Wszystkie - wysokie, bardzo zgrabne, obwieszone b³yskotkami...

Najpiêkniejsza w powiecie

Trudny podzia³
ma³ego tortu

8 stycznia na Konwencie Starostów Powiatów Henryk Lakwa,
starosta opolski zosta³
wybrany nowym przewodnicz¹cym Konwentu. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali natomiast Piotr Popiech,
starosta kluczborski i
Józef Swaczyna, starosta strzelecki.
wiêcej czytaj na str. 2

To komisja spieszy, by wybraæ tê najpiêkniejsz¹... - wiêcej czytaj str. 8

Przyjm¹ ka¿de zlecenie

Zarz¹d Spó³dzielni Socjalnej Sydoraj

Wszyscy przed wiêtami robi¹ porz¹dki w mieszkaniach, domach i
wokó³ nich. I to nie pobie¿ne, a gruntowne. Nikt za tym nie przepada, ale
robi¹ wszyscy. Czasem marzy siê o

tym, by kto nas w tym wyrêczy³.
Gdy wiêc Spó³dzielnia Socjalna Sydoraj powsta³a na pocz¹tku grudnia,
wydawa³o siê to strza³em w dziesi¹tdok. na str. 6

Wigilia w SOSW

Op³ata skarbowa
 po nowemu

Ju¿ nie uicimy w starostwie strzeleckim (ani w siedzibie gminy czy
urzêdu) ¿adnej op³aty w znaczkach skarbowych. Od 1 stycznia 2007 r.
ta forma op³at ju¿ nie funkcjonuje.
- Jak wobec tego bêdziemy p³aciæ w starostwie na przyk³ad za wydanie prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego? I dlaczego nast¹pi³y zmiany?
- Wprowadzi³y je nowe przepisy
- nowa ustawa o op³acie skarbowej z
listopada 2006 r. i zwi¹zane z ni¹ rozporz¹dzenie ministra finansów z
grudnia 2006 r.  obowi¹zuj¹ce od 1
stycznia tego roku. Znaki op³at skarbowych zosta³y zast¹pione potwierdzeniami wp³aty - mówi Irena Wiertel, naczelnik Wydzia³u Finansowego.
dok. na str. 3

Za sto dni matura

Czy mo¿na sobie wyobraziæ studniówkê bez poloneza? Oczywicie nie mo¿na. Ju¿ tañczyli go maturzyci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Strzelcach Opolskich (6 stycznia, w ro¿ni¹towskiej Victorii). 20 stycznia w zawadczañskiej
Renomie na studniówce bawiæ siê bêd¹ maturzyci ZSZ w Zawadzkiem. Tydzieñ póniej - uczniowie LO w tym miecie. Natomiast na trzy rzuty: 13,
20 i 27 stycznia podzielona zosta³a studniówka maturzystów ZSZ nr 1 w
Strzelcach Op. Ci równie¿ zatañcz¹ w Ro¿ni¹towie.

dok. na str. 3

Przeczytaj!

* Zmiany w sk³adzie Rady
Powiatu

* Koniec kolejnej inwestycji
- SOSW w Lenicy

* O sytuacji na strzeleckim
rynku pracy

* WOP zagra po raz XV

* B¹d aktywny ca³e ¿ycie

* Pomó¿ innym - oddaj krew

Problemy
z pompami
 nie u nas

Informujemy, ¿e decyzj¹ Prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych nakazuje
siê w trybie natychmiastowym ograniczenie u¿ywania w postaci zakazu u¿ywania do odwo³ania: strzykawkowych pomp infuzyjnych (...)
produkcji KWAPISZ - POMPY INFUZYJNE  informacja tej treci,
uzupe³niona o typy pomp i rok ich
produkcji dotar³a do wszystkich szpitali w kraju. I zrobi³o siê, przynajmniej w niektórych placówkach, ca³kiem du¿e zamieszanie. Pompy s³u¿¹
do precyzyjnego dawkowania leków,
a s¹ niezbêdne m.in. na OIOM-ach. I
okaza³o siê, ¿e... tych urz¹dzeñ nie
ma czym zast¹piæ.
Na szczêcie nie u
nas, w powiatowym
szpitalu w
Strzelcach
Opolskich.
- Mielimy
trzy pompy w typach wskazanych do wycofania z u¿ytkowania
 mówi 9 stycznia dyrektor Marian
Kreis.  Doæ stare, wyprodukowane jeszcze przed 2000 rokiem. Zastosowalimy siê do nakazów i na
tym koniec. Nie ma te¿ problemu z
ich zast¹pieniem nowymi. Wszystko dziêki temu, ¿e staramy siê o bie¿¹ce uzupe³nianie sprzêtu i sta³e jego
unowoczenianie. W tej chwili w
szpitalu mamy 30 strzykawkowych
pomp infuzyjnych, w tym 15 sztuk
zupe³nie nowych, produkcji Browna. Kupione zosta³y jeszcze przed
koñcem grudnia, na potrzeby Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego. Tak
wiêc perturbacje, które sta³y siê
udzia³em innych placówek, nas
szczêliwie ominê³y.

