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P O W I A T

To nie terroryci

Rehabilitacja w Otmicach

S T R Z E L E C K I

Gmina Zawadzkie

Przed wyborami
Do godziny 24.oo 20 lipca kan-

dydaci na burmistrza (lub ich komi-

tety wyborcze) maj¹ czas na zareje-

strowanie. Przedterminowe wybory

zosta³y zarz¹dzone na niedzielê 7

sierpnia. Lokale wyborcze w ca³ej

gminie w tym dniu czynne bêd¹ w

godzinach 6.00 - 20.00.

Ilu wyborców pójdzie do urn?

Dzi, jeszcze przed og³oszeniem list

z nazwiskami kandydatów, trudno to

oceniæ, ale skoro w ostatnich latach

w wyborach coraz mniej bra³o udzia³

mieszkañców gminy, trudno raczej

spodziewaæ siê, ¿e tym razem gremialnie rusz¹ do g³osowania. Przecie¿

za rok - juz w ustawowym terminie 6 lipca do dyrektora Domu Pomo-

æwiczeñ brali udzia³: Józef Swaczyna -

dotar³a zaadresowana na jego nazwisko

stêpca burmistrza Strzelec Opolskich,

cy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich

starosta strzelecki, Jerzy Garus -

przesy³ka. Wydawa³o siê, ¿e zawiera³a w

wy PSP, Marek Lenart -

nia dyrektora i postanowi³ on powiado-

Powiatowy

miæ o tym fakcie stra¿ po¿arn¹. Z kolei

Inspektor

wej Policji, Stanis³aw Marek - dyrek-

tor DPS w Strzelcach Opolskich, Ja-

Inspektora Sanitarnego i Komendê Po-

nusz Filipkowski - Naczelnik ds. ope-

wiatow¹ Policji. Informacja o mo¿liwym

racyjnych Komendy Powiatowej PSP,

zagro¿eniu trafi³a równie¿ do burmistrza

Rajmund Sus - naczelnik Wydzia³u Za-

Strzelec Opolskich oraz starosty strze-

rz¹dzenia Kryzysowego Starostwa, Jan

leckiego.

Bogusz - kierownik Referatu Obrony

Dyrektorowi DPS-u polecono do-

Cywilnej i Spraw Wojskowych.

pilnowanie, aby osoby, które zetknê³y

Jak obchodziæ siê z przesy³k¹

siê do tej pory z przesy³k¹ nie opuszcza-

niewiadomego pochodzenia? Naj-

³y pomieszczeñ, w których siê znajduj¹ i

wa¿niejsze wskazówki:

pozamyka³y w nich okna, by nie wyko-

*

nywa³y przy niej manipulacji. Pensjo-

nariusze DPS musieli pozostaæ w swoich

przesy³ki, która budzi nasze jakie-

kolwiek podejrzenia nie nale¿y
otwieraæ, poruszaæ, przesuwaæ ani

pokojach.

Na miejscu zdarzenia dzia³aniami

*

kierowa³ Powiatowy Inspektor Sanitar-

ny wraz z pracownikiem Oddzia³u Epi-

demiologii. Zebra³ informacje dotycz¹-

*

ce stanu przesy³ki (nie rozpakowana,
wewn¹trz wyczuwalna substancja w for-

przenosiæ;

takt z ni¹ (4), po czym wyda³ zakaz

*

opuszczania przez nie gabinetu dyrek-

tora DPS do czasu otrzymania informa-

cji o wyniku badania laboratoryjnego.

