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S T R Z E L E C K I

Nic nie wiem o dwóch kolejkach do szpitala
Projekt rozporz¹dzenia ministra

dzenie dodatkowgo wariantu uznanio-

-

zdrowia zmieniaj¹cy dotychczasowe

woci przy okrelaniu stanu pacjen-

gami w naszym szpitalu, podobnie jak

zasady przyjmowania pacjentów do

ta. Po trzecie wreszcie - nie bardzo

we wszystkich innych, funkcjonuje

szpitala lub na zabiegi operacyjne zo-

wyobra¿am sobie zastosowanie takie-

komitet kolejkowy, prowadz¹cy ana-

sta³ przekazany do spo³ecznych kon-

go podzia³u wród pacjentów szpita-

lizy stanu zdrowia i na tej podstawie

sultacji, jak donios³y media. Maj¹ po-

la takiego typu jak nasz - czyli ostro-

ustalaj¹cy kolejnoæ i terminy plano-

trwaæ one do 4 lipca, a wiêc jeszcze

dy¿urowego. Nasza placówka pracu-

wanych przyjêæ pacjentów. Tak na-

kilka dni.

je 24 godziny na dobê i 7 dni w tygo-

prawdê w przypadku charakteru na-

-

dniu.

szego szpitala kolejka dotyczy tylko

Do naszego szpitala nie dotar³

O F E R T Y

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymo-

¿aden projekt zmian w przepisach -

Mo¿na by siê zastanowiæ, jaka

trzech oddzia³ów: ginekologii, chirur-

mówi Marian Kreis, dyrektor strze-

ró¿nica jest miêdzy iloci¹ pacjentów

gii i wewnêtrznego. Listê kolejkow¹

leckiego szpitala powiatowego. - Wiem

wymagaj¹cych natychmiastowej po-

przesy³amy do regionalnego oddzia³u

tyle, ile dowiedzia³em siê z prasy. A z

mocy przyjmowanych przez nas a np.

NFZ, a ka¿dy pacjent wie, który nu-

prasowych doniesieñ wynika, ¿e pa-

przez szpital kliniczny. Na pewno po-

mer ma na licie i dok³adnie zna ter-

cjenci do tej pory czekaj¹cy na przy-

równanie wypadnie na nasz¹ korzyæ.

min, kiedy ma zg³osiæ siê do szpitala.

jêcie do placówki lub na planowy za-

Mamy oddzia³ ratunkowy, musimy

Na przyk³ad na operacje ¿ylaków trze-

bieg w jednej kolejce, zostan¹ pose-

przyjmowaæ wszystkich pacjentów,

ba dzi czekaæ do pocz¹tku padzier-

gregowani na dwie grupy. Jedn¹ bêd¹

których stan zagra¿a ¿yciu lub zdro-

nika. Wprowadzenie podzia³u na pa-

stanowili ci, których stan jest stabil-

wiu.

cjentów stabilnych i pilnych mo¿e

ny, drug¹ ci, których stan zdrowia

W ci¹gu miesi¹ca na porodówce,

spowodowaæ wyd³u¿enie kolejek dla

wymaga natychmiastowego przyjêcia

oddziale noworodkowych i Oddziale

tych stabilnych, a to z kolei ozna-

do szpitalnej placówki i których okre-

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

czaæ mo¿e, ¿e nie doczekawszy swo-

la siê mianem pilnych. Bêd¹ wiêc

- wszyscy pacjenci s¹ pilni. Na chi-

jego wyznaczonego terminu przyjê-

dwie kolejki, ale nie to mnie martwi.

rurgii - tych, których mo¿na by okre-

cia zmieni¹ swój status na pilnych.

Jeli zmiany wejd¹ w ¿ycie, oznaczaæ

liæ mianem pilnych jest ok. 70 pro-

Nie tylko w statusie pacjenta nast¹pi

to bêdzie obci¹¿enie nas dodatkow¹

cent, trochê mniej, bo 60 proc. - na

zmiana - tak¿e w kosztach, bo jego

robot¹ administracyjn¹ i biurokracj¹.

ginekologii, ale za to wiêcej, bo ok. 80

leczenie bêdzie wiêcej kosztowa³o.

Po drugie - zmiany sugeruj¹ wprowa-

procent - na oddziale wewnêtrznym.
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POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

OCZEKIWANIA

PRACY

P R A C O D AW C Y:

SPEC. DS. DRÓG

STRZELCE OP.

KSIÊGOWA

STRZELCE OP.

I MOSTÓW

NAUCZYCIEL

STRZELCE OP.

PRAKTYCZNEJ

- wykszta³cenie rednie lub
wy¿sze kierunkowe

- dowiadczenie

- wykszta³cenie min. rednie

kierunkowe samochodowe lub

NAUKI ZAWODU

obróbka skrawaniem

- upr. pedagogiczne

NAUCZYCIEL

JÊZYKA ANG. I NIEM.

