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Wcze�niejsze jego miejsca zatrud-
nienia, jak przyznaje, nie by³y zwi¹-
zane z kierunkiem wykszta³cenia, na-
tomiast zdobyte w nich do�wiadcze-
nie � ocenia � doskonale przyda³o  siê,
gdy budowano powiatowe struktury
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (pracowa³ w samo-
rz¹dzie Kêdzierzyna-Ko�la, w tam-
tejszym Miejskim Zarz¹dzie Dróg,
potem w oddziale zagranicznej fir-
my). Od 1 czerwca zacz¹³ pracowaæ
w Strzelcach Op.
- Wraz z nowym szefem zmieni
siê organizacja Biura?
- Nie przewidujê tego. Da³em so-
bie czas na poznanie pracowników i
ich obowi¹zków. Chcê tu stworzyæ
dobry zespó³. Nie chcê pracowaæ w
miejscu, w którym funkcjonuje
sztywny podzia³: ja - kierownik i
reszta � pracownicy. Atmosfera pra-
cy jest zawsze bardzo istotna, ale
przede wszystkim w okresach na-
warstwienia zadañ. A tych ju¿ wkrót-
ce bêdzie naprawdê du¿o, bo prze-
cie¿ jeste�my w przededniu rozpo-
czêcia realizacji Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na latach 2007-
2013. To oznacza nowe programy i
nowe dzia³ania. Sporo siê zmienia (np.
przy przyznawaniu rent struktural-
nych i my jako Biuro Powiatowe
ARiMR musimy siê do tego dobrze
przygotowaæ. Wielu rolników bazu-
je na dotychczas zdobytej wiedzy, a
to ju¿ nie wystarczy. Na razie trwaj¹
jeszcze konsultacje miêdzy stron¹
polsk¹ a Komisj¹ Europejsk¹, ale dla
nas to ju¿ czas przygotowañ.
- Bêd¹ w strzeleckim Biurze Po-
wiatowym jakie� zmiany kadro-
we?

Strzeleckie Biuro ARiMR
ma nowego szefa

¯adnych nie przewidujê. W ci¹-
gu 5 lat istnienia Biura pracownicy
przeszli cykle szkoleñ i egzaminów i
teraz mia³bym tych do�wiadczonych
ludzi zast¹piæ nowicjuszami?! Oczy-
wi�cie nowi pracownicy bêd¹ przyj-
mowani w miarê otrzymywanych
etatów w zwi¹zku z realizacj¹ no-
wych zadañ.

S³awomir Oczo�, l. 40, in¿ynier rol-
nik (Akademia Rolnicza w Krakowie);
¿onaty (lekarz, ginekolog-po³o¿nik),
dwoje dzieci (13-letni syn i 5-letnia
córka), bezpartyjny (wcze�niej SLD),
pasja: kolejnictwo i fotografie kolejo-
we.

Takich zapaleñców jest wiêcej w
Polsce, a stowarzyszeñ chyba kilka-
na�cie. Jedni pasjonuj¹ siê samolota-
mi i potrafi¹ czekaæ na l¹duj¹ce sa-
moloty, my natomiast je�dzimy na
szlaki kolejowe. Wymieniamy zdjê-
cia, jak filateli�ci znaczki, spotyka-
my siê te¿ na ró¿nych imprezach,
zlotach. W Koszycach mo¿na by³o
ogl¹daæ sk³ad historyczny z lokomo-

Takie lokomotywy je¿d¿¹ w Estonii

Przedmiotem obrad ostatniej
sesji Rady Powiatu Strzeleckiego,
która odby³a siê 25 lipca 2007 r.
by³a debata nad sytuacj¹ w s³u¿bie
zdrowia.

