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G³ównym tematem sesji Rady
Powiatu Strzeleckiego, która odby³a
siê 27 czerwca 2007 r. by³a �Debata
Drogowa�. W jej ramach Naczelnik
Wydzia³u Dróg Powiatowych An-
drzej Ful dokona³ prezentacji wyko-
nanych inwestycji drogowych i
przedstawi³ plany na przysz³o�æ.
Wskaza³ na to, ¿e potrzeby s¹ ogrom-
ne, a �rodki bardzo ograniczone i dla-
tego mimo ogromnego wysi³ku trud-
no siê spodziewaæ radykalnej popra-
wy stanu dróg powiatowych. Ponad
piêciomilionowe nak³ady inwestycyj-
ne w roku 2006 r. zmniejszy³y tylko
o 1% ilo�æ dróg wymagaj¹cych prze-
budowy, w najgorszym stanie.

Naczelnik Wydzia³u Komunika-

Sesja Rady Powiatu

cji i Transportu Czes³awa Szuszkie-
wicz przedstawi³a informacjê na te-
mat ��rodki lokalnego transportu
zbiorowego�, zwracaj¹c uwagê na
brak mo¿liwo�ci powiatu wp³ywa-
nia na planowane przez Przewozy
Regionalne PKP jak i pozosta³ych
przewo�ników kursy. Przewozy Re-
gionalne PKP, mimo ¿e s¹ dofinanso-
wane przez Urz¹d Marsza³kowski,
nie uwzglêdniaj¹ wszystkich potrzeb
samorz¹dów. Rozk³ady jazdy uk³a-
dane s¹ na szczeblu centralnym, w
Warszawie.

Przewo�nicy kieruj¹ siê ekono-
mi¹ i dlatego chêtnie uruchamiane s¹
linie autobusowe, ale tylko na tych
odcinkach, na których odnotowuje siê

faktyczne du¿e zapotrzebowanie.
Przewo�nicy bêd¹cy na w³asnym
rozrachunku nie uruchomi¹ kursu dla
2-3 osób, bo nie pokryj¹ kosztów
w³asnych.

Nastêpnym punktem programu
by³o sprawozdanie z realizacji �Po-
wiatowego Planu Gospodarki Odpa-
dami�, zawieraj¹cym dane zebrane z
gmin po³o¿onych na terytorium po-
wiatu. Zwrócono uwagê, ¿e plan by³
konstruowany od szczebla centralne-
go, poprzez województwa, powia-
ty, do gmin. Wytwórc¹ odpadów jest
natomiast gmina jako podstawowa
jednostka samorz¹du terytorialnego.
Plan zawiera wiele elementów, które
nie s¹ realizowane. Ogólny procent
jego wykonania wynosi oko³o 52%.
Dyskutanci zwrócili uwagê na liczne
pozytywy odnotowane w ostatnich
latach w zakresie gospodarki odpa-
dami, a jednocze�nie na zagro¿enia
zwi¹zane z brakiem spójno�ci miê-
dzy stale rosn¹cymi wymaganiami
formalnymi przy jednoczesnym bra-
ku rozwi¹zañ systemowych umo¿li-
wiaj¹cych ich realizacjê.

Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³ê
w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego na rok 2007. Wielko�æ
zmian zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków zamknê³a siê kwot¹
190.243 z³, a wielko�æ bud¿etu po
zmianach przekroczy³a 50 milionów
z³.

Nastêpna sesja Rady Powiatu za-
planowana jest na 25 lipca. Jej wio-
d¹cym tematem bêdzie sytuacja w
s³u¿bie zdrowia.

/AK/

Dwa ogniska ptasiej grypy w
okrêgu Pardubice wykryte w czerw-
cu postawi³y wszystkich w stan po-
gotowia � nie tylko w tamtym rejo-
nie, ale i na s¹siaduj¹cych z tym okrê-
giem polskich terenach, czyli woje-
wództwach  dolno�l¹skim, �l¹skim i
opolskim.
- Czy w naszym powiecie wpro-
wadzono w zwi¹zku z tym jakie�
obostrzenia? - zwracam siê z pyta-
niem do Waldemara W³odary, Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Strzel-
cach Opolskich.
- Te dwa ogniska stwierdzono na
fermie indyków, w której w ci¹gu
trzech dni zdech³o 1800 indyków ze
stada licz¹cego 6000 ptaków, a dru-
gie � na fermie brojlerów kurcz¹t, na-
le¿¹cej do tego samego w³a�ciciela. Ten
sam wirus H5N1 zosta³ stwierdzony
u pad³ych dzikich ptaków w okoli-
cach Lipska i Norymbergi. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e na naszym terenie

