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W po³owie grudnia ma zostaæ
zakoñczona kolejna w tym roku
inwestycja gminy Strzelce Opol-
skie. Zwyciêzca przetargu, Strze-
leckie Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych, buduje now¹ drogê,
która po³¹czy ulice Gogoliñsk¹ z
Fabryczn¹. Nowa ulica, popularnie
zwana �³¹cznikiem�, powstaje na
terenie by³ego Agrometu, pomiê-
dzy hal¹ Krukowiaka i Strzelec-
kim Obszarem Gospodarczym.

Po³¹czy ona tzw. �Siedlungi� i
rejon ulicy Strzelców Bytomskich z
Osiedlem Piastów, a ponadto podnie-
sie atrakcyjno�æ i funkcjonalno�æ te-
renów przemys³owych zarówno w
by³ym Agromecie jak i Strzeleckim
Obszarze Gospodarczym. �£¹cznik�
u³atwi korzystanie przez mieszkañ-

Po³¹czy dwa osiedla

ców �Siedlungów� z us³ug zlokalizo-
wanych na Osiedlu Piastów �l. (skle-
py, szko³y).

Po obu stronach ulicy o d³ugo�ci
230 m i szeroko�ci jezdni 6 m po³o-
¿one zostan¹ chodniki i ustawione
o�wietlenie. Powstan¹ przy niej par-
kingi na 100  miejsc, a tak¿e zjazdy
do pobliskich obiektów przemys³o-
wych. Warto�æ inwestycji to oko³o
800.000 z³, przy czym gminie uda³o
siê uzyskaæ dotacjê w wysoko�ci 38
proc. kosztów z kontraktu woje-
wódzkiego.

Podczas budowy �³¹cznika� do-
konane zostan¹ niezbêdne remonty i
regulacje istniej¹cych tam sieci: wo-
doci¹gowej, ciep³owniczej, telekomu-
nikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

27 pa�dziernika 2004 r. odby³a
siê XXVI sesja Rady Powiatu, która
rozpoczê³a siê od wrêczenia podziê-
kowañ tym wszystkim, które w 2004
r. przekaza³y darowizny pieniê¿ne na
rzecz strzeleckiego szpitala. Zasad-
niczym tematem sesji by³a informa-
cja Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony �rodowiska o stanie �rodo-
wiska na obszarze powiatu w 2003 r.
Radni, po zapoznaniu siê z informacj¹
oraz wyja�nieniami obecnych na se-
sji pracowników Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony �rodowiska w
Opolu zgodnie stwierdzili, i¿ WIO�
oprócz badania stanu �rodowiska nie
podejmuje dzia³añ na rzecz jego
ochrony.

Radni przyjêli tak¿e informacje:
Przewodnicz¹cego Rady i Starosty
wynikaj¹ce z analizy o�wiadczeñ ma-
j¹tkowych radnych i kierowników
powiatowych jednostek organizacyj-
nych. Zarówno w o�wiadczeniach
radnych jak i kierowników jednostek
nie stwierdzono nieprawid³owo�ci.
W trakcie sesji Rada podjê³a nastê-
puj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu po-

wiatu na rok 2004;
- w sprawie zatwierdzenia zmian

w statucie Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej w Strzelcach Op. polega-
j¹cych na utworzeniu: Poradni
Ginekologiczno�Po³o¿niczej
przy Oddziale Ginekologiczno-
Po³o¿niczym, Poradni Nadci�nie-
nia Têtniczego przy Oddziale
Wewnêtrznym, Poradni Chorób

Metabolicznych przy Oddzia-
le Wewnêtrznym, Poradni Chi-
rurgii Rêki przy Oddziale Chi-
rurgii Ogólnej, Gabinetu Reha-
bilitacji Medycznej w Szpitalu
Powiatowym, Poradni Urazo-
wo-Ortopedycznej dla dzieci
przy Oddziale Chirurgii Ogól-
nej, Pododdzia³u Chirurgii Na-
czyniowej przy Oddziale Chi-
rurgii Ogólnej;

- w sprawie zmiany planu finan-
sowego i inwestycyjnego na rok
2004 Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej w Strzelcach Op. � zmiany
s¹ m.in. spowodowane wpro-
wadzeniem nowych pozycji:
respirator, 2 wózki do przewo-
¿enia chorych, 4 kontenery do
materia³ów medycznych podda-
wanych procesowi sterylizacji
(zgodnie z decyzj¹ PPIS), reje-
strator cyfrowy do pomiaru ci-
�nienia

