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P O W I A T

Lubiê przek³adaæ klocki

Jak siê ¿yje w Ujedzie?
dok. ze str. 1
dzielony teren nie by³ odpowiedni pod
budowê centrum logistycznego. Rok
2006 bêdzie pocz¹tkiem budowy centrum logistycznego, stacji paliw, hotelu. Utrzymywane s¹ sta³e kontakty i
wszystko idzie w tej kwestii szybko
do przodu.
-

Czy og³oszony przez Pana kon-

kurs na pomys³ zagospodarowania

dok. ze str. 1
150 ha ma nowo wybudowan¹ infrastrukturê, drogê. Ustalone s¹ warunki przy³¹czenia telefonów oraz dostawy pr¹du itd.
-

W koñcu jest to te¿ doæ spore

obci¹¿enie finansowe dla gminy,
kiedy

siê

to

zacznie

wymier-

nie zwracaæ? Kiedy gmina zacznie
na tym zarabiaæ?

Ujazdu przyniós³ jakie interesu-

-

j¹ce propozycje, które zamierza

wp³ywy z podatków to ju¿ rok 2007.

Pan wykorzystaæ w praktyce?

-

-

Ze wzglêdu na przed³u¿aj¹cy siê

termin z³o¿enia wniosku na budowê
zbiornika wodnego Ujazd temat zagospodarowania gminy prze³o¿ono na

Mylê ¿e pierwsze dodatkowe

Co z innymi inwestorami na

tym terenie? Nap³ywaj¹ jakie
oferty? Czy nie jest przypadkiem
tak, ¿e skoro zdecydowalicie siê
na Haba Beton, to ju¿ zapo-

w³anie w strzeleckiej Inspekcji We-

trasy migracji ptaków wodnych, bo

-

obserwowaæ efekty przek³adanek. W

przebiegaj¹ poza naszymi granicami,

konaniu sekcji w Opolu.

terynaryjnej). Lubiê uk³adaæ klocki i

Krapkowicach ju¿ wszystko by³o

u³o¿one. Potrzebowa³em nowych

wyzwañ, a moja dalsza praca tam blo-

kowa³a awans kolegom.
-

-

Startowa³ Pan w konkursie?

Nie, by³ to raczej nabór; zg³osi³y

siê dwie osoby. Wojewódzki Lekarz

ków, wiêcej podmiotów, na rzecz któ-

rych dzia³amy. I choæ pieni¹dze s¹

-

Negocjacje nie trwa³y wcale d³u-

go! W styczniu Haba Beton bêdzie
w³acicielem terenu i wiosn¹ 2007 r.
ruszy pierwsza produkcja!

stajemy siê promowaæ  nie mo¿emy sobie na to pozwoliæ. Trwaj¹ powa¿ne rozmowy z 3 nastêpnymi inwestorami, bo Haba Beton kupuje
15 ha, a do dyspozycji gmina posia-

W kwestii produkcji betonu,

da jeszcze 250 ha. Na bie¿¹co pro-

sk¹d firma zamierza czerpaæ nie-

wadzimy ca³y szereg dzia³añ i przed-

zbêdny surowiec, skoro w okolicy

siêwziêæ promocyjnych, ale nie spo-

nie ma ¿wiru ani piasku?

sób ich wszystkich wymieniæ w na-

-

-

Haba Beton surowiec czerpaæ

bêdzie z Kotlarni. W gminie Ujazd s¹
pok³ady piasku i ¿wiru, nale¿y zrobiæ
badania gruntowe i uzyskaæ pozwole-

szej krótkiej rozmowie, bo zapewne
mog³oby siê to staæ tematem odrêbnej.
-

Jak Pana zdaniem ¿yje siê w

nie na jego wydobycie.

gminie Ujazd, proszê o ocenê w

-

skali 1-6?

