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Wrêczenie aktu nadania stopnia aspiranta

�wiêto stra¿aków
Informacje o
przekszta³ce-
niach szpitali
w placówki
samorz¹dowe
budzi sporo
emocji.
- Wyja�niæ
tu nale¿y od
razu pewne
n ieporozu-
mienie � zastrzega starosta Józef
Swaczyna. � Trzeba rozró¿niæ dwie
mo¿liwo�ci przekszta³ceñ: kiedy kto�
kupuje szpital to jest to wtedy szpi-
tal ca³kowicie prywatny, je�li jest na-
tomiast przekszta³cony w spó³kê, to
wtedy jest dalej szpitalem publicz-
nym, samorz¹dowym, nie prywat-
nym. S¹ tu zasadnicze ró¿nice: szpi-
tal ca³kowicie prywatny albo sko-
mercjalizowany w przypadku prze-
kszta³cenia w spó³kê z wiêkszo�cia
udzia³u samorz¹du. To wa¿na uwa-
ga, by nie m¹ciæ ludziom w g³owach,
bo komercjalizacja oznacza, ¿e nawet
gdy samorz¹d szpital przejmie i bê-
dzie mia³ ponad 51% udzia³ów, nie
stanie siê nagle szpitalem prywat-

Szpital samorz¹dowy?
nym. To dalej bêdzie szpital finanso-
wany przez NFZ tak jak dotychczas.

Zreszt¹ nawet szpitale niepu-
bliczne podpisuj¹ przecie¿ kontrak-
ty z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, a pacjenci lecz¹ siê w nich tak,
jak w szpitalach publicznych - bez-
p³atnie. Ale z drugiej strony � je�li
szpital zostanie skomercjalizowany,
a bêdzie mia³ chêtnych, którzy ze-
chc¹ zap³aciæ za pewne us³ugi, np.
wykonanie USG � bêdzie móg³ ich
przyj¹æ i pobraæ op³atê.
- Na razie to wszystko, o czym
tak wiele siê mówi, to tylko zapo-
wiedzi. Nie ma ¿adnych konkretnych
ustaleñ. A my jeszcze siê nie spie-
szymy do przekszta³ceñ. Nasz szpi-
tal funkcjonuje dobrze, ka¿dy mie-
si¹c koñczy z lekkim zyskiem. Nie
ma d³ugów, nie ma ¿adnych wyma-
galnych p³atno�ci. Na koniec ubieg³e-
go roku zanotowa³ ponad 2 mln zy-
sku, dziêki umorzeniu po¿yczki re-
strukturyzacyjnej. Jednak, jak wiele
innych placówek, ma podstawowy
problem z finansowaniem remontów,
modernizacji obiektów i unowocze-
�nianiem wyposa¿enia � mówi dalej

starosta. � NFZ p³aci tylko za proce-
dury medyczne, nie przewiduje ¿ad-
nych �rodków na zakup sprzêtu. Na
to szpital sam musi znale�æ pieni¹-
dze. Jak? Wyci¹ga rêkê do samorz¹-
du powiatowego, a my � kosztem
innych zadañ powiatu � finansujemy
te potrzeby. Inn¹ drog¹ jest uzyska-
nie przez szpital dofinansowania ze
�rodków unijnych lub bud¿etu pañ-
stwa. W ten sposób uda³o w poprzed-
nim roku siê zdobyæ nowoczesny
sprzêt USG z opcjami kardiologicz-
nymi. Mam nadziejê, ¿e w niedale-
kiej przysz³o�ci z RPO uzyskamy
�rodki na zakup aparatury rentge-
nowskiej. Ale... marzy siê nam tomo-
graf komputerowy, który w dzisiej-
szych czasach powinien byæ ju¿ w
ka¿dym szpitalu, marz¹ siê nam inne
zakupy. Oczywiste jest, ¿e wszyst-
kich potrzeb nie pokryjemy dziêki
nawet najlepszym projektom. Nie
mamy równie¿ ¿adnych ekstra �rod-
ków w bud¿ecie powiatu. Mam na-
dziejê, ¿e zmiany w³asno�ciowe szpi-
tali przynios¹ równie¿ systemowe
zmiany w finansowaniu takich po-
trzeb, o jakich mówi³em.

