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uznaæ kwotê wy¿sz¹ po stronie do-
chodów o ok. 30 procent. To ozna-
cza³oby realizacjê niektórych zadañ
bez konieczno�ci zaci¹gania kredy-
tów. Nale¿y siê jednak trzymaæ gra-
nic realizmu. Skoro mamy mniej �rod-
ków, a pewne zadania trzeba wyko-
naæ, to musimy zaci¹gn¹æ kredyt. I
po¿yczyæ z banku tyle, aby zreali-
zowaæ przede wszystkim inwesty-
cje wieloletnie w o�wiacie i domach
pomocy spo³ecznej.
- Jakiej wysoko�ci kredyty
wchodz¹ tutaj w grê, aby zabezpie-
czyæ finansowanie wydatków inwe-
stycyjnych, nie znajduj¹cych po-
krycia w planowanych dochodach?
- W ubieg³ym roku planowali�my
kredyt w wysoko�ci 3,25 mln z³o-
tych, ale dziêki dobremu gospodaro-
waniu okaza³o siê, ¿e potrzebne by³o
kredytowanie jedynie na poziomie
1,7 mln z³otych. Uchwa³a bud¿eto-
wa na 2005 zak³ada konieczno�æ sko-
rzystania z zewnêtrznego zasilenia
bud¿etu, czyli zaci¹gniêcia kredytu,
w wysoko�ci 3,35 mln z³, ale s¹dzê,
¿e w trakcie jej realizacji faktyczne
potrzeby oka¿¹ siê ni¿sze.
- Skoro w tym roku wydamy o
10,5 proc. wiêcej w stosunku do
roku ubieg³ego, to jak bêd¹ siê
kszta³towaæ wydatki w poszczegól-
nych dziedzinach?
- Ogólnie: na utrzymanie dróg po-
wiatowych przeznaczy siê prawie 2
mln z³otych wiêcej, czyli prawie o
65 proc. O 1,7 mln z³ wiêcej (czyli o
ponad 10 proc.) przeznaczonych zo-
sta³o na o�wiatê � zarówno na reali-
zacjê zadañ bie¿¹cych, jak i inwesty-
cji, z których najwa¿niejsze to II etap
budowy sali gimnastycznej w strze-
leckim Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych.
- S¹ takie instytucje, które pra-
wie nieustannie potrzebuj¹ wspar-
cia kredytowego ze strony powia-
tu, choæby SP ZOZ. Czy zamierza-

cie nadal z urzêdu porêczaæ takie
kredyty?
- Trudno dzi� powiedzieæ, co bê-
dzie w dalszej przysz³o�ci. Na rok
2005 powiat porêczy³ ju¿ taki kre-
dyt w wysoko�ci 420 tys. z³otych
(do zaci¹gniêcia w styczniu), nie-
zbêdny dla zachowania p³ynno�ci fi-
nansowej SP ZOZ w Strzelcach Opol-
skich.
- O jakie dodatkowe �rodki z ze-
wn¹trz powiat bêdzie siê stara³ w
bie¿¹cym roku?
- Staramy siê o to we wszystkich
mo¿liwych �ród³ach, z których da siê
wspomóc realizacjê zadañ powiatu.
Dzi� ju¿ wiadomo, ¿e otrzymamy
ponad 911 tys. z³otych na dofinan-
sowanie budowy sali gimnastycznej
z kontraktu wojewódzkiego, ze �rod-
ków pomocowych Unii Europejskiej
mamy te¿ zagwarantowan¹ na 2005
rok kwotê 380 tys. z³otych na wy-
p³atê stypendiów dla studentów i
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Ponadto mamy te¿ gwarancjê uzy-
skania pewnej kwoty ze �rodków z
dop³at do gier liczbowych - to dota-
cja ze �rodka specjalnego Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Sportu, z
przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej. Poza
tym staramy siê o �rodki unijne na
inwestycje drogowe.

Dodam, ¿e strzelecki szpital tak-
¿e stara siê szukaæ �róde³ finansowa-
nia swoich inwestycji. Pod koniec
ubieg³ego roku wniosek tej placówki
o przyznanie ze ZPORR �rodków na
zakup sprzêtu monitoruj¹cego para-
metry ¿yciowe zosta³ zakwalifikowa-
ny pozytywnie. Tych pieniêdzy nie
widaæ wprawdzie w bud¿ecie powia-
tu, ale warto o nich powiedzieæ, sko-
ro wspomina³em wcze�niej ju¿ o po-
rêczeniu kredytu dla tej placówki. Jak
zatem widaæ, staramy siê pozyski-
waæ wszelkie dostêpne �rodki, aby
zwiêkszaæ mo¿liwo�ci wykonania
dodatkowych inwestycji.