W naszym powiecie
- bez obostrzeñ

Ptasia grypa

wprowadzamy jakie� zaostrzone ry-
gory, podobne do tych, jakie wpro-
wadzono na przyk³ad w powiecie ny-
skim, bezpo�rednio s¹siaduj¹cym z
Czechami.
- Od d³u¿szego ju¿ czasu we
wszystkich w naszym powiecie prze-
mys³owych fermach drobiu wprowa-
dzone s¹ wzmo¿one zabezpieczenia,
natomiast �nie czepiamy siê� gospo-
darstw indywidualnych i nie wpro-
wadzamy przepisów czyni¹cych z
nich obiekty ca³kowicie zamkniête �
dodaje W. W³odara. - Dzikie ptactwo
wodne nie ruszy siê znad rzeki Pe-
gnitz (okolice Norymbergi) czy Bia-
³ej Elstery (Lipsk) i nie przyleci do
nas � obecnie trwaj¹ tam lêgi, a po-
tem ptaki odlec¹ do Afryki. Tak wiêc
jedynym wprowadzonym u nas ry-
gorem � nawiasem mówi¹c, obowi¹-
zuj¹cym od maja � jest zakaz przy-
wozu z Litomy�la jednodniowych pi-
skl¹t kurcz¹t do dalszej hodowli.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla Pana Huberta Kurza³a

z powodu �mierci
OJCA

sk³adaj¹
Rada oraz Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

rezerwowej projektu. Z wsparcia na
cele edukacyjne w wysoko�ci 100  z³
miesiêcznie skorzysta³o 100 uczniów
uczêszczaj¹cych do szkó³ ponadgim-
nazjalnych naszego powiatu.

Nie wiadomo jeszcze, jak bêdzie
wygl¹da³a kwestia stypendiów unij-
nych w nowym okresie programowa-
nia, czyli w latach 2007-2013. Z do-
stêpnych na dzieñ dzisiejszy infor-

Stypendia unijne
macji wynika tylko, ¿e stypendia dla
s³uchaczy instytucji systemu o�wia-
ty przewidziano w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, ale ze
wzglêdu na to, ¿e formalna akcepta-
cja programu przez Komisjê Euro-
pejsk¹ nast¹pi prawdopodobnie do-
piero we wrze�niu, na szczegó³owe
wytyczne trzeba jeszcze poczekaæ.

A.G.

dok. ze str. 1

W dniu 29 czerwca br. w sali na-
rad Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich odby³ siê konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich.

Ofertê z³o¿y³o dwóch kandyda-
tów chêtnych do objêcia tej funkcji.
Po przeprowadzeniu procedury kon-

kursowej komisja wybra³a kandyda-
turê Pani Haliny Kajstury.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
powo³a Pani¹ Halinê Kajsturê na sta-
nowisko dyrektora od dnia 1 wrze-
�nia br. wtedy te¿ na emeryturê odej-
dzie pan Eugeniusz Szymaniec obec-
ny dyrektor tej najwiêkszej placów-
ki o�wiatowej w Powiecie Strzelec-
kim.

Nowy dyrektor od 1 wrze�nia

W programie Gmina Atrakcyjna
dla Inwestora, trwaj¹cym od pa�-
dziernika 2006 r. uczestniczy³y 44
gminy województwa opolskiego. Te
z nich, które w audytach prowadzo-
nych przez  przedstawicieli firma
Jarpol Enterprise, Pañstwowej Agen-
cji Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, Centrum Obs³ugi Inwestora
oraz Urzêdu Marsza³kowskiego uzy-
ska³y co najmniej 80 punktów (na 100
mo¿liwych) mog³y liczyæ na trzy
gwiazdki na swoim certyfikacie. Pod-
sumowanie konkursu odby³o siê w
Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Opolskiego 19 czerwca.

Z przyjemno�ci¹ mo¿emy poin-
formowaæ, ¿e w�ród tych, które
znacznie przekroczy³y ten próg zna-
laz³y siê równie¿ dwie z powiatu
strzeleckiego. Pierwsza z nich to Ko-

Trzygwiazdkowe gminy
lonowskie z 93 punktami, co da³o
tej gminie 3. miejsce na Opolszczy�-
nie (po Namys³owie z 99 pkt. i Kie-
trzu z 97 pkt.) i ocenê: bardzo wyso-
ki poziom kwalifikacji w sferze mo¿-
liwo�ci pozyskiwania i obs³ugi inwe-
storów krajowych i zagranicznych.

Bardzo wysoko (59 pkt. na 60
mo¿liwych) zosta³ oceniony repre-
zentuj¹cy w programie gminê Kolo-
nowskie Konrad Wac³awczyk, otrzy-
muj¹c w ten sposób tytu³ Menad¿e-
ra ds. Inwestycji.

Na szóstym miejscu w rankingu
z ilo�ci¹ 91 punktów uplasowa³a siê
gmina Zawadzkie � z podobn¹
ocen¹. Tak wyró¿nione samorz¹dy
mog¹ w nagrodê przez rok u¿ywaæ
tytu³u Gminy Atrakcyjnej dla Inwe-
stora i logo projektu.

