2

POWIAT STR Z E LE C K I

Szpital pozwa³ NFZ
Pierwsza rozprawa przeciwko
NFZ z powództwa Szpitala Powiatowego im. Pra³ata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich wyznaczona
zosta³a przez opolski s¹d na padziernik.
 W¹tpiê jednak, by dosz³o na niej
do ostatecznego rozstrzygniêcia 
ocenia dyrektor szpitala Beata Czempiel. - Z podobn¹ sytuacj¹ mielimy
do czynienia w przypadku pozwu
szpitala w Olenie; na pierwszej rozprawie s¹d nakaza³ powo³anie bieg³ego do oceny dokumentacji.
Sk¹d ten pozew? Sprawa jest jasna i jednoznaczna, jak w wielu innych przypadkach: NFZ nie p³aci za
nadwykonania. Nie zap³aci³ za rok
2009, sytuacja na pewno powtórzy
siê w tym roku. I choæ na to skar¿¹
siê niemal wszystkie szpitale, nie
wszystkie id¹ do s¹du. Nasz, powiatowy, wybra³ tê drogê dochodzeni
swoich roszczeñ. I to jeszcze w maju
tego roku, czyli ju¿ kilka miesiêcy
temu.
- W przypadku naszej placówki

kwota nie siêga milionów  mówi dyrektor Czempiel  a zaledwie 300 tysiêcy z³otych, ale przecie¿ jestemy
instytucj¹ publiczn¹. Nie mo¿emy
machn¹æ rêk¹ i powiedzieæ sobie: a,
co tam to tylko 300 tysiêcy! Zw³aszcza przy kontrakcie w wysokoci 24
milionów. Mo¿na by przyj¹æ, ¿e to
siê mieci w granicach dopuszczalnych strat i daæ sobie spokój. Ale dlaczego mamy tak akurat post¹piæ? Dla
nas liczy siê ka¿da kwota. Tym bardziej, ¿e bardzo przestrzegamy
wszystkich procedur, naprawdê sami
siê pilnujemy. Tak by³o w ubieg³ym
roku (jego w³anie dotyczy z³o¿ony
w s¹dzie pozew), tak jest w tym roku.
Nie mo¿emy - przy tak drastycznych
krokach, jakie podjêlimy, by unikn¹æ nadmiernej liczby nadwykonañ 
nie robiæ nic w tej kwestii. NFZ doskonale sobie zdaje sprawê z tego, ¿e
zdarzaj¹ siê ró¿ne jednostki chorobowe; nie wszystko da siê przewidzieæ. St¹d nadwykonania, ale dlaczego mamy ponosiæ ich ciê¿ar? Nie
nasz¹ kasê powinny obci¹¿yæ.

Dopalaczom  stop!
W sobotnie przedpo³udnie (2 padziernika) inspektorzy sanepidu w
asycie policji w ca³ym kraju przeprowadzili kontrolê w sklepach z tzw.
dopalaczami. Tak¿e w strzeleckim
sklepie przy ul. Krakowskiej.
- Decyzja G³ównego Inspektora Sanitarnego dotar³a do nas faksem w
sobotni - poinformowa³a nas Patrycja P³oszaj, Zastêpca Dyrektora PSSE
w Strzelcach Opolskich.  Na spotkaniu z policjantami ustalone zosta³y szczegó³y przeprowadzenia tej
kontroli. Naszym zadaniem by³o
sprawdzenie, czy wród artyku³ów
kolekcjonerskich znajdziemy dopalacz Tajfun lub jego pochodne, policjanci natomiast mieli sprawdziæ, czy

nie ma w sklepie narkotyków. Ca³y
asortyment w sklepie zosta³ dok³adnie spisany. Narkotyków nie by³o,
nie stwierdzono tak¿e obecnoci najbardziej podejrzanego ze wszystkich
Tajfuna. Nie mniej  wszystkie
próbki dopalaczy zosta³y pobrane do
badañ laboratoryjnych. Na pewno nie
bêd¹ one przeprowadzane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich, bo
nie ma tu odpowiednich warunków
do tak specjalistycznych badañ.
Strzelecki sklep z dopalaczmi
zosta³ zamkniêty i zaplombowany,
jak blisko 800 innych tego dnia.

