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Wiadomo�æ o �mierci Dietera Kisz-
ki by³a dla nas zaskoczeniem, choæ
przecie¿ od d³u¿szego czasu wie-
dzieli�my o Jego chorobie.
Nie poddawa³ siê jej nawet w naj-
trudniejszych chwilach, a my z po-
dziwem patrzyli�my na Jego pogo-
dê ducha, ba, na jego humor.
To On drobn¹ uwag¹ czy ¿artem po-
trafi³ roz³adowaæ najbardziej nawet
napiêt¹ atmosferê na posiedzeniu
Zarz¹du Powiatu. To On by³ jednym
z najbardziej wnikliwych obserwa-
torów i s³uchaczy.
Lekki dystans do siebie i �wiata
wp³ywa³y na sposób podejmowania
przez Niego pewnych problemów �
to by³o inspiruj¹ce dla nas, Jego ko-

legów i kole¿anek z Zarz¹du i Rady Powiatu.
Mimo postêpuj¹cej choroby � stara³ siê pracowaæ jak zwykle: co tydzieñ
stara³ siê bywaæ na posiedzeniach Zarz¹du Powiatu, co miesi¹c � na
sesjach i spotkaniach Komisji Gospodarczej, której cz³onkiem by³ od
pocz¹tku wybrania Go w sk³ad Rady Powiatu II kadencji.
By³ wspania³ym, ciep³ym cz³owiekiem. Takim pozostanie w naszej pa-
miêci.
Bêdzie nam Ciebie, bardzo brakowa³o, Kolego Dieterze.

W imieniu Zarz¹du Powiatu
Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

¯egnaj!

5 lutego 2006 roku  wieku 65 lat zmar³

�p. Dieter Kiszka

radny Rady Powiatu Strzeleckiego,
cz³onek Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

wieloletni radny Rady Miasta i Gminy Le�nica

Z g³êbokim smutkiem i szczerym ¿alem  przyjêli�my wiadomo�æ
o Jego nag³ym odej�ciu

Wyrazy serdecznego wspó³czucia  ¯onie i Synom

sk³adaj¹
radni Rady Powiatu Strzeleckiego

oraz
cz³onkowie Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

Wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
Rodzinie

tragicznie zmar³ego w katastrofie na terenie MTK w Chorzowie

�p. Manfreda Ko³odzieja

sk³ada
Zarz¹d i Rada Powiatu Strzeleckiego

25 stycznia 2006 r. odby³a siê
pierwsza w tym roku sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego. Pierwszym
punktem by³o z³o¿enie przez Staro-
stê Strzeleckiego sprawozdania z dzia-
³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku za 2005 rok.

Nastêpnie radni wys³uchali infor-
macji dyrektora Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej w Strzelcach Op. na temat
realizacji kontraktów na us³ugi me-
dyczne w 2005 r. i podpisanych kon-
traktów na rok 2006. Jak poinformo-
wa³ M. Kreis, w zakresie kontraktu
na lecznictwo szpitalne, wzros³a cena
za punkt z kwoty 9,50 z³ do 10 z³.
Kontrakt jest nieznacznie lepszy
warto�ciowo w stosunku do koñca
roku 2005 i du¿o lepszy ni¿ na po-
cz¹tku 2005 r. Jest to efektem  pod-
wy¿szenia ceny i w niektórych przy-
padkach nieznacznym wzrostem licz-
by punktów za okre�lone procedury.
W trakcie dyskusji wicestarosta Wal-
demar Gaida zwróci³ uwagê na ko-
nieczno�æ dokumentacyjnego przy-

gotowania siê do poczynienia (z uwa-
gi na wymóg spe³nienia standardów)
niezbêdnej inwestycji w Zespole
Opieki Zdrowotnej, jak¹ jest budo-
wa Szpitalnego Oddzia³u Ratunko-
wego. Oddzia³ ten bêdzie gwarantem
stabilizacji pozycji naszego szpitala
w aspekcie zapowiadanego tworze-
nia krajowej sieci szpitali.

Rada, po przeanalizowaniu war-
to�ci kontraktu na koniec 2005 r. i
podpisanego na 2006 r.,  nie stwier-
dzi³a braków w ilo�ci �wiadczonych
przez strzelecki szpital us³ug me-
dycznych i przyjê³a informacjê dy-
rektora ZOZ jednog³o�nie.