W zwi¹zku z akcj¹ strajkow¹ w
s³u¿bie zdrowia, Pani Beata Czem-
piel � Dyrektor ZOZ w Strzelcach
Opolskich zapozna³a radnych z sy-
tuacj¹ w strzeleckim szpitalu. W chwi-
li obecnej wypowiedzenie z³o¿y³o 25
lekarzy, wiêc zagro¿enie, ¿e od 1 pa�-
dziernika bêdziemy mieli k³opoty z
funkcjonowaniem szpitala jest real-
ne. Sprawy podwy¿ek ¿¹danych
przez lekarzy i pielêgniarki spotka³y
siê ze zrozumieniem radnych, aczkol-
wiek stwierdzono równie¿, ¿e bud¿e-
tu szpitala po prostu na takie wydat-
ki nie staæ. Gdyby zrealizowano ¿¹da-
nia to bud¿et strzeleckiego szpitala
musia³by wzrosn¹æ z 20 do 36 mln,
co jest ma³o realne. W sprawozdaniu
p. Czempiel przedstawi³a statystyki
wykorzystania szpitala, ilo�æ hospi-
talizacji, strukturê przyjêæ pacjentów,
inwestycje sprzêtowe i   realizacjê
restrukturyzacji.

Dyskutowano równie¿ o przy-
sz³o�ci szpitala, ewentualnej rozbu-
dowie i o szansach w³¹czenia jednost-
ki do projektowanej ogólnopolskiej
sieci szpitali.

Rada przyjê³a wy¿ej wymienio-
ne sprawozdanie jednog³o�nie.

W dalszej czê�ci Rada Powiatu:
- zmieni³a uchwa³ê w sprawie usta-
lenia regulaminu okre�laj¹cego niektó-
re zasady wynagradzania nauczycie-
li za prace oraz zasady przyznawa-
nia nauczycielom zatrudnionym w
o�wiatowych jednostkach organiza-
cyjnych na terenie powiatu strzelec-
kiego dodatków do wynagrodzenia i
nagród, w zakresie rozdzia³u VII,

uchwa³y z dnia 31 stycznia 2007
roku, zakwestionowanego przez
Wojewodê Opolskiego, a dotycz¹ce-
go przyznawania nagród nauczycie-
lom. Zmieniony §30 brzmi �Nagroda
mo¿e byæ przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej roku, pod warunkiem posiada-
nia przez nauczyciela co najmniej do-
brej oceny pracy�.
- wyrazi³a zgodê na dokonanie za-
miany nieruchomo�ci pomiêdzy Po-
wiatem Strzeleckim, a Gmin¹ Strzel-
ce Opolskie;
- zatwierdzi³a roczne sprawozda-
nie z dzia³alno�ci rehabilitacyjnej i
wykorzystania �rodków finanso-
wych Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Zawadzkiem oraz ocenê dzia³alno-
�ci;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian
w uchwale  dotycz¹cej zakresu i form
informacji o przebiegu wykonania
bud¿etu Powiatu Strzeleckiego za
dany rok bud¿etowy;
- wyrazi³a zgodê na dzier¿awê
obiektu oczyszczalni �cieków przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie;
- podjê³a uchwa³ê o ustaleniu wy-
nagrodzenia Przewodnicz¹cego Za-
rz¹du Powiatu Strzeleckiego: wyna-
grodzenie zasadnicze  w kwocie
4.890,00 z³; dodatek funkcyjny w
kwocie 1.800,00 z³; dodatek sta¿o-
wy w wysoko�ci 20% wynagrodze-
nia zasadniczego; dodatek specjalny
w kwocie wynosz¹cej ³¹cznie 25%
wynagrodzenia zasadniczego i dodat-
ku funkcyjnego;
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian
w bud¿ecie.

Kolejna sesja odbêdzie siê 26 wrze-
�nia 2007 r., a jej tematem bêdzie de-
bata o�wiatowa oraz sprawozdanie z
realizacji bud¿etu za I pó³rocze 2007.
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X Sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego

Nagrodzeni po raz drugi

tyw¹ NOHAB na amerykañskiej li-
cencji z ok. lat 60-tych.  To wtedy
Wêgrzy kupili ich ok. 20, a do dzi�
zosta³y 3 muzealne.