W dniach 18 - 22 czerwca odby-
³y siê æwiczenia s³u¿b ratowniczych
w ramach wspó³dzia³ania pododdzia-
³ów Centralnego Odwodu Operacyj-
nego. Tegoroczne manewry s¹ kon-
tynuacj¹ corocznie organizowanych
æwiczeñ grup specjalistycznych i
pododdzia³ów odwodów operacyj-
nych oraz zaproszonych grup z in-
nych krajów o specyfice dzia³ania
zgodnej z za³o¿eniami æwiczeñ. Zo-
sta³y przeprowadzone  na terenie
O�rodka Szkolenia Poligonowego
Wojsk L¹dowych w ¯aganiu, pod
kryptonimem �PSTR¥¯E 2007�.

Pstr¹¿e 2007

Odwody operacyjne to si³y, któ-
re zosta³y wydzielone spo�ród
wszystkich jednostek ratowniczych
do realizacji dzia³añ (oczywi�cie ra-
towniczych) na terenie ca³ego kraju,
a tak¿e poza jago granicami. Spo�ród
wielu jednostek PSP do Centralnego
Odwodu Operacyjnego zosta³a wy-
brana równie¿ ze Strzelec Op. Samo-
chód ga�niczy z tutejszej komendy
wchodzi w sk³ad Pierwszej Kompa-
ni Ga�niczej �Opole� i wraz z ni¹ - w
sk³ad Batalionu COO. Zastêpc¹ do-
wódcy tej¿e kompani jest st. kpt.
Piotr Dudek � Naczelnik Wydzia³u

Operacyjnego w KP PSP w Strzel-
cach Op.

G³ówne za³o¿enia takich manew-
rów to æwiczenia wspólnego syste-
mu dowodzenia i umiejêtno�ci wspó³-
dzia³ania jednostek w ramach Central-
nego Odwodu Operacyjnego. W trak-
cie sprawdza siê umiejêtno�ci ludzi,
ale równie¿ sprzêt i urz¹dzenia. Wia-
domo! Tym skuteczniejsza pomoc,
im lepszy i sprawniejszy sprzêt. Na
takich æwiczeniach �wszystko  wyj-
dzie�.

Kompania opolska niejednokrot-
nie by³a podrywana i dysponowana
do dzia³añ w innych czê�ciach kraju:
- Ku�nia Raciborska � po¿ar lasu

1992 r
- Podkarpacie � Rzeszów � po-

wód� 2001 r.
- �l¹sk � zawalenie siê hali w Cho-

rzowie 2005 r.
Przy tych zdarzeniach równie¿

by³y inne jednostki tworz¹ce COO
oraz s³u¿by ratownicze z innych kra-
jów � czeskie, s³owackie, niemieckie,
duñskie (szczególnie podczas powo-
dzi)

Teren poligonu zosta³ podzielo-
ny na cztery strefy robocze z du¿¹
liczb¹ obiektów zagruzowanych, w
których dzia³ania prowadzi³y grupy
poszukiwawczo-ratownicze. Scena-
riusz æwiczeñ przewidywa³, ¿e w
danej strefie odbywaæ siê bêd¹ d³ugo-
trwa³e dzia³ania grup polskich i za-

dok. na str. 8

W Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Opo-
lu 14 czerwca odby³o siê podsumo-
wanie etapu okrêgowego IV Edycji
Turnieju Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
Policealnych i Pomaturalnych w Ho-
norowym Krwiodawstwie pod ha-
s³em ,,M³oda Krew Ratuje ̄ ycie�. W
województwie opolskim wziê³o w
nim udzia³ 20 szkó³.

W czasie trwania turnieju (od
1.10.2006r. do 31.03.2007r.) 80.

uczniów honorowych krwiodawców
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich odda³o
³¹cznie 48550ml krwi.

Tym wynikiem zajêli�my I miej-
sce wg wska�nika na najwiêksz¹ ilo�æ
krwi pozyskan¹ przez szko³ê w ra-
mach Turnieju. Pod wzglêdem pro-
centowego stosunku ilo�ci uczniów
� honorowych dawców krwi do ogól-
nej liczby pe³noletnich w szkole i
ilo�æ krwi oddanej w ramach Turnie-

ju w przeliczeniu na jednego pe³no-
letniego ucznia szko³y z wynikami
odpowiednio 11,14% i 67,618ml za-
jêli�my 13 miejsca.

Nagrod¹ za zajêcie I miejsca w
ka¿dej kategorii by³ zestaw trzech
pi³ek, które pomog¹ uczniom utrzy-
mywaæ dobr¹ kondycjê, aby m³odych
krwiodawców by³o coraz wiêcej.

Wszystkim honorowym krwio-
dawcom dziêkujemy za dar serca.

Maria Smoliñska

M³oda krew ratuje ¿ycie


