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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Stra¿ak to cz³owiek
Z okazji Dnia Pielêgniarki i Po³o¿nej

do wszystkiego

z ca³ego serca sk³adamy Wam

dok. ze str. 1

¿yczenia wewnêtrznej si³y, cierpliwoci

jest ma³o, obowi¹zuje ich 40-godzin-

ny tydzieñ pracy. I choæ maj¹ silniej-

i spe³nienia zawodowych oraz osobistych planów.

sze i nowsze samochody, lepsze i bar-

Dziêkujemy za pomoc,

dziej specjalistyczne wyposa¿enie, to

zawsze wspomagani s¹ przez stra¿a-

któr¹ codziennie niesiecie ludziom jej potrzebuj¹cym,

ków  ochotników. A ci z naszego
powiatu s¹ coraz lepiej wyszkoleni, i

przejawiaj¹c przy tym ¿yczliwoæ, osobiste zaanga¿owanie,

zakresu ratownictwa medycznego.

delikatnoæ, a przede wszystkim sumiennoæ.

to pod ka¿dym wzglêdem, równie¿ z

Proszê jeszcze zwróciæ uwagê, ¿e

wiele wezwañ stra¿y to wcale nie

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Wicestarosta Strzelecki

po¿ary. Dzi stra¿ak to cz³owiek do

Henryk Bartoszek

Waldemar Gaida

wszystkiego, wzywany do ka¿dego

Satrosta Strzelecki

zagro¿enia  do wypadków drogo-

wych, ale i do gniazda os czy szer-

Józef Swaczyna

szeni, ³apania strusia, jak to zdarzy³o

siê w ubieg³ym roku, do lisów, borsu-

-

W tej chwili w naszych OSP trwa

kampania sprawozdawczo-wyborcza. Etap gminny zakoñczy³ siê ju¿

w Jemielnicy, Lenicy i Ujedzie,

przed nami  w pozosta³ych gminach

powiatu. I praktycznie wszêdzie
mówi siê nie tyle o braku sprzêtu, ale

o jego wieku, przyda³yby siê now-

sze samochody bojowe. To oczywi-

cie efekt skromnych mo¿liwoci fi-

nansowych, jak zwykle. Muszê tu

jednak dopowiedzieæ, ¿e dziêki
wsparciu burmistrzów i wójtów 

nasze jednostki maj¹ siê ca³kiem dobrze.
-

-

Lepiej ni¿ gdzie indziej?

Zdecydowanie tak. Nasze samo-

rz¹dy doceniaj¹ rolê OSP i nie sk¹pi¹

grosza na sprzêt. Na 40 jednostek na

naszym terenie, ka¿da ma co najmniej
1 wóz bojowy, a s¹ i takie, które maj¹
i dwa, i trzy, np. OSP Kielcza.

-

Ale to jest tak¿e wynikiem po-

mocy stra¿aków z innych krajów.

-

Przecie¿ wspó³praca miêdzy

gminami bardzo czêsto zaczyna³a siê

w³anie od nawi¹zania kontaktów
przez stra¿aków  naszych jednostek

z tymi z Niemiec, Austrii, Czech czy
S³owacji. I faktycznie wszystkie gmi-

ny z wyj¹tkiem Jemielnicy, która do-

piero teraz rozpoczyna partnerstwo

z Wickede w powiecie Soest, wzbo-

gaci³y siê o samochody stra¿ackie.

Wyposa¿enie OSP te¿ mamy niez³e,

remizy  z wyj¹tkiem B³otnicy Strze-

leckiej - wyremontowane, wymalo-

wane, a ich otoczenie jest zadbane.

To w nich mieszcz¹ siê orodki ¿ycia
wiejskiego, zw³aszcza w miejscowo-

ciach, w których zlikwidowano szko-

³y, poczty czy wietlice.

-

Nasz wiat zmierza do daleko

posuniêtej specjalizacji. Ochotnicze stra¿e po¿arne maj¹ przysz³oæ?

-

Oczywicie. Zgodnie z dyrekty-

wami unijnymi w ka¿dej akcji dowo-

Pijane auta

ków czy ci¹gania kota z drzewa, do

pomocy po wichurach czy do podto-

pieñ. Nic dziwnego, ¿e stra¿ cieszy

siê najwy¿szym, bo 94-procento-

wym zaufaniem w spo³eczeñstwie.
-

Gdyby u³o¿yæ listê rankingow¹

najlepszych OSP w powiecie, które znalaz³yby siê na czele?

