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P O W I A T

Sesja Rady Powiatu
26 maja odby³a siê XXI sesja

Rady Powiatu Strzeleckiego zwo³ana

na wniosek Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego. I tym razem by³a to sesja

pozaplanowa. Powodem jej zwo³a-

nia by³a koniecznoæ wprowadzenia

rodków na pokrycie 50 proc. war-

Strzelcach Opolskich Stanis³aw Marek, za¿¹da³ od redaktora naczelnego
List otwarty, który publikujemy poni¿ej.

sobów by³o dokonanie przesuniêæ

¿e ustawa 203 skutkuje wzrostem

szukaæ gdzie indziej. Jednym ze spo-

zaci¹gniêcie przez powiat kredytu.

nymi przez powiat wnioskami o do-

Regionalnego Województwa Opolskiego.

Zg³oszone zadania (szerzej pisze-

my o nich w innym miejscu) to:

-

-

remont i modernizacja dzia³aj¹cej

przy

DPS

w

Zawadzkiem

oczyszczalni cieków,

zakoñczenie adaptacji budynku

g³ównego filii DPS w Lenicy,

wymiana pokrycia dachowego w

Zespole Szkó³ w Strzelcach Op.,

adaptacja dwóch wydzia³ów pro-

dukcyjnych w warsztatach szkolnych na dwie sale do æwiczeñ ko-

rekcyjnych i ogólnorozwojowych
w Zespole Szkó³ Zawodowych

-

nr 1 w Strzelcach Op.,

wymiana systemu monitoruj¹ce-

go w Oddziale Intensywnej Tera-

Dyrektor podj¹³ negocjacje ze

Zaproponowane przez Zarz¹d

zmiany (w tym zwiêkszenie przy-

dnia 1 lipca kwoty 313 z³ do obni¿o-

mem szpitala s¹ przyjêcia pacjentów

w finansowaniu zadañ zg³oszonych

do Kontraktu Regionalnego Woje-

wództwa Opolskiego.

Po wys³uchaniu uzasadnienia

Rada jednog³onie przyjê³a uchwa³ê

zmieniaj¹c¹ bud¿et powiatu na rok

2004. W lad za tym Rada w drodze

pracowniczych, istotnym proble-

ponad limity przewidziane kontrak-

tem zawartym z Narodowym Fun-

duszem Zdrowia. Przek³ada siê to

bezporednio na ujemny wynik finan-

sowy ZOZ-u. Wiadomo ju¿, ¿e zde-

cydowanej czêci ponadlimitowych

przyjêæ i zabiegów nie zostanie za-

p³acona przez NFZ.

Rada, zaniepokojona sytuacj¹

uchwa³y wyrazi³a zgodê na zwiêk-

szpitala, uzna³a za konieczne przed-

z 3.250.000 z³ do 4.000.000 z³.

ka¿dej sesji krótkiej informacji na te-

szenie kwoty planowanego kredytu:

Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

zg³oszonej na poprzedniej sesji, rad-

ni wys³uchali informacji Dyrektora

ZOZ-u na temat obecnej sytuacji w

maja up³yn¹³ termin zajêcia stanowi-

Czêæ funduszy na te zadania ju¿

których zaproponowa³ w³¹czenie od

projekt zwi¹zany ze strzeleckim

ZOZ-em) pozwol¹ na pe³ne zabez-

szpitalu. Poinformowa³ on, ¿e 15
ska przez pracowników co do przy-

jêcia wypowiedzeñ zmieniaj¹cych

RADIA OPOLE

zwi¹zkami zawodowymi, w efekcie

nej p³acy zasadniczej. Oprócz spraw

pieczenie udzia³u w³asnego powiatu

List otwarty do Redaktora Naczelnego

sytuacjê finansow¹ placówki.

chodów o 750.000 z³ z tytu³u zaci¹-

gniêtego kredytu przeznaczonego na

Szymiszów, 28.05.2004 r.

p³ac w kolejnych latach funkcjono-

wania ZOZ-u, co pogarsza trudn¹

pii oraz na Bloku Operacyjnym

by³a ujêta w bud¿ecie powiatu, ale

cyjnego rozstrzygaj¹cy ostatecznie,

nym  uzyskanie zgody radnych na

radnym Zarz¹d Powiatu.

Radia Opole sprostowania informacji, a mieszkañcy wystosowali do niego

tuacjê finansow¹ ZOZ-u pogarsza

Takie te¿ propozycje przedstawi³

cach Op.