M. Górka

W remizach OSP w Zalesiu �l¹skim, ¯êdowicach i Kielczy
dzia³aj¹ Centra Edukacyjno � O�wiatowe. To efekt przy³¹czenia
siê stra¿aków-ochotników do ogólnopolskiego projektu �Interne-
towe Centra Edukacyjno - O�wiatowe na wsi�.

Po co takie Centra? Naczelna idea tego projektu to zapewnienie
osobom mieszkaj¹cym na terenach wiejskich, mo¿liwo�ci uzupe³-
nienia lub podwy¿szenia poziomu wykszta³cenia w formie kszta³-
cenie na odleg³o�æ, szczególnie na poziomie ponadgimnazjalnym
oraz mo¿liwo�ci kszta³cenia ustawicznego w formie on-line, zwiêk-
szaj¹cego szanse zatrudnienia. Mo¿na tam równie¿ bezp³atnie sko-
rzystaæ z Internetu. Znajduje siê tam 5 komputerów stacjonarnych,
jeden laptop i rzutnik multimedialny. Pieni¹dze na sprzêt kompu-
terowy i meble pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Centrum Edukacyjno � O�wiatowe
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

w ¯êdowicach ul. Strzelecka 36,
47 � 120 ¯êdowice

Centrum Edukacyjno � O�wiatowe
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kielczy

ul. Ksiêdza Wajdy 12 , 47 � 126 Kielcza

Godz. otwarcia
od poniedzia³ku do pi¹tku 17.00 � 21.00

w soboty i niedziele 12.00 � 22.00

Internetowe Centra Edukacyjno - O�wiatowe
w Zalesiu �l¹skim, ̄ êdowicach i Kielczy

35 lat Kolonowskiego
Nie, to nie pomy³ka: tyle lat mi-

nê³o od daty nadania Kolonowskie-
mu praw miejskich. To zaledwie
chwilka w ponad 200-letniej historii
miejscowo�ci, ale warta upamiêtnie-
nia � mówi zastêpca burmistrza Kon-
rad Wac³awczyk.

W³a�ciwie przymierzano siê do
zorganizowania innego jubileuszu - w
200. rocznicê �mierci Filipa Colon-
ny, �Ojca � Za³o¿yciela� miejscowo-
�ci, ale ¿e ubieg³y rok obfitowa³ w
gminie w jubileuszowe fety (100-le-
cie OSP w Kolonowskiem i 80-lecie
OSP w Staniszczach Wlk., 50 lat
Szko³y Podstawowej w Kolonow-
skiem, 50-lecie klubu sportowego
UNIA, 100-lecie Packprofilu), osta-
tecznie postanowiono �wiêtowanie
od³o¿yæ na rok 2008.

W ostatni pi¹tek uroczy�cie ob-
chodzono wiêc 35 rocznicê zalicze-
nia Kolonowskiego w poczet miast
polskich i 201 rocznicê �mierci Filip
Colonny. A jest co �wiêtowaæ, bo
zmiany, jakie dokona³y siê w gminie
w ostatnich kilku latach, s¹ napraw-
dê znacz¹ce. Powstaje tu coraz wiê-

Rocznicowe przyjêcie odby³o siê w restauracji Markus

cej inwestycji, spada bezrobocie,
tworzone s¹ nowe miejsca pracy, po-
prawia siê jako�æ ¿ycia, a tury�ci co-
raz liczniej odwiedzaj¹ te tereny.
W dniu jubileuszu sze�ciu osobom
przyznano tytu³y Honorowego
Obywatela Gminy i wrêczono pa-

mi¹tkowe statuetki � z herbem rodu
Colonnów. Takie wyró¿nienia otrzy-
mali:

Jerzy Bernhard, Leo Motzko,
Pehr Osterman, Piotr Matyszok Hen-
ryk Piaseczyñski i Marian Paul
Schmandra.

dok. ze str. 1

Artyku³ ten nie ma za zadanie
zniechêciæ, b¹d� zachêciæ kogo� do
zainstalowania w swoim domu filtra
do wody. Celem tego¿ artyku³u jest
przedstawienie ró¿nych sposobów
poprawiania jako�ci wody, pomimo
¿e czêsto jest to niepotrzebne, a w
niektórych przypadkach wrêcz pro-
wadzi do pogorszenia jej jako�ci.

Je¿eli ju¿ kto� zdecyduje siê na
zainstalowanie filtra, musi jeszcze
dokonaæ wyboru co do jego rodzaju,
w zale¿no�ci od  jako�ci wody w

któr¹ jest zaopatrywany i zanie-
czyszczeñ, które mog¹ w niej wyst¹-
piæ.:

FILTRY MECHANICZNE
Stosuje siê do zmniejszenia mêt-

no�ci wody oraz poprawy jej barwy.
Ich dzia³anie jest selektywne - nie
zatrzymuj¹ zanieczyszczeñ chemicz-
nych, mikroorganizmów, a jedynie
zawiesiny np. piasek, rdza, glinki,
mu³, py³y oraz organizmy widoczne
�go³ym okiem�: glony, sinice i plank-
ton.

OD¯ELAZIACZE
Nadmierna ilo�æ ¿elaza w wodzie

jest powodem nieodpowiedniego
smaku i zapachu wody oraz mo¿e
powodowaæ plamienie prania, urz¹-
dzeñ sanitarnych oraz szybsze zu-
¿ywanie siê kot³ów grzewczych.
Dzia³anie od¿elaziacza polega na
przepuszczeniu wody przez z³o¿e,
w którym dochodzi do reakcji utle-
niania. W oparciu o t¹ sam¹ reakcjê
usuwany jest tak¿e mangan.

Filtrowana woda nie znaczy zdrowsza�(2)

Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nada³ z dniem 4 maja 2008r.:

stopieñ starszego kapitana - kpt. Joannie BADOWSKIEJ � GHANEM,

stopieñ aspiranta:
- m³. asp. S³awomirowi  WASIKOWI
- m³. asp. Leszkowi ZAB£OCKIEMU

W tym roku powiatowe obchody Dnia Stra¿aka wyznaczono na 14 maja.
W czasie uroczysto�ci tradycyjnie ju¿ wrêczane s¹ odznaczenia, wyró¿nienia,
a tak¿e awanse na wy¿sze stopnie.
W obchodach bierze równie¿ m³odzie¿, zainteresowana tematyk¹ po¿arnicz¹,
co udowodni³a udzia³em w konkursach � wiedzy po¿arniczej i plastycznym.

Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
nada³ z dniem  4 maja 2008r. stopieñ starszego stra¿aka:

str. Grzegorzowi BAKALARCZYKOWI
str. Grzegorzowi DUDZIE
str. Marcinowi    MICE
str. Lucjanowi    WALUSIOWI
str. £ukaszowi    WÊGRECKIEMU

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji nada³ Br¹zow¹ Odznakê
�Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej�

st. asp. AndrzejowiCZUDAJOWI
st. asp. HenrykowiURBANCZYKOWI

Wrêczenie Br¹zowej Odznaki �Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿aro-
wej� Panu Miros³awowi Urbañczykowi

Wrêczenie nagród laureatom Turnieju Wiedzy Po¿arniczej i konkursu pla-
stycznego

Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych RP w Opolu odznaczeni zostali:

Srebrnym �Medalem Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa�

- m³. asp. Krzysztof LEWECKI
- m³. ogn. Józef JELITO

dok. na str. 7
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