- w sprawie zmiany adresu sie-
dziby Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego w
Le�nicy z ul. Kozielskiej 27 na
ul. Kozielsk¹ 20;

- w sprawie zmiany za³¹cznika nr
2 do Statutu Powiatu Strzelec-
kiego (wykazu jednostek orga-
nizacyjnych Powiatu), która
by³a podyktowana:  zmian¹ ad-
resu siedziby SOSW w Le�nicy
oraz dodaniem przez Radê Po-
wiatu Strzeleckiego Zespo³owi
Szkó³ w Strzelcach Op. wyró¿-
nika w postaci s³owa �Ogólno-

kszta³c¹cych�.
- w sprawie nadania Zespo³owi

Szkó³ Specjalnych w Strzelcach
Op. imienia Aleksandra Kamiñ-
skiego

- w sprawie pozytywnego zaopi-
niowania projektu uchwa³y Sej-
miku Województwa Opolskiego
w sprawie przekszta³cenia Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Wojewódz-
kiego O�rodka Terapii Uzale¿nie-
nia i Wspó³uzale¿nienia w Opo-
lu

- w sprawie: zatwierdzenia bieg³e-
go rewidenta do przeprowadze-
nia badania sprawozdania finan-
sowego za rok 2004 Samodziel-
nego Publicznego Zespo³u Opie-
ki Zdrowotnej w Strzelcach Op.
� podobnie jak w roku ubieg³ym,
badanie przeprowadzi firma
�BAD-BIL� z Opola

- w sprawie wprowadzenia zmia-
ny w Uchwale Nr XXV/222/04
Rady Powiatu Strzeleckiego z
29.09.2004 r. w sprawie: wyra-
¿enia zgody na zabezpieczenie
prawid³owego wydatkowania
�rodków MENiS w formie we-
ksla �in blanco�
Najbli¿sza sesja Rady odbê-

dzie siê za tydzieñ, 24 listopada
2004 r. Jej g³ównym tematem bê-
dzie informacja Komendanta Po-
wiatowego Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej o stanie bezpieczeñstwa i
ochronie przeciwpo¿arowej w po-
wiecie.

Sesja Rady Powiatu

na by³o uzyskaæ w tym zestawieniu
to 1000. ̄ aden ze szpitali nie osi¹gn¹³
takiego pu³apu, ale lider listy � byd-
goskie Centrum Onkologii - zdoby³
ich 852.

Strzelecka placówka uzyska-
³a ich 692,10 i w ten sposób znala-
z³a siê na trzecim miejscu w woje-
wództwie opolskim.

Dwie inne z terenu Opolszczy-
zny - notowany na 17 miejscu Ze-
spó³ Opieki Zdrowotnej w Nysie
zdoby³ 731,82 pkt a WCM z Opola
� 723,62 pkt.

Warto dodaæ od razu, ¿e gdyby
nasz szpital móg³ pochwaliæ siê ja-
kim� certyfikatem � jego suma punk-
tów, a wiêc i pozycja w rankingu by-
³aby wy¿sza. W�ród powiatowych
szpitali � ZOZ strzelecki uplasowa³
siê na 17 pozycji.

8 listopada na spotkaniu z przed-
stawicielami lekarzy, pielêgniarek i
administracji szpitala starosta strze-
lecki Józef Swaczyna gratulacje dla
ca³ego personelu przekaza³ na rêce
dyrektora Mariana Kreisa, wrêczaj¹c
mu list uznania, a pozosta³ym uczest-
nikom spotkania � czerwone ró¿e.
Równie¿ Opolski Oddzia³ NFZ wy-
st¹pi³ z gratulacjami i dyplomem dla
ca³ego zespo³u strzeleckiego ZOZ-u.

Wydawa³oby siê, ¿e wysoka lo-
kata w rankingu przyniesie jakie� bar-
dziej wymierne efekty i nie skoñczy
siê tylko na okoliczno�ciowych po-
winszowaniach. W koñcu wiele szpi-
talnych placówek, o uznanej renomie
albo w rankingu siê wcale nie pojawi-
³o, albo uplasowa³o dalej ni¿ strze-
lecki szpital. W innych dziedzinach
te¿ siê dzieje podobnie. Zwracaj¹ na
to uwagê choæby twórcy czy akto-

rzy uhonorowani na festiwalach fil-
mowych. Za nagrodami czy nomina-
cjami wcale nie id¹ ani wiêksze pie-
ni¹dze, ani nie sypi¹ siê propozycje
nastêpnych ról czy wyre¿yserowa-
nia kolejnych filmów.

