
Przeczytaj!To dobry szpital

- Wreszcie do³¹czyli�my do tych szpitali na Opolszczy�nie, które maj¹ cer-
tyfikaty ISO � cieszy siê starosta Józef Swaczyna. � Oznacz to, ¿e spe³niamy
najwy¿sze standardy. Nie jest jednak tak, ¿e te �za³atwi³� nam certyfikat,
wrêcz przeciwnie � jego uzyskanie stanowi tylko potwierdzenie tego, o czym
ludzie wiedz¹ od dawna: to dobry szpital. A¿ 25 procent wszystkich jego
pacjentów pochodzi spoza naszego powiatu, a na oddziale ginekologiczno-
po³o¿niczym ten odsetek jest jeszcze wiêkszy: dochodzi do 50 procent. To
przecie¿ jednoznacznie �wiadczy o dobrej renomie.

Przed wieloma laty zosta³a zawarta oficjalna, jak i
merytoryczna wspó³praca pomiêdzy powiatami So-
est i Strzelce Opolskie. Dziêki staraniom obu stron
powsta³o partnerstwo z polskim powiatem, który to
dziêki reformie administracyjnej, zosta³ wówczas
wprowadzony do struktury podzia³u terytorialnego.
Na korzy�æ takiej umowy przemawia³o wiele argu-
mentów, w szczególno�ci za� istniej¹ce ju¿ partner-
stwo miasta Soest z miastem Strzelce Opolskie. Ko-
lejnym by³ udzia³ strzeleckich rolników w warszta-
tach szkoleniowych przeprowadzanych w Centrum
Rolnictwa Haus Düsse. Ponadto polscy uczniowie
wraz z uczniami szko³y Hubertus-Schwartz-Beru-

Partnerstwo
z perspektywy Soest

oczami starosty Wilhelma Riebnigera

Powiat Strzelecki zakoñczy³ w³a�nie
realizacjê projektu stypendialnego dla
studentów w roku akademickim
2005/2006. Ca³kowita warto�æ pro-
jektu wynios³a 167.193 z³ � 75% tej
kwoty finansowa³a Unia Europejska
w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, pozosta³e 25% pocho-

Nagrody Marsza³ka
 Nowe boiska w Le�nicy

10 pa�dziernika m³odzie¿ SOSW oraz Publicznego Gimnazjum w Le�nicy
zgromadzi³a siê na uroczysto�ci otwarcia nowo wybudowanego kompleksu
boisk sportowo-rekreacyjnych.

Unijne stypendia
nie dla studentów
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Niepokoj¹ce na tyle, ¿e kilku powia-
towych lekarzy weterynarii zdecy-
dowa³o siê na wyst¹pienia do proku-
ratur z wnioskami o wszczêcie po-
stêpowania w sprawie stosowania
zabronionych w tuczu drobiu �rod-
ków.

W ich gronie znalaz³ siê te¿
Waldemar W³odara, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Strzelcach
Opolskich.
- Na jednej z 12 ferm w powiecie

M¹czka do
prokuratora

Na Opolszczy�nie jest oko³o 350
kurzych ferm. Kontrolerzy In-
spekcji Weterynaryjnej, którzy
skontrolowali 73 z nich stwier-
dzili, ¿e a¿ w 29 kurczakom po-
dawano zakazan¹ m¹czkê miê-
sno-kostn¹ oraz zabronione far-
maceutyki. To niepokoj¹ce dla
wszystkich konsumentów infor-
macje.
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- Nagrody Marsza³ka
Województwa to oczy-
wi�cie szczególne wy-
ró¿nienia - mówi wice-
starosta Waldemar Ga-
ida. - Cieszy mnie
ogromnie, ¿e w gronie
28 "Prymusów Opol-
szczyzny" znalaz³o siê
a¿ sze�cioro m³odych
ludzi z terenu powiatu
strzeleckiego i ¿e moje
nazwisko pojawi³o siê
w�ród laureatów uho-
norowanych "za szcze-
gólne osi¹gniêcia w dzie-
dzinie upowszechnia-
nia i rozwoju edukacji".
Stanowi to nie tylko
docenienie mojej indy-
widualnej 6-letniej dzia-
³alno�ci, ale jest rów-
nie¿ wyró¿nieniem dla
ca³ego zespo³u, szcze-
gólnie zarz¹du i

* Idealna szko³a ministra
Giertycha

* Wrzesieñ na rynku
pracy

* Zamkniêta droga
* Zdrowa pizza?
* Fair Play dla dziewczyn

z Raszowej
* Oferty pracy
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