Policja zabezpieczy³a teren przed

*

ria³u wybuchowego. Stra¿ Po¿arna za-

pakowa³a przesy³kê i zawioz³a j¹ do Wo-

pomieszczenie, w którym odebra-

limy przesy³kê nale¿y szczelnie
czyæ klimatyzacjê itp.)

nie pomieszczenia przez osoby nara¿o-

u¿yciem rodków

biologicznych przeprowadzenie takich

æwiczeñ wydawa³o
siê

konieczne,

choæby z powodu

p r a k t y c z n e g o
sprawdzenia wspó³dzia³ania

s³u¿b

zakanej na inne osoby;

do pomieszczenia, w którym ode-

brana zosta³a przesy³ka, nale¿y

szczebla powiato-

wego odpowiedzialnych za bezpieczeñ-

Ostatnie wydarzenia w Londynie przy-

pominaj¹ nam o koniecznoci zwrócenia

we zachowania ludzi lub znajduj¹ce siê

w dziwnych miejscach, pozostawione
bez opieki paczki lub pakunki.

Jeli w miejscu publicznym, na imprezie czy zakupach zauwa¿ysz:

*

oraz inspekcji sani-

tarnej. Dlatego te¿
na miejsce przepro-

NIE B¥D OBOJÊTNY
ZAREAGUJ !!!

*

zg³o o tym s³u¿bom porz¹dkowym,

*

jeli to niemo¿liwe - zadzwoñ:

które znajduj¹ siê na miejscu

997 - Policja

998 - Stra¿ Po¿arna

999 - Pogotowie Ratunkowe

publicznej.

112 - Telefon alarmowy

siedzibie

Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej w

Strzelcach

Opol-

skich podsumowania æwiczeñ doko-

na³ Powiatowy Ze-

spó³ Reagowania
Kryzysowego
niepe³nym

w

sk³a-

dzie. W omówieniu

Remont obiektu trwa³ niemal dwa
cel przeznaczy³y - poza gmin¹, która zabezpiecza³a na ten cel pieni¹dze
w swoim bud¿ecie - Fundacja Rozwoju l¹ska i Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska.
I to ich przedstawicielom ser-

-

decznie dziêkowa³a wójt Brygida Pytel podczas uroczystej inauguracji nowego profilu dzia³alnoci obiektu.
O wyposa¿enie nowoczesnego
gabinetu rehabilitacyjnego zadba³a
Caritas Diecezji Opolskiej. Wyposa¿ony zosta³ w sprzêt do magnoterapii, laseroterapii oraz do zabiegów ultradwiêkami i pr¹dami. Mo¿na tu
bêdzie równie¿ skorzystaæ z fizykoterapii oraz masa¿u leczniczego.
W budynku, jak wspomnielimy,
mieci siê gabinet rehabilitacyjny, ale

Nie ma ¿adnego zapisu mówi¹-

cego o tym - mówi Stanis³aw Kun-

stler, dyrektor Delegatury Pañstwo-

wej Komisji Wyborczej w Opolu. Istotne jest tylko, czy jeden ze zg³o-

szonych kandydatów uzyska 7 sierpnia ponad 50 procent g³osów sposód

tych wszystkich, którzy bêd¹ g³oso-

waæ. Jeli nie - dwaj kandydaci, któ-

rzy uzyskali w pierwszej turze g³osowania najwiêksz¹ liczbê g³osów

przechodz¹ do drugiej tury. Jej termin Pañstowa Komisja Wyborcza
wyznacza 14 dni po pierwszym terminie wyborów.

Zapisa³a mg.

przecie¿ dzia³alnoæ Caritas w Otmicach jest znacznie szersza. Mo¿na
bêdzie oczwcie liczyæ równie¿ na
zabiegi pielêgnacyjne w domach.
Na uroczystoci zwi¹zanej z
otwarciem obiektu w Otmicach zaproszeni gocie przekazali prezenty,
maj¹ce wspomóc tutejsz¹ Caritas.
Wród nich znalaz³ siê m.in. inhalator przekazany w imieniu Zarz¹du
Powiatu Strzeleckiego przez wicestarostê Waldemara Gaidê oraz sprzêt
do terapii manualnej, przekazany
przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bernarda
Klytê.

Debata o drogach
dok. ze str.2

ramach inicjatyw so³eckich.

