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28 lipca 2004 r. odby³a siê XXIV
sesja Rady Powiatu. W jej trakcie rad-
ni debatowali nt. o�wiaty w powie-
cie oraz wys³uchali informacji nt. sta-
nu dróg w naszym regionie. Przyjêli
tak¿e sprawozdanie Zarz¹du Powia-
tu z realizacji porozumienia zawarte-
go z Towarzystwem Spo³eczno-Kul-
turalnym Niemców na �l¹sku Opol-
skim za 2003 rok. W okresie tym stro-
na niemiecka przekaza³a na teren po-
wiatu, zarówno instytucjonalnie jak i
bezpo�rednio dla osób fizycznych,
³¹czn¹ kwotê w wysoko�ci 1.288.380
z³. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê:
- 382.500 z³ na remonty domów

spotkañ w: Balcarzowicach, B³ot-
nicy, Ro¿ni¹towie, Rozmierce,
Jemielnicy, Olszowej, Otmicach
i Suchodañcu;

- 286.600 z³ na doposa¿enie w
sprzêt edukacyjny;

- 433.000 z³  - dofinansowanie dla
ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw;

- 56.600 z³  na nastêpuj¹ce �wiad-
czenia: dofinansowanie kolonii dla
dzieci i m³odzie¿y; wczasy wy-
poczynkowe i rehabilitacyjne dla
seniorów, zakup lekarstw oraz
zapomogi dla osób w potrzebie;

- 129.680 z³ dla SP ZOZ w Strzel-
cach Op. na zakup wideo bron-
choskopu.
W trakcie obrad radni przyjêli na-

stêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu po-

wiatu na 2004 r.;
- w sprawie zakresu i formy infor-

macji o przebiegu wykonania bu-
d¿etu Powiatu Strzeleckiego za I
pó³rocze 2004 r.;
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-  w sprawie zmiany nazwy Ze-

spo³u Szkó³ w Strzelcach Op. na
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych;

- w sprawie ustalenia regulaminu
okre�laj¹cego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli za
pracê oraz zasady przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w
o�wiatowych jednostkach orga-
nizacyjnych na terenie powiatu
strzeleckiego dodatków  do wy-
nagrodzenia i nagród;

- w sprawie przyjêcia regulaminu
przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku akademickim
2004/2005 dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹-
cych uzyskanie �wiadectwa doj-
rza³o�ci/maturalnego;

-  w sprawie przyjêcia regulaminu
przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku akademickim
2004/2005 dla studentów powia-
tu strzeleckiego.
Te informacjê uzupe³niæ nale¿y

istotnym dopowiedzeniem: wów-
czas, kiedy og³oszony zostanie ofi-
cjalnie nowy termin zg³aszania wnio-
sków powiatów na realizacjê progra-
mów stypendialnych � regulaminy
zostan¹ podane do publicznej wia-
domo�ci.

Kolejn¹ uchwa³ê radni przyjêli w
sprawie zmiany Regulaminu Organi-
zacyjnego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op. Zmiany s¹ zwi¹zane
z podporz¹dkowaniem merytorycz-
nym wydzia³ów etatowym cz³on-
kom Zarz¹du.

Równie¿ nastêpna uchwa³a do-
tyczy³a spraw organizacyjnych - za-

twierdzenia zmiany w statucie Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej w Strzel-
cach Op. zwi¹zanej z w³¹czeniem
Bloku Operacyjnego do Oddzia³u
Chirurgii Ogólnej.

Radni w kolejnej uchwale wyra-
zili zgodê na zawarcie umowy najmu
lokalu pomiêdzy Zespo³em Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
a �Intern¹� Sp. z o.o., ul. Opolska
36A, Strzelce Op.

