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P O W I A T

Wiêkszoæ nieobecna

Korzystajmy ze swoich praw
Jestem zawiedziony frekwencj¹

borami. Trzeba by wreszcie zreali-

mieszkañców powiatu i Opolszczy-

-

zowaæ pojawiaj¹cy siê od dawna po-

zny na ostatnich wyborach  mówi

stulat g³osowania w okrêgach jedno-

starosta Józef Swaczyna.  Widaæ, ¿e

mandatowych. Nie dochodzi³oby

niewiele osób interesuje siê ¿yciem

wówczas do takich sytuacji, ¿e po-

politycznym w powiecie, regionie i w

s³em zostaje kto z 1.102 g³osami,

ca³ej Polsce. Na pewno ma to zwi¹zek

jak to zdarzy³o siê np. w okrêgu ko-

z aferami, które wstrz¹sa³y opini¹

szaliñskim pos³owi z listy Samoobro-

publiczn¹ w ostatniej kadencji parla-

ny, a nie udaje siê to mnie, mimo ¿e

mentu i nieporozumieniami wród

mia³em ponad 3,5 tysi¹ca g³osów.

polityków ró¿nych szczebli. Tak wiêc

Równoczenie chcia³em serdecz-

mo¿na przyj¹æ, ¿e w pewnym stop-

nie podziêkowaæ wszystkim wybor-

niu niska frekwencja to protest prze-

com, którzy oddali na mnie g³os. Bar-

ciw temu, co dzia³o siê w ca³ej klasie

dzo dziêkujê za zaufanie.

politycznej, lekcewa¿¹cej wyborców

Rozumiem, ¿e sporo osób z na-

przez ca³¹ ubieg³¹ kadencjê. Mo¿na to

szego terenu pracuje w Niemczech i

by³o zaobserwowaæ równie¿ przy

Holandii, a to zapewne równie¿ mia-

okazji wa¿nych spotkañ organizowa-

³o wp³yw na frekwencjê. Smutne jest

nych u nas. Na wielu z nich jedynym

jednak to, ¿e ci ludzie powoli trac¹

pos³em

wiê ze swoim rodowiskiem, gmin¹,
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Opolszczyzny  by³ pose³ Padzior,

powiatem i nie zale¿y im w³aciwie

ale zupe³nie inn¹ aktywnoæ przeja-

na tym, przez kogo bêd¹ reprezen-

wiali wszyscy tu¿ przed ostatnimi

towani: przez kogo st¹d, czy przez

wyborami, kiedy niezale¿nie od rangi

spadochroniarza, jak jest np. na li-

wydarzenia pojawia³o siê ich kilku.

cie opolskich pos³ów Samoobrony.

Takie obserwacje te¿ mog³y budziæ
opory.

Smutne jest i to, ¿e sprawy lokalne tak ma³e maj¹ znaczenie dla

Mo¿na równie¿ za³o¿yæ, ¿e wy-

m³odego pokolenia. Przykro mówiæ,

borcy nie czuj¹ bezporedniego zwi¹z-

ale wielu uczniów nie wie, jak nazy-

ku ze swoim pos³em, co tak¿e wp³y-

wa siê ich wójt czy burmistrz, kto

wa na mniejsze zainteresowanie wy-

jest marsza³kiem województwa, ba,

nawet kto jest so³tysem w ich wsi.
Coraz mniej osób zna interesuje siê
histori¹ lokaln¹ i w³asnymi korzeniami. Jedna lekcja w ramach WOS nie
za³atwia sprawy; trzeba pomyleæ o
prowadzeniu szerszej edukacji regionalnej.
Uwa¿am, ¿e wszyscy powinnimy uczestniczyæ w wyborach. Takie prawo da³a nam demokracja. Powinnimy z niego korzystaæ i mieæ
wiadomoæ, ¿e mamy wp³yw na
przemiany i porz¹dek w Rzeczypospolitej. Nie mo¿na zostawaæ w
domu, mówi¹c, ¿e ONI i tak zrobi¹, co chc¹. Dzi nie ma ONYCH.
Jestemy wszyscy MY.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e jako jedyni
w Europie jestemy postrzegani jako
naród, który obali³ komunizm, ale
który nie chce z demokracji korzystaæ.

Zachêcam wiêc wszystkich

tecznie odby³a siê 30 wrzenia. Zakup sprzêtu przeznaczonego g³ównie dla
Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej, bloku operacyjnego i na porodówkê
mo¿liwy by³ dziêki rodkom unijnym (w 75 proc.) i pochodz¹cych z bud¿etu
pañstwa.

