Wszystkim naszym Czytelnikom z ca³ego serca

Dwa wiate³ka - jedno wiat³o

¿yczymy wszelkiego dobra w nadchodz¹cym roku:

* Sesja Rady Powiatu

Winszujê wom szczêcio, zdrowio na ten Nowy Rok,

* Kupujmy wprost

¿ebycie byli weseli jak w niebie anieli ca³y rok,
ale nie jyny na Nowy Rok, ale na dalsze czasy,

od rolników

¿eby siê wom chowa³y cieliczki, jak w lesie jedliczki,

* O segregacji odpadów

byczki, jak w lesie mrowieczki,

¿eby wom krety w polu nie robi³y szkody,

* Przed Sylwestrem

¿ebycie mieli pe³no zbo¿a w stodole,

* Coroczne postanowienia

a pieniêdzy w kómorze.

Aby siê wom dziywki powydowa³y,

* Oferty pracy

a pocho³y po¿ynili,

a mie, ma³ego po³aniczka, na wiesieli zaprosili.

Nasza sonda

Jarmark Bo¿onarodzeniowy

Leni Ludzie przekazali betlejemskie wiate³ko
wiat³o Pokoju dotar³o ju¿ 20

dzielili siê nim z najbardziej potrze-

datku z dwu stron: przekazali je

nak do grona otrzymuj¹cych wiate³-

grudnia do naszego powiatu. W dostarostwu harcerze z hufców: l¹-

by³a XIX Dru¿yna Harcerska Nie-

poprzez £ys¹ Polanê, gdzie polscy

Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-

kolegów.

wadzkiem z dru¿ynowym druhem

Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-

roku skauci austriaccy. Pocz¹tkowo

nych oraz przyjació³ swej dru¿yny.

Jaki by³ ten mijaj¹cy 2004 rok?
Odpowied na to pytanie przyniesie, mam nadziejê, poni¿szy tekst.
Prezentujê w nim zadania realizowane przez stra¿aków Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Strzelcach Opolskich. Owo pod-

dzia³ania kontrolno-rozpoznawcze,
logistyczne, szkoleniowe oraz organizacyjne.
Ostatnie lata przynosz¹ ci¹g³y
wzrost iloci alarmów, a przy tym
znacznie wzros³a liczba zg³oszeñ o
zdarzeniach innych ni¿ po¿ary. Do
takich nale¿y zaliczyæ np. wyjazdy
do wypadków drogowych, wzywanie stra¿aków do roju os czy szerszeni. W ci¹gu 2004 roku podjêlimy
140 tego typu interwencji. Na tym
nie koñcz¹ siê proby o pomoc zwi¹-

Komendzie Powiatowej Policji w

Strzelcach Opolskich funkcjonu-

si¹ca, ale uroczyste przeciêcie

go Policji gen. Leszka Szredera na
Opolszczynie.

c.d str. 2

t³o pokoju do potrzebuj¹cych, bied-

Umowy z NFZ
na finiszu

Rok w stra¿y

sumowanie obejmuje dzia³ania ratow-

je w zasadzie ju¿ od po³owy mie-

wadzkiem z dru¿ynowym druhem

podharcmistrzem Paw³em Siemickim.

Ju¿ trzeci raz roznosz¹ swoje wia-

niczo-ganicze i ochronê ludnoci,

wstêgi nast¹pi³o 21 grudnia, pod-

przetartego Szlaku Leni Ludzie z

pokoju z Groty Narodzenia Pañskiego w Betlejem zapocz¹tkowali w 1986

czas wizyty Komendanta G³ówne-

Jedn¹ z przekazuj¹cych dru¿yn

t³o pokoju do potrzebuj¹cych, biedZwyczaj przywo¿enia wiate³ka

Policja siê unowoczenia

harcerze otrzymuj¹ je od s³owackich

by³a XIX Dru¿yna Harcerska Nie-

nych oraz przyjació³ swej dru¿yny.

Wiêcej zdjêæ - strona 8.

granice Austrii. Do Polski trafia ono

podharcmistrzem Paw³em Siemickim.

Ju¿ trzeci raz roznosz¹ swoje wia-

wych w kociele pw. w. Wawrzyñca zgromadzi³y ponad 600 s³uchaczy.

ko do³¹czyli przyjaciele skautów i ich
dobroczyñcy, a akcja przekroczy³a

przetartego Szlaku Leni Ludzie z

Po³¹czone cztery orkiestry w czasie koncertu kolêd i pieni bo¿onarodzenio-

buj¹cymi w swym kraju. Szybko jed-

skiego i opolskiego.

