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Przeczytaj!Czy na ulice Warszawy wyjd¹ starostowie powiatów Opolszczyzny ze
strzykawkami w rêkach? Czy bêd¹ im towarzyszyæ przedstawiciele
opolskiego oddzia³u NFZ? Sejmiku województwa? Czy bêd¹ prote-
stowaæ lekarze i pielêgniarki? A mo¿e to bêdzie spektakularna g³o-
dówka?

Mniej kasy dla s³u¿by zdrowia

Konwent Starostów Opolszczyzny w Strzelcach Opolskich - wiêcej czytaj na str. 5

�wiêto Policji w Strzelcach
Po wojewódzkim �wiêcie
Policji w Nysie swoj¹ lo-
kaln¹ uroczysto�æ zorga-
nizowali 29 lipca poli-
cjanci z Powiatowej Ko-
mendy w Strzelcach
Opolskich. By³o wiele
serdecznych ¿yczeñ, by³y
kwiaty i ciep³e s³owa, li-
sty gratulacyjne, ale prze-
cie¿ w s³u¿bach mundu-
rowych najbardziej licz¹
siê awanse. Trzeba przy-
znaæ, ¿e ich lista by³a ca³-
kiem d³uga, a w�ród nich
znalaz³a siê jedyna w tym
gronie awansowana ko-
bieta - Iwona Górecka,
dzi� ju¿ st. sier¿ant.

TAK   czy   NIE
zadecyduj o przysz³o�ci Unii Europejskiej

zapraszamy na symulacjê referendum dotycz¹cego ratyfikacji
Traktatu Konstytucyjny Unii Europejskiego,

która odbêdzie siê

11 sierpnia w godz. 12.00 � 15.00

na Placu ̄ eromskiego w Strzelcach Opolskich
Skorzystaj ze swojego g³osu w Unii Europejskiej!

Zmiany przepisów powoduj¹ce
opó�nienia w realizacji projektów
stypendialnych zaskakuj¹ nas nie po
raz pierwszy... i raczej nie ostatni.
W ostatnim numerze �Powiatu Strze-
leckiego� informowali�my o zakwa-
lifikowaniu siê obydwu projektów
stypendialnych  naszego powiatu �
studenckiego i uczniowskiego � do
realizacji     w roku 2005/2006. I to siê
nie zmieni³o.

Zmianie uleg³y jednak podstawo-
we akty prawne, na których opiera
siê regulamin przyznawania i prze-
kazywania stypendium w roku 2005/
2006. 30 czerwca 2005 roku wesz³o
w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra
Polityki Spo³ecznej w sprawie spo-
sobu i trybu postêpowania  w spra-
wach o �wiadczenia rodzinne, a z
dniem 1 wrze�nia 2005 roku wcho-
dzi w ¿ycie nowelizacja ustawy o
�wiadczeniach rodzinnych. To w³a-
�nie to akty prawne okre�laj¹ wzór
o�wiadczenia o sytuacji rodzinnej i
materialnej ucznia b¹d� studenta oraz
wykaz za�wiadczeñ lub orzeczeñ o
dochodach obejmuj¹cych rok 2004.
Do³¹czenie takiego o�wiadczenia do
wniosku o przyznanie stypendium
jest podstawowym warunkiem ubie-
gania siê o pomoc stypendialn¹.

W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów
planowany termin naboru wniosków
o przyznanie stypendium unijnego
zostanie nieco przesuniêty w czasie.
Informacje od kiedy mo¿na bêdzie
pobraæ odpowiednie formularze i z³o-
¿yæ wniosek uka¿¹ siê w prasie lo-
kalnej i na stronie internetowej na-
szego powiatu.

Anna Gawlik

Na terenie naszego powiatu w lipcu tego roku zanotowano ju¿ 7 za-
truæ, w tym 1 zatrucie zbiorowe, gdzie do szpitala trafi³y 3 osoby z
jednej rodziny (by³o to trzecie zatrucie zbiorowe w tym roku). Okaza-
³o siê, ¿e jego przyczyn¹ by³y... jajka. Z salmonell¹. I to w³a�nie w
ostatnich miesi¹cach w³a�nie jajka stanowi¹ czêst¹ przyczynê zatruæ.
Nie ¿adne tam kupowane z nieznanego �ród³a � mówi¹ w strzeleckiej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, ale od w³asnych kur czy kupowa-
ne u s¹siada.

Uwaga! Zatrucia pokarmowe

Ruszy³a nasza strona interneto-
wa, z zupe³nie zmienionym interfej-
sem i bardzo ³atw¹ obs³ug¹. Teraz na
bie¿¹co znajdziesz tutaj wszystkie in-
formacje o wydarzeniach w naszym
powiecie - dzia³ �aktualno�ci�. Poni-
¿ej aktualno�ci znajduje siê dzia³ �in-
formator powiatowy�. Znajdziesz w
nim wszystkie numery dwutygodni-
ka �Powiat Strzelecki�, które s¹ tam
zamieszczone w formacie pdf. Wiêc
je�li  interesuje ciê konkretny temat
lub artyku³, który by³ tam zamiesz-
czony, a nie masz dostêpu do tego
numeru to zajrzy w³a�nie tutaj.

Dalsze dzia³y to �oferty inwesty-
cyjne�. Tu pozostaje nam liczyæ na
szybki przep³yw informacji z gmin
na terenie powiatu strzeleckiego. Ko-
lejne dwa dzia³y przeznaczone s¹ dla
naszych przedsiêbiorców. Tutaj
znajd¹ porady, sk¹d wzi¹æ pieni¹dze
na dalszy rozwój swoich firm. Drugi
dzia³ dla przedsiêbiorców po�wiêco-
ny jest najlepszym produktom nasze-

Zapraszamy na www.powiatstrzelecki.pl !!!

2 wrze�nia ma trafiæ do strzelec-
kiego szpitala nowoczesny sprzêt
monitoruj¹cy parametry ¿yciowe,
przeznaczony dla Oddzia³u Inten-
sywnej Terapii i Anestezjologii, na
sale operacyjne i sale wybudzeñ blo-
ku operacyjnego. Przypomnijmy, ¿e
starania o dofinansowanie tej inwe-
stycji ze �rodków unijnych nasz ZOZ
rozpocz¹³ w ubieg³ym roku. Wszyst-
ko zakoñczy³o siê pomy�lnie.

W 75 procentach zakup szpital-
nego sprzêtu zostanie dofinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Roz-
owju Regionalnego, w 10 proc. - ze
�rodków Ministerstwa Gospodarki,
pozosta³¹ czê�æ, czyli 15 proc. kosz-
tów, poniesie szpital powiatowy w
Strzelcach Op. I mimo ¿e procento-
wo czê�æ wydatków przypadaj¹ca na

Nowy sprzêt
dla szpitala -
we wrze�niu

Na zdjêciu: S³awomir Nowak
i Adam Skarbowski - aspi-
ranci sztabowi, S³awomir So-
ko³owski aspirant sztabowy
Aleksander Barszczewski sier-
¿ant sztabowy, Tomasz Cie-
�licki starszy sier¿ant, Iwona Górecka starszy sier¿ant, sier¿ant sztabowy Piotr
Malczak, sier¿ant Krzysztof Lakwa, sier¿ant Marcin Kwiatkowski, sier¿ant Bart³o-
miej Niedoba, starszy posterunkowy Tomasz Malczak, starszy posterunkowy Bo-
gumi³ Ugiñski, nadkomisarz Krzysztof Jêdtyszczak, m³odszy aspirant Wojciech
Kuczyñski
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