- S¹dzi³em � mówi dyrektor Ma-
rian Kreis � ¿e za wcale niez³ym
miejscem w klasyfikacji sypn¹ siê
równie¿ inne profity. ¯a³ujê, ¿e to
nie przek³ada siê choæby na negocja-
cje z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Jeste�my w³a�nie w trakcie ne-
gocjowania przysz³orocznych kon-
traktów, ale idzie nam ciê¿ko i je�li
wszystko toczyæ siê bêdzie tak, jak
do tej pory, to negocjacje mo¿emy
skoñczyæ 31 grudnia � ¿artuje, choæ
tak naprawdê wcale mu nie do �mie-
chu. Nie chce tez odpowiedzieæ na
pytanie, z czego te trudno�ci wyni-
kaj¹. � Odpowiem po skoñczeniu roz-
mów z NFZ � kwituje krótko.

Wraca te¿ zaraz do miejsca zajê-
tego na li�cie �Rzeczpospolitej�. �
¯eby szpital by³ bezpieczny � twier-
dzi � musi byæ rentowny. Je�li w pla-
cówce s¹ pieni¹dze � staæ j¹ choæby
na pe³ny standard bloku operacyjne-
go. Przecie¿ na bezpieczeñstwo szpi-
tala, a co za tym idzie - pacjenta sk³a-
da siê koszt i kadra. Kadrê mamy
�wietn¹. Pieniêdzy brakuje. Niedofi-
nansowanych placówek s³u¿by zdro-
wia nie staæ na wiele. Choæby na cer-
tyfikaty, o jakich wspomnia³am wy-
¿ej. Procedury mo¿na wdro¿yæ, po-
stêpowaæ zgodnie z nimi, ale na ze-
wn¹trz liczy siê tak naprawdê �pa-
pierek� � w³a�nie certyfikat. Ale on,
zw³aszcza wydany przez licz¹c¹ siê
na rynku instytucjê certyfikuj¹c¹ te¿
kosztuje, i to wcale niema³o.

m.g.

Strzelecki szpital
- bezpiecznym szpitalem

22 pa�dziernika 2004
licea profilowane Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich otrzy-
ma³y z Warszawy bardzo
mi³¹ i oczekiwan¹ przesy³-
kê, a mianowicie certyfikat
nr 768/2/2004 potwierdza-
j¹cy przyznanie tytu³u
�Szko³a z klas¹�.

Tak wiêc mamy �pi-
semny dowód�, ¿e nasza
szko³a dobrze uczy ka¿de-
go ucznia, ocenia sprawie-
dliwie, uczy my�leæ i rozu-
mieæ �wiat, rozwija spo³ecz-
nie, uczy wra¿liwo�ci, po-
maga uwierzyæ w siebie,
tworzy dobry klimat i przy-
gotowuje do przysz³o�ci.

W ten sposób docenio-
ny zosta³ wysi³ek ca³ej spo-
³eczno�ci szkolnej, a wiêc
uczniów, rodziców i na-
uczycieli, w d¹¿eniu do
podniesienia jako�ci, nowo-
czesno�ci i otwarto�ci  pro-
cesu edukacji.

Liceum profilowane
z certyfikatem

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich
w zwi¹zku z otrzymaniem dodat-
kowych �rodków PFRON na rok
2004 informuje niepe³nospraw-
nych mieszkañców Powiatu Strze-
leckiego o mo¿liwo�ci sk³adania
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i �rodki pomocnicze
oraz w ramach likwidacji barier w
komunikowaniu siê. W ramach za-
opatrzenia w przedmioty ortope-
dyczne i �rodki pomocnicze �Cen-
trum� mo¿e dofinansowaæ w/w za-
kupy w przypadku posiadania dofi-
nansowania z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w ramach ubezpiecze-
nia zdrowotnego.

�Centrum� informuje osoby
niepe³nosprawne szczególnie o
mo¿liwo�ci dofinansowania zaku-
pu aparatów s³uchowych zarówno
w przypadku posiadania udzia³u w
kosztach zakupu Narodowego Fun-
duszu Zdrowia jak i w przypadku
nieposiadania takiego udzia³u.

Szczegó³owych informacji
mo¿na zasiêgn¹æ w siedzibie �Cen-
trum�, ul. B. Chrobrego 5, tel. 461
33 81 w. 35

Wa¿ne dla osób
niepe³nosprawnych

Z³ó¿ wniosek
o dofinansowanie
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