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NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU 2004

Mizeria finansowa szpitali jest
powszechnie znana. Akurat w obec-
nym numerze naszego dwutygodni-
ka temu tematowi po�wiêcamy spo-
ro miejsca. A skoro tak � trzeba te¿
napisaæ o tych wszystkich firmach i
instytucjach, które w ró¿ny sposób
wspomagaj¹ powiatowy szpital w

Szpitalni dobroczyñcy
Strzelcach Opolskich. I nigdy nie od-

mawiaj¹ po-
mocy. W³a�ci-
wie trudno so-
bie wyobraziæ,
¿e w tych cza-
sach szpital
móg³by siê bez
takiego wspar-
cia obej�æ, a
przecie¿ pie-
niêdzy po-
trzeba na
wszystko.

Za takie ser-
deczne gesty
podziêkowañ
nigdy dosyæ.
Dlatego te¿

dyrekcja i lekarze strzeleckiego ZOZ-
u na specjalnym spotkaniu � 26 pa�-
dziernika � nisko k³aniali siê darczyñ-
com. Dzieñ pó�niej, na sesji Rady Po-
wiatu, wrêczono im okoliczno�ciowe
dyplomy z podziêkowaniami.
- Kto pomaga? Kto tylko mo¿e i
na ile go staæ -  mówi dyrektor ZOZ

- Zobaczymy, co wyniknie z tego
pozwu � mówi starosta Józef Swa-
czyna � do którego, nie ukrywam,
sam zachêca³em dyrektora ZOZ-u.
Nie mogli�my pozwaæ Narodowego
Funduszu Zdrowia, bo nie jest stron¹
w tym sporze, ale mamy prawo do-
magaæ siê od skarbu pañstwa zwrotu
kwot wydanych w latach 2001 i 2002
na podwy¿ki p³ac wynikaj¹ce ze s³a-
wetnej �ustawy 203�. Sejm RP nie
wskaza³, kto ma je sfinansowaæ. Ca³y
ciê¿ar wydatków spad³ wiêc na szpi-
tale, a po�rednio na samorz¹dy. To
przecie¿ one udziela³y kredytów pla-
cówkom s³u¿by zdrowia, gdy trzeba
by³o finansowaæ podwy¿ki. W takiej
samej sytuacji znalaz³ siê powiat
strzelecki. Gdyby�my nie udzielili
wsparcia finansowego (czytaj: po-
¿yczki) szpitalowi w Strzelcach
Opolskich, to jego sytuacja wygl¹da-
³aby dzi� zupe³nie inaczej. Pozew
z³o¿ony zosta³ w S¹dzie Okrêgowym
w Opolu i obejmuje wy³¹cznie skut-
ki finansowe ustawy 203 w ci¹gu 2
lat: 2001 i 2002, bo tylko w tym okre-
sie ustawa mia³a obowi¹zywaæ. Dzi�,
dziêki naszym kredytom i porêcze-
niom, dziêki postawie dyrektora i
za³ogi szpitala, która w tym roku zgo-
dzi³a siê na obni¿enie p³ac, szpital nie
ma ¿adnych d³ugów wobec swoich
pracowników. Gdyby nie skutki usta-
wy 203 i niskie kontraktowanie us³ug

Strzelecki szpital
pozwa³ Skarb

Pañstwa i Sejm

ZOZ domaga siê zwrotu
kilku milionów z³otych
z tytu³u �ustawy 203�
� za lata 2001 i 2002

Marian Kreis. - Zaznaczyæ przy tym
nale¿y, ¿e rozmowy na temat ewen-
tualnej pomocy naszej placówce pro-
wadzone s¹ nie tylko przeze mnie,
ale i przez ordynatorów. Czêsto ich
ciê¿ar bierze na siebie równie¿ staro-
sta. Przecie¿ w obecnej sytuacji li-
czy siê ka¿da z³otówka i ka¿dy gest
w nasz¹ stronê. A wiêc nie mo¿emy
zaniedbaæ ¿adnej okazji, by wspo-
mnieæ o k³opotach finansowych szpi-
tala i poprosiæ o pomoc. To praca
zespo³owa na rzecz pomocy strze-
leckiemu szpitalowi i, jak widaæ,
przynosi wymierne efekty. Dodam
równie¿, ¿e do sta³ego grona naszych
dobroczyñców, do którego od daw-
na nale¿¹: Powiat Strzelecki, Gmina
Strzelce Opolskie, Gmina Izbicko,
Cementownia Góra¿d¿e i Bank Spó³-
dzielczy w Le�nicy, do³¹czaj¹ oka-
zjonalnie inni.
- W II pó³roczu tego roku ³¹czna kwo-
ta przekazanych na rzecz szpitala da-
rowizn pieniê¿nych wynios³a 91,7 ty-
siêcy z³otych. Ponad 6 tysiêcy z tej
sumy przeznaczyli�my na monta¿

wanny w sali porodowej. Jej zainsta-
lowanie by³o mo¿liwe dziêki wp³atom:
Banku Spó³dzielczego w Le�nicy
(1.000 z³), Centrum Meblowego Gucz
(1.000 z³), Stowarzyszenia Ziemia
Strzelecka (2.050 z³) i  firmy Klein-
mann Wyroby Metalowe (2.000 z³) �
mówi M. Kreis.
Dziêki darowiznom czterech kolejnych
firm: Strzeleckim Wodoci¹gom i Ka-
nalizacji (5.000 z³), PUKiM (4.000 z³),
Przedsiêbiorstwu Przemys³u Obuwni-
czego (2.000 z³) i strzeleckiego PKS-u
(5.000 z³) szpital móg³ sfinansowaæ
malowanie oddzia³u chirurgicznego.
Najwiêksze wp³aty pochodzi³y od Po-
wiatu Strzeleckiego (ponad 49,6 tysiê-
cy z³) i Cementowni Góra¿d¿e (20 ty-
siêcy z³). Tak du¿y zastrzyk gotówki
pozwoli³ na zakup gastroskopu.
Do podziêkowañ bardziej i mniej ofi-
cjalnych do³¹czamy siê my wszyscy,
potencjalni pacjenci (na wszelki wy-
padek odstukaæ w niemalowane drew-
no) strzeleckiego szpitala. Oby podob-
nych gestów dobrej woli (czytaj: wp³at)
by³o jak najwiêcej. Dopóki finanso-
wanie s³u¿by zdrowia siê nie zmieni,
musimy pomagaæ sobie sami.
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Statuetkê i tytu³
N a j l e p s z e g o
Produktu Po-
wiatu 2004 w
kategorii Dzia-
³alno�æ Pro-
dukcyjna otrzy-
ma³ szef strze-
leckiej firmy
Belmar - Ber-
nard Pa�dzior
za stó³ marmu-
rowy.

Najlepszym Produktem
Powiatu 2004 w katego-
rii Przetwórstwo Rolno-
Spo¿ywcze publiczno�æ
wybra³a ko³acz �l¹ski
pochodz¹cy z cukierni
�Pawe³� w Jemielni-
cy. Statuetkê i dy-
plom  odbiera
Pawe³ Schlen-
sag - w³a�ci-
ciel cu-
kierni.