Pozosta³e uchwa³y podjêto:
-  w sprawie: wytypowania kan-

dydata na Cz³onka Rady Nadzor-
czej Opolskiego Regionalnego
Funduszu Porêczeñ Kredyto-
wych Sp. z o.o. � kandydatem
Rady zosta³ Wicestarosta � Wal-
demar Gaida;

- w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dot. zaci¹gniêcia kre-
dytu � zmniejszono wielko�æ kre-
dytu z 4 mln z³ do 3.250.000 z³;

- udzielenia porêczenia kredytu dla
SP ZOZ w Strzelcach w wyso-
ko�ci 1.300.000 z³ zaci¹gniêtego
w celi zabezpieczenia kosztów
projektu pod nazw¹ �zakup
sprzêtu monitoruj¹cego parame-
try ¿yciowe pacjentów dla szpi-
tala� zg³oszonego do sfinansowa-
nia w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
Nastêpna sesja Rady Powiatu za-

planowana jest na 29 wrze�nia. Jej
tematami s¹: sprawozdanie z realiza-
cji bud¿etu za I pó³rocze 2004 r. oraz
informacja Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa o
dzia³alno�ci Inspekcji na terenie po-
wiatu.

/i./

wiatowy Policji w Strzelcach Opol-
skich, a Br¹zowym Krzy¿em Za-
s³ugi � asp. szt. Ryszard Semeniuk.
Br¹zow¹ Odznakê �Zas³u¿ony
Policjant� Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji nada³
nadkom. Tomaszowi Kawarskiemu
oraz m³ asp. Romanowi Konioro-
wi, a Nagrodê Specjaln¹ Komen-
danta Wojewódzkiego Policji
otrzyma³ nadkom. Ryszard Pady-
ku³a.
W trakcie uroczysto�ci odczytano
równie¿ listê awansów s³u¿bowych.

Rozkazem Komendanta G³ów-
nego Policji na stopieñ nadkomi-
sarza mianowani zostali:
kom. Krzysztof  Jêdryszczak
kom. Miros³aw Kocoñ
kom. Ryszard Padyku³a,

a komisarzami mianowano:
podkom. Jerzego Bogusza
podkom. Jolantê Dec
podkom. Marka Wyszkowskiego.

Rozkazem Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Opolu na sto-
pieñ aspiranta sztabowego awan-
sowano:
st. asp. Mariana Buczka
st. asp. Wies³awê Wójcik
st. asp. Ma³gorzatê Oliñsk¹
st. asp. S³awomira Wyszyñskiego

na stopieñ starszego aspiranta:
asp. Mieczys³awa Barana
asp. Piotra Trepkê
asp. Marka B³a¿ewskiego
asp. Arkadiusza Kamiñskiego

asp. Bernarda Koprka
asp. Krzysztofa Cudeckiego
asp. Wies³awa Koniecznego
asp. Mariusza G³adkiewicza

natomiast aspirantem miano-
wano:
m³ asp. Janusza Marcinkowskiego
m³. asp. Krystiana S³awentê
m³. asp. Dariusza Mazurka
m³. asp. Roberta Mostowskiego.

Stopieñ m³odszego aspiranta
otrzymali:
sier¿. szt. Robert Augustyniak
st. sier¿. Marek £abuda
sier¿. Krzysztof £y¿wa

Na stopieñ starszego sier¿an-
ta awansowani zostali:
sier¿. Witold Galeja

sier¿. Roman Gadomski
sier¿. Magdalena B³achut
sier¿. Tomasz Wyspiañski
sier¿. Grzegorz Nem�
sier¿. Andrzej Du³awa
sier¿. Dariusz Marsza³ek,

na stopieñ sier¿anta awanso-
wany  zosta³
st. post. Jacek Zalejski.

Równie¿ Starosta Powiatu Strze-
leckiego przyzna³ nagrody za wzo-
row¹ postawê w s³u¿bie i bardzo do-
bre wyniki w pracy oraz du¿e zaan-
ga¿owanie, odwagê i oddanie dla pra-
cy trzech funkcjonariuszy.
W ten sposób wyró¿nieni zostali:
st. asp. Bernard Koprek, st. sier¿.
Aleksander Barszczewski oraz m³.
asp. Krzysztof £y¿wa.

