
Przeczytaj

*   Uczniowie ZSS 

     w Anglii

*   Wymień dowód

*   Wściekłe owady

*   Migawki z doŜynek

*   Oferty pracy 

*   Weź udział w konkursie na 

Najlepszy Produkt Powiatu

Najpiękniejsze w województwie:
korony z Olszowej i Wysokiej

więcej czytaj na str. 7

Jesteś przedsiębiorcą z terenu Powiatu Strzeleckiego ?
Chcesz zapromować swoje wyroby 

i zdobyć nowych klientów?
Jeszcze dziś prześlij zgłoszenie do konkursu 

na „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego”!
Do konkursu zapraszamy wszystkie fi rmy 
działające na terenie powiatu, które zechcą 
poddać ocenie swoje produkty.
Zgłoszenia należy przesyłać do 
31 października 2007 roku na adres: 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op. 
z dopiskiem „Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego 2007”.
Wszystkie zgłoszone produkty zostaną 

zaprezentowane (wraz z wskazaniem producenta) 

na naszej stronie internetowej oraz na kolorowych 

wkładkach w dwutygodniku „Powiat Strzelecki” 

w listopadzie i grudniu.

Łączny nakład wkładek reklamowych 

wyniesie 10 000 egzemparzy !!!

Spośród zaprezentowanych produktów mieszkańcy powiatu wybiorą   

w drodze głosowania 

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2007
w kategoriach:

-  przetwórstwo rolno spoŜywcze

-  działalność produkcyjna
Zwycięstwo w konkursie wiąŜe się z wieloma przywilejami, między in-

nymi dwiema kolorowymi reklamami o rozmiarze 1/2 strony w dwóch 

wydaniach dwutygodnika „Powiat Strzelecki” !

Mieszkańcy powiatu będą oddawać swe głosy od 5 listopada do 20 

grudnia 2007 roku. Wśród głosujących zostaną rozlosowane cenne 

nagrody !

Kartę zgłoszeniową i Regulamin znajdziesz na www.powiatstrzelecki.pl !

NAJLEPSZY PRODUKT 
POWIATU 2007

więcej czytaj na str. 4

Nie ma roku, w którym wsie z 

terenu powiatu strzeleckiego nie 

odniosłyby sukcesu w konkursie 

„Piękna wieś opolska”, choć zwykle 

pretendentek do laurów jest wiele, i 

kaŜda z nich poprzeczkę ustawia wy-

Ŝej. Nie inaczej było w tegorocznej 

edycji, w której uczestniczyło 19 wsi 

(w tym 6 debiutantek), 14 zagród i 18 

projektów.

Pierwszego miejsca wprawdzie 

nie udało się zająć (zdobyła je Je-

łowa w gminie Łubniany), ale za to 

wieś Niezdrowice w gminie Ujazd 

uplasowała się tu za zwycięŜczynią 

konkursu, czyli na drugim miejscu, ex 

Piękna wieś opolska 
– piękna wieś strzelecka

aequo z Łosiowem w gminie Lewin 

Brzeski. Nagroda za drugie miejsce 

wynosi 10000 złotych.

To nie jedyne wyróŜnienie dla 

Niezdrowic w tegorocznym konkur-

sie. W kategorii „Najlepszy projekt 

odnowy wsi” projekt „Adaptacja 

budynku po szkole podstawowej 

w Niezdrowicach gm. Ujazd na 

potrzeby kulturalno-społeczne wsi” 

zajął trzecie miejsce, podobnie jak 

projekt „Ogólnopolskie zawody psich 

zaprzęgów”, zgłoszony przez wieś 

Lubieszów w gminie Bierawa. Obie 

wsie otrzymają po 3000 złotych.

dok. na str.2

- Podpisane porozumienie 

dyrekcji szpitala z lekarzami za-

Ŝegnało kryzys? - zwracam się do 

starosty Józefa Swaczyny. 

Do końca tego roku tak, ale nie 

wiem, skąd dyrekcja weźmie pie-

niądze na podwyŜki w przyszłym 

roku, jeśli nie będzie większych 

kontraktów z Narodowego Fundu-

szu Zdrowia. My, jako Powiat, nie 

mamy Ŝadnych moŜliwości praw-

nych w tym zakresie i Ŝadnych 

środków na podwyŜki dla lekarzy 

- moŜemy wspomóc szpital jedynie 

w zakupach sprzętu. I to robimy na 

miarę naszych moŜliwości. W tym 

roku jeszcze dla szpitala ma zostać 

kupiony średniej klasy ultrasono-

graf. A to wydatek rzędu ok. 300 

tysięcy złotych. 

Ale w przeszłości Powiat wspo-

magał poŜyczką szpital.

Bo to mogliśmy zrobić, ale teŜ 

nie moŜemy takich rozwiązań 

stosować stale. Jesteśmy biednym 

powiatem, nie moŜemy równać 

się na przykład z powiatem krap-

Kryzys zaŜegnany do końca roku
kowickim, z potęŜnymi przedsię-

biorstwami. Powiat Strzelecki jest 

właścicielem szpitalnych obiektów 

i to obliguje nas do inwestowania 

w sprzęt i modernizację placówki. 

Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe stoi przed 

nami konieczność rozbudowy Szpi-

talnego Oddziału Ratunkowego, 

jeśli chcemy myśleć o znalezieniu 

się w krajowej sieci.  Ustawa tak 

jest skonstruowana, Ŝe pieniądze 

dostajemy tylko na leczenie, a nie 

ma środków  na remonty, zakupy 

sprzętu, itd. A przypomnę, Ŝe np. 

tylko nowy aparat rentgenowski, 

który musimy kupić,  to wydatek 

około 2 mln zł. 

A gdyby przyszłoroczne kon-

trakty z NFZ nie wzrosły na 

miarę oczekiwań?

To trochę krakanie, ale nie bę-

dziemy bierni wobec pogarszającej 

się sytuacji finansowej szpitala. 

MoŜe trzeba będzie pomyśleć o 

innej formie prawnej naszego 

szpitala.

zanotowała M. Górka

12 września lekarze i dyrekcja 

podpisali porozumienie. ZłoŜone 

przez lekarzy wypowiedzenia zostały 

wycofane. „OstrodyŜurowy” system 

pracy skończył się, a szpital przystę-

puje do normalnej pracy i planowych 

zabiegów. To jednak nie oznacza, Ŝe 

wszystkie problemy zniknęły. 

- Porozumienie zostało podpisane 

– mówi dyrektor ZOZ Beata 

Czempiel - ale komitet strajkowy 

podtrzymuje Ŝądanie podwyŜki 

płacy minimalnej lekarza specja-

Lekarze zawiesili 

strajk

dok. na str. 2


