Wszystkim Pracownikom Socjalnym

Jak siê ¿yje w Ujedzie?

¿yczymy wiele radoci i optymizmu,

Rozmowa z burmistrzem Gminy Ujazd
Tadeuszem Kauchem

w dniu Waszego wiêta

spe³nienia wszystkich marzeñ
oraz

- Na wstêpie powróæmy na chwilê

satysfakcji z pomagania

do naszej rozmowy, od której up³y-

drugiemu cz³owiekowi

nê³o ju¿ zapewne kilka miesiêcy,
zdominowa³ j¹ wtedy temat wejcia
inwestora z Irlandii. Jak siê spisuj¹ Irlandczycy w Pana Gminie?

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

- Inwestor irlandzki do koñca listopada br. wykupi grunty od ANR w

Oby nikt nie ba³ siê pomagaæ

nych bêdzie w³acicielem prawie 60

dziej op³aca³o wyrzucaæ ¿ywnoæ,

ha. Na czêci gruntów obecnie zmie-

nych stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na

ni¿ przekazywaæ j¹ biednym, to nie

niany jest plan zagospodarowania
przestrzennego, gdy¿ wczeniej po-

rzecz ludzi pokrzywdzonych przez

rokuje to najlepiej na przysz³oæ.
Nasze stowarzyszenie nie jest w

 firmy i osoby prywatne. Czy po

sytuacji schroniska na 200 osób,

ostatnich doniesieniach mediów na te-

opieraj¹cego siê wy³¹cznie na spon-

mat restrykcyjnych przepisów po-

sorach. Staramy siê, dziêki naszemu

datkowych od darowizn, nawet na

gospodarstwu, staæ siê w miarê sa-

cele charytatywne, sytuacja siê zmie-

mowystarczalni, ale my tak¿e ko-

ni? Czy skoñczy siê dotychczasowa

rzystamy z darów. Otrzymujemy je

pomoc? Los piekarza, który przez

z Banku ¯ywnoci (produkty na

to, ¿e nie wyrzuca³ czerstwego chle-

granicy przydatnoci do spo¿ycia),

ba, tylko przekazywa³ go biednym i

ale te¿ od prywatnych firm. Od jed-

musi zap³aciæ kolosaln¹ sumê podat-

nej z opolskich piekarni dostajemy

ku od darowizn oraz 7% VAT, nie jest

bezfakturowo chleb, od masarza 

do pozazdroszczenia.

wêdliny. Bez tych darów nie umarli-

-

To kretynizm prawny  dosad-

bymy wprawdzie z g³odu, ale nasz

nie formu³uje swoj¹ opiniê ks. Jó-

stó³ by³by znacznie ubo¿szy, a ja-

zef Krawiec z zarz¹du BARKI. 

koæ jedzenia na pewno by siê po-

Ufam, ¿e pomoc dla nas siê nie zmniej-

gorszy³a. Zw³aszcza nie mogliby-

s z y.

my sobie pozwoliæ na kupno wê-

Oczywistoci¹

jest,

¿e

dla

wszystkich instytucji charytatyw-

dlin na niedzielê. Mam nadziejê, ¿e

nych ka¿dy dar jest na wagê z³ota,

przepisy zmieni¹ siê i nikt nie bê-

ale jeli wytwórcom bêdzie siê bar-

dzie siê ba³ pomagaæ.
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Lubiê przek³adaæ klocki

bezrobotnych
* Op³ata za kartê pojazdu
- konieczna?
* Czy mamy siê baæ
terrorystów
* Bo¿onarodzeniowy konkurs
* Festiwal talentów
* Oferty pracy

Pacjent leczony
za darmo?
Wiecej pieniêdzy na leczenie?
Tak, ale w przysz³ym roku wi¹¿e
siê to z zupe³nie nowymi propozycjami NFZ. Czy za pierwsze 12
godzin pobytu pacjenta na od-

- Przeprowadzi³ siê Pan z Krapko-

dzia³ach intensywnej opieki le-

wic?
- Ale¿ sk¹d, ca³y czas mieszkam w

karskiej szpital nie dostanie ani

Kêdzierzynie-Kolu. Od 1998 roku

z³otówki?