Czy termin uruchomienia tej

inwestycji w 2007 roku jest realny?
-

Moim zdaniem jest to w zupe³no-

ci realny termin!
-

Na jakim etapie jest dzi przy-

gotowanie terenu pod inwestycjê?
-

Ju¿ 200 ha posiada dostêp do

wody, kanalizacji oraz gazu, w tym

-

Obecnie w Polsce ¿yje siê nie

najlepiej, bior¹c pod uwagê zarobki i
koszty utrzymania, a jak siê ¿yje
mieszkañcom naszej gminy - nale¿y
zapytaæ o to ich. W skali od 1 do 6
moja ocena to 4.
Piotr Koszyk

-

Co siê zmieni w strzeleckiej

dok. ze str. 1

To jednostka bud¿etowa admini-

stracji rz¹dowej, która dzia³a na pod-

stawie okrelonych przepisów. Mu-

To nie tak. Mamy wprawdzie

¿e pada wiêcej ptaków. Ludzie siê
ni¹. Chcia³bym jednak, by powstrzymali siê przed zawiadamianiem nas o

W Krapkowicach dosz³o do zupe³nie
wam akcj¹ sikorka. Na policjê za-

pewniæ bezpieczeñstwo pracy, bo fir-

ma by³a niewydolna finansowo w

ubieg³ym roku.
-

Najprostszy sposób - ograni-

czyæ zatrudnienie...

zg³oszenie powtórzy³a staruszka.

kogo z obs³ugi, wiêc nie mia³ kto usu-

my zajêci gdzie indziej. Przyjecha³o
dwóch policjantów, którzy przez
dwie godziny pilnowali tej sikorki,
zamiast ubraæ rêkawiczkê, podnieæ

ptaka i go zakopaæ. Obawiali siê tak

post¹piæ, bo... s³yszeli, ¿e do usuwa-

nia martwych ptaków trzeba ubieraæ

Tak, chcê urealniæ zatrudnienie -

maski, a tych nie mieli. W koñcu przy-

liwoci jednostki; jest to konieczne

¿a³o. W tym samym czasie mog³o siê

-

by³o zbyt du¿e w stosunku do mo¿dla zachowania dyscypliny bud¿eto-

wej jednostki. Obowi¹zki jednego z
inspektorów przejm¹ inni. Dzieje siê
to za porozumieniem z nim i nie zo-

stawiamy go na lodzie. Zastanawiamy siê jeszcze nad

tym, czy staæ

nasz¹ jednostkê na pani¹ do sprz¹tania na ca³y etat. Jak widaæ  szukamy

wszêdzie oszczêdnoci.

Zmieni siê co w organizacji

pracy Inspekcji?

Godziny pracy urzêdu pozostaj¹

bez zmian, natomiast pewne osoby

jecha³ kto od nas i zrobi³ to, co nale-

zdarzyæ, ¿e staruszkê, która z informacj¹ o sikorce zadzwoni³a na poli-

cjê, napadniêto i obrabowano. A policjanci pilnowaliby sikorki.
-

Przeprowadzacie na miejscu

-

Baæ siê ptasiej grypy?

Bez paniki. W zasadzie g³ówne

szoæ z nich jest zara¿ona salmonell¹.

Realne zagro¿enie stanowi¹ tak¿e
obrze¿ki  spokrewnione z kleszcza-

mi paso¿yty ¿yj¹ce na tych ptakach.

Ich lina jest tak toksycznym alergenem, ¿e uk¹szona przez nie osoba

mo¿e umrzeæ. Go³êbie hodowlane nie

nios¹ takiego zagro¿enia  s¹ prawi-

czane i chowane s¹ pod pe³n¹ kon-

dzwoniæ z informacj¹ i wezwaniem
do ka¿dego dzikiego lenego ptaka,

którego znajdziemy martwego. Ptaki

padaj¹ z ró¿nych powodów, przy
czym najczêstsze to zranienia o prze-

szkody; s¹ te¿ przecie¿ przyczyny
naturalne. Konieczne s¹ jednak dla nas
informacje o martwych ptakach wodnych.

Rozmawia³a Marta Górka
Waldemar W³odara, od 1 listopa-

da jest Powiatowym Lekarzem We-

terynarii w Strzelcach Opolskich;

l. 55; studia na Akademii Rolniczej
we Wroc³awiu; ¿onaty (¿ona - Po-

wiatowy Lekarz Weterynarii w Kê-

dzierzynie-Kolu); dwoje dzieci:
syn - prawnik, córka - uczennica

dobrostan zwierz¹t  mówi); od

ryjnej w Opolu  tak sta³o siê na przy-

k³ad w ostatni¹ sobotê (12.11.) z

przy uboju (jestem wra¿liwy na

lat hodowa³ w domu boksery 

ostatni do¿y³ sêdziwego jak na tê

martwym ³abêdziem. Wodnego pta-

rasê wieku 14 lat; teraz ma w domu

w czyim ogródku), trzeba koniecz-

stiffa  ³agodnego olbrzyma (waga

ka, który pad³ w locie (i wyl¹dowa³

sekcji  próbki wysy³a siê do Insty-

sie zagro¿eñ, np. ptasi¹ gryp¹, jak

miæ miejskich go³êbi z rêki. Wiêk-

LO. Nie poluje, nie bywa obecny

ró¿nych porach; zw³aszcza w okreteraz.