33,47%, a w powiecie strzeleckim

tylko 28,52%. Oznacza to, ¿e ze

swojego prawa do wyboru tych, któ-

rzy bêd¹ nas reprezentowaæ w parlamencie skorzysta³o tylko 18.592 osób

26,58% i Kolonowskie  26,51%, na-

ca z frekwencj¹ na poziomie 24,42%.
Na kogo g³osowalimy najchêtniej?

Na Mniejszoæ Niemieck¹ (6.798 g³osów), w dalszej kolejnoci na Plat-

formê Obywatelsk¹ (3.162 g³osów),
Prawo i Sprawiedliwoæ (2.571 g³o-

(do Senatu o 1 mniej) na 65.178

sów), Sojusz Lewicy Demokratycz-

powiatu. W dodatku czêæ g³osów

g³osów).

uprawnionych do tego mieszkañców
by³a niewa¿na: 879  do Sejmu i 753

 do Senatu.

Jak g³osowalimy w poszczegól-

nych gminach?

Najwiêcej wyborców posz³o do

urn w gminie Ujazd  33,48%. Dru-

gie miejsce pod wzglêdem frekwencji

zajê³a w powiecie strzeleckim gmina
Izbicko  30,22% i tu¿ za ni¹  gmina

Lenica, gdzie g³osowa³o 30,21%

uprawnionych. Na kolejnych miej-

scach uplasowa³y siê gminy: Strzelce

nej (1.394 g³osy) i Samoobronê (1.258
¯aden z pozosta³ych komitetów

wyborczych w naszym powiecie na-

wet nie zbli¿y³ siê do tego progu.
Nastêpn¹ pod wzglêdem iloci zdo-

bytych g³osów by³a Liga Polskich

Rodzin, któr¹ popar³o 885 osób, a na

kolejne z listy g³osowa³o ju¿ zdecy-

dowanie mniej osób (o 500 i wiêcej).

Najmniejsze poparcie uzyska³y: Polska Partia Narodowa (36 g³osów) i

Narodowe Odrodzenie Polski (37).

Integracja Spo³eczna

Zapisa³a Marta Górka

Typowe
problemy
dok. ze str. 1
kach, niszczenie przez nich mienia,

kradzie¿e. Ma³o jest takich przypadków, ale najwa¿niejsze, ¿e s¹. Dajemy sobie z tym radê  kontynuuje D.

nia o kradzie¿y na targu, a w czasie
wakacji bywa³y i dwa dziennie, choæ

nie w ka¿dy dzieñ targowy. Faktem

jest, ¿e ich sprawcami bywaj¹ przede
wszystkim przyjezdni, ale prawd¹

jest i to, ¿e ludzie siê nie pilnuj¹. W
t³oku i atmosferze zakupów nie zwra-

caj¹ uwagi na swoje otwarte torby, z
portfelami na wierzchu lub w kieszeni, z której ³atwo je wyci¹gn¹æ.
-

-

Jakie ciekawe sprawy?

Pamiêta pani? Jestem dzielnico-

wym, nie pracujê w innym wydziale.
Tu przewa¿a rutyna. Ale z drugiej
strony  mieszkañcy wol¹ spokój. A

jeli on jest  czy nie wiadczy o tym,

sowanie przez 12 lat.



Miejmy wp³yw na to, kto bêdzie

miesiêcy, nie by³o ¿adnego zg³osze-

Ca³y sprzêt kosztowa³ ponad 1,27 mln z³otych. Jego producentem jest General

opolskim

rocznych wyborach komunalnych.

kolei od d³u¿szego czasu, tj. kilku

Electric, a dostawca firma Pro Med, która zapewnia równie¿ szpitalowi serwi-

województwie

rz¹dzi³ nami rz¹dzi³.

sjê. I to powinno budziæ niepokój. Z

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

w

borach  prezydenckich i przysz³o-

Marsza³ek  ale widaæ rosn¹c¹ agre-

Modu³owe kardiomonitory zosta³y zamontowane na Oddziale Intensywnej

Opolskie  28,93%, Zawadzkie 

tomiast na samym koñcu  Jemielni-

go do udzia³u w najbli¿szych wy-

Dostawy nowoczesnego sprzêtu monitoruj¹cego parametry ¿yciowe pacjentów zapowiadane pocz¹tkowo na 2 wrzenia trafi³y wreszcie do strzeleckiego

Tak niskiej frekwencji w wybo-

by³o. W kraju wynios³a ona 40,19%,

rach do Sejmu i Senatu jeszcze nie

mieszkañców powiatu strzeleckie-

Sprzêt dla szpitala
szpitala. Oficjalna uroczystoæ zwi¹zana z przekazaniem tych urz¹dzeñ osta-

S T R Z E L E C K I

¿e dzielnicowy dzia³a?
-

-

Kim jest dzielnicowy?