Najwiêksza adrenalina to czeka-
nie na nadje¿d¿aj¹cy sk³ad (przyje-
dzie ten oczekiwany czy zupe³nie
inny?) i zrobienie mu zdjêcia. W tym
roku ta pasja zawiod³a mnie do Esto-
nii. To jedyny  spo�ród krajów nad-
ba³tyckich, w którym sk³ady poci¹-
gów prowadz¹ amerykañskie loko-
motywy, kupione z �drugiej rêki�,
klasy BC36 i C30.

W Polsce po wprowadzeniu li-
beralizacji towarowych przewozów
kolejowych te¿ ju¿ mo¿na ciekawe
lokomotywy poogl¹daæ, np. prywat-
na linia CTL Logistic ma homologa-
cjê na Siemensa E 186-911, a kursy
poci¹gów towarowych odbywaj¹ siê
dwa razy w tygodniu z Brzegu do
Niemiec. I zapewne bêdzie   wiêcej
takich interesuj¹cych lokomotyw na
szlakach w niedalekiej przysz³o�ci,
gdy¿ ten segment transportu wci¹¿
rozwija siê w Polsce.

Sposób na drogowych piratów
Wypadków nie by³o wiêcej ni¿

w zesz³ym roku, ale ich skutki by³y
tragiczniejsze � mówi asp.szt. S³awo-
mir Nowak, szef strzeleckiej drogów-
ki. - Tylko jeden �miertelny wypa-
dek zdarzy³ siê w mie�cie, pozosta³e
� poza terenem zabudowanym. W
kilku � ofiar by³o wiêcej ni¿ jedna: w
Strzelcach Opolskich na ul. Powstañ-
ców �l¹skich zgin¹³ motocyklista i
pasa¿er, miêdzy Strzelcami a Such¹
w wyniku zderzenia TIR-a i samo-
chodu osobowego zginê³y 4 osoby,
na autostradzie A4 � 2 osoby, na dro-
dze powiatowej miêdzy Kolonow-
skiem a My�lin¹ � 3 osoby.
- Przyczyny? Zbyt czêsto - du¿a
prêdko�æ. W³a�ciwie ma³o który kie-
rowca jedzie �po Bo¿emu�, stosuj¹c
siê do ograniczeñ: tylko w ostatni
pi¹tek (27 lipca) a¿ 15  przekroczy³o
prêdko�æ 160 km/h.
- Nagminna jest zbyt szybka jaz-
da nie tylko na autostradzie A4, ale i
na innych drogach powiatu. Rekor-
dzista na trasie Piotrówka - Strzelce
Opolskie jecha³ 139 km/h, a szybko�æ
rzêdu 80-90 km/h zdarza siê tam na-
gminnie, choæ obowi¹zuje ogranicze-
nie do 50 km/h. Z kolei na odcinku
Strzelce Op. - Sucha ponad 120 km
na liczniku to te¿ nie jest rzadko�æ, a
zdarza siê i 140.
- To dlatego co drugi dzieñ odcinek
Strzelce � Sucha, w ró¿nych godzi-
nach, patroluje nieoznakowany samo-
chód (nale¿¹cy do komendy policji

w Kêdzierzynie-Ko�lu) z wideoreje-
stratorem i ...zbiera �¿niwo�: kilka-
na�cie wykroczeñ w czasie ka¿dego
dy¿uru. Grzech g³ówny � nadmierna
prêdko�æ, ale te¿ niew³a�ciwe wy-
przedzanie (na trzeciego).
- To niejedyny specjalnie wypo-
sa¿ony policyjny samochód o pod-
wy¿szonych parametrach (rozwija
szybko�æ pozwalaj¹c¹ dogoniæ ka¿-
de auto) na cywilnych numerach po-
jawiaj¹cy siê na drogach powiatu
strzeleckiego: pojawiaj¹ siê na nich
opel, audi i fordy, nale¿¹ce do komend
policji w piêciu s¹siednich powiatach.
- Na pytanie, kiedy i strzelecka
drogówka zostanie w taki sposób
wyposa¿ona, jej szef odpowiada, ¿e
w zasadzie problemem jest nie sam
samochód, ale znalezienie sponsora
na wyposa¿enie, które kosztuje tyle
samo, ile auto.
- Inny sposób na niezdyscyplino-
wanych kierowców to fotoradar.
Ustawiany jest na ró¿nych odcinkach
dróg z du¿ym natê¿eniem ruchu: na
drodze 426 Strzelce Op. - Zawadz-
kie, nr 94 Nak³o � P³u¿nica, na dro-
dze 463 � w okolicach Kolonowskie-
go i dora�nie na drodze 409 do Gogo-
lina.
- Kto tak szar¿uje na drogach?
- Przede wszystkim m³odzi ludzie:
do trzydziestki, i niekoniecznie
mieszkañcy powiatu strzeleckiego.
Wrêcz przeciwnie: ze statystyk po-
licyjnych wcale nie wynika, by mieli