Dopalacze na ka¿dego mog¹ zadzia³aæ inaczej. Nigdy nie wiesz jak zareaguje
Twój organizm, zw³aszcza, ¿e te substancje nigdy nie zosta³y poddane tak dok³adnym badaniom jak leki. Wiadomo natomiast, ¿e zawarte w dopalaczach
syntetyczne sk³adniki oddzia³owuj¹ na receptory w mózgu, wywieraj¹c negatywny wp³yw na zdrowie cz³owieka. Zaobserwowane szkodliwe objawy to miêdzy innymi: bezsennoæ, nudnoci, wymioty, bóle g³owy, drgawki, problemy z
oddychaniem, stany lêkowe. W okrelonych sytuacjach mog¹ byæ bardzo niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia.
(ród³o: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii)

Sesja Rady Powiatu
W dniu 28 wrzenia 2010 roku
odby³a siê nadzwyczajna sesja Rady
Powiatu. Fakt zwo³ania wynik³ z
koniecznoci wprowadzenia zmian w
Uchwale XLVI/396/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 wrzenia
2010 roku, w sprawie zmiany bud¿etu
i zmian w bud¿ecie na rok 2010.
Wprowadzone zmiany dotyczy³y
zakresu finansowania projektu pn.
Zagospodarowanie terenu zdegradowanego by³ego budynku CASINO

Rusza nastêpny konkurs!

poprzez utworzenie multipleksu
us³ug kulturowych, spo³ecznych i
edukacyjnych w Strzelcach Opolskich.
Nastêpna sesja Rady Powiatu
odbêdzie siê w dniu 27 padziernika
o godz. 13.00. Tematami przewodnimi bêd¹: Informacja Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony rodowiska o
stanie rodowiska na obszarze województwa oraz ocena realizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego.

Zapraszamy do Rozmierzy
Grupa Odnowy Wsi Rozmierz serdecznie zaprasza do odwiedzania Izby
Tradycji. Antyczne meble, sprzêt domowy i gospodarski, stare ksi¹¿ki i
modlitewniki sprzed 100 lat, stroje przodków, wystawê starej fotografii
oraz wiele innych ciekawych eksponatów znajdziecie Pañstwo w naszym
wiejskim muzeum. Wszystko stylizowane na wzór starego l¹skiego mieszkania z kuchni¹, komor¹, sypialni¹ i pokojem gocinnym. Jest te¿ k¹cik
powiêcony przodkom, którzy 150 lat temu opucili rodzinne strony w
poszukiwaniu lepszego ¿ycia udaj¹c siê do Ameryki. Naprawdê warto przyjæ
i zobaczyæ!!!
Izba Tradycji czynna bêdzie do koñca listopada w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w godzinach 14 -16. Grupy zorganizowane zapraszamy po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny z Pani¹ So³tys Ró¿¹ Willim pod
numerem telefonu 77 463 67 33.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

wiêcej informacji na str. 6

Europejska gmina 2010
- nasze w czo³ówce
Po raz czwarty ju¿ Gazeta Prawna opublikowa³a swój ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto,
samorz¹dów, które mog¹ siê poszczyciæ najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu rodków unijnych. Dok³adnie: nie chodzi tu tylko
o te programy pomocowe, których
beneficjentami samorz¹dowy, ale tak¿e firmy, rolnicy i organizacje spo³eczne.
Zwyciêzc¹ rankingu na Opolszczynie jest Kolonowskie, ale te¿
bardzo wysok¹ notê zdoby³o wród
wszystkich ponad 2,5 tysi¹ca gmin
w ca³ym kraju: uplasowa³o siê wród
nich na doskona³ym 6 miejscu!
Ale i pozosta³e gminy z terenu
naszego powiatu zajmuj¹ wietne pozycje, o czym przekonaj¹ siê Pañstwo na publikowane poni¿ej zestawienie. I co najwa¿niejsze  wszystkie s¹ w czo³ówce Opolszczyzny.
Serdeczne gratulacje!
Jak sporz¹dzano ranking? Podstaw¹ do oceny by³a wartoæ przy-

znanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba
mieszkañców wed³ug GUS. Dane
pochodzi³y z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci
oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do po³owy kwietnia
2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominiête zosta³y niektó-

re ogólnopolskie projekty drogowe,
które trudno przyporz¹dkowaæ poszczególnym jednostkom samorz¹dowym.
Do wyliczenia punktacji u¿yte
zosta³y wskaniki wyra¿aj¹ce wielkoæ rodków przypadaj¹cych na
mieszkañca jednostki samorz¹dowej,
wartoæ rodków przypadaj¹cych na
1 projekt oraz liczbê projektów przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców.