-

Jednym z kryteriów mog³yby byæ

wyniki naszych stra¿aków na zawo-

dach sportowo-po¿arniczych  nasze

jednostki, i to zarówno m³odzie¿owe

rozpoczêto dwie policyjne akcje: Bezpieczny weekend i Pomiar. Oznacza-

To wtedy na drogi wyje¿d¿aj¹ ci,
którzy w³anie skoñczyli grillowanie
i po piwku (niekoniecznie jednym)
wracaj¹ do domu na dwóch czy czterech kó³kach. Absolutny rekordzista

dru¿yny jak i seniorzy zawsze s¹ w

ostatniego weekendu (6-7 maja) mia³

prowadzone s¹ tzw. przegl¹dy ope-

nastêpni byli tylko ciut gorsi  3,42

przez pañstwow¹ stra¿ po¿arn¹. Od

rzyci. Kierowcy samochodów w tej

czo³ówce województwa. Raz w roku

3,78 promila alkoholu we krwi. Dwaj

prowadzone

i 3,07 promila. Ca³a trójka to rowe-

lat pierwsze miejsca zajmuj¹: OSP

rywalizacji te¿ wypadli niele: red-

racyjno-techniczne

Zalesie, Kad³ub i Staniszcze Wlk. W
zawodach sportowo-po¿arniczych od

lat bryluje OSP Raszowa pod przewodnictwem moejgo zastêpcy dr.
Murlowskiego.

-

Dzieñ w. Floriana, patrona

stra¿aków ju¿ za nami, ale przed
nami  oficjalne uroczystoci zwi¹zane ze wiêtem stra¿aków. Czego

nia z ostatnich weekendów to 2 promile alkoholu w organizmie!
Policja strzelecka w czasie przedostatniego kwietniowego weekendu
(21-23 kwietnia) zatrzyma³a 20 nietrzewych osób, kieruj¹cych pojazdami. Jedna z nich mia³a 2,8 promila
alkoholu.

Przede wszystkim  bezpiecz-

szego wyszkolenia i

rowane zarówno do zawodowych

stra¿aków, jak i ochotników. Tym dru-

rednie dla rolników. I z ka¿dym

stare ¯uki i Stary zast¹pione zosta³y

w biurze powiatowym Agencji Re-

z samorz¹dami gminnymi i tego, by
nowoczesnym taborem.

Na rêce burmistrzów i wójtów sk³adam serdeczne podziêkowania, po-

dobnie jak wypróbowanym sponsorom, za wspieranie OSP. Bez tej pomocy dzia³alnoæ Ochotniczych Stra-

¿y Po¿arnych by³aby mocno utrud-

niona. Wierzê, ¿e na podobn¹ pomoc

bêdzie mo¿na liczyæ w przysz³oci, a
nasza wspó³praca nadal bêdzie siê
uk³adaæ tak pomylnie, jak do tej pory.

rozmawia³a M. Górka

cel jego powstania: w obecnej sytu-

acji s³u¿by zdrowia istotne jest, by w
najwa¿niejszcych sprawach szpitale

mówi³y jednym g³osem.

Na Opolszczynie najwa¿niejsz¹

z tych spraw jest wycena jednego
punktu w zawieranych z NFZ kontraktach - mówi Marian Kreis, dyrek-

tor strzeleckiego ZOZ, który wraz z

dyrektorem W. Machelskim ze szpi-

tala w Korfantowie i A. Marcyniu-

kiem ze szpitala w Prudniku wybra-

ny zosta³ do Rady Forum. - Dlaczego

na Opolszczynie za 1 punkt p³aci

siê szpitalom najmniej w kraju? - pyta
retorycznie.

nych dwóch dniach  piêciu i tyle samo
w dwóch nastêpnych.
Nie ma co jednak liczyæ na to, ¿e wraz
z koñcem akcji skoñcz¹ siê policyjne
kontrole.
-

Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa

na drogach w okresie przewidywanego natê¿enia ruchu na drogach nasilaj¹ siê nasze kontrole  mówi ndkm
Krzysztof Jêdryszczak, oficer prasowy strzeleckiej komendy.  Pojawia siê nie tylko wiêcej patroli sprawdzaj¹cych trzewoæ, ale i wiêcej radarów jest w u¿yciu. Niestety, ci¹gle

kary, ³¹cznie z zagro¿eniem wiêzieniem, jako jednak nie stanowi¹ wystarczaj¹cego straszaka.
-

Mo¿e wiêc poskutkuje informa-

cja  mówi nkdm K. Jêdryszczak 
¿e policja ma prawo zatrzymaæ na
poczet przysz³ej kary zastosowanej
przez s¹d samochód pijanego kierowcy, zw³aszcza jeli spowodowa³ on
wypadek, a w dodatku ucierpieli w
jego wyniku ludzie.
-

W ostatnich dniach coraz czêciej

pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e pijany kierowca to wiadomy zabójca, a w zwi¹zku z tym powinna zostaæ bezwzglêdnie wobec niego zostaæ orzeczona
kara wiêzienia bez zawieszenia.