BUD¯ET MARZEÑ, CZY MARZENIA
O DOBRYM BUD¯ECIE?

Wyjazd ze Strzelec Opolskich
w kierunku Kêdzierzyna-Ko�la i
Le�nicy czyli w kierunku autostra-
dy A4 to tzw. w¹skie gard³o. Trud-
no�ci maj¹ zw³aszcza ci, którzy
chc¹ skrêciæ z Doliñskiej w pra-
wo, w kierunku autostrady A4.

- Zwiêkszenie bezpieczeñstwa ru-
chu w obrêbie skrzy¿owania ulic:
Doliñskiej, Mickiewicza i Kozielskiej
jest niezbêdne � ocenia starosta Jó-
zef Swaczyna. � Pierwszy krok w
tym kierunku zrobi³a ju¿ gmina Strzel-
ce Opolskie, która wykupi³a tam
dzia³kê 0,21 ha. Rozmawiali�my ju¿
z burmistrzem Fabianowskim o ko-
nieczno�ci zmiany organizacji ruchu
w tamtym rejonie. Na pewno ko-
nieczne bêdzie poszerzenie drogi i
wybudowanie bezpiecznego skrzy-
¿owania. Byæ mo¿e w tym celu ko-
nieczny bêdzie wykup kolejnej ma-
lutkiej dzia³ki, na obni¿onym terenie.
20 stycznia organizujemy spotkanie
na ten temat z przedstawicielami Za-
rz¹du Dróg Wojewódzkich i Zarz¹du
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i chcemy wys³uchaæ od zarz¹dców
dróg opinii na temat tego przedsiê-
wziêcia. Je�li zostanie zaakceptowa-
na nasza propozycja  � wykup dzia³-
ki, o której wspomnia³em, prawdo-
podobnie sfinansuje powiat. Oczy-
wi�cie pod warunkiem uzyskania
przychylno�ci radnych powiatu dla
takiego rozwi¹zania.

Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e trzeba
co� zrobiæ z tym skrzy¿owaniem.
Ale od przyjêcia konkretnego roz-
wi¹zania do zakoñczenia w tym miej-
scu budowy ronda na przyk³ad up³y-
nie jeszcze sporo czasu. Przynajmniej
kilka lat. Nie da siê przeskoczyæ
wszystkich koniecznych, a d³ugo-
trwa³ych procedur.

Bezpieczniejsze
skrzy¿owanie

Dy¿ury pe³ni¹:

1. Apteka �Pod Ratuszem, ul.Rynek 5, tel. 461-29-24
2. Apteka �Pod S³oñcem�, Pl. ¯eromskiego 9, tel. 461-21-43
3. Apteka �Flos�, ul. Ks.Wajdy 6, tel. 463-88-39
4. Apteka �Vita�, ul. Jordanowska 1a, tel. 461-46-05
5. Apteka �Alga�, ul. M.Prawego 9
6. Apteka �Centrum�, ul. M.Prawego 7, tel. 461-89-00
7. Apteka �Malwa�, ul. Rynek 1, tel. 461-46-04
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DY¯URY APTEK W STRZELCACH
OPOLSKICH W 2005

Na ostatnim w ubieg³ym roku posiedzeniu (30 grudnia) Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego podj¹³ uchwa³ê w sprawie rozk³adu godzin pracy ogólnodostêp-
nych aptek na terenie naszego regionu.

W jakich godzinach pracuj¹ i kiedy pe³ni¹ dy¿ury - to bardzo istotne
informacje dla wszystkich mieszkañców powiatu. W tym numerze naszego
dwutygodnika podajemy dane dotycz¹ce pracy aptek w styczniu i lutym
2005. Nastêpne informacje - w kolejnych miesi¹cach.
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dni
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dy¿uruje
apteka

Styczeñ Luty

Zmiana dy¿urów w niedziele i �wiêta o godz.9.00

Chcesz zasiêgn¹æ porady Rzecznika Konsumentów?
Potrzebujesz jego pomocy w konkretnej sprawie?