G³ówne wnioski z odbytej deba-

ty drogowej s¹ mo¿e trywialne, ale
rzeczywiste  potrzeby dzia³añ inwestycyjnych i utrzymaniowych na

drogach powiatowych s¹ przeogrom-

ne, potrzebne s¹ znaczne rodki finansowe dla powstrzymania degra-

dacji dróg, nale¿y kontynuowaæ

s³uszn¹ i racjonaln¹ tendencjê inwestycyjn¹, szczególnie w zakresie poprawy b.r.d.

Opracowa³: Andrzej FUL

Dwukrotnie wiêcej kontroli
W tym roku polscy rolnicy z³o¿yli o ok. 100 tysiêcy wiêcej wniosków

o dop³aty bezporednie ni¿ w roku 2004. Na Opolszczynie z³o¿ono 30,7
tysiêcy wniosków, a w powiecie strzeleckim 2.188.

Od po³owy lipca rozpoczê³y siê  i jest to wymóg unijny  tzw. kontro-

le na miejscu, które maj¹ stwierdziæ, czy dane zawarte we wniosku zgod-

ne s¹ ze stanem faktycznym. Podobne kontrole prowadzone by³y tak¿e w
ubieg³ym roku.

O ile jednak rok temu skontrolowano 5,5 proc. wszystkich gospodarstw na Opolszczynie, o tyle w

Kierownik Biura Kontroli na Miej-

nek u¿yt ecznoci

wej

budynku po by³ym przedszkolu.
S¹siaduj¹ z ni¹ tu wietlica wiejska i

samochód budz¹cy twoje podejrzenia

lub znajdziesz sie w innej niecodzienenej sytuacji

wadzenia æwiczeñ

Komendy Powiato-

Caritas znalaz³a swoj¹ siedzibê w

roku bie¿¹cym bêdzie ich dwukrot-

wyznaczono budy-

W

gabinetem rehabilitacji uruchomiona

podejrzanie lub dziwnie zachowuj¹ce siê osoby,

pozostawion¹, porzucon¹ paczkê lub przedmiot

stwo, w tym wypad-

ku: policji, stra¿y

Rajmund Sus

szczególnej uwagi na wszelkie nietypo-

*

Jedna z najnowszych w naszym

pozwoli zwiêkszyæ Twoje bezpieczeñ-

Szanowni Pañstwo!

*

nego. Mi³oæ niejedno ma imiê.

lata, a spor¹ czêæ rodków na ten

brana zosta³a przesy³ka nie nale¿y

przeprowadzenia
naszego

przez ni¹ akcji. Nic w tym dziw-

wpuszczaæ ani wypuszczaæ ¿adnych

stwo i Twoich bliskich.

W zwi¹zku z ci¹g³ym zagro¿eniem

kraju, w tym mo¿-

- jest wachlarz organizowanych

cis³e przestrzeganie tych zaleceñ

ne, które mia³y kontakt z przesy³k¹.

To by³y tylko æwiczenia.

liwymi atakami z

nych spo³eczeñstw czy rodowisk

sowaæ.

uwagi na to PPIS zezwoli³ na opuszcze-

terenie

nicowane, podobnie jak szeroki i dostosowany do potrzeb konkret-

A wiêc - czy frekwencja w przed-

terminowych wyborach jest wa¿na?

rych nale¿y siê bezwzglêdnie sto-

noæ w niej czynników zakanych. Z

na

alnej i zbiorowej - s¹ bardzo zró¿-

siedziba ko³a DFK.

wydadz¹ dalsze zalecenia, do któ-

przebada³o przesy³kê i wykluczy³o obec-

nej przez ni¹ pomocy - indywidu-

do pomieszczenia, w którym ode-

podejm¹ odpowiednie dzia³ania i

logicznej w Opolu. Laboratorium WSSE

cz¹tku funkcjonowania Caritas
Polska na Opolszczynie. Caritas
to bratnia mi³oæ. Formy stosowa-

zosta³a w Otmicach 1 lipca.

