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Przeczytaj!

Mimo ¿e Pododdzia³ Intensyw-

nego Nadzoru Kardiologicznego w no-

wych warunkach pracuje ju¿ ³adnych

kilka tygodni, to jego uroczyste otwar-

Wiêcej komfortu dla pacjentów

cie nast¹pi³o 7 lutego. W³a�ciwie

wszystkie prace zwi¹zane z popraw¹

opieki medycznej i komfortu pobytu

- Co by³o najstraszniejsze tam-

tej nocy w Katowicach?

Adam Wójcik: - Masowo�æ, ilo�æ

ofiar. I to w³a�nie ró¿ni³o tê akcjê od

innych, w których te¿ przecie¿ sty-

kali�my siê ze �mierci¹, i to niejeden

raz.

Henryk Kotyrba: - Tylu nas by³o, a

nie byli�my w stanie przeczesaæ tego

ca³ego terenu tak, jak by siê chcia³o.

A.W.:  Silny mróz, �nieg, tony ¿ela-

stwa, kawa³y lodu i fragmenty �cian...

To trzeba odczuæ na w³asnej skórze.

od lewej: Henryk Kotyrba i Adam Wójcik

Obfite opady �niegu,
które wyst¹pi³y pod ko-
niec roku 2005 spowodo-
wa³y nie tylko k³opoty z
poruszaniem siê po dro-
gach, ale i realne zagro¿e-
nie dla wielu konstrukcji
budynków, szczególnie
tych o p³askim zadasze-
niu. Dobitnym, choæ naj-
bardziej tragicznym w
skutkach, potwierdze-
niem rzeczywistego nie-
bezpieczeñstwa by³o za-
walenie siê dachu hali wy-
stawienniczej w Katowi-
cach.

Trudno jednak stwier-
dziæ, ¿e dopiero to wp³y-
nê³o na podjête dzia³ania
w naszym powiecie. Do-
strzegaj¹c realne zagro¿e-
nie zwi¹zane z zalegaj¹-
cym �niegiem na dachach
starosta ju¿ 3 stycznia br.
wyst¹pi³ do kierowników
powiatowych jednostek
organizacyjnych z przy-
pomnieniem o konieczno-
�ci zrzucenia nadmiernej
ilo�ci �niegu z dachów bu-
dynków, szczególnie tych o p³askim zadaszeniu. Ostrze¿enie zosta³o powa¿-
nie potraktowane, poniewa¿ w obiektach, w których funkcjonuj¹ jednostki, na
co dzieñ znajduje siê du¿a liczba osób (Domy Pomocy Spo³ecznej, szko³y
ponadgimnazjalne, szko³y specjalne, itp.).

Wielkie od�nie¿anie

W najwiêkszym skrócie historia

wygl¹da tak: pierwsze Wiedeñskie

Gale (wzorowane oczywi�cie na no-

worocznym koncercie filharmoników

wiedeñskich) ³¹czono z fina³em kon-

kursu na Najlepszy Produkt Powia-

tu Strzeleckiego. W ten sposób do-

roczne spotkania samorz¹dowców i

przedsiêbiorców ³¹czono z prawdzi-

wymi ucztami duchowymi. Potem

nast¹pi³a kilkuletnia przerwa, a tym-

czasem Najlepszy Produkt Powiatu

trafi³ - mo¿e bardziej adekwatnie � na

Strzeleck¹ Wystawê Gospodarcz¹.

Muzycznej imprezy jednak by³o

szkoda, tym bardziej, ¿e nieczêsto w

naszym powiecie mo¿na w podob-

nych uczestniczyæ.

- Postanowili�my wróciæ do pomy-

s³u sprzed lat � mówi wicestarosta

Waldemar Gaida. � Nie wszystko jed-

nak uda³o siê zrobiæ zgodnie z plana-

mi. Po pierwsze: chcieli�my, jak daw-

niej bywa³o, uroczysto�æ zorganizo-

waæ w zawadczañskim kinoteatrze,

gdzie sala mo¿e pomie�ciæ i cztery-

sta osób i gdzie akustyce nie mo¿na

wiele zarzuciæ. Okaza³o siê to niemo¿-

liwe, bo obiekt odciêty jest od me-

diów energetycznych. Tak wiêc trze-

ba by³o zrezygnowaæ z zaproszenia

Karnawa³ w Kad³ubie

czytaj wiêcej na str. 5

Pododdzia³ intensywnego nadzoru kardiologicznego otwieraj¹ dyrektor
opolskiego oddzia³u NFZ Kazimierz £ukawiecki

i starosta strzelecki Józef Swaczyna

Tego siê nie da zapomnieæ

dok. na str 4

dok. na str 4

dok. na str 8

W rytmie
walca

Mówi¹ uczestnicy akcji na terenie zawalonej hali wystawowej

Lód w rynnach to tak¿e niema³y problem

dok. na str 2


