów nie skoñczyli
wyja�niania z NFZ swoich problemów;
kiedy do tego dojdzie � i nasze negocja-
cje siê rozpoczn¹ � mówi M. Kreis.
Obszerniej na temat przysz³orocznej
opieki medycznej � w przed�wi¹tecz-
nym numerze naszego dwutygodnika


