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Skutki klêski ¿ywio³owej niektórzy mieszkañcy powiatu strzeleckiego odczuli
sami, albo w czasie powodzi w 1997 roku, albo po przej�ciu huraganu w
sierpniu ubieg³ego roku. £atwo wiêc by³o odpowiedzieæ na apel rolników z
powiatu brzozowskiego (Podkarpacie), poszkodowanych w powodzi w lipcu
tego roku. Odzew by³ spory: w sumie zebrano 80 ton zbo¿a i prawie 1,35 tony
ziemniaków. Poni¿ej przedstawiamy plon pomocy w poszczególnych gmi-
nach:

Gmina Le�nica � 20,9 t zbo¿a
Gmina Jemielnica � 6,6 t zbo¿a oraz 1,2 t ziemniaków
Gmina Izbicko � 5,35 t zbo¿a i 1 worek ziemniaków

Gmina Kolonowskie � 1,65 t zbo¿a oaz 2 worki ziemniaków
Gmina Zawadzkie � 3,6 t zbo¿a
Gmina Ujazd � 11,75 t zbo¿a

Gmina Strzelce Opolskie - 30 ton zbo¿a

Rolnicy � rolnikom

Na 29 wrze�nia zaplanowano
XXV sesjê Rady Powiatu Strzelec-
kiego. Dzi�, ze wzglêdu na cykl dru-
ku naszego dwutygodnika, prezentu-
jemy jej porz¹dek obrad. Do relacji
wrócimy w przysz³ym numerze.

Zasadniczy temat to przyjêcie
sprawozdania Zarz¹du Powiatu z wy-
konania bud¿etu powiatu za I pó³ro-
cze 2004 r. Kolejny to informacja Mi-
ros³awa Gajdziñskiego - Kierownika
Oddzia³u Terenowego Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Ro�lin i
Nasiennictwa nt. dzia³alno�ci Inspek-
cji na terenie powiatu w 2003 r.

Przewidziano równie¿ podjêcie
nastêpuj¹cych uchwa³:
- w sprawie wprowadzenia zmian

w uchwale nr XVI/129/04 z
28.01.2004 r. dot.  bud¿etu po-
wiatu strzeleckiego na rok 2004,

- w sprawie udzielenia porêczenia

Sesja  Rady  Powiatu
kredytu SP ZOZ w Strzelcach
Op.,

- w sprawie wyra¿enia zgody na
zabezpieczenie prawid³owego
wydatkowania �rodków MENiS
w formie weksla �in blanco�,

- w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwa³y bud¿etowej na
rok 2005,

- w sprawie zmiany bud¿etu po-
wiatu na rok 2004,

- w sprawie przyjêcia regulaminu
przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku akademickim
2004/2005 dla uczniów powiatu
strzeleckiego,

- w sprawie przyjêcia regulaminu
przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku akademickim
2004/2005 dla studentów powia-
tu strzeleckiego,

- w sprawie odst¹pienia od odwo-

O trudnej sytuacji w s³u¿bie
zdrowia dyskutowaæ bêd¹ 18 pa�-
dziernika w strzeleckim staro-
stwie przedstawiciele Narodowego
Funduszu Zdrowia, dyrektorzy
ZOZ-ów i starostowie z ca³ej
Opolszczyzny.

Spotkanie, zorganizowane z ini-
cjatywy Starosty Strzeleckiego, po-
�wiêcone bêdzie obecnej sytuacji
s³u¿by zdrowia � zarówno w kon-
tek�cie wprowadzonej w sierpniu
tego roku ustawy zdrowotnej, jak i
obecnego zad³u¿enia szpitali � jak i
prognozom na rok 2005.

Zapraszamy na to spotkanie
równie¿ naszych parlamentarzystów
� mówi Józef Swaczyna. � Chcemy
us³yszeæ od nich, jakie zajm¹ stano-
wisko wobec ustawy bud¿etowej na
rok przysz³y, w której przecie¿ za-

Debata o s³u¿bie zdrowia
- w³a�nie w Strzelcach Op.

pisane bêd¹ �rodki na s³u¿bê zdro-
wia. Za po�rednictwem Zwi¹zku Po-
wiatów Polskich chcemy w³¹czyæ w
podobn¹ akcjê, skierowan¹ do
wszystkich parlamentarzystów, sa-
morz¹dy powiatowe w ca³ym kraju.
Z nowej ustawy zdrowotnej, wpro-
wadzonej tak niedawno, bo w sierp-
niu br. niczego na temat rozwi¹zania
kwestii tzw. �ustawy 203� nie mo¿-
na siê dowiedzieæ. Obci¹¿enia zosta-
³y szpitalom narzucone, ale nikt nie
wskaza³ �róde³ pokrycia tych wydat-
ków. Efekty znamy wszyscy. Jak ten
problem zostanie rozwi¹zany w roku
przysz³ym? Jak bêd¹ wygl¹da³y szpi-
talne kontrakty? Jak kszta³towaæ siê
bêdzie zad³u¿enie placówek szpital-
nych w 2005 roku? Problemów nie
brakuje. W dodatku wszystkie w
istotny sposób dotycz¹ nas wszyst-
kich � dodaje J. Swaczyna.

