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Joachim Jelito mówi o sobie: jestem cz³owiekiem konsekwentym

Gmina Jemielnica
w Srebrnej Setce

Samorz¹dów

Ranking gmin wed³ug Centrum Badañ Regionalnych

- Ma³a rolnicza gmina na 7 miej-
scu w Polsce pod wzglêdem inwe-
stycji � to du¿y sukces. Jak uda³o
siê tego dopi¹æ? � zwracam siê z
pytaniem do wójta Joachima Jeli-
to.

- W rankingu brane by³y pod uwa-
gê te gminy, które w latach 2001-2003
na inwestycje przeznaczy³y ponad
30% swojego bud¿etu oraz których
zad³u¿enie nie przekroczy³o 25%
gminnego bud¿etu. Tak wysoki wy-

dok. na str. 4

Przed pierwszym dzwonkiem
Wakacje jeszcze wprawdzie trwaj¹, ale przygotowania do nowe-

go roku szkolnego ju¿ trwaj¹. Dobra wiêc to pora, by powiedzieæ s³ów
kilka o naszej o�wiacie, tym bardziej, ¿e na ostatniej sesji radni uczest-
niczyli w debacie o�wiatowej.

dok. na str. 2 Ostatni szlif

Od poniedzia³ku 9 sierp-
nia lekarze weterynarii nie
prowadz¹ badañ miêsa i nie
szczepi¹ zwierz¹t przeciwko
w�ciekli�nie. To pocz¹tek
krajowego protestu przeciw-
ko nowym zasadom wyna-
gradzania wprowadzonym
przez resort rolnictwa: za-
miast wynagrodzenia od ilo-
�ci sztuk bêdzie siê teraz p³a-
ciæ za godziny, w ramach
kwot uzyskanych od sztuki,
po potr¹ceniu 8% dla Po-
wiatowego Inspektoratu We-
terynarii oraz podatku zdro-
wotnego.

U nas �
bez protestu

W województwie opolskim na 11
powiatów do protestu lekarzy we-
terynarii przy³¹czy³y siê trzy (na
dzieñ 10 sierpnia). Nie ma w�ród nich
powiatu strzeleckiego. Nie znaczy to
wcale, ¿e nasi lekarze nie popieraj¹
postulatów, z  którymi wyst¹pi³o
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Le-
karzy Weterynarii Wolnej Praktyki.
Owszem, s¹ za, ale akurat ten punkt,
o którym w kraju najg³o�niej, czyli
finansowy, raczej ich nie dotyczy. Za
ma³e s¹ ubojnie na naszym terenie i
nie maj¹ charakteru przemys³owego.
Nic wiêc dziwnego, ¿e 6 sierpnia, w
pi¹tek, Powiatowy Lekarz Wetery-
narii podpisa³ umowy z prawie ty-
loma, co w ub. roku � 14. Jedna z
lekarek zrezygnowa³a z wyznaczeñ
ju¿ w kwietniu.
Andrzej Szota, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Strzelcach Op. krót-

Wydawa³o siê, ¿e ostatecznie losy Huty
�Andrzej� w Zawadzkiem rozstrzygn¹ siê
10 sierpnia, czyli wtedy, gdy skoñczyæ siê
mia³o przerwane w poprzednim tygodniu
posiedzenie Rady Wierzycieli. Tak siê jed-
nak nie sta³o.

Niejednomy�lna opinia

Owszem, wierzyciele w koñcu przychyli-
li siê do opinii komisji przetargowej i syndy-
ka, ¿e to firma z Poraja � Z£OMREX - z³o¿y-
³a najlepsz¹ ofertê na kupno huty, oferuj¹c 25
mln z³ w gotówce przy podpisaniu umowy,
ale ta opinia wcale nie by³a jednomy�lna.
TFI Silesia i spó³ka Domstal nie by³y sk³onne
zaakceptowaæ inwestora dla huty tak szybko.
Zw³aszcza po tym, jak na poprzednim posie-
dzeniu (tym przerwanym) naj¿ywsza dysku-
sja toczy³a siê wokó³ oferty Koltramu, z³o¿o-
nej ju¿ po terminie przetargu, czyli na temat,

który nie powinien zaistnieæ. Wreszcie jednak
wierzyciele zgodzili siê na finalizowanie umo-
wy ze Z³omreksem; uchwa³y w tej sprawie
jednak nie podjêto. Wydaje siê, ¿e rozwi¹za-
niem najbardziej po¿¹danym przez dwóch z
trzech cz³onków rady by³oby skorzystanie z
prawa pierwokupu przez Walcowniê Rur An-
drzej. A ta na wypowiedzenie siê, czy z tego
prawa skorzysta, ma miesi¹c.

Syndyk Janusz Struzik twierdzi, ¿e je-
�li tylko WRA wypowie siê w tej kwestii � jak
najszybciej zostanie zwo³ane kolejne posiedze-
nie rady wierzycieli. Je�li bêd¹ oni nadal staraæ
siê przeci¹gaæ sprawê � wyst¹pi do s¹du o
rozstrzygniêcie.

W grze rynkowej wszystko jest mo¿liwe

Przemys³aw Sztuczkowski, prezes za-
rz¹du firmy Z³omrex, zapytany, czy nie czuje

Huta �Andrzej� w Zawadzkiem

Inwestor � prawie jest
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Subwencja o�wiatowa na 2004
rok w powiecie strzeleckim wynosi
14.569.260 z³ i musi wystarczyæ, aby
zapewniæ prawid³owe funkcjonowa-
nie szkó³ i placówek o�wiatowych w
naszym powiecie. Nie jest to zada-
niem ³atwym, ale staramy siê racjo-
nalnie rozdysponowaæ te �rodki. Po-
wiat jest organem prowadz¹cym dla
o�miu szkó³, czterech ponadgimna-
zjalnych, czterech specjalnych oraz

Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Strzelcach Opolskich. Od 1
wrze�nia br. naukê rozpocznie oko³o
3.428 uczniów.

Oprócz doskonale znanych ty-
pów szkó³, które funkcjonuj¹ ju¿ od
kilku lat, od wrze�nia m³odzie¿ bê-
dzie mog³a rozpocz¹æ naukê w nowo
utworzonych rodzajach szkó³, które
sprostaj¹ oczekiwaniom absolwen-