W trakcie obrad Rada podjê³a na-
stêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zaopiniowania planu
finansowego i inwestycyjnego na rok
2006 Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Opolskich,
- w sprawie zmiany bud¿etu po-
wiatu na rok 2006.

W koñcowej czê�ci obrad radni
poruszyli temat zimowego utrzyma-

nia dróg. Jak poinformowa³ starosta
Józef Swaczyna, zrobiono wiele od-
stêpstw od standardów zimowego
utrzymania dróg powiatowych. Zgod-
nie z nimi te drogi powinny byæ po-
sypywane jedynie na zakrêtach,
wzniesieniach i skrzy¿owaniach.
Tymczasem na terenie powiatu strze-
leckiego � dla podniesienia bezpie-
czeñstwa - poczyniono ogromne
wyj¹tki i posypuje siê je na d³u¿-
szych odcinkach mieszank¹ piasko-
wo � soln¹.

Niezale¿nie od tego starosta za-
apelowa³ o ostro¿n¹ jazdê w porze
zimowej i dostosowanie prêdko�ci do
panuj¹cych warunków atmosferycz-
nych.

Kolejna sesja odbêdzie siê 22 lu-
tego, a jej tematami bêd¹ informacje
Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów oraz Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie o dzia³al-
no�ci PCPR w 2005 r.

/is/

Wielkie od�nie¿anie

1. Pawilon handlowy Lewiatan w Strzelcach Op. na Os. Piastów �l.
2. Pawilon handlowy Biedronka w Strzelcach Op. na Placu Targowym i
3. Pawilon handlowy EKO na tym samym placu
4. Stacja PKN Orlen nr 451 przy ul. Toszeckej w Strzelcach Op.
5. Sala Gimnastyczna Szko³y Podstawowej w Jemielnicy, ul. Szkolna
6. Hala Sportowa wraz z obiektami towarzysz¹cymi

w Zawadzkiem � MOKSiR.
7. Pawilon Handlowy Spo³em � Sklep nr 21 przy ul. Opolskej w Zawadzkiem
8. Hala Sportowa Gimnazjum przy ul. Kozielskiej - Strzelce Op.
9. Hala Sportowa przy budynku Gimnazjum w Uje�dzie
10. Hala Sportowa w Jaryszowie
11. Hala Sportowa Gimnazjum w Le�nicy

W dzieñ po tragicznej katastrofie
w �l¹sku, tj. 29 stycznia, s³u¿by od-
powiedzialne za bezpieczeñstwo
mieszkañców powiatu przyst¹pi³y
do dora�nych kontroli stanu dachów.

Dzieñ pó�niej dosz³o do spotka-
nia starosty z przedstawicielami Po-
licji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w sprawie omówienia aktualnego za-

Ponadto z ramienia Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego przeprowa-
dzono 29 stycznia kontrolê w zakre-
sie zalegania �niegu na dachu obiektu
�Kaufland� w Strzelcach Opolskich.
W przypadkach, gdzie stwierdzono
wiêksz¹ grubo�æ zalegaj¹cego �niegu
i lodu polecono natychmiastowe usu-
niêcie �niegu.

W dniu 1 lutego br. zosta³a prze-
prowadzona przez Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowlanego po-
nowna kontrola dachów Hali Sporto-
wej przy Gimnazjum w Strzelcach
Opolskich. Równolegle prowadzony
by³ przegl¹d techniczny budynku w

gro¿enia zwi¹zanego z zalegaj¹cym
�niegiem i lodem na dachach wielko-
powierzchniowych budynków. Po-
wo³ano równie¿ dwie komisje kon-
trolne, które natychmiast mia³y przy-
st¹piæ do sprawdzania grubo�ci po-
krywy �nie¿nej zalegaj¹cych na tych
dachach. Tego samego dnia komisje
skontrolowa³y stan dachów na nastê-
puj¹cych obiektach:

zakresie stanu konstrukcji dachu
przez komisjê powo³an¹ przez Gmin-
ny Zarz¹d O�wiaty i Wychowania w
Strzelcach Opolskich w obecno�ci
konstruktora hali. W wyniku kontro-
li stwierdzono, ¿e zalegaj¹cy �nieg w
dalszym ci¹gu jest usuwany z dachu.
Pozosta³a jego czê�æ nie zagra¿a bez-
pieczeñstwu u¿ytkowników hali,
a stan konstrukcji elementów no-
�nych nie budzi zastrze¿eñ.

