Prezentowane obok zdjêcie przedsta-

wia tereny przewidziane pod inwestycjê przy wêle autostrady w Olszowej.

Pierwszy inwestor ju¿ jest, miejmy
nadziejê nied³ugo przyjd¹ nastêpni.

Irlandczycy
pod Strzelcami
Miasto i gmina Ujazd w powiecie strzeleckim dysponuje bodaj

Przeczytaj!
* Sesja Rady Powiatu
* Oferty pracy
* Emerytura za gospodarstwo
* Dlaczego Rada Miasta
w Strzelcach pomaga
szpitalowi
* Nie jestem pieniaczem
- mówi prof. Bartodziej
* Nowy rozk³ad jazdy PKS

najatrakcyjniejszymi aktualnie terenami inwestycyjnymi w
ca³ym województwie opolskim.

- Jak to jest, kiedy siê ma tak¹ kurkê, która ju¿ w niedalekiej

przysz³oci ma zacz¹æ znosiæ z³ote jaja? - pytam gospodarza

tego terenu

Jest strategia...
czyli  czy mamy
kolejnego
pó³kownika?

burmistrza Tadeusza Kaucha.

dok. na str. 4

Media bombarduj¹ nas informacjami o morderstwach, napadach, zuchwa³ych kradzie¿ach. A jak jest w naszym powiecie?

Powiat bezpieczny,
ale kilku miejsc unikaj

30 czerwca Rada Powia-

tu Strzeleckiego przyjê³a

Strategiê Rozwoju Powiatu

Strzeleckiego do roku 2015

Nie

wraz z Planem Rozwoju Lo-

notujemy

Strzelecki szpital wzbogaci³ siê
niedawno o nowy sprzêt - wideogastroskop.
Gastroskop to podstawowe urz¹dzenie na ka¿dym oddziale wewnêtrznym. Trudno wiêc pracowaæ,
wzrostu

prze-

stêpstw gronych  przeciwko ¿yciu,

kalnego Powiatu Strzelec-

zdrowiu czy mieniu wielkiej warto-

kiego na lata 2004-2006.

ci, statystyki w powiecie zdomino-

W po³owie maja publikowalimy

wa³y drobniejsze przestêpstwa, bar-

na ³amach naszego dwutygodnika

dzo dokuczliwe. W I pó³roczu tego

projekt pierwszego z tych dokumen-

roku zanotowalimy 132 kradzie¿e z

tów prosz¹c o Pañstwa opinie. By³a

w³amaniem i 171 kradzie¿y zwy-

to tylko czeæ procesu konsultacji.

k³ych, a tak¿e 26 kradzie¿y samo-

Na podstawie uwag i propozycji

chodów. Z naszego rozpoznania jed-

opracowano koñcowy dokument.

nak wynika, ¿e choæ dochodzi do nich
na naszym terenie, to jednak w wiêk-

Czy to ju¿ koniec? Czy gotowy do-

szoci s¹ dzie³em ludzi na gocin-

kument obci¹¿y pó³kê w jakim gabinecie i na tym skoñczy siê jego
przydatnoæ?
Na pewno nie. Ju¿ sam przyjêty
Czy na parkowych alejkach mo¿emy spacerowaæ spokojnie?

dokument zawiera program jego
wdra¿ania i aktualizacji. Równie¿
radni w dyskusji podkrelali znacze-

-

Czy to bezpieczny region?  z

nie w³anie aktualizacji i wprowadza-

tym pytaniem zwróci³am siê do Mi-

nia w ¿ycie jego zapisów.

ros³awa Kutyni, zastêpcy komen-

Co ciekawe strategia oprócz analizy sytuacji, zaprezentowania wizji
i kierunków dzia³añ przytacza równie¿ konkretne zadania jakie powinny byæ zrealizowane w najbli¿szych
latach. Jeszcze dalej idzie Program
Rozwoju Lokalnego Powiatu Strzeleckiego wymieniaj¹c nie tylko zadania do realizacji w okresie 2004 
2006, ale równie¿ wskazuj¹c rodki,
jednostki odpowiedzialne za ich redok. na str. 4

danta powiatowego policji w Strzelcach Opolskich.
-

Z naszego punktu widzenia mo¿-

na powiedzieæ, ¿e to powiat bezpieczn y.