Szpitala Powiatowego w Strzel-

nieprawid³owoci zwi¹zane z wy¿ywieniem mieszkañców. Tendencyjnoæ

nie przyjê³o 140 pracowników. Sy-

niu rodków niezbêdnych do zreali-

finansowanie w ramach Kontraktu

Domu Pomocy Spo³ecznej w Szymiszowie mo¿na zaobserwowaæ pewne

programu oburzy³a podopiecznych i personel placówki. Dyrektor DPS w

warunki p³acy. Nowych warunków

wyrok Naczelnego S¹du Administra-

sia³by wy³o¿yæ powiat, gdyby wnio-

pomiêdzy dzia³ami w bud¿ecie, in-

2004, polegaj¹cych na zabezpiecze-

W Radiu Opole 27 maja wyemitowano audycjê, z której wynika³o, ¿e w

sek zosta³ zaakceptowany - nale¿a³o

toci wniosków  czyli tyle, ile mu-

zmian do bud¿etu powiatu na rok

zowania zadañ objêtych przedk³ada-

S T R Z E L E C K I

stawianie przez Dyrektora ZOZ-u na

mat bie¿¹cej sytuacji.

My, mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej w Szymiszowie, jestemy
oburzeni audycj¹ us³yszan¹ 27 maja br. w Waszym Radiu o wy¿ywieniu w
naszym Domu.
Nieprawd¹ jest, ¿e jest niesmaczne i ¿e dostajemy je w niewystarczaj¹cych ilociach. Do wyboru mamy codziennie dwa zestawy posi³ków. Natomiast co do korzystania z wy¿ywienia personelu Domu  ci, którzy jedz¹ u
nas obiady  p³ac¹ za nie. Potwierdzenie tego mo¿na znaleæ w zapisach w
zeszytach i dowodach wp³at w ksiêgowoci.
Mamy pretensjê do dziennikarki, która przygotowa³a audycjê, ¿e nie
poda³a ca³ej relacji z przes³uchania mieszkañców, tylko zacytowa³a jednego 
w dodatku tego, który jest mieszkañcem naszego Domu zaledwie od dwóch
tygodni. Jego wypowied mo¿na okreliæ tylko jako szkaluj¹c¹ nasz Dom.
¯¹damy przeprosin od Waszego Radia, podobnie jak za¿¹dalimy ich od
Pana L. W.. który jedn¹ nieodpowiedzialn¹ wypowiedzi¹ wywo³a³ ca³e zamieszanie.
Z powa¿aniem

Rada podjê³a tak¿e uchwa³ê do-

tycz¹c¹ przesuniêcia terminu ukoñ-

czenia prac komisji doranej ds. opra-

Mieszkañcy

cowania projektu Strategii Powiatu

Domu Pomocy Spo³ecznej w Szymiszowie

Strzeleckiego wraz z Planem Rozwo-

ju Lokalnego z 26 maja na 16 czerwca

2004 r.

(po listem widniej¹ 82 podpisy)

I.S.

N a r k o t y k i i m³odzie¿
siê wród nastolatków nowego
wzoru rekreacyjnej konsumpcji alkoholu z przetworami z konopi indyjskich.

Przytoczone

wyniki

wskazuj¹ na utrwalenie zjawiska
palenia marihuany i traktowanie
go przez m³odzie¿ jako rodka zupe³nie nieszkodliwego, wrêcz jako
naturalnego

zio³a.

Obecnie

oprócz wyrobów z konopi coraz bardziej popularne staje siê za¿ywanie amfetaminy, LSD i halucynogennów. Badani jako powód
siêgniêcia po narkotyk podawali
najczêciej ciekawoæ. Zatrwa¿aj¹cym jest fakt, i¿ m³odzie¿ doskonale orientuje siê gdzie mo¿na kupiæ narkotyki w województwie
opolskim, w tym kontekcie najczêciej jako miejsce zaopatrzenia
Pod takim tytu³em odby³a siê
31 maja br. konferencja skierowana do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów, zorganizowana przez
Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹, Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ oraz Komendê Powiatow¹ Policji w Strzelcach Opolskich.
Dlaczego adresatami konferencji by³y osoby zawi¹zane na co
dzieñ z edukacj¹ i prac¹ z dzieæmi i
m³odzie¿¹? Jak mo¿na siê domyliæ, problem brania w du¿ej
mierze pojawia siê i rozwija w
wieku szkolnym, zatem nauczyciele, którzy przebywaj¹ z uczniami kilka godzin dziennie, musz¹
byæ szczególnie wyczuleni na to
zjawisko, aby móc ju¿ we wczesnym etapie pomóc osobie, która
zaczyna popadaæ w na³óg narkotykowy. Mog³oby siê wydawaæ,
¿e problem ten w zasadzie nie dotyczy spokojnej, niewielkiej powierzchniowo i uznawanej za bez-

pieczn¹, Opolszczyzny, a jednak
nie odbiegamy w tym wzglêdzie
od innych regionów Polski czy te¿
nawet porówniania z innymi pañstwami. Sytuacja epidemiologiczna narkomanii w naszym województwie oparta na analizie badañ
ESPAD (Europejskie Szkolne Badania Ankietowe nt. Alkoholu i
Narkotyków) wykazuje, ¿e na
pierwszym miejscu pod wzglêdem
rozpowszechniania i eksperymentowania znajduj¹ siê marihuana i
haszysz oraz alkohol w po³¹czeniu z marihuan¹ i leki uspokajaj¹ce.

wskazywa³a na dyskotekê, szko³ê
czy ulicê.