z³¹ opinie jako kierowcy, a na pewno
nie gorsz¹, ni¿ pozostali u¿ytkowni-
cy dróg na terenie powiatu strzelec-
kiego.
- W lipcu tak ukierunkowali�my
s³u¿by, ¿e wiêcej policjantów poja-
wia siê na tych odcinkach, gdzie do-
sz³o do wiêkszej ilo�ci zdarzeñ �
mówi asp.szt. S. Nowak. - Dotyczy
to zw³aszcza pierwszej i drugiej zmia-
ny.
- Zamontowana lampa b³yskowa i
przed i za fotoradarem to czysta pre-
wencja � twierdzi  Nowak. - Urz¹-
dzenie z b³yskaj¹cym �wiat³em usta-
wiane na g³ównych ci¹gach komuni-
kacyjnych doskonale zdaje egzamin.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e nie ka¿-
de przekroczenie prêdko�ci na dro-
dze od razu skutkuje punktami kar-
nymi i mandatem. Po pierwsze dlate-
go, ¿e radar ma za³o¿on¹ pewn¹ tole-
rancjê, po drugie policjanci zatrzy-
muj¹cy samochód jad¹cy 10 czy 11
kilometrów ponad ograniczenie
udzielaj¹ kierowcy pouczenia, dopie-
ro powy¿ej takiej granicy lec¹ punk-
ty i mandaty.
- Ile mo¿na straciæ? W tym roku
rekord to 17 punktów karnych i 1000
z³otych mandatu (czyli w maksymal-
nej wysoko�ci).
- Jak dodaje szef strzeleckiej dro-
gówki � kwota mandatów z jednej
s³u¿by jest równa dwóch policyjnym
miesiêcznym pensjom.

M. Górka
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Jak ju¿ pisali�my - pod koniec
maja na uroczysto�ci w Kamieniu �l¹-
skim rozstrzygniêty zosta³ woje-
wódzki etap konkursu Agroliga 2007,
w którym rywalizowa³y zarówno fir-
my zwi¹zane z przetwórstwem spo-
¿ywczym, jak i rolnicy indywidual-
ni.

W�ród nagrodzonych znale�li siê
równie¿ przedstawiciele naszego po-
wiatu: I miejsce i tytu³ Mistrza
�AGROLIGI 2007� zdoby³ Skup,
Przetwórstwo i Sprzeda¿ Artyku-
³ów Miêsnych - Grzegorz Pyka, a
na III miejscu w tej samej kategori
uplasowa³a siê cukiernia �Pawe³�
Paw³a Schlensaga. Natomiast

w�ród rolników indywidualnych wy-
ró¿nienie zdobyli Ilona i Hubert
Biskup, prowadz¹cy 42-hektarowe
gospodarstwo nastawione na chów
trzody chlewnej.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu
laureatów AGROLIGI 2007 uhono-
rowa³y równie¿ w³adze powiatu, wrê-
czaj¹c im pami¹tkowe dyplomy i
upominki, jako dowód uznania nie
tylko za ostatnie nagrody, ale rów-
nie¿ za promowanie powiatu strze-
leckiego.

W nastêpnym numerze naszego
dwutygodnika � rozmowy z laure-
atami.

Od lewej: Pawe³ Schlensag, Grzegorz Pyka oraz Ilona i Hubert Biskupowie
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