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go powiatu. Albowiem laureaci kon-
kursu znajduj¹ siê ca³y rok na naszej
stronie � to jedna z nagród. W koñcu
trzeba promowaæ dobre produkty.
Pamiêtaj, ¿e Twoja firma mo¿e siê tam
równie¿ znale�æ, je�li tylko wystar-
tujesz w zorganizowanym corocznie
przez Zarz¹d Powiatu konkursie na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzelec-
kiego. Serdecznie zapraszamy!!!

Na stronie nie mo¿e zabrakn¹æ ta-
kiego dzia³u, jakim jest �turystyka�.
Tu znajdziesz ciekawe oferty � dla
wytrawnych i okazjonalnych tury-
stów. Równie¿ mapy naszych powia-
towych szlaków rowerowych, które
mog¹ byæ przydatne w organizacji
wakacyjnych lub weekendowych
wypadów. Chcesz wybraæ siê gdzie�
na d³u¿ej? Skorzystaj z innych infor-
macji - agroturystyka, noclegi w na-
szym powiecie, wa¿ne numery tele-
fonów itp.

Na stronie znajdziesz wiele cie-
kawych linków do instytucji rz¹do-
wych i unijnych.

Planujemy równie¿ otwarcie dzia-
³u LINKI, w którym bêdziesz móg³
zamie�ciæ adres w³asnej strony inter-

netowej. Dzia³ ten powinien pojawiæ
siê ju¿ w krótce.

Zapraszamy równie¿ naszych
miejscowych fotografów amatorów
jak i profesjonalistów do zamieszcza-
nia swoich zdjêæ na naszej stronie.
Mo¿na zrobiæ to w dwojaki sposób:
albo je�li posiadasz e-mail mo¿esz
przes³aæ je na adres pp@powiatstrze-
lecki lub dostarczyæ je osobi�cie do
budynku starostwa, pokój 312. Ko-
nieczne jednak, aby przy przesy³a-
niu zdjêæ na adres e-mailowy po-
�wiadczyæ, i¿ jest siê autorem zdjê-
cia lub ma siê prawo do jego publika-
cji. Strona ca³y czas jest uaktualniana
i rozbudowywana, je¿eli masz po-
mys³ na nowy dzia³, chcia³by� zna-
le�æ na niej dodatkowe informacje
prze�lij nam je na powy¿szy adres �
postaramy siê wykorzystaæ wasze
uwagi.

Nowa strona dzia³a od niedawna,
ale mo¿emy pochwaliæ siê, ¿e w ostat-
nim miesi¹cu odwiedzi³o nas ponad
2000 osób! To du¿o jak dla strony
niekomercyjnej. Serdecznie zaprasza-
my i pamiêtaj - Ty te¿ mo¿esz byæ
wspó³autorem tej strony!

J.Szampera

Zapraszamy na
www.powiatstrzelecki.pl !!!

27 lipca 2005 r. odby³a siê, ostat-
nia przed przerw¹ wakacyjn¹, sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Radni
zostali zapoznani z sytuacj¹ w strze-
leckim szpitalu w I pó³roczu 2005 r.
Pozytywn¹ informacj¹ jest to, ¿e
wkrótce zostanie sfinalizowana spra-
wa po¿yczki z bud¿etu pañstwa na
uregulowanie zobowi¹zañ wobec
wierzycieli, w tym pracowników z
tytu³u ustawy �203�. Wartym pod-
kre�lenia jest tak¿e fakt, i¿ ju¿ we
wrze�niu na Oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej zostanie zamon-
towany nowoczesny sprzêt do mo-
nitorowania czynno�ci ¿yciowych.
Stanie siê tak dziêki z³o¿onemu w ub.
roku przez strzelecki szpital wnio-
skowi o dofinansowanie inwestycji
ze �rodków ZPORR. Wniosek zosta³
nie tylko pozytywnie oceniony, ale i
zaj¹³ wysok¹ pozycjê w rankingu wo-
jewódzkim.

Niepokoj¹ce s¹ natomiast infor-
macje o zmianie sposobu finansowa-
nia szpitali w roku 2006, w wyniku
czego, najbardziej poszkodowane zo-
stan¹ szpitale powiatowe. Starosta
Strzelecki poinformowa³, i¿ spraw¹
t¹ zajmie siê w poniedzia³ek, 1 sierp-
nia 2005 r., Konwent Starostów Wo-
jewództwa Opolskiego, który wy-
pracuje wspólne stanowisko bêd¹ce
protestem przeciwko kolejnym, nie-
korzystnym dla województwa opol-
skiego, a tym bardziej dla szpitali po-
wiatowych zmianom (szerzej pisze-
my o tym w innym miejscu).