Co mo¿na zrobiæ, aby zapobiegaæ zjawisku narkomani, zw³aszcza u w³asnego dziecka?

Termin zbli¿a
siê szybko

Przede wszystkim trzeba dla
niego znaleæ czas i wykorzystaæ
go tak, aby jak najczêciej:

c.d. ze str. 1
p³at to dzi 13,42 ha, zwiêksza siê z

ka¿dym dniem, podobnie jak wcze-

niej

wspomniany

wskanik.

-

okazywaæ dziecku ciep³o i czu-

-

rozmawiaæ i nie unikaæ tema-

-

s³uchaæ uwa¿nie i nie lekcewa-

³oæ,

tów trudnych,

¿yæ jego problemów,

-

trzeæ

nych?
-

lub haszysz pali³ co pi¹ty piêtnastolatek, a w klasach trzecich co
czwarty siedemnastolatek. Spora czêæ m³odzie¿y (w klasach
pierwszych  12,6% i w klasach
trzecich  17,6%) ³¹czy picie alkoholu z paleniem marihuany, co
mo¿na przypisaæ kszta³towaniu

mnie

do

jeszcze

nieprzekona-

Kto twierdzi, ¿e na terenie po-

wiatu strzeleckiego s¹ rolnicy, którzy w ogóle wahaj¹ siê, czy z³o¿yæ

wniosek? Przy tak du¿ej akcji informacyjnej, któr¹ przeprowadzilimy

-

s³u¿yæ rad¹

-

byæ przyk³adem i autorytetem,

-

poznawaæ przyjació³ swojego

jako pracownicy Agencji  przy

dziecka,
-

zawsze wiedzieæ, gdzie jest i co

-

wyra¿aæ zdecydowanie nega-

robi Twój dziecko,

tywn¹ postawê wobec narkotyków.

wspó³udziale parlamentarzystów,

radnych, proboszczów naszych pa-

rafii, pracowników interwencyjnych
i Zwi¹zku Rolników l¹skich, nie

wierzê, by znalaz³ siê jeszcze kto,

kto uzna³by, ¿e nie warto staraæ siê o

dop³aty unijne. Nasze rolnictwo i nasi
rolnicy od dawna s¹ ju¿ na europej-

skim poziomie.
-

Z czego wobec tego wynikaj¹

-

Moim zdaniem to czysto tech-

te opónienia?

Nie lekcewa¿my problemu. Od
ciekawoci najczêciej siê zaczyna, ale mo¿e skoñczyæ siê na na³ogu i w optymistycznym wariancie na d³ugich latach leczenia.
/isa/

niczny problem: trwaj¹ teraz siano-

kosy, wstrzymuj¹ce inne dzia³ania,

m.in. w³anie sk³adanie wniosków.

Mam jednak nadziejê, ¿e wszyscy

zd¹¿¹ dotrzymaæ terminu. Pamiêtaæ
w dodatku nale¿y, ¿e nie mo¿na li-

czyæ na to, ¿e do dop³at zg³oszonych

zostanie ca³e 100 procent powierzch-

ni upraw, choæby tylko z tego powo-

du, ¿e czêæ z nich to uprawy porzu-

cone. Dok³adnymi danymi na ich te-

mat nie dysponuje nikt. Mogê tylko
szacowaæ, ¿e w powiecie strzeleckim

kszta³tuj¹ siê one na poziomie 10

proc. ogólnej powierzchni. Korzysta-

j¹c z okazji, chcia³bym jednak zaape-

lowaæ do wszystkich, którzy bêd¹

ubiegaæ siê o dop³aty: nie zwlekaj-

cie do ostatniej chwili.

Rozmawia³a m.g.

W klas ach pierws zy ch co
najmniej raz w ¿yciu marihuanê

przeze

Jak zamierzacie Pañstwo do-

W ci¹gu najbli¿szych dni Biuro
Powiatowe ARiMR pracowaæ bê-

dzie w nastêpuj¹cych godzinach:

pn. - pt. - od 6.00 do 22.00

sob., ndz. - od 8.00 do 16.00

10 czerwca (Bo¿e Cia³o) - nie-

czynne

15 czerwca - w ostatnim dniu

przyjmowania wniosków - od

godz. 6.00 do ostatniego klienta,
nawet do godz. 24.00