by³em Powiatowym Lekarzem We-

Wszystkie województwa maj¹

terynarii w Krapkowicach, ale z Kê-

dostaæ wiêcej pieniêdzy z NFZ, i to

dzierzyna do Strzelec Opolskich jest

jeszcze w tym roku. Czy co z tego

tak samo daleko jak do Krapkowic -

uda siê uszczkn¹æ strzeleckiemu

ró¿nica wynosi tylko 200 m. Nie od-

szpitalowi?

leg³oæ zadecydowa³a, ¿e ubiega³em

Plan finansowy opolskiego od-

siê o to stanowisko po odejciu na

dzia³u NFZ na rok bie¿¹cy zosta³ rze-

emeryturê mojego poprzednika. Tak

czywicie zwiêkszony  mówi dy-

siê z³o¿y³o, ¿e w mojej karierze za-

rektor

wodowej szefowa³em w kilku ró¿-

powiatowego

w

 Ju¿ dostalimy pewn¹ czêæ z za-

pierwsz¹ pracê po studiach podj¹³em
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szpitala

Strzelcach Opolskich Marian Kreis.

nych miejscach (nawiasem mówi¹c

Ruszy³a budowa boisk
rekreacyjno-sportowych
w Lenicy

* Przepisy wa¿ne dla

Opolu. Po spisaniu aktów notarial-

Strzelecka BARKA, jak wiele in-

los, wspierana jest przez darczyñców

Przeczytaj!

powiadanej dla nas kwoty  to ok.
Waldemar W³odara od 1 listopada jest

295 tysiêcy z³. Liczymy, ¿e zgodnie

Powiatowym Lekarzem Weterynarii

z obietnic¹ do koñca roku otrzymamy jeszcze ok. 190 tysiêcy, trudno

Mo¿e nawet 700 tysiêcy Polaków nie wie, ¿e jest zaka¿onych

HCV  prawdziwe zagro¿enie
Alarmuj¹co wzrasta w naszym kraju liczba zachorowañ na marskoæ
i raka w¹troby. To efekt niewykrytych w porê i nieleczonych zaka¿eñ
wirusem zapalenia w¹troby typu C (HCV) - twierdz¹ eksperci

jednak na razie precyzyjnie podaæ
termin, kiedy to nast¹pi.
Na co przeznaczone zostan¹ te
pieni¹dze?
W ca³oci na oddzia³y szpitalne,
g³ównie tam, gdzie mamy najwiêcej
nadwykonañ. A najwiêksze przekroczenie mamy na oddzia³ach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

Chi-

rurgii i Internie.
Sk¹d te nadywkonania?
Przecie¿ to zupe³nie oczywiste
 na tych oddzia³ach nie mo¿na zaplanowaæ przyjêæ tzw. ostrych. Na
przyk³ad na chirurgii jest kolejka, ale
czy mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e odmówimy przyjêcia poza kolejnoci¹
pacjentowi, którego ¿ycie jest zagro¿one?
Wydawa³o siê, ¿e na tym retorycznym

pytaniu

wszystko

siê

skoñczy. Ale, jak to bywa w naszym
kraju, ¿ycie jest pe³ne niespodzianek
Dz i ê k i ws p ó l n e mu p r z e d s i ê -

podopiecznych tej placówki oraz

wziêciu Starostwa Powiatowego w

m³odzie¿y Publicznego Gimnazjum

Strzelcach Opolskich oraz Gminy Le-

im. w. Franciszka z Asy¿u. £¹cznie

nica, w padzierniku rozpoczêto bu-

bêdzie korzystaæ z niego oko³o 550

dowê otwartego kompleksu sporto-

uczniów.

wego na terenie SOSW w Lenicy dla

i samo dopisa³o ci¹g dalszy. W postaci propozycji finansowania niektórych procedur w roku 2006. Miê9 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich odby³a siê konferencja w ramach
mo¿na pokonaæ.
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kampanii edukacyjnej HCV
wiêcej czytaj na str. 5

dzy innymi na oddzia³ach intenstywnej terapii.

dok. na str. 4