W dalszej czê�ci obrad radni
przyjêli informacjê wynikaj¹c¹ z ana-
lizy o�wiadczeñ maj¹tkowych rad-
nych i kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych. Nastêp-
nie Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
zmiany bud¿etu powiatu na rok
2005.

Natomiast kolejna uchwa³a zosta-
³a podjêta przez radnych w sprawie
likwidacji czê�ci dzia³alno�ci SP ZOZ
w Strzelcach Op. Nie nale¿y przy
tym s¹dziæ, ¿e jakie� radykalne zmia-
ny zajd¹ w funkcjonowaniu szpitala
w Strzelcach Op. Trzeba za to wyja-
�niæ, ¿e organizacyjnie w sk³ad strze-
leckiego ZOZ wchodzi równie¿ Za-
k³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Za-
wadzkiem. Radni Powiatu zadecydo-
wali o likwidacji tej placówki, a za
podjêciem takiej decyzji przemawia-
wa³y przes³anki ekonomiczne. Krót-
ko mówi¹c - ta dzia³alno�æ powodo-
wa³a straty rzêdu ok. 100 tysiêcy z³
w ci¹gu 6 miesiêcy.

Aby ta decyzja nie zawa¿y³a
przy tym na ca³kowitym pozbawie-
niu mieszkañców naszego powiatu
tego typu dzia³alno�ci medycznej,
radni zaapelowali do Dyrektora Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej o stworze-
nie kilku³ó¿kowego ZOL-u na tere-
nie szpitala. Dyrektor poinformowa³,
¿e pocz¹tkowo rozwa¿a³ tak¹ mo¿li-
wo�æ, jednak Narodowy Fundusz
Zdrowia odmówi³ mo¿liwo�ci finan-
sowania tak niewielkiego oddzia³u.
Osoby przeniesione z ZOL-u z Za-
wadzkiego znalaz³y miejsce w 5 in-
nych placówkach na Opolszczy�nie:
w ZOL w Góra¿d¿ach, w ZOL pro-
wadzonym  przez Zgromadzenie
Sióstr Pielêgniarek III Regu³y �w.
Franciszka w Opolu, w Szpitalu �EU-
ROMEDICARE� �w. Rocha w
Ozimku, w ZOL w Dobrodzieniu
oraz w ZOL w Namys³owie. Dyrek-
tor M. Kreis zapewni³ jednocze�nie,
i¿ podejmuje starania o stworzenie w
szpitalu ma³ego (5-10 ³ó¿kowego)
oddzia³u opieki paliatywnej.

Dodajmy jeszcze, ¿e w umowie Po-
wiatu z Gmin¹ Zawadzkie ma zna-
le�æ siê zapis o stawianym warunku
- w obiekcie, którego gmina nie mo¿e
sprzedaæ przez 5 lat, bêdzie prowa-
dozna dzia³alno�æ zwi¹zana z opiek¹
zdrowotn¹.

Równie¿ nastêpne dwie uchwa-
³y przyjête przez radnych na ostat-
niej sesji wi¹za³y siê, przynajmniej
po�rednio, z tym tematem. Pierwsz¹
podjêto w sprawie uchylenia uchwa-
³y nr XXIX/191/2001 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2001
r. w sprawie przekazania nierucho-
mo�ci Powiatu Strzeleckiego w nie-
odp³atne u¿ytkowanie. Dotychczas
ZOZ w Strzelcach Op. posiada³ w
nieodp³atnym u¿ytkowaniu budynek
szpitala w Zawadzkiem. W zwi¹zku
z zaniechaniem przez ZOZ  prowa-
dzenia tam dzia³alno�ci i wszczêt¹
procedur¹ darowizny tego budynku
na rzecz Gminy Zawadzkie, koniecz-
ne sta³o siê uchylenie tej uchwa³y. W
drugiej natomiast radni wyrazili zgo-
dê na dokonanie darowizny mienia
Powiatu Strzeleckiego � budynku
szpitala w Zawadzkiem na rzecz
Gminy Zawadzkie.