trzenie do takich nie nale¿y. Nie kar-

³amy do Zak³adu Higieny Weteryna-

Mniejszych tak, wiêksze odsy-

nie poddaæ szczegó³owym badaniom.

-

sieniu do ptaków. Miêso kupowaæ

tylko z pewnych róde³, przebadane

przez weterynarza; s¹siedzkie zaopa-

sekcje pad³ych ptaków?

-

funkcyjne maj¹ nienormowany czas
pracy i musz¹ byæ dyspozycyjne o

Nie panikowaæ, ale zachowywaæ

d³owo ¿ywione, regularnie odroba-

n¹æ martwego ptaka; my akurat byli-

nikom Inspekcji chcê natomiast za-

Wiêc jak siê zachowywaæ?

-

siê racjonalnie, i to nie tylko w odnie-

trol¹. No i wreszcie  prosimy nie

wolenie, satysfakcjê i pewnoæ w

zakresie naszego dzia³ania. Pracow-

-

dzwoni³ kto, ¿e na tamtejszym dwor-

Dworzec jest nieczynny, nie ma ni-

nadzorujemy, mog³y zyskiwaæ zado-

Gdyby by³o co niepokoj¹cego 

wiedzielibymy o tym zaraz po wy-

miêdzy szczebelkami ³awki. Potem

cu kolejowym martwa sikorka le¿y

simy dzia³aæ tak, by podmioty, które

-

Ruszy³a budowa boisk
rekreacyjno-sportowych
w Lenicy

-

absurdalnego zdarzenia, które nazy-

brze siê czujê w roli mened¿era

nej?

Na pewno tak nie jest, ¿e prze-

Ale ludzie zg³aszaj¹ coraz wiê-

ka¿dym pad³ym go³êbiu czy wróblu.

-

-

-

cej padniêæ ptaków.

takie same jak w Krapkowicach, do-

Powiatowej Inspekcji Weterynaryj-

inwestorom?

innych zbiorników wodnych.

boj¹ i z tego powodu czêciej dzwo-

mnielicie siê promowaæ? Jak

je podpisana umowa?

bli¿u rzek, np. wzd³u¿ ujcia Warty i

z zewn¹trz. Tu jest wiêcej obowi¹z-

rê, oceniaj¹c, ¿e tutaj potrzeba kogo

Ujazd usi³uje siê sprzedaæ innym

ostateczny rezultat? Co przewidu-

choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nie-

liczne z nich mog¹ siê pojawiæ w po-

wiêcej zg³oszeñ, ale nie oznacza to,

termin póniejszy - jesieñ 2006.

z firm¹ Haba Beton, jaki jest ich

o takie przede wszystkim chodzi,

Weterynarii wybra³ moj¹ kandydatu-

-

Bardzo d³ugo trwa³y negocjacje

S T R Z E L E C K I

Jeli nadal s¹ jakie w¹tpliwoci po
tutu w Pu³awach, tylko ¿e to koszt
co najmniej tysi¹ca z³otych bez transportu.
-

rudego kota i 1,5-rocznego bullma-

ok. 60 kg), bardzo spokojnego i

ma³o ruchliwego psa, którego dziê-

ki podwy¿szonemu progowi bólu

nie³atwo skrzywdziæ, co pozwala
na

bezstresowe

kontakty

obu

stron, czyli wszystkich cz³onków

rodziny i samego psa.

I co wykryto?