Sprawd�, kiedy pe³ni dy¿ury w strzeleckim
Starostwie Powiatowym � pok. 208, II p.

GODZINY URZÊDOWANIA
ka¿dy wtorek i �rodê w godzinach od 7.30 ÷ 15.30

oraz co drugi poniedzia³ek w godzinach od 8.00 ÷ 16.00.

Dni pracy Rzecznika Konsumentów w poszczególnych
miesi¹cach 2005 roku.

Kiedy przyj�æ do rzecznika?

- Styczeñ : 03; 04; 05; 11; 12; 17; 18; 19; 25; 26; 31;
- Luty : 01; 02; 08; 09; 14; 15; 16; 22; 23; 28;
- Marzec : 01; 02; 08; 09; 14; 15; 16; 22; 23; 29; 30;
- Kwiecieñ : 05; 06; 11;12; 13; 19; 20; 25; 26; 27;
- Maj : 04; 09; 10; 11; 17; 18; 23; 24; 25; 31;
- Czerwiec : 01; 06; 07; 08; 14; 15; 20; 21; 22; 28; 29;
- Lipiec : 04; 05; 06; 12; 13; 18; 19; 20; 26; 27;
- Sierpieñ : 01; 02; 03; 09; 10; 16; 17; 23; 24; 29; 30; 31;
- Wrzesieñ : 06; 07; 12; 13; 14; 20; 21; 26; 27; 28;
- Pa�dziernik : 04; 05; 10; 11; 12; 18; 19; 24; 25; 26;
- Listopad : 02; 07; 08; 09; 15; 16; 21; 22; 23; 29; 30;
- Grudzieñ : 05; 06; 07; 13; 14; 19; 20; 21; 27; 28;

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej
Pomocy zagra³a 9 stycznia po raz
trzynasty. Tak¿e na terenie nasze-
go powiatu. Zebrano tu, wed³ug
wstêpnych wyliczeñ, kwotê ponad
48 tysiêcy z³otych.

Zaanga¿owanie wielu wolontariu-
szy, wspólna zabawa, a wcze�niej �
uruchomienie ca³ej machiny organiza-
cyjnej, zapewniaj¹cej sprawne prze-
prowadzenie corocznej akcji, to na-
prawdê imponuj¹ce przedsiêwziêcie.

Zw³aszcza przy tak szczytnym
celu � zbiórce pieniêdzy na szpitalny
sprzêt przeznaczony na ratowanie
¿ycia i zdrowia najm³odszych, czyli
noworodków i dzieci.

dok. ze str. 1

WO�P dla szpitala
Warto do-
daæ, ¿e co
roku funda-
cja Owsia-
ka dok³ad-
nie rozlicza
siê z zebra-
nych pie-
niêdzy w
M S W i A ,
co jest wa-
r u n k i e m
uzyskania
zezwolenia
na kolejn¹
z b i ó r k ê .

Natomiast sprzêt, którego rodzaj
wskazuj¹ eksperci fundacji, kupowa-
ny jest na og³asza-
nych przez ni¹
przetargach.

Czy sprzêt
kupowany przez
Wielk¹ Orkiestrê
�wi¹tecznej Po-
mocy przezna-
czony zosta³
równie¿ dla strze-
leckiego szpitala?

Tak, i to nie-
jeden raz. Dziêki
temu w ostatnich
trzech latach (od
2002 r.) do nasze-

go szpitala powiatowego trafi³o wy-
posa¿enie o warto�ci niemal stu ty-
siêcy z³otych.
W roku 2002 urz¹dzenie do przesie-
wowego badania s³uchu na Oddzia³
Noworodków � o warto�ci 13.794 z³;
w roku 2003 r. Oddzia³ Dzieciêcy
wzbogaci³ siê o: dwie wagi dla nie-
mowl¹t o warto�ci 2.987,03 z³ ka¿-
da, trzy pompy strzykawkowe (ka¿-
da z nich kosztowa³a 3.507,73 z³),
pulsoksymetr � za 4.575,05 z³, a na
Oddzia³ Noworodków trafi³ jeden in-
kubator zamkniêty o warto�ci
29,137,03 z³. W roku 2004 inkubator
zamkniêty o warto�ci 34.489,88 z³
zosta³ równie¿ dostarczony  na Od-
dzia³ Dzieciêcy.