LESNICA

PRZEDST.BANKOWY

OPOLSZCZYZNA

pedagogiczne kierunkowe

- min. rednie;

- dowiadczenie w sprzeda¿y;

- komunikatywnoæ

SPRZEDAWCA

 POMOC BARMANA

KOLONOWSKIE

MONTER OKIEN

I DRZWI PCV

WG. ZLECEÑ

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.,
ZAWADZKIE,

- aktualna ks. zdrowia

- rednie;

- pr. jazdy kat. B;

ZDZIESZOWICE

ELEKTRYK - LUSARZ

- znajomoæ wêdkarstwa

STRZELCE OP.

PIEKARZ

_

RASZOWA

FRYZJERKA

- zawodowe kierunkowe

STRZELCE OP.

MONTER WI¥ZEK

KRAPKOWICE;

PRAC. TRANSPORTU

KRAPKOWICE;

(12 osób)

- wykszta³cenie kierunkowe

DYLAKI

_

- upr. na wózki o napêdzie

DYLAKI

TAPICER

OPOLE

MAGAZYNIER

STRZELCE OP.

SERWISANTÓW

/mg/

- wykszta³cenie wy¿sze

MARKET

gazowym

- dowiadczenie

- aktualna ks. zdrowia
- komunikatywnoæ;

STRZELCE OP.

- dyspozycyjnoæ;

- aktualna ks. zdrowia

OPERATOR WÓZKÓW

Du¿a kasa dla Anny Mostowskiej

WID£OWYCH;

OPERATOR MASZYN

OPOLE

PRAC. OCHRONY

Organizatorzy konkursu Ma³y biznes  Du¿a kasa- Stowarzyszenie Rozwój i Gospodarka - otrzy-

mali w ramach wsparcia zadania dotacjê w wysokoci 5000 z³ z bud¿etu starostwa strzeleckiego, wynika-

STRZELCE OP.

- stopieñ niepe³nosprawnoci

KASJER

STRZELCE OP.

- preferowane wykszta³cenie

SEKRETARKA

STRZELCE OP.

- min.1 rok sta¿u pracy na podobnym

ekonomiczne+kurs kasjera

stanowisku; - wykszta³cenie wy¿sze;

- bieg³a znajomoæ jêzyków obcych w

j¹c¹ z zakresu wspó³pracy samorz¹du z organizacjami po¿ytku publicznego.

mowie i pimie; - b. dob. znajomoæ MS
Office; - umiejêtnoæ obs³. urz. biur.,

S.A.  kolejnego partnera konkursu,

NAUCZYCIELI:

wnikliwie oceniali przedstawiane

kszta³cenia zintegrowanego;

przez m³odych przedsiêbiorców ini-

- pr. jaz. kat.B dodatkowy atut

GRODZISKO

kontakt PUP

STRZELCE OP.

kontakt PUP

techniki; informatyki;

cjatywy gospodarcze, analizuj¹c

matematyki; plastyki;

przede wszystkim zasadnoæ tworze-

muzyki; historii;

przyrody; j. angielskiego

nia danego typu dzia³alnoci w odnie-

pracowników budowlanych;

sieniu do zapotrzebowania lokalnego

brukarzy; - traktorzystów;

rynku pracy i popytu konsumentów.

kierowcê kat. C+E; - oper.

W konkursie startowa³o 4 kandyda-

koparki; - operatora HDS;

operatora wózka wid³owego;

tów: Anna Mostowska  z projektem

majstra- mistrza budowy

Strzelecka Poczta Kurierska, Mar-

cin Moszko - Kompleksowe utrzymanie czystoci, Rados³aw Nurek -

Firma projektowo- us³ugowa i Piotr

Szczygie³ - Firma handlowo  transportowa, którzy wczeniej zostali

nieodp³atnie przeszkoleni w zakresie

tworzenia biznesplanu, wype³niania
wniosków kredytowych i pozyskiwa-

czerwca w sali narad staro-

bula prezes Stowarzyszenia Rozwój

Ma³y biznes  du¿a kasa, podczas
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wodnicz¹cy komisji, Henryk Paw³ow-

stwa odby³ siê finalny etap konkursu
którego uczestnicy konkursy przedstawili w prezentacji multimedialnej

i Gospodarka i jednoczenie prze-

ski i Krzysztof Æwiel¹g - przedsta-

nia rodków z Funduszu Pracy.
Jury

oceni³o w sumie 3 projekty

konkursowe (ze wzglêdów zdrowot-

w rozstrzygaj¹cej fazie konkursu) i

postanowi³o przyznaæ 2 nagrody: za

spodarcz¹, demonstruj¹c jednoczenie

Urzêdu Pracy, Ewa Karpa - naczelnik

Mostowskiej i za II miejsce  5 tys. z³

wraz z jego wszystkimi detalami oraz

Skrzypiec

w³asnorêcznie napisany biznesplan

przedstawiaj¹c prognostyczne efek-

ty dzia³alnoci firmy. Baczne oko jury,
w sk³ad którego wchodzili: Karol Ce-

Kus  reprezentant Powiatowego

Urzêdu Skarbowego, Dorota Kotylakreprezentuj¹ca Bank Za-

chodni WBK S.A., partnera finanso-

Szukasz pomocy finansowej na dzia³alnoæ?
Mo¿e znajdziesz j¹ w Opolskim Funduszu
Porêczeñ Kredytowych