�wiêto Policji
c.d. ze str. 1

Sta³o siê - od kilku tygodni jeste-
�my w Unii Europejskiej. Ju¿ na star-
cie wiadomo, ¿e Polskê czeka wielo-
letni, mozolny proces niwelowania
ró¿nic gospodarczych, które dziel¹
nas od prawie wszystkich pañstw no-
wej Unii Europejskiej.

Jaki wp³yw na gospodarkê roz-
szerzonej Unii bêd¹ mieli nowi cz³on-
kowie? Jaka bêdzie konkurencyjno�æ
rozszerzonego rynku unijnego? Czy
zjednoczona gospodarka wypadnie
lepiej czy te¿ gorzej w porównaniu z
gospodark¹ Stanów Zjednoczonych
i czy uda siê zrealizowaæ cele usta-
nowione w Strategii Lizboñskiej? Ta-
kich pytañ pojawia siê znacznie wiê-
cej.

Tykaj¹ca bomba demograficzna
Z dok³adnej analizy struktury de-

mograficznej Unii Europejskiej mo¿-
na wywnioskowaæ, ¿e rozszerzona
Unia to tykaj¹ca bomba demograficz-
na z opó�nionym zap³onem. Znacz-
na czê�æ ludno�ci wejdzie niebawem
w okres nieprodukcyjny. Jak ju¿ te-
raz wiadomo, system opieki spo³ecz-
nej dla emerytów szwankuje zarów-
no w krajach dawnej �15�, jak i w no-
wych krajach cz³onkowskich. Mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e kluczowym pro-
blemem rozszerzonej Unii w najbli¿-
szych latach bêd¹ nak³ady na op³aty
spo³eczne, a w szczególno�ci na utrzy-
manie coraz starszego spo³eczeñstwa.
Taki problem bêdzie mia³ daleko id¹-

Parê spostrze¿eñ
o nowej UNII

ce skutki w bud¿etach poszczegól-
nych krajów, a w szczególno�ci w
deficytach bud¿etowych. Prze³o¿y
siê to na trudno�ci w utrzymaniu,
b¹d� spe³nieniu warunków konwer-
gencji ustalonych w Maastricht. Po
drugie, mo¿e to utrudniæ poprawê
konkurencyjno�ci tych gospodarek,
dlatego, ¿e poszczególne pañstwa
mog¹ mieæ trudno�ci z prowadzeniem
elastycznej polityki fiskalnej.

Ca³a gospodarka 25 krajów UE
jest warta 9 613 mld EUR. Naj-
wiêksz¹ gospodark¹ nowych krajów
cz³onkowskich jest gospodarka Pol-
ski z PKB szacowanym na 202 mld
EUR, nastêpnie czeska - 78 mld EUR
i wêgierska z PKB 69 mld EUR.
Oznacza to, ¿e Polska jest najwiêk-
szym nowym rynkiem i znaczna
czê�æ przedsiêbiorstw dawnej �15�
bêdzie chcia³a zaistnieæ w³a�nie na
polskim rynku. Pojawiaj¹ siê ju¿ na-
wet opinie w�ród unijnych biznes-
menów, ¿e ten, kto wywalczy sobie
dobr¹ pozycjê na polskim rynku,
bêdzie móg³ jednoczenie opanowaæ
inne rynki nowych pañstw cz³onkow-
skich.

Korzystne jest usytuowanie
geograficzne Polski, która stanie siê
naturalnym pomostem pomiêdzy
Uni¹ a Rosj¹. W zwi¹zku z tym wie-
le przedsiêbiorstw, które bêd¹ chcia-
³y odnie�æ sukces na rynku rosyjskim
zdecyduje siê na zak³adanie baz w

dok. na str. 6

W marcu we wszystkich mediach
pojawi³a siê wiadomo�æ, która zelek-
tryzowa³a uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych i studentów z niebogatych
rodzin, mieszkaj¹cych na obszarach
wiejskich i w miastach do 5 tysiêcy
mieszkañców. Oto dziêki programo-
wi EFS,  finansowanemu z unijnych
funduszy, pojawi³y siê szanse na
uzyskanie przez nich stypendiów.