Pacjent leczony za darmo?
dok. ze str. 1
Niektóre propozycje budz¹ protesty i lekarzy i dyrekto-

rów placówek szpitalnych  mówi dyrektor Kreis. - 15 listo-

pada na spotkaniu w opolskim oddziale NFZ uzasadniano

nam te propozycje. Trudno jednak siê z nimi pogodziæ. NFZ
oferuje na oddzia³y intenstywnej terapii nieco wiêcj pieniê-

dzy za wycenê 1 punktu, co oznacza, ¿e na rok przysz³y

bêdzie wiêcej rodków do dyspozycji, ale w zamian za pierwsze 12 godzin po przyjêciu pacjenta na taki oddzia³ nie bê-

dziemy mogli wystawiaæ faktur, czyli musieliybsmy leczyæ

go za darmo, podobnie jak za 72 godziny po przyjêciu go na

OIOM po operacji  i to wszystko jedno, czy trafi³by tam ze
szpitala innego czy z naszego. Równie¿ ¿ywienie pozajelitowe na oddzia³ach intensywnej opieki medycznej nie by³oby
p³acone. Oznacza to, ¿e szpitale bêd¹ ponosiæ koszty, za

Wielofunkcyjnoæ kompleksu za-

pewni pogodzenie potrzeb i oczeki-

wañ uczniów oraz nauczycieli wycho-

wania fizycznego obu placówek. Bu-

dowany otwarty obiekt sportowy bê-

dzie najwiêkszym i najnowoczeniej-

szym na terenie gminy oraz wród pla-

cówek kszta³cenia specjalnego Opolsz-

rêcznej, pi³ki siatkowej, koszykowej,

które wojewódzkie oddzia³y NFZ nie zap³aci. Na wczoraj-

dzielone bêd¹ pasami zieleni.

szpitala przysz³oroczne koszty Oddzia³u Anestezjologii i

z³otych.

Wszystko to w efekcie zmiany katalogu procedur.

nacie topoli, po³o¿ono w gruncie in-

po przyjêciu na OIOM w ogóle nie bêd¹ leczeni. Jeli

szym spotkaniu okaza³o siê ¿e w przypadku strzeleckiego

kortu do tenisa ziemnego. Boiska od-

Intensywnej Terapii bêd¹ wiêksze o ok. 100 tysiêcy z³otych.

Koszt inwestycji to 283 tysi¹ce
W chwili obecnej wyciêto kilka-

Pacjenci mog¹ siê baæ, ¿e przez pierwsze 12 godzin

stalacjê wodn¹ i elektryczn¹, zrywa-

trafi¹ tu po operacji  pierwsze trzy doby te¿ mog¹ tylko

czyzny.

na jest stara nawierzchnia asfaltowa

przele¿eæ. Skoro nikt za leczenie nie bêdzie p³aci³...

rzono firmie GABART z Izbicka. Wy-

intensywne prace ziemne pod po³o-

przecie¿ lekarzy obowi¹zuje Kodeks etyki lekarskiej! Ale

Realizacjê przedsiêwziêcia powie-

buduje ona tutaj 200 metrow¹ trzytorow¹ bie¿niê okóln¹, 60-metrow¹ bie¿-

niê czterotorow¹ (nawierzchnia ka-

mienno-mineralna lub ceglana), skoczniê do skoku w dal oraz trzy asfaltowe boiska wielofunkcyjne do gier ze-

spo³owych: mini pi³ki no¿nej, pi³ki

Nie podejrzewam, by do takich sytuacji w ogóle dosz³o,

z istniej¹cych boisk, prowadzone s¹
¿enie nowych nawierzchni z masy

bitumicznej, ustawiane s¹ obrze¿a
betonowe. Bêdzie to wspania³y

prezent gwiazdkowy od samorz¹-

dów dla spo³ecznoci Orodka i Pu-

blicznego Gimnazjum.

Ryszard Baszuk

wszyscy protestuj¹. Zw³aszcza rodowisko lekarskie ostro

Powrót do przesz³oci / Rückkehr zur Vergangenheit

wystepuje przeciwko propozycjom NFZ i domaga siê skre-

Tym razem autor opisuje swoje m³odzieñcze lata, przy-

na OIOM-y za darmo, i chce, by okres 72 darmowych godzin

na tereny Niemiec oraz powrót na l¹sk¹ ziemiê.

Zobaczymy jednak, czy NFZ zgodzi siê na takie zmiany.

to nowa ksi¹¿ka autorstwa p. Alfonsa Schnury.

padaj¹ce na czas wojennej zawieruchy, która rzuci³a go

lenia zapisu o tych pierwszych 12 godzinach po przyjêciu

po operacji zlikwidowaæ lub przynajmniej skróciæ go do 48.

Zapisa³a M. Górka