Jedn¹ z przekazuj¹cych dru¿yn

Punkt obs³ugi interesantów w

Przeczytaj!

zan¹ ze zwierzêtami. Wzywa siê nas
tak¿e przy niebezpiecznych sytuacjach zwi¹zanych z pojawieniem siê
np. wê¿y, borsuka, usuwanie skutc.d str. 5

-

Czêæ kontraktów z NFZ ju¿

mamy podpisanych na przysz³y rok

- mówi Marian Kreis, dyrektor
strzeleckiego szpitala. - Nast¹pi³o

to na pocz¹tku grudnia.

Zawarte ju¿ umowy obejmuj¹:

lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne

- we wszystkich poradniach specja-

listycznych, pomoc doran¹ oraz
funkcjonowanie ZOL w Zawadz-

kiem. Osobny kontrakt - podobnie

jak w mijaj¹cym w³anie roku - pod-

pisany zosta³ na leczenie sepsy (ogól-

nego zaka¿enia organizmu) preparatami bia³ka rekombinowanego.

Do niedawna stwierdzenie u pa-

cjenta sepsy, oznacza³o w³aciwie dla

niego wyrok mierci. Dzi, w³anie
dziêki kuracji preparatami bia³ka, cho-

rzy wracaj¹ do zdrowia.

Na pytanie, jak dyrektor strze-

leckiego ZOZ ocenia podpisane z

Funduszem Zdrowia kontrakty, M.
Kreis odpowiada, ¿e wprawdzie

NFZ zmniejszy³ cenê jednostkow¹ o

5 procent w stosunku do roku 2004,

ale za to podniós³ liczbê punktów
przy wycenie procedur, tak ¿e w³a-

c.d str. 2

Mija rok,
nadchodzi rok
Dobry by³ ten koñcz¹cy siê ju¿

2004 rok, czy taki sobie? Uda³o siê

zrealizowaæ plany i marzenia, czy

te¿ wszystko sz³o jak z kamie-

nia? A czego spodziewacie siê

Pañstwo po tym roku, który zbli¿a

siê szybkimi krokami?  to pytania, jakie zadawalimy naszym
Czytelnikom. Zapraszamy wiêc do

lektury.

Brygida i Jan Maniura (Kiel-

cza): O mijaj¹cym roku mo¿emy po-

wiedzieæ krótko: by³ O.K. To, co za-

planowalimy zrobiæ  uda³o siê. Najwa¿niejsze, ¿e widzielimy siê z

dzieæmi i wnukami, choæ od lat miesz-

kaj¹ w ró¿nych krajach, i to daleko.

W dodatku nie by³y to jedne odwie-

dziny! Du¿o radoci sprawi³y nam

narodziny trzeciego ju¿ wnuka 

Nico; dzi ma ju¿ pó³ roku. Z finan-

sami te¿ idzie wytrzymaæ...

Wielkich marzeñ nie mamy, tyl-

ko takie zwyk³e, jak wiêkszoæ ludzi

 ¿eby nic nie sz³o gorzej ni¿ w tym

roku, który mija. Najwa¿niejsze, ¿eby

siê zdrowym by³o, a w naszym wie-

ku to ze zdrowiem ró¿nie ju¿ bywa.

Ale jak zdrowie bêdzie dopisywaæ,

to rok 2005 te¿ nie bêdzie z³y.

Gerhard Mainka (Staniszcze

Wielkie): Zupe³nie niele oceniam

ten rok. Nie by³o wiêkszych problemów.

Mamy nadziejê, ¿e nadchodz¹cy bê-

dzie taki sam. Tego w ka¿dym razie
chcielibymy sobie ¿yczyæ i oby te

¿yczenia siê spe³ni³y.
Regina

Spa³ek

(Staniszcze

Wielkie):To by³ bardzo pracowity
rok, obfituj¹cy w dowiadczenia za-

równo pozytywne jak i negatywne.

Nie narzeka³am na brak zajêæ. By³o

kilka wyjazdów zwi¹zanych ze Sto-

warzyszeniem Rodzina Kolpinga.

Bylimy miêdzy innymi w Brashov
c.d str. 4