Zbierano wiêc zg³oszenia. Ich
ilo�æ s³u¿y³a samorz¹dom powiato-
wym jako podstawa opracowania i
przygotowania wniosków w ramach
wojewódzkich programów rozwoju
regionalnego. Nie inaczej by³o i w po-
wiecie strzeleckim. Zainteresowanie
uczestnictwem w programie stypen-
dialnym zg³osi³o wówczas 481
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i
136 studentów z naszego terenu.

20 kwietnia w Urzêdzie Marsza³-
kowskim Województwa Opolskiego
odby³o siê spotkanie z przedstawi-
cielami starostw powiatowych
Opolszczyzny, na którym przedsta-
wiono informacje o �rodkach, jakie
mog¹ zostaæ przeznaczone na progra-
my stypendialne w naszym woje-
wództwie oraz o szacunkowej liczbie
uczniów i studentów kwalifikuj¹cych
siê do uzyskania pomocy. Wynika³o
z nich, ¿e potrzeby s¹ znacznie wiêk-
sze ni¿ mo¿liwo�ci finansowe wyni-
kaj¹ce ze ZPORR. Po dyskusji po-
stanowiono wiêc obni¿yæ maksy-
maln¹ kwotê stypendium do 150 z³ w
przypadku uczniów i do 250 z³ w
przypadku studentów. Ustalono, ¿e
kryterium dochodu na cz³onka rodzi-
ny w wysoko�ci 504 z³ pozostanie
na niezmienionym poziomie, ale
pierwszeñstwo w pomocy stypen-
dialnej bêd¹ mia³y osoby o najni¿-
szych dochodach. Potem zapad³a na

d³ugi czas cisza.
Wydawa³o siê, ¿e wszystko,

choæ �lamazarnie, toczy siê wyzna-
czonymi torami. Dok³adniej: tak mo-
g³o wydawaæ siê tym, którzy nie byli
i nie s¹ tematem zainteresowani. Ci,
którzy chcieli dostaæ takie stypen-
dium, czuli siê coraz bardziej znie-
chêceni i rozczarowani s³yszanymi
starostwie odpowiedziami, z których
wynika³o, ¿e sprawa jest ci¹gle w
toku. Ci, którzy takich odpowiedzi
musieli udzielaæ, byli tym równie
zmêczeni, bo przecie¿ ile¿ mo¿na
mówiæ, ¿e ostateczny termin roz-
strzygniêcia konkursu i sfinalizowa-
nia sprawy ci¹gle jest bli¿ej niezna-
ny, a w dodatku � wcale od nich nie
zale¿y. Ostateczny, kolejny ju¿, ter-
min, zg³aszania projektów z powia-
tów Opolszczyzny, podobnie jak i
wszêdzie indziej, mia³ up³yn¹æ w
ostatnim tygodniu lipca.

Jednak 13 lipca w �Rzeczpospo-
litej� ukaza³a siê  informacja o tym,
¿e w ca³ym kraju wszystkie progra-
my stypendialne s¹ zagro¿one, bo
brak przepisów wykonawczych. O
stypendiach znów w mediach zrobi-
³o siê g³o�no.

W ostatnich dniach lipca Zarz¹d
Województwa Opolskiego rozes³a³
do starostów, prezydentów, burmi-
strzów i wójtów pismo, w którym
pojawia siê informacja o �koniecz-
no�ci odwo³ania kolejnego terminu
naboru wniosków projektowych,
który zaplanowany by³ w terminie
23-30 lipca 2004 r., co spowodowa-
ne jest brakiem rozporz¹dzeñ wy-
konawczych do Ustawy o Narodo-
wym Planie Rozwoju�.

Nowy termin przyjmowania
wniosków ma zostaæ ustalony.

m.g.

Stypendia - i co dalej?


