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P O W I A T

Sesja Rady Powiatu
Na ostatniej w I pó³roczu sesji

Rady Powiatu, 30 czerwca, ostatecz-

nie skompletowano sk³ad Zarz¹du
Powiatu Strzeleckiego. Starosta Jó-

resatem bêd¹ parlamentarzyci z te-

renu województwa opolskiego, mi-

wane w tworzenie rozwi¹zañ syste-

zef Swaczyna, proponuj¹c Radzie, by

mowych w s³u¿bie zdrowia (treæ

³o obsadzone przez nieetatowego

Realizuj¹c porz¹dek posiedzenia

wakuj¹ce miejsce w Zarz¹dzie zosta-

cz³onka (dotychczas by³o to stano-

-

-

etatowe),

stwierdzi³,

rostwa, które pod tym wzglêdem,
polityce p³acowej, plasuje siê na
ostatnim miejscu w województwie.

-

Pi¹tym cz³onkiem Zarz¹du zosta-

cz³onków Klubu SLD wstrzyma³o siê

-

solidowanego bilansu Powiatu

Ibrom,

Kolejny punkt porz¹dku obrad

na temat bie¿¹cej sytuacji szpitala.

Bartona jako przedstawicieli sa-

bra³a Anielê Melson i Huberta

Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.

zuj¹cymi zasadami kontraktowania

-

kami do lekarzy specjalistów, brakiem

wynikaj¹cych z ustawy 203, Rada

-

-

go lub ca³kowitego zwalniania ro-

misji Bezpieczeñstwa, by wspólnie

zastêpczej do czasu ukoñczenia

ZOZ-u oraz Przewodnicz¹cego Ko-

i osoby pe³noletniej w rodzinie

opracowali stanowisko, którego ad-

szko³y, w której rozpoczê³o na-

Komenda w nowej szacie

Co lubiê? spacerowaæ, przebywaæ na ³onie przyrody, podziwiaæ jej procjonujê, nie wêdkujê)

ustawy 203

Co obecnie

gry na gitarze

czujê? wdziêcznoæ za dobro, które otrzyma³am w ca³ym

swym dotychczasowym ¿yciu z ró¿nych r¹k i stron. Za to dobro, za wiarê
we mnie, za pok³adane nadzieje serdecznie dziêkujê,

w sprawie: wyra¿enia zgody na

O co proszê? o dalsze wsparcie i pomoc, w myl jednej dewiz: jednostka

wynajem lokalu o powierzchni

zrobi wiele, ale grupa du¿o wiêcej

w budynku szpitala w

-

niem w Zawadzkiem karetki W;

wiatu

zawarcie umowy najmu lokalu

kresie rehabilitacji zawodowej i



zmiany

polegaj¹

na

nej w Strzelcach Opolskich z

zwiêkszeniu o tê kwotê wydat-

S.A. Kielce w Opolu (kiosk z

³ecznej;

zmniejszeniu wydatków w za-

w sprawie: wyra¿enia zgody na

przez Zespó³ Opieki Zdrowot-

zatrudniania o kwotê 35.000 z³ i

Przedsiêbiorstwem Kolporter

ków w zakresie rehabilitacji spo-

pras¹);

-

w sprawie: uchylenia uchwa³y

w sprawie wprowadzenia zmian

Rady Powiatu Strzeleckiego z

nych na finansowanie zadañ po-

cej ustalenia najni¿szego wyna-

dnia 19 grudnia 2001 r. dotycz¹-

rodków z PFRON przeznaczo-

mieszczeñ obs³ugi petenta Komendy

tylko na wygl¹dzie lecz co wa¿niejsze: poprawi¹ siê znacznie warunki

grodzenia zasadniczego oraz war-

toci jednego punktu w kategorii

zaszeregowania dla pracowników

zatrudnionych w jednostkach

owiatowych Powiatu Strzeleckiego.

Kolejna sesja odbêdzie siê 28 lip-

ca 2004 r. o godz. 13.00. Jej zasadni-

czym tematem bêdzie sytuacja placówek owiatowych w powiecie

strzeleckim oraz debata drogowa.

/is/

Powiat bezpieczny...

W marcu tego roku opisywalimy
projekt przebudowy wejcia i po-

Powiatowej Policji w Strzelcach Opol-

dok. ze str. 1

efektu, i wreszcie udana  w Olenie.
-

Ilu z³odziei samochodów uda-

³o siê z³apaæ?

typu daj dychê, daj pi¹tkê. Sprawcami i ofiarami jest m³odzie¿. W tym
roku sprawa siê uspokoi³a, ale

rok

obs³ugi interesantów, a niepe³no-

-

Na razie trzech.