zbyt czêsto za kierownic¹ siadaj¹ lu-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach Op.: tylko w poniedzia³ek, 8 maja, 208 rolników z³o¿y³o wnioski. Ale na razie i tak do
ostatecznie spodziewanej ich iloci
jeszcze daleko ( do 9 maja , do 22.00
wieczorem, wp³ynê³o ich 949 a w ub.
roku z³o¿ono ponad 2.100!).
-

Przyjêcie wniosku to nie tylko

przystawienie stempla  mówi R.
Maj, kierownik strzeleckiego biura
powiatowego ARiMR.  Od razu powinna nastêpowaæ wstêpna jego weobecnych warunkach trudno o to, ale
mimo codziennych t³umów. Z najczêciej spotykanych b³êdów wymieniæ

Nic wiêc dziwnego, ¿e zdecydowana
wiêkszoæ placówek publicznych i

nale¿y: b³êdy w powierzchni dzia³ek, niezgodny z rzeczywistoci¹ stan

niepublicznych przyst¹pi³a do organizacji zrzeszaj¹cej szpitale, choæ

przyznaje, ¿e brak jeszcze wród nich
najwiêkszych - WCM, czy po³o¿niczego w Opolu.

A co bêdzie nale¿a³o do zadañ

Rady?

Przede wszystkim przygotowy-

wanie stanowisk i opnii dla Zwi¹zku

Powiatów Polskich na temat funkcjo-

nowania szpitali oraz wspó³uczest-

10 maja - gor¹czkowe wype³nianie wniosków

dniem coraz wiêcej osób pojawia siê

staramy siê robiæ to jak najlepiej 

w wa¿nych sprawach
Powiatów Polskich nie ma jeszcze za-

nietrzewych kierowców, w kolej-

Zatrzymanie prawa jazdy, wysokie

Ju¿ wkrótce up³ywa termin sk³a-

ryfikacja i sprawdzenie b³êdów. W

w³anie trwaj¹), to przecie¿ jasny jest

zatrzymano na terenie powiatu 12

dania wniosków o dop³aty bezpo-

gim ¿yczê daszej dobrej wspó³pracy

Wspólnym g³osem

twierdzonego statutu (prace nad tym

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja

mimo ¿e od kilku lat nie jest to ju¿
tylko wykroczenie, a przestêpstwo.

Kolejki po dop³aty

nowoczesnego

sprzêtu. To oczywicie ¿yczenia skie-

dzenie nale¿y do Pañstwowej Stra¿y

zupe³nie niedawno, przy Zwi¹zku

³o to wzmo¿enie kontroli na drogach.

dzie na podwójnym gazie. I to po-

bêdzie Pan im ¿yczy³?

-

nych powrotów z akcji, jak najlep-

Po¿arnej, ale zawodowych stra¿aków

Choæ Forum Szpitali powo³ane

Tydzieñ póniej w ca³ym kraju

¯niwa zaczynaj¹ siê pi¹tek
pónym po³udniem i wczesnym
wieczorem.

upraw czy nieuwzglêdnienie w obliczeniu powierzchni dzia³ki tej czêci, na której stoj¹ budynki gospodarcze. Szkoda, ¿e wiêkszoæ osób
czeka³a

do ostatniej chwili, bo przy

takim nawale pracy, jaki mamy w
ostatnich dniach trudno wy³apaæ

wszystkie ewentualne pomy³ki wnioskodawców. A szkoda, bo autorzy
bezb³êdnych wniosków najwczeniej
otrzymaj¹ pieni¹dze.
Od 9 maja w strzeleckim ratuszu
uruchomiony

zosta³

dodatkowy

punkt przyjêæ wniosków o dop³aty.
W zasadzie przeznaczony jest dla rolników z terenu gminy Strzelce Opol-

Ta k

wygl¹da³a

siedziba

ARiMR w Strzelcach 4 maja

skie, ale nikt spoza niej nie zostanie
odes³any; ka¿dy mo¿e tam przyjæ,
a warto, bo t³ok nieporównywalnie
mniejszy ni¿ w siedzibie ARiMR
przy ul Jordanowskiej.
Ten punkt czynny bêdzie do 15
maja CODZENNIE w godz. 9.00 
15.00 (tak¿e w najbli¿sz¹ sobotê i nie-

niczenie w konsultacjach rz¹dowych

dzielê). Równie¿ w sobotê i niedzielê

-

dzie biuro powiatowe ARiMR; w po-

i spo³ecznych.

¯aden szpital pojedynczo nie bê-

dzie mia³ takiej si³y przebicia jak

wspólna reprezentacja - dopowiada

M. Kreis - zw³aszcza w sytuacji, gdy
dok. na str. 8

w godz. 8.00  20.00 pracowaæ bêzosta³e dni  do 6.00 do 22.00, a 15
maja, czyli w ostatnim dniu przyjmowania wniosków  do ostatniego
klienta.