W kolejnych dniach dzia³alno�æ
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego skoncentrowa³a siê na
rekontrolach przeprowadzanych
zgodnie z harmonogramem.

Zapraszamy na bezp³atne szkolenie dotycz¹ce:

�PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY
W MA£YCH ZAK£ADACH�

Szkolenie odbêdzie siê
8 marca 2006 o godz. 12.00

w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
(ul. Jordanowska 2, II piêtro)

Propozycja szkolenia jest skierowana do pracodawców z zak³adów produk-
cyjnych i us³ugowych zatrudniaj¹cych do 10 pracowników, zw³aszcza zak³a-
dów mechanicznych i budowlanych. Akcja szkoleniowa organizowana jest przez
Okrêgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W czasie realizacji za³o¿eñ programo-
wych szkolenia inspektorzy pracy bêd¹ s³u¿yæ pracodawcom doradztwem.
Przyst¹pienie zak³adu do procedur programu pozwoli w ramach samokontroli
wyeliminowaæ zagro¿enia wypadkowe i zawodowe we w³asnym zak³adzie.
Zwieñczeniem programu szkoleniowego jest przyznanie przez Okrêgowego
Inspektora Pracy Dyplomów Pañstwowej Inspekcji Pracy tym pracodawcom,
którzy pomy�lnie zrealizuj¹ okre�lone zadania i uzyskaj¹ pozytywny wynik
audytu koñcowego, dokonanego przez inspektora pracy.
Tematyka spotkania bêdzie obejmowa³a:
1. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
2. Problematyka kontroli maszyn i urz¹dzeñ oraz �rodków ochrony indywi-

dualnej realizowan¹ w ramach nadzoru rynku.
3. Metodyka przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w zak³adach pra-

cy.
4. Nowe wymogi dot. zakupu i u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ technicz-

nych w zak³adach pracy.
5. Omówienie nowych przepisów w aspekcie zró¿nicowanej sk³adki ubez-

pieczeniowej.
6. Szkolenia z zakresu BHP i funkcjonowanie s³u¿b BHP po zmianach prze-

pisów.

��l¹ski Talent� to jedna z inicja-
tyw Towarzystwa im. Karola Godu-
li, które powsta³o w czerwcu 2001
roku. Jego cele to: promocja osób i
warto�ci kulturalnych �l¹ska, umac-
nianie �wiadomo�ci regionalnej miesz-
kañców �l¹ska, wzmacnianie to¿sa-
mo�ci regionalnej z kultur¹ europejsk¹
oraz promocja i rozwój przedsiêbior-
czo�ci na �l¹sku.

Tytu³y przyznawane s¹ corocznie
uzdolnionym dzieciom i m³odzie¿y po-
chodz¹cym ze �l¹ska (zg³oszenia
przyjmowane s¹ z województw: dol-
no�l¹skiego, opolskiego i �l¹skiego)
w czterech kategoriach.

Nagrodê �L¥SKI TALENT
mo¿e otrzymaæ ka¿dy kto do koñca
2005 roku nie przekroczy³ 19 lat i
osi¹gn¹³ nieprzeciêtne wyniki w jed-
nej z nastêpuj¹cych dziedzin:
a. kultura,
b. nauka,
c. przedsiêbiorczo�æ,
d. sport.
Nagroda jest przyznawana indywi-
dualnie przez Kapitu³ê konkursu. W
wyj¹tkowych przypadkach  mo¿e
zostaæ przyznana zespo³owo.

Wnioski o przyznanie nagrody
�L¥SKI TALENT za osi¹gniêcia w
roku 2005 mo¿na sk³adaæ do 15 mar-
ca 2006 r.

Wzór wniosku do pobrania
na stronie Towarzystwa:
http://free.ngo.pl/godula

Sesja Rady Powiatu

�L¥SKI  TALENT
Edycja 2006 dok. ze str. 1

Znowu zasypa³o...

i to nie koniec, bo prognozy zapowiadaj¹, po chwi-
lowym ociepleniu i odwil¿y, ponowne ataki zimy i
�nie¿yce