domiæ odpowiednie s³u¿by (stra¿

dopuciæ s³u¿by ratunkowe, które

jewódzkiej Stacji Sanitarno  Epidemio-

W tym roku mija 15 lat od po-

po¿arna, policja);

rozprzestrzenianie siê choroby

DPS, blokuj¹c dojazd do budynku oraz

przez starostwo inhalator

nale¿y o niej natychmiast powia-

osób aby ograniczyæ ewentualne

wykluczy³a obecnoæ w przesy³ce mate-

dy rzeczywicie bêd¹ g³osowaæ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Izbicko Jacek Sleziona odbiera ufundowany

województwie stacja opieki wraz z

zamkn¹æ (zamkn¹æ okna, wy³¹-

mie proszku) i iloci osób maj¹cych kon-

terroru

S a n i t a r n y,

Sekcji Prewencji Komendy Powiato-

atak bioterrorystyczny, powiadomi³ o

zdarzeniu Pañstwowego Powiatowego

aktów

Pañstwowy

Krzysztof Jêdryszczak - Naczelnik

dyspozytor stra¿y, z uwagi na mo¿liwy

choæ to wcale nie przes¹dza, ¿e wte-

za-

Stefan Sz³apa - Komendant Powiato-

rodku proszek. Wzbudzi³o to podejrze-

odbêd¹ siê ponownie - mówi wielu,

Mo¿na zadzwoniæ równie¿ do Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Wojewody pod bezp³atny nr 0 800 163 136.

W³aciwe s³u¿by, tak jak zawsze, bêd¹ czuwaæ nad naszym
bezpieczeñstwem. Tym bardziej, ¿e na wiecie pojawi³y siê
nowe zagro¿enia. My tak¿e musimy nauczyæ siê na nie reagowaæ.

ZAWSZE wykonuj polecenia s³u¿b
porz¹dkowych i ratowniczych.

nie wiêcej  mówi Wojciech Szota scu Opolskiego Oddzia³u Regionalnego ARiMR.  To wynik stwierdzonych nieprawid³owoci. W tych województwach, w których pomiêdzy
wnioskami a rzeczywistym stanem
ujawnionym podczas kontroli rozbie¿noci przekracza³y poziom 20
proc., zostanie skontrolowanych 11
proc. gospodarstw. Dotyczy to równie¿ województwa opolskiego, a tym
samym  powiatu strzeleckiego. Na
Opolszczynie przeprowadzono w
2004 r. blisko 1900 kontroli, z czego
1.440  metod¹ tradycyjn¹, a 441 
metod¹ foto (przy wykorzystaniu
zdjêæ satelitarnych), g³ównie w powiecie kluczborskim. Dodam, ¿e w
ten sposób sprawdzano tylko niektóre powiaty na terenie 5 województw
w kraju.

W tych liczbach mieszcz¹ siê
oczywicie kontrole w gospodarstwach powiatu strzeleckiego, w którym przeprowadzono 101 kontroli
zasadniczych i 7 sprawdzaj¹cych. W
tym roku kontrolerzy odwiedz¹
3.372 gospodarstw w województwie
opolskim, a w powiecie strzeleckim
 ok. 240, ustalone w czterech typowaniach.

Jak typuje siê gospodarstwa do
kontroli? Pierwsza metoda to tradycyjne losowanie, a druga  typowania metod¹ analizy ryzyka. Oznacza
to, ¿e bierze siê pod uwagê kilka parametrów; mo¿e to byæ np. wiêksza
powierzchnia

gospodarstwa,

co

wp³ywa na wielkoæ dop³at. Z ponownymi kontrolami powinni siê te¿
liczyæ ci rolnicy, u których kontrolerzy stwierdzili nieprawid³owoci w
ubieg³ym roku. Jak wspomnia³em
wczeniej  iloæ planowanych kontroli jest spora, potrwaj¹ prawdopodobnie a¿ do po³owy wrzenia.
mg

