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Szczegó³y wewn¹trz numeru

Laury Umiêjêtno�ci i Kompetencji 2008

24. grudnia 2008 r. nast¹pi³o ofi-
cjalne przekazania przez Wicestaro-
stê Strzeleckiego Waldemara Gaidê sa-
mochodu na rzecz Domu Pomocy
Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich z
filiami w Szymiszowie i w Le�nicy.
Samochód o warto�ci 128.444,04 zo-

Nowy samochód
dla mieszkañców DPS

sta³ zakupiony czê�ciowo ze �rod-
ków w³asnych Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich
(69.375,04, co stanowi³o 54% inwe-
stycji) oraz ze �rodków pozyska-
nych z PFRON (59.069,00, czyli 46%
inwestycji).

�wiate³ko z Betlejem

Przed �wiêtami do starostwa ��wiate³ko z Betlejem� dotar³o dwiema drogami -
dziêki harcerzom ze Strzelec i Zawadzkiego

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wnie-
bowziêcia Naj�wiêtszej Marii Pan-
ny w Jemielnicy zaprasza w niedzie-
lê 11.01.2009 o godz. 15.00 do ko-
�cio³a parafialnego na koncert kolê-
dowy w wykonaniu orkiestry sym-
fonicznej �Symfonia Rusticana� i
chóru z Naczês³awic oraz solistów
Opery �l¹skiej w Bytomiu pod dy-
rekcj¹ ksiêdza Jerzego Kowolika.

Wstêp wolny

Przyjd� na
koncert do
Jemielnicy

Ju¿ po raz drugi wspól-
nie ubierali�my �wi¹-
teczne drzewko  � a
przy okazji og³oszone
zosta³y wyniki konkur-
su na Najpiêkniejsz¹
Ozdobê Powiatowej
Choinki 2008. Udzia³ w
nim mogli wzi¹æ wszy-
scy mieszkañcy powia-
tu strzeleckiego, nieza-
le¿nie od wieku, czyli
tak samojak w ubie-
g³ym roku, kiedy po raz
pierwszy zaprosili�my
Pañstwa do wspólnej
zabawy. Do konkursu
zg³oszono 44 ozdoby,
które by³y oceniane w
4 kategoriach: ogólne
wra¿enie artystyczne,
oryginalno�æ techniki
wykonania ozdoby,
staranno�æ wykonania i
nak³ad pracy oraz ró¿-
norodno�æ zastosowa-
nych elementów deko-
racyjnych.

Per³y i pomarañcze
na gwiazdach

wiêcej na str. 12

To zgodna opinia zarówno strze-
leckich stra¿aków, jak i policjantów.
Statystyki obu s³u¿b dawno nie od-
notowa³y tak niewielu zdarzeñ w
okresie �wi¹teczno-noworocznym na
terenie powiatu.

Od 22 grudnia 2008 do 4 stycz-
nia 2009 roku na terenie powiatu do-
sz³o do jednego tylko wypadku (w

Zawadzkiem, w którym poszkodo-
wana zosta³a jedna osoba) i kilku ko-
lizji, za to na drogi - jak zwykle
zreszt¹, niestety � wyjecha³o trochê
osób na podwójnym gazie, a funk-
cjonariusze KPP w Strzelcach Opol-
skich zatrzymali 9 nietrze�wych kie-
ruj¹cych pojazdami.

Niespodziewanie
spokojne �wiêta

- W³a�ciwie nie mieli�my wj�cia �
przyznaje dyrektor strzeleckiego
szpitala Beata Czempiel � kontrakt z
NFZ musieli�my podpisaæ do 31
grudnia. I podpisali�my, podobnie jak
wszystkie inne szpitale na Opolsz-
czy�nie. Wycena 51 z³ za punkt nas
nie satysfakcjonuje, bo oznacza to
zdecydowanie mniejsze przychody
ni¿ dotychczas, ale co mieli�my zro-
biæ? � pyta retorycznie.

Ni¿sza wycena punktów ni¿

Szpital podpisa³
kontrakt z NFZ

oczekiwa³a s³u¿ba zdrowia spotka³a
siê z powszechn¹ krytyk¹ w kraju;
s¹ regiony, gdzie placówki szpitalne
nie zdecydowa³y siê na podpisanie
tak nisko wycenionych procedur.
- Ostatecznie us³yszeli�my w opol-
skim oddziale NFZ � kontynuuje
dyrektor Czempiel � ¿e analiza wy-
ników pierwszego kwarta³u 2009 bê-
dzie stanowi³a podstawê do ustale-
nia wska�ników na ca³y rok. Wierzê,

dok. na str. 2

dok. na str. 2

Nigdy jeszcze na dorocznej
Gali Laurów Umiejêtno�ci i Kom-
petencji  nie zdarzy³o siê, by w gro-
nie laureatów znalaz³o siê a¿ czte-
rech przedstawicieli Ziemi Strze-
leckiej.
� Bohaterami dzisiejszego �wiêta s¹
ludzie ponadprzeciêtni, zarz¹dzaj¹-
cy �wietnie prosperuj¹cymi firmami
i za³ogi tych firm, dzia³acze samorz¹-
dowi i osoby, które maj¹ znacz¹cy
wp³yw na wspó³czesn¹ gospodarkê,
kulturê, naukê i historiê. Z dum¹ mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e Laury to g³êbo-
ko zakorzeniona tradycja honorowa-
nia wysi³ku ludzi wyj¹tkowych, któ-
rych zaanga¿owanie i pracowito�æ
przynosz¹ naszemu regionowi po-
stêp, a przede wszystkim stanowi¹-
cych wzór do na�ladowania przez
innych � mówi³ Janusz Granat, pre-

dok. na str. 4
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Przeczytaj:

* Sesja Rady Powiatu

* WO�P zagra nie tylko

w Strzelcach

* Nowy szlak

pielgrzymkowy

* Przysz³a zima...

* Oferty pracy