Pozosta³e uchwa³y podjêto:
- w sprawie: wprowadzenia zmian

w uchwale dotycz¹cej okre�lenia
zadañ realizowanych przez Po-
wiat Strzelecki, na które przezna-
cza siê w 2005 roku �rodki
PFRON oraz wysoko�ci �rod-
ków na ich finansowanie � zmia-
ny spowodowane s¹ zwiêksze-
niem puli �rodków o kwotê
133.151,00 z³. Kwotê tê przezna-
cza siê na: uczestnictwo osób nie-
pe³nosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,
zaopatrzenie w sprzêt ortope-
dyczny i rehabilitacyjny oraz na
likwidacjê barier architektonicz-
nych, w komunikowaniu siê i
technicznych;

- w sprawie zatwierdzenia skon-
solidowanego bilansu Powiatu
Strzeleckiego sporz¹dzonego na
dzieñ 31 grudnia 2004 roku,

- wyra¿enia zgody na zabezpie-
czenie prawid³owego wydatko-
wania �rodków ZPORR przy-
znanych na dofinansowanie Pro-
jektu �poprawa dostêpu m³odzie-
¿y powiatu strzeleckiego do pod-
stawowej infrastruktury sporto-
wej� (dla wyja�nienia: chodzi tuw
formie weksla in blanco oraz do
z³o¿enia notarialnego o�wiadcze-
nia o dobrowolnym poddaniu siê
egzekucji w przypadku niepra-
wid³owego wydatkowania wy¿ej
wymienionych �rodków. Mimo
¿e brzmi to bardzo skompliko-
wanie, dodaæ w tym miejscu na-
le¿y, ¿e konieczno�æ z³o¿enia ta-
kich dokumentów wymagana jest
standardowo od wszystkich be-
neficjentów korzystaj¹cych z po-
mocy ze �rodków europejskich;

- w sprawie zmiany uchwa³y do-
tycz¹cej przyjêcia regulaminu
przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku akademickim
2005/2006 dla studentów powia-
tu strzeleckiego.

Kolejna sesja odbêdzie siê 28
wrze�nia, a jej tematami bêd¹: spra-
wozdanie z realizacji bud¿etu powia-
tu za I pó³rocze 2005 r. oraz debata
o�wiatowa.

Iwona Tyslik

Sesja Rady Powiatu

Je�li nie jest obojêtny ci po-
ziom us³ug medycznych w naszym
województwie - we� udzia³ w an-
kiecie dotycz¹cej jako�ci opieki
zdrowotnej. Inicjatorem tego
przedsiêwziêcia jest Zarz¹d Woje-
wództwa Opolskiego, a wzi¹æ w
nim udzia³ mog¹ wszyscy miesz-
kañcy Opolszczyzny, którzy od
stycznia 2004 roku do koñca roku
2005 leczyli siê w szpitalach w na-
szym regionie.

Sytuacja w s³u¿bie zdrowia cza-
sem doprowadza nas do gor¹czki, jed-
nak spotykamy siê te¿ z fachow¹ i
dobr¹ opiek¹. Na szczê�cie dobra
opieka spotyka nas czê�ciej, choæ d³u-
¿ej pamiêtamy wydarzenia negatyw-
ne. Je�li lekarz wykona swoj¹ pracê
nale¿ycie to jest zwyczajnym cz³o-
wiekiem. Jednak je�li lekarz dopusz-
cza siê uchybienia, powoduje to
w�ciek³o�æ. Pó�niej nastêpuje ca³a
lawina oskar¿eñ.

Pytania w ankiecie dotycz¹ ró¿-
nych sfer zwi¹zanych z pobytem w
placówce szpitalnej � jako�ci opieki
lekarskiej, pielêgniarskiej, jak równie¿
ogólnej sytuacji poszczególnych jed-
nostek s³u¿by zdrowia. Celem jest
pozyskanie opinii pacjentów, które
maj¹ byæ uzupe³nieniem badañ, sta-
nowi¹cych pomoc przy tworzeniu
Strategii Ochrony Zdrowia dla Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2006 -
2020. Strategia, której celem jest co-
roczne monitorowanie potrzeb w za-
kresie ochrony zdrowia ludno�ci ca-
³ego naszego województwa, powsta-
nie w wyniku prac Opolskiej Rady
Zdrowia Publicznego.