nych Rados³aw Nurek nie bra³ udzia³u

wiciele tego Stowarzyszenia, Roman

pomys³ na w³asn¹ dzia³alnoci¹ go-

Wa¿ne dla przedsiêbiorców

I miejsce w wysokoci 7 tys. z³ Annie
Marcinowi Moszko. Oczywicie

zgodnie z wymogiem regulaminowym

wego i merytorycznego projektu, El¿-

dok. na str. 6

bieta Jasiñska z Góra¿d¿y Cement

Jego celem jest wspieranie rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw na

terenie województwa opolskiego poprzez u³atwienie im dostêpu do finanso-

wania d³u¿nego. Beneficjentami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, które spe³niaj¹ jeden z ni¿ej wymienionych warunków:

*

prowadz¹ dzia³alnoæ na terenie województwa opolskiego,

*

s¹ zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.

*

zatrudniaj¹ pracowników z terenu województwa opolskiego,

Podmioty korzystaj¹ce z porêczeñ powinny ponadto spe³niaæ warunki

okrelone w art. 103 do 109 Ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej z

dnia 02 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807). Kredyty lub po¿yczki mog¹

Wa¿ne dla uczniów z niezamo¿nych rodzin zamierzaj¹cych staraæ siê w przysz³ym roku szkolnym o stypendium

byæ zaci¹gane w sieci placówek banków komercyjnych i spó³dzielczych lub

placówkach organizacji parabankowych dzia³aj¹cych przy stowarzyszeniach,

fundacjach, agencjach i starostwach powiatowych na terenie województwa
opolskiego, z którymi zosta³y podpisane umowy o wspó³pracy.

Fundusz mo¿e porêczaæ zaci¹gane kredyty i po¿yczki do wysokoci 70%,

ale nie mo¿e ono przekroczyæ 3 % kapita³u porêczeniowego Funduszu (aktu-

alnie kwoty ok. 90 000 z³. (s³ownie: dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych).

Porêczeniem mo¿e byæ objêty wy³¹cznie kredyt lub po¿yczka na cele

bezporednio zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Kredyt

ZBIERAJ KWITY!!!
Uczysz siê w szkole ponadgim-

nazjalnej umo¿liwiaj¹cej uzyskanie

wiadectwa maturalnego?

Mieszkasz na wsi lub w miejsco-

woci do 5 tys. mieszkañców, albo w

miejscowoci od 5 do 20 tys. miesz-

kañców, w której nie ma publicznej
szko³y ponadgimnazjalnej koñcz¹cej
siê matur¹?

Dochód w przeliczeniu na osobê

w Twojej rodzinie nie przekracza

504,00 z³ netto (lub 583,00 z³ netto,

gdy legitymujesz siê orzeczeniem o
niepe³nosprawnoci) i jeste zainte-

resowany udzia³em w projekcie sty-

pendialnym wspó³finansowanym ze

rodków Europejskiego Funduszu

lub po¿yczka powinny zostaæ zaci¹gniête na okres nieprzekraczaj¹cy 60 miesiêcy.

Fundusz pobiera bardzo niskie, korzystne dla klientów op³aty i prowizje.

kalkulatory, zakrelacze, gumki, tem-

W zale¿noci od okresu udzielania porêczenia pobiera jednorazow¹ prowi-

notesy, obwoluty piórniki), biletów

(do 5 lat), naliczan¹ od wartoci porêczenia.

perówki, korektory, kleje, zeszyty,

na dojazd do i ze szko³y rodkami
komunikacji publicznej, plecaka, stro-

zjê, za ca³y okres jego trwania, w wysokoci od 0,8% (do 6 miesiêcy) do 2,0 %
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie udzielaj¹

bezporednio i telefonicznie pracownicy Opolskiego Regionalnego Funduszu

Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa w

ju na zajêcia wychowania fizycznego

Ju¿ dzi zacznij zbieraæ faktury,

wymaganych w szkole, do której

Opolski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o.

mocy stypendialnej tylko udokumen-

tel. (0-77) 441-56-20 fax. (0-77) 441-56-21

nowym roku szkolnym?

rachunki za zakup: podrêczników, en-

cyklopedii, atlasów, tablic matema-

tycznych, przyborów szkolnych (pi-

saki, kredki, o³ówki, d³ugopisy, pióra,

i i nnych pomocy dydakt ycznych

uczêszczasz. W razie przyznania potowane wydatki podlegaj¹ refunadcji.
/a/

Porêczeñ Kredytowych.

45-072 Opole, ul. Reymonta

30/27

e-mail biuro@orfpk.opole.pl

strona internetowa

www.orfpk.opole.pl

