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- Na czym ta wyj¹tkowo�æ polega-
³a?  � pytam wicestarostê i przewod-
nicz¹cego komisji Edukacji Rady Po-
wiatu Waldemara Gaidê.
- Nigdy dot¹d nie mieli�my ani tak
dobrych wyników nauczania, ani tak
du¿ych �rodków na inwestycje i re-
monty. To s¹ zupe³nie obiektywne
czynniki, co do których nie mo¿na
mieæ ¿adnych zastrze¿eñ, czy dobrze
opisuj¹ rzeczywisto�æ. Po raz pierw-
szy prace maturalne oceniane by³y
przez egzaminatorów zewnêtrznych.
W dodatku stopieñ trudno�ci pytañ
ze wszystkich przedmiotów by³ wy-
¿szy ni¿ mo¿na siê by³o spodziewaæ
po próbnej maturze. Przyznam � oba-
wiali�my siê, jak ostatecznie wy-
padn¹ absolwenci naszych szkó³. I
okaza³o siê, wbrew ró¿nym opiniom
o prowincjonalizmie, ¿e nasz powiat
uzyska³ najlepsze wyniki w woje-
wództwie. Równie¿ uczniowie na-
szego gimnazjum z oddzia³ami dwu-
jêzycznymi �wietnie spisali siê na eg-
zaminie sprawdzaj¹cym, tak¿e prze-

W szko³ach powiatu strzeleckie-
go ¿aden rok szkolny nie by³ tak
pomy�lny, jak miniony. Czy ten,
który w³a�nie siê zaczyna, bêdzie
równie dobry?

Mniej wiêcej do po³owy wrze�nia
pod starym numerem centrali staro-
stwa mo¿na bêdzie us³yszeæ infor-
macjê o wprowadzonych zmianach i
nowy numer centrali � 440 17 00,
³¹cz¹cy wszystkie dzia³y. Ale dziêki
nowym rozwi¹zaniom ka¿dy, kto ma
co� do za³atwienia w starostwie, bê-
dzie móg³ najpierw zadzwoniæ bez-
po�rednio do wydzia³u i urzêdnika,
który zajmie siê spraw¹.

Aby u³atwiæ Pañstwu kontakt �
podajemy wykaz nowych numerów
telefonów, ze wskazaniem pokoju, w
których siê znajduj¹ i zakresu spraw,
jakimi zajmuj¹ siê tam pracuj¹cy
urzêdnicy, a tak¿e � ich nazwiska -

o tym piszemy na str. 7

Nowe numery
w starostwie

Dzielnicowy z �sypialni� Powiat Strzelecki otrzyma³ �rodki
na wyp³atê zaleg³ych stypendiów.
Wszystkich uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu strze-
leckiego, którzy korzystaj¹ z pomo-
cy stypendialnej w roku szkolnym
2004/2005, prosimy o kontakt ze
swoimi szko³ami. Wyp³acone zostan¹
stypendia za wszystkie zaleg³e mie-
si¹ce, do czerwca w³¹cznie. Jednocze-
�nie przypominamy, ¿e niezbêdnym
warunkiem wyp³aty stypendium
unijnego jest udokumentowanie po-
niesionego na cele edukacyjne wydat-
ku za pomoc¹ faktury, rachunku, bi-
letu miesiêcznego.

Zgodnie z nowymi wytycznymi
dowodem poniesienia wydatku mo¿e
byæ tak¿e paragon, pod warunkiem,
¿e bêdzie odpowiednio opisany na
odwrocie, np. je�li zakupiono pod-
rêczniki � na odwrocie sprzedawca
powinien szczegó³owo wymieniæ ty-
tu³y, autorów i wydawnictwo; je�li
zakupiono obuwie sportowe, a na
paragonie widnieje pozycja: obuwie
� na odwrocie konieczny jest zapis,
¿e s¹ to buty sportowe niezbêdne na
zajêcia wychowania fizycznego.

S¹ wreszcie
unijne stypendia!

Do po³owy wrze�nia powinna na
konto szpitala powiatowego w
Strzelcach Opolskich wp³yn¹æ pierw-
sza transza kredytu. I w pierwszej
kolejno�ci przeznaczona zostanie na
wyrównanie zaleg³o�ci z tytu³u usta-
wy �203� wobec pracowników.