Miejsce
w rankingu

Gmina

Iloæ zdobytych
punktów

6

Kolonowskie

4331,29

59

Jemielnica

1828,57

103

Strzelce Opolskie

1485,19

142

Ujazd

1240,09

273

Izbicko

852,49

352

Lenica

733,45

458

Zawadzkie

631,18

Kolonowskie na szóstkê
Cieszy tak wysokie miejsce gminy w presti¿owym rankingu? - pytam burmistrza Kolonowskiego Norberta Kostonia. - Jasne, s³yszê w odpowiedzi, ale te¿ od razu dopowiedzenie:
 To nie tylko zas³uga samorz¹du,
tylko wszystkich podmiotów funkcjonuj¹cych w gminie, które potrafi³y skutecznie ubiegaæ siê o rodki unijne. Tak wiêc to wspólny nasz sukces.
 Przyst¹pienie do Unii Europejskiej da³o nam niepowtarzalne szanse na szybki rozwój. I staramy siê je
wykorzystaæ na maksa  dodaje
burmistrz Koston. - W przysz³oci
bêdziemy prawdopodobnie postêpowaæ podobnie.
 Gdy dziwiê siê temu zastrze¿eniu prawdopodobnie, s³yszê, ¿e jeli do gminy uda³oby siê ci¹gn¹æ kolejnych dwóch du¿ych inwestorów,
ze rodków unijnych korzysta³by tak¿e, ale ju¿ nie tak zach³annie. Duzi
inwestorzy to wiêksze dochody gmi-

ny, która jeszcze dysponuje dwoma
terenami przewidzianymi pod inwestycje  jedna dzia³ka ma 1,4 ha, druga  3 ha. S¹ dwa du¿e podmioty
zainteresowane tym terenem, nie licz¹c mniejszych, liczniejszych, ale
zainteresowanych te¿ mniejszymi
dzia³kami.
 W Kolonowskiem zrobiono
przez lata wiele, by inwestorów zachêciæ do lokowania siê w³anie na
terenie gminy. Efekty nie by³y natychmiastowe, ale dzi ju¿ s¹ widoczne. I gdyby uda³o siê zachêciæ
kolejne du¿e firmy, by³by to spory
zastrzyk dla przychodów gminy,
któr¹ czekaj¹ przecie¿ kolejne du¿e
wydatki. Jak choæby ten zwi¹zany
z budow¹ Regionalnego Centrum
Recyklingu w Kêdzierzynie-Kolu
(o którym pisalimy nie tak dawno,
przy temacie segregacji odpadów i
naszych przyzwyczajeñ). W tym
projekcie Kolonowskie uczestniczy
wespó³ z innymi 20 gminami i chyba
nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e

to ogromnie kosztowne przedsiêwziêcie.
 Na koniec jeszcze pytam burmistrza Kostonia, czy wyobra¿a sobie
funkcjonowanie gminy bez tak szerokiego dop³ywu rodków unijnych. To
pytanie nie jest z gatunku wyszukanych  tak naprawdê trudno sobie
wyobraziæ, ¿e kanalizacjê czy wodoci¹gi w gminie uda³oby siê sfinansowaæ w ca³oci z w³asnych rodków.
Na to chyba nikogo nie by³oby staæ
poza gminami-potentatami, w których
funkcjonuj¹  i to dobrze! - ogromne
przedsiêbiorstwa. A poniewa¿ Kolonowskie do takich nigdy siê nie zalicza³o  tym trudniej wyobraziæ sobie
tak du¿e zmiany w infrastrukturze
gminy.
Kilka lat temu ju¿ wszyscy mówili, ¿e nic siê u nas nie udaje zrobiæ 
dodaje burmistrz. _ Ale teraz, z perspektywy czasu, widaæ, ¿e kilka co
najmniej problemów uda³o siê nam
rozwi¹zaæ.
(mg)