Przemawia

za

tym

choæby

wskanik zagro¿enia przestêpczoci¹
na 10.000 mieszkañców. W województwie opolskim plasujemy siê
pod tym wzglêdem na 11 miejscu ostatnim, czyli najlepszym. U nas ten
wskanik wynosi 238, a na przyk³ad
w powiecie opolskim 408, jeszcze
wiêcej w nyskim  464. To pierwszy

stêpstw, utrzymuj¹ca siê na podob-

w naszym szpitalu. O remoncie jednego jeszcze mo¿na by³o myleæ, ale
drugi z nich kompletnie nie nadawa³
siê do naprawy, przede wszystkim
dlatego, ¿e by³aby zbyt droga - jej
koszt

w³aciwie

przewy¿sza³by

wartoæ nowego sprzêtu. Dlatego te¿
od roku te¿ w planach inwestycyjnych ujêty by³ zakup wideogastroskopu. Termin nieco siê przesuwa³,
ale kupno wreszcie sta³o siê faktem.
Od koñca czerwca nowy sprzêt ju¿

ne, ¿e w powi¹zaniu z miejscowymi.
-

Jakie marki najlepiej id¹?

-

Dwu- i trzyletnie VW, zw³asz-

cza passaty oraz audi. Wiêkszoæ z

¿e wywo¿one s¹ do krajów by³ego
ZSRR  w ostatnich 4 latach ukradzione u nas samochody znajdowano

nich. W pierwszym pó³roczu zano-

w Moskwie, na Ukrainie i Bia³orusi;

towalimy w powiecie strzeleckim 22

jeden zosta³ zatrzymany przez stra¿

rozboje, jeden rozbój z broni¹, 12 po-

graniczn¹ na wschodniej granicy. Su-

³¹czonych z uszczerbkiem na zdro-

geruje to, ¿e kradzie¿e dokonywane

wiu oraz 13 bójek lub pobiæ. W ana-

s¹ na konkretne zlecenie. Tak¹ opiniê

logicznym okresie ub. roku tego typu

potwierdzaj¹ fakty: kradzie¿ z po-

zdarzeñ by³o mniej (np.18 rozbojów),

dwórka noc¹, dokonana niemal bez-

ale trzeba dodaæ, ¿e wzros³a te¿ wy-

szelestnie albo na przyk³ad nieudana

krywalnoæ, co ma wp³yw na liczby.

próba kradzie¿y w naszym powiecie

Beznamiêtnie patrz¹c na dane mo¿na

zielonego passata, powtórzona w

powiedzieæ: niewiele, ale na przy-

powiecie krapkowickim  te¿ bez

du¿o.

gdy zepsuj¹ siê obydwa? Z tak¹ w³anie sytuacj¹ mielimy do czynienia

funkcjonuje.

nym poziomie, jak w latach poprzed-

k³ad te 13 pobiæ to o trzynacie za

gdy takie wysiada jedno, a co wtedy,

nych wystêpach, choæ niewykluczo-

nich na niemieckich tablicach. Bywa,
argument. Drugi to dynamika prze-

Wideogastroskop
ju¿ dzia³a

dok. na str. 2

To kolejne urz¹dzenie, które
mo¿e byæ pod³¹czone do jednego procesora i toru wizyjnego, jakim dysponuje szpital. Eksploatacja wszystkich jest wiêc tañsza, ni¿ by³aby
wówczas, gdyby do ka¿dego urz¹dzenia oddzielnie kupowano osobny monitor. Dwa inne to: wideobronchofiberoskop, u¿ywany na oddziale intensywnej opieki medycznej i
wideokolonoskop. Ten, podobnie jak
nowo kupiony wideogastroskop, s³u¿y do diagnostyki przewodu pokarmowego. Dzi, jak mówi¹ lekarze,
mo¿na w strzeleckiej placówce poogl¹daæ wszystkie dziurki pacjentów.
Ilekroæ pisalimy o zakupie nowego i nowoczeniejszego sprzêtu do
dok. na str. 5