Ankietê mo¿na znale�æ niestety
tylko na stronie internetowej
www.wrotaopolszczyzny.pl. Szko-
da, ¿e tylko tu, bo dostêp do interne-
tu nie jest przecie¿ nieograniczony, a
drugiej strony � dobrze, ¿e przynaj-
mniej tu mo¿na wypowiedzieæ swo-
je uwagi z pozycji szpitalnego pa-
cjenta. Wype³nijmy ankietê, mo¿e
bêdzie ¿y³o nam siê lepiej, a szpitale
bêd¹ bardziej przyjazne.

Janusz Szampera

By³e� w szpitalu na
Opolszczy�nie?
Wype³nij ankietê

ZOZ wydaje siê niewielka, to trzeba
wzi¹æ pod uwagê, ¿e ca³o�æ koszto-
waæ bêdzie 1,270 mln z³.

Przetarg na dostawê sprzêtu -
mówi dyrektor szpitala Marian Kre-
is - wygra³a warszawska fimra Pro
Med, a jego producentem jest �wia-
towy potentat - General Electric. -
Najwa¿niejsze jednak - dodaje - ¿e
równocze�nie uda³o siê nam wyne-
gocjowaæ bardo dobre warunki ser-
wisu. Dziêki uzyskaniu zgody Pre-
zesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych
dostawca sprzêtu zapewnia jego ser-
wisowanie przez 12 lat, a standardo-
wy okres nie przekracza 3 lat. W³a-
�nie ze wzglêdu na tak d³ugi czas
musieli�my uzyskaæ specjalne po-
zwolenie.
- Co mi z tego, ¿e dostawca zaofe-
ruje nisk¹ cenê sprzêtu, skoro nie za-
pewni niezbêdnego serwisu w tak d³u-
gim okresie, jaki przewidujemy na jego
u¿ytkowanie? - pyta nieco retorycz-
nie dyrektor ZOZ.

Nowy sprzêt
dla szpitala -
we wrze�niu

26 lipca dokonano odbioru tech-
nicznego robót zwi¹zanych z reali-
zacj¹ zadania pod nazw¹ �Odnowa
nawierzchni dróg powiatowych Po-
wiatu Strzeleckiego w gminie Jemiel-
nica w miejscowo�ciach Centawa i
Bokowe�.

Zakres tego zadania obejmowa³
remont odcinka drogi powiatowej
1802 O Jemielnica � granica woje-
wództwa /Kotulin/ w miejscowo�ci
Centawa o d³ugo�ci 430 metrów.

Tam w³a�nie wymagane by³y naj-
wiêksze poprawki. Zwietrza³a górna
warstwa nawierzchni jezdni posiada³a
liczne rakowiny, wyboje, ubytki oraz
spêkania. Stan technicz-
ny tego odcinka drogi
poprawiono,  usuwaj¹c
zniszczon¹ górn¹ war-
stwê jezdni poprzez fre-
zowanie jej na grubo�æ 4
cm, a nastêpnie - u³o¿e-
nie nowej warstwy �cie-
ralnej o tej samej grubo-
�ci.

Drugim remontowa-
nym odcinkiem w ra-
mach tego zadania by³
odcinek drogi powiato-
wej 1842 O Piotrówka �
Osiek w miejsocow�ci
Bokowe o d³ugo�ci 650
metrów. Tu z kolei na-
wierzchnia bitumiczna
posiada³a niewystarcza-
j¹c¹ grubo�æ i co siê z tym
wi¹¿e - no�no�æ, co by³o
przyczyn¹  jej z³ego sta-
nu technicznego.  Pod
wp³ywem obci¹¿enia ru-

Remonty dróg zakoñczone

chem tworzy³y siê rozleg³e i g³êbokie
ubytki, których usuwanie za pomoc¹
remontów cz¹stkowych nie dawa³o
oczekiwanych rezultatów.

Remont polega³ na wzmocnieniu
konstrukcji nawierzchni jezdni uzy-
skanej dziêki u³o¿eniu dodatkowej
warstwy �cieralnej z betonu asfalto-
wego grubo�ci 4 cm.

Roboty wykonane zosta³y od
7.07.2005 r. do 19.07.2005 r. i prze-
biega³y bardzo sprawnie. Wykonawc¹
by³a firma �LARIX� z Lubliñca.
Koszt remontów zamkn¹³ siê kwot¹
157.426,98 z³.

Piotr Nied�wied�

Wyremontowana jezdnia w Bokowem - juz odebrana oficjalnie przez starostê J.
Swaczynê i burmistrza Kolonowskiego J. Kotysia

Wreszcie bez dziur w Centawie!
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