temu ujêlimy dwóch trzynastolat-

sprawni uzyskaj¹ ³atwy dostêp dziê-

-

A rowery? Zaczê³y siê wakacje

ków (!), którzy tak siê bawili. W

ki platformie podjazdowej.
Koszt inwestycji to oko³o 250
tysiêcy z³otych. Nie maj¹c mo¿liwoci zapewnienia na to niezbêdnych
rodków, pomimo pomocy finansowej Komendy G³ównej Policji, Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego zwróci³
siê z prob¹ o wsparcie do przedsiêbiorców i mieszkañców regionu. Mi³o
nam poinformowaæ, ¿e apel nie pozosta³ bez echa. Poni¿ej publikujemy listê darczyñców, którym serdecznie dziêkujemy.
Kiedy zobaczymy efekty? Ju¿

Opolskich i miejsce przyjêæ interesantów. O wynikach rozstrzygniêtego prze-

Niespe³nione marzenia: chcia³abym nauczyæ siê

za rok 2003 i 6

miesiêcy roku 2004;

skich. W efekcie komenda zyska nie

Tak bêdzie wygl¹da³o wejcie do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach

stotê i doskona³oæ (z pewnoci¹ nie zbieram znaczków, niczego nie kolek-

Falck, w zwi¹zku ze stacjonowa-

w sprawie warunków czêciowe-

dziców z op³at za pobyt dziecka

szym cz³onkiem i jedyn¹ kobiet¹.

30 czerwca trzynastu na osiemnastu Radnych Rady Powiatu zadecydowa-

³o o moim wejciu do Zarz¹du Powiatu.

Zawadzkiem pracownikom firmy

nê,

zobligowa³a Starostê, Dyrektora

dowali o moim wejciu do Rady Powiatu Strzeleckiego. Jestem jej najm³od-

deogastroskopu, a zmiana w pla-

2

gnowali Starostê Józefa Swaczy-

dzenie polityki zdrowotnej pañstwa
rodków na pokrycie zobowi¹zañ

Stowarzysze-

W 2002 roku w wyborach samorz¹dowych

mieszkañcy gmin Ujazd i Lenica oddaj¹c na mnie swój cenny g³os zadecy-

rezerwy na zap³atê zobowi¹zañ

29,41 m

w sprawie wyboru przedstawi-

nia Europa Forum  radni desy-

odpowiedzialnoci w³adz za prowa-

oraz niezabezpieczenie przez rz¹d

-

nej;

ciela powiatu do

ca³ej gminy.

w sprawie: zmiany planu finan-

sowego i inwestycyjnego na rok

wobec pracowników z tytu³u

zentowanych w Radzie Spo³ecz-

bezpieczeñstwa zwi¹zane z obowi¹-

us³ug przez NFZ, rosn¹cymi kolej-

torem jak i wspó³organizatorem wielu imprez

do pionu G³ównego Ksiêgowego;

nie finansowym  utworzeniu

morz¹dów dotychczas nie repre-

Dostrzegaj¹c ogromne trudnoci i nie-

kulturalnych, zarówno na szczeblu wsi jak i

nej w Strzelcach Op.  zmiana w

Rady Spo³ecznej przy Zespole

Opieki Zdrowotnej  Rada wy-

Ujazd, gdzie staram siê byæ zarówno inicja-

Kadr Sekcji P³ac i w³¹czeniu jej

planie inwestycyjnym spowodo-

w sprawie uzupe³nienia sk³adu

to informacja Dyrektora Zespo³u

wa to nie wszystko.

Jestem przewodnicz¹c¹ Ko³a DFK Stary

nia od Alkoholu i Wspó³uzale¿-

wana planowanym zakupem wi-

cz³onkiem Komisji zosta³ Piotr

-

rozpoczê³am pracê w Urzêdzie Miejskim w

Ujedzie i tu pracujê do dzi. Mam jednak

¿y³kê spo³ecznika i dla mnie praca zawodo-

2004 Zespo³u Opieki Zdrowot-

w sprawie uzupe³nienia sk³adu

ci i konsultacji kandydatury na to
stanowisko.

-

nym miejscu)

Komisji Gospodarczej  nowym

rodzeñstwo. Po skoñczeniu kierunku zarz¹-

nienia oraz wy³¹czeniu z Dzia³u

dzieñ 31 grudnia 2003 r.,

od g³osu, zarzucaj¹c Starocie to, ¿e

nie poda³ wczeniej do ich wiadomo-

dzania na Politechnice Opolskiej przed 9 laty

gicznej, z wyodrêbnieniu ze struk-

Lokalnego (piszemy o tym w in-

ca Mniejszoæ Niemieck¹. Oddano na

w statucie Zespo³u Opieki Zdro-

kam w gminie Ujazd. Tutaj mieszkali moi

tury ZOZ Przychodni Uzale¿nie-

w sprawie zatwierdzenia skon-

2015 wraz z Planem Rozwoju

³a radna Aniela Melson reprezentuj¹-

ni¹ 13 g³osów za, natomiast 4

w sprawie zmiany bud¿etu Po-

w sprawie uchwalenia Strategii

dziadkowie, mieszkaj¹ moi rodzice i moje

w sprawie: zatwierdzenia zmian

nowiska pielêgniarki epidemiolo-

wiatu na rok 2004,

Powiatu Strzeleckiego do roku

rodzinie;

ny polegaj¹ na: utworzeniu sta-

Strzeleckiego sporz¹dzonego na

dziêki dotychczasowej oszczêdnej

Od urodzenia, czyli od trzydziestu lat miesz-

wotnej w Strzelcach Op.  zmia-

Rada podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:

¿e

wisko

-

stanowiska publikujemy obok).

na podwy¿ki dla pracowników sta-

oszczêdnoci zostan¹ przeznaczone

Aniela Melson o sobie

ukê przed osi¹gniêciem pe³noletnioci, jeli przebywa nadal w tej

nister zdrowia oraz osoby zaanga¿o-

S T R Z E L E C K I

niebawem, w chwili obecnej trwa
przetarg na wy³onienie wykonawcy.
Zarz¹d Powiatu

targu poinformujemy w przysz³ym numerze.

Strzeleckie-

go sk³ada gor¹ce podziêkowania
wymienionym poni¿ej osobom
prywatnym i firmom za wsparcie
projektu przebudowy wejcia i pomieszczeñ obs³ugi petenta Komendy

Powiatowej

Policji

w

Strzelcach Opolskich.

*

Grzegorz i Gabriela Pyka z
Jemielnicy  1000 z³

*

- gin¹ czêciej?

okresie wakacyjnym niebezpieczne

-

Otó¿ nie. Rowery gin¹ na naszym

s¹ okolice sklepów nocnych w Strzel-

terenie falami. Od wielu lat najwiêcej

cach Op.: przy ul. Krakowskiej, D¹-

mamy takich zg³oszeñ w okresie

browskiego i Sosnowej. W Zawadz-

przedkomunijnym. Teraz, od 2-3 ty-

kiem - okolice dyskoteki KOSMOS.

godni iloæ kradzie¿y jest znikoma.

Jestemy tam wprawdzie obecni, nie-

-

Wróæmy jednak do sprawy po-

wszystkim ze wzglêdu na handel nar-

g³osy, ¿e ludzie, zw³aszcza kobie-

kotykami, spo¿ywanie alkoholu

ty, obawiaj¹ siê spacerowaæ po

przez nieletnich i zagro¿enie kradzie-

strzeleckim parku.

¿ami kieszonkowymi, ale radzi³bym

-

A to dziwne, nic o tym nie s³y-

w Kronicy, uwa¿aæ. Podobnie nale-

na ten temat. Nasze patrole zawsze

¿y byæ ostro¿nym na obu naszych

staraj¹ siê pogoniæ stamt¹d pijaczków.

targowiskach  w Strzelcach i Za-

Teren parku w Strzelcach nie nale¿y

wadzkiem. Trzeba zwracaæ uwagê na

do miejsc niebezpiecznych w naszym

torby i kieszenie, no i nie daæ siê po-

powiecie.

nieæ emocjom zwi¹zanym z zaku-

-

A które s¹?

-

W ci¹gu roku szkolnego to teren

rami z³odziei padaj¹ panie, tak zajête
wybieraniem towarów i ich cenami,

szczytu  oko³o ósmej rano i od trzy-

¿e przestaj¹ zauwa¿aæ cokolwiek in-

nastej do piêtnastej, od poniedzia³ku

nego. Dodam, ¿e kieszonkowcy po-

do pi¹tku, gdy doje¿d¿aj¹ uczniowie.

jawiaj¹ siê tak¿e w centrum Strzelec:

Wtedy zdarza siê tam najwiêcej kra-

na Placu ¯eromskiego i w rynku.

dzie¿y kieszonkowych i wymuszeñ

Rozmawia³a m.g.

Pordzik Jerzy z Izbicka  1000
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

Przedsiêbiorstwo Komunikacji

sprzeda w drodze rokowañ
nieruchomoci niezabudowane,

Opolskie S.A.  2000 z³

po³o¿one w Kalinowicach

Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Obuwniczego w Strzelcach
Opolskich  2000 z³

*

pami. Niestety, tam najczêciej ofia-

dworca PKS, zw³aszcza godziny

Samochodowej Strzelce

*

tam, a tak¿e w okolicach dyskoteki

sza³em. I nie mamy ¿adnych zg³oszeñ

z³
*

koniecznie w mundurach, przede

czucia bezpieczeñstwa. S³ychaæ

Zak³ad Gospodarczy Orland
Sp. z o.o. ¯êdowice  500 z³

przy ul. Stara Poczta, oznaczone jako dzia³ki :
-

nr 352/7 o powierzchni 0,1190 ha z mapy 5

-

nr 352/8 o powierzchni 0,1470 ha z mapy 5.

Wszelkie informacje pod telefonem nr 463-90-90 wewn. 140.