Jest jak lekarz pierwszego kon-

taktu. Cierpliwie wys³ucha i skieruje
do specjalisty. Ale ¿eby to siê mu

uda³o, musi budziæ zaufanie. Wiele

osób nie radzi sobie z za³atwianiem

spraw, nie wie, gdzie mo¿e szukaæ
pomocy. Moim zadaniem jest udzieliæ im odpowiednich wskazówek i rad

25 czerwca br. Wojewoda Opol-

stycznego i ogólnobudowlanego. Do-

trum Integracji Spo³ecznej dla Stowa-

tat krawiecki, ogrodniczo-szkó³karski

ski nada³ na okres 3 lat status Cenrzyszenia

Pomocy

Wzajemnej

BARKA w Strzelcach Opolskich.

I na tej podstawie z pocz¹tkiem wrze-

celowo ma powstaæ równie¿ warsz-

i obróbki drewna. Dla ka¿dego uczest-

nika Centrum opracowywany jest

indywidualny program zatrudnienia

nia uruchomiono w Strzelcach Opol-

socjalnego, w zale¿noci od jego pre-

tegracji Spo³ecznej (CIS). Dzia³ania

chologa, doradcy zawodowego i in-

skich pierwsz¹ siedzibê Centrum InCentrum ukierunkowane s¹ na inte-

gracjê osób podlegaj¹cych wyklucze-

dyspozycji, ocenianych przez psy-

struktora danego warsztatu. Zatem
brane pod uwagê s¹ nie tylko zdolno-

niu spo³ecznemu, które ze wzglêdu

ci psychiczne i fizyczne uczestni-

spokoiæ swoich podstawowych po-

umiejêtnoci zawodowe. Uczestnicy

na w³asn¹ sytuacjê nie potrafi¹ zatrzeb ¿yciowych i znajduj¹ siê w ubó-

stwie, przez co ograniczaj¹ uczest-

nictwo w ¿yciu spo³ecznym, zawo-

dowym i rodzinnym. Zatem CIS

umo¿liwia im poprzez zatrudnienie

socjalne i udzia³ w zajêciach odnalezienie na powrót samego siebie w

rodowisku, w którym funkcjonuj¹.

ka, ale równie¿ stan jego zdrowia i
programu Centrum maj¹ równie¿ do-

stêp do poradnictwa psychologicznego i bior¹ udzia³ w warsztatach terapeutycznych oraz pracuj¹ w gru-

pach wsparcia, samopomocowych i
edukacyjnych.

Taki jest cel prowadzonych dzia-

³añ  przywrócenie samodzielnoci i

Reintegracja zawodowa odbywa siê

aktywnoci zawodowo  spo³ecznej

tach, których celem jest odbudowa-

tem za i zarazem radoci¹ dla osób

modzielnego wiadczenia pracy na

dzie podjêcie przez nich pracy u pra-

poprzez uczestnictwo w warsztanie zdolnoci do podejmowania sa-

rynku pracy. Obecnie na terenie pla-

cówki uruchomiono dzia³alnoæ

warsztatu rêkodzielnictwa arty-

u uczestników, wymiernym rezultazaanga¿owanych w programie, bêcodawcy b¹d otwarcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej

lub zaj¹æ siê problemem samemu, jeli to konieczne.

M³. asp. Dariusz Marsza³ek - 31
lat, rednie wykszta³cenie, od 5 lat

w policji, od 4  w rewirze Cen-

trum; ¿onaty, ma 15-miesiêczn¹
córkê Magdê

Uwa¿a, ¿e wielu absolwentów
wy¿szych uczelni trafia w policji

na wy¿sze stanowiska zbyt szyb-

ko. A jego zdaniem, powinni naj-

pierw wszystko poznaæ od pod-

staw, za³apaæ praktykê, ¿eby iæ
dalej. Ma nadziejê, ¿e jego prak-

Oficjalne potwierdzenie przekazania urz¹dzeñ, z lewej starosta Józef Swaczy-

na, z prawej dyrektor strzeleckiego ZOZ, Marian Kreis

tyka przyda mu siê w dalszym
rozwoju zawodowym.

W pracowni
krawieckiej