³ania darowizny nieruchomo�ci,
- w sprawie wyst¹pienia Powiatu

Strzeleckiego ze Stowarzyszenia
Samorz¹dowego A-4

- w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa,

- w sprawie wyra¿enia opinii do-
tycz¹cej projektu uchwa³y Sejmi-
ku Województwa Opolskiego w
sprawie przekszta³cenia Samo-
dzielnego Wojewódzkiego Szpita-
la dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. Ks. Biskupa Józefa
Nathana w Branicach,

- w sprawie wprowadzenia zmian
w zakresie wielko�ci �rodków z
Pañstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczonych na finansowanie
zadañ powiatu w zakresie rehabi-
litacji zawodowej i zatrudnianiu
oraz  w zakresie rehabilitacji spo-
³ecznej.

zaprasza na szkolenie

Stowarzyszenie
�Promocja Przedsiêbiorczo�ci� w Opolu

Regionalna Instytucja Finansuj¹ca

�Rola instytucji finansowych w pozyskiwaniu
dotacji z funduszy strukturalnych przez

przedsiêbiorców i rolników�

wspó³organizatorami szkolenia s¹:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie Przedsiêbiorczo�ci
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opolski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych

Szkolenie odbêdzie siê w Sali Narad Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich

15.10.2004 od godz. 10.00
Szkolenia maj¹ charakter otwarty i s¹ bezp³atnie

W Warm¹towicach  trwaj¹ du¿e
prace ziemne przy budowie kanali-
zacji. Wykonawca, który wygra³ prze-
targ na wykonanie kanalizacji w tej
miejscowo�ci do koñca pa�dziernika
planuje zakoñczyæ prace. Obecnie
wykonywany pierwszy etap kanali-
zacji wsi kosztowaæ bêdzie blisko
1.880 tys. z³otych. Na ten projekt
gminie uda³o siê uzyskaæ �rodki z fun-
duszu Unii Europejskiej SAPARD.
Czym ta inwestycja ró¿ni siê od in-
nych, jakich nie brakuje w gminach?

Dlaczego to Warm¹towice, a nie
inna wie�, czy dzielnica miasta jest w
takim tempie kanalizowana? Otó¿ jak
pokaza³y wielokrotne badania i anali-
zy, Warm¹towice le¿¹ na terenie któ-
ry bardzo ³atwo przepuszcza w g³¹b
wszelkie zanieczyszczenia. Badania
wody wykaza³y, ¿e ta pobierana z
ujêcia w Warm¹towicach nie spe³nia-
³a ¿adnych norm jako�ciowych. Za-
nieczyszczenie spowodowane zosta-
³o w³a�nie przesi¹kaj¹ce do zbiornika
wody podziemnej �cieki wytwarza-
ne przez mieszkañców i ich zwierzê-
ta gospodarskie. Szybka naprawa
tego stanu by³a wiêc niezbêdna z
dwóch powodów � po pierwsze
ochrony podziemnego zbiornika
wody pitnej GZWP 333, a po drugie
� konieczno�ci dostarczenia miesz-
kañcom czystej wody do picia. Od
ponad roku mieszkañcy so³ectwa pij¹
ju¿ czyst¹ wodê ze Strzelec Opol-
skich � inwestycjê tê zrealizowano
równie¿ przy wsparciu finansowym
Unii Europejskiej. Wkrótce �cieki
pop³yn¹ nie do ziemi, a do oczysz-

Warm¹towice � inwestycja z g³ow¹

czalni w... Strzelcach Opolskich. To
drugi punkt, przemawiaj¹cy za wy-
borem Warm¹towic jako prioryteto-
wej inwestycji kanalizacyjnej. Gmi-
na Strzelce Opolskie zawar³a bowiem
w 2003 roku z gmin¹ Jemielnica po-
rozumienie w sprawie wspólnej go-
spodarki �ciekowej. W porozumie-
niu znalaz³ siê zapis, ¿e w³a�nie War-
m¹towice (obok B³otnicy Strzelec-
kiej) zostan¹ przy³¹czone do jemiel-
nickiej instalacji kanalizacyjnej, co
wyeliminuje konieczno�æ bardzo
kosztownej budowy  nowej oczysz-
czalni. Rozwi¹zanie to jest wiêc ca³-
kowicie uzasadnione z punktu widze-
nia pieniêdzy podatników. Oczywi-
�cie nie bez znaczenia jest te¿ fakt,

Remont drogi
miêdzy

Centaw¹
a B³otnic¹
Strzeleck¹

Jednym z zadañ planowanych na
ten rok w ramach remontów na-
wierchni dróg by³ remont nawierchni
odcinka 810 m pomiêdzy Centaw¹ a
B³otnic¹ Strzeleck¹. Utrwalenie na-
wierzchni drogi smo³k¹ i grysem oraz
uzupe³nienie wszelkich ubytków zo-
sta³o wykonane kosztem ok. 20 ty-
siêcy z³.

Odbiór prac nast¹pi³ 27 wrze�nia.

¿e budowa kanalizacji w Warm¹to-
wicach zakwalifikowa³a siê do refun-
dacji z funduszy unijnych.

Wspomnieæ trzeba równie¿, ¿e
przy okazji robót kanalizacyjnych i
zwi¹zanych z nimi wykopów strze-
lecka firma wodoci¹gowa dokonuje
niezbêdnych remontów i wymiany
rozdzielczej sieci wodoci¹gowej. Taka
koordynacja prac oszczêdza pieni¹-
dze firmy (remont sieci wodoci¹go-
wej w ca³o�ci realizowany jest ze
�rodków spó³ki komunalnej) i jedno-
cze�nie do minimum skraca niedogod-
no�ci zwi¹zane z konieczno�ci¹ pro-
wadzenia w takich przypadkach prac
ziemnych.

/p/

Tak dzi� rozkopane s¹ Warm¹towice, za to jutro...