Z kredytów przeznaczonych na
restrukturyzacjê finansow¹ skorzy-
sta 9 placówek s³u¿by zdrowia na
Opolszczy�nie, w�ród nich w³a�nie
strzelecki szpital, którzy otrzyma
2,744 mln z³. Warunki udzielanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go kredytów udzielanych s¹ niezwy-
kle korzystne: oprocentowanie wy-
nosi 3 proc., na sp³atê po¿yczkobior-
cy maj¹ 10 lat, a w dodatku przy
wykonaniu programu restrukturyza-
cji i sp³acie 50 proc. zaci¹gniêtej kwo-
ty wraz z odsetkami, pozosta³e 50
proc. mo¿e zostaæ umorzone.
- Wyp³ata zaleg³o�ci wobec pra-
cowników wynikaj¹cych z ustawy
�203� poch³onie ok. 50 proc. pierw-
szej transzy przyznanej nam po-
¿yczki. Pozosta³a jej czê�æ zostanie
przeznaczona na obci¹¿enia publicz-
no-prawne, ale... z kredytu nie mo¿-

Strzelecki szpital: kredyt na zaleg³o�ci i skrócenie wizyt

Pracownicy wreszcie
dostan¹ wyrównanie

na pokryæ odsetek od tych zaleg³o�ci
ani nie mo¿na zap³aciæ podatku do-
chodowego od osób fizycznych, bo
akurat tego ustawodawca nie przewi-
dzia³ - mówi Marian Kreis, dyrektor
strzeleckiego szpitala. - Ka¿dy ZOZ
te zobowi¹zania musi pokryæ z w³a-
snych �rodków, co jest równoznacz-
ne w naszym przypadku z zaci¹gniê-
ciem innego kredytu, w wysoko�ci
ok. 250 tysiêcy z³otych.

Druga transza kredytu (ok. 25
proc. ca³ej przyznanej kwoty) na re-
strukturyzacjê wp³ynie na konto szpi-
tala po udowodnieniu, ¿e uregulowa-
ne zosta³y zobowi¹zania wobec pra-
cowników. Trzecia natomiast dopie-
ro po uzyskaniu prawomocnej decy-
zji wojewody o spe³nieniu warunków
restrukturyzacji. S³owo �dopiero� w
tym kontek�cie mo¿e wydawaæ siê
nieco myl¹ce, bo sugeruje nieco od-
leg³¹ przysz³o�æ, tymczasem dyrek-
tor Kreis spodziewa siê, ¿e ca³y kre-
dyt znajdzie siê na koncie ZOZ jesz-
cze w tym roku.

***

dok. na str. 4

Obiegowe powiedze-
nie: �Dzielnicowy jest
jak yeti, wszyscy
wiedz¹ ¿e jest, ale nikt
go nie widzia³� jest dla
nas krzywdz¹ce -
mówi st. post. Dariusz
Popanda, od ponad 1,5
roku dzielnicowy na
strzeleckim Osiedlu
Piastów - czyli strze-
leckiej �sypialni�.
Zapewne, wiele siê
zmieni³o w pracy po-
licji w ostatnich latach,
by zmieniæ ten stereo-
typ. On sam, jak
mówi, przez te pó³to-
ra roku  odwiedzi³ po-
nad po³owê �swoich�
mieszkañców. Wszê-
dzie tam choæ nie tyl-
ko tam, zostawi³ wi-
zytówki (to jeden z
obowi¹zków przy wi-
zycie dzielnicowego);
zdecydowan¹ wiêk-
szo�æ ludzi z Osiedla

Poznaj swego dzielnicowego
W kolejnych numerach przedstawiaæ bêdziemy policjantów z poszcze-
gólnych rewirów na terenie naszego powiatu i problemy, z jakimi
najczê�ciej siê spotykaj¹ w swojej pracy. Te problemy dotycz¹ prze-
cie¿ nas - mieszkañców Ziemi Strzeleckiej.

st. post. Dariusz Popanda

Tak powa¿na uroczysto�æ jak
wojewódzka inauguracja roku
szkolnego i tak niepowa¿ne zdjê-
cie jak pokaz karate? A tak. Bo
wprawdzie dostojni go�cie (parla-
mentarzy�ci, wojewoda opolski,
marsza³ek województwa, kurator
o�wiaty, przedstawiciele wy¿szych
uczelni Opolszczyzny, starostowie
z naszego województwa, radni po-
wiatu, wójtowie, burmistrzowie i
dyrektorzy szkó³, a tak¿e ksiê¿a
parafii w Strzelcach Op.) zawitali
do Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Strzelcach Opolskich, chc¹c
podkre�³iæ jako�æ jej nauczania -

zajê³a 3 pozycjê w województwie
opolskim pod wzglêdem wyników
egzaminu maturalnego - to rów-
noczesnie stali siê �wiadkami od-
dania do u¿ytku nie tylko od�wie-
¿onego remontem (wewn¹trz i ze-
wn¹trz) budynku szko³y, ale i no-
wej inwestycji - kompleksu spor-
towego wraz z sal¹, który koszto-
wa³ ponad 3,3 mln z³otych. W do-
datku - jak zapewniano w czasie
uroczysto�ci - ma s³u¿yæ m³odzie-
¿y nie tylko w czasie godzin lek-
scyjnych, ale przez ca³y dzieñ - do
pó�nego wieczora.
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Wszystkim ¿yczê
satysfakcji
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