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Nierozwiane w¹tpliwo�ci

nej marginalizacji kszta³cenia zawo-
dowego.
Mówiono tak¿e o stanowi¹cej zbyt
du¿e obci¹¿enie dla nauczycieli biu-
rokracji.

Samorz¹dowcy z kolei apelowali
do ministra K³osowskiego, aby
wreszcie, za zadaniami jakie s¹ na-
k³adane przez rz¹d na samorz¹dy -
sz³y równie¿ �rodki finansowe na i
realizacjê. Mówiono te¿ o niestabil-
no�ci prawa i lukach w przepisach,
wynikaj¹cych z legalizacyjnego po-
�piechu Sejmu.

Po spotkaniu natomiast wicesta-
rosta Waldemar Gaida nie ukrywa³
swego rozczarowania brakiem ja-
snych odpowiedzi na postawione
pytania.
- Nie us³yszeli�my ¿adnych konkre-
tów. Spodziewa³em siê, ¿e dowiemy
siê, sk¹d we�miemy pieni¹dze na
wyp³aty odpraw dla odchodz¹cych
na wcze�niejsze emerytury. Do 31
maja bêdzie dok³adnie wiadomo, ilu
nauczycieli skorzysta z tego prawa,
zgodnie z Kart¹ Nauczyciela. Spo-
dziewamy siê, ¿e bêdzie ich sporo,
bo to ostatni rok, kiedy mo¿na uzy-
skaæ tak¹ szansê.

Zgodnie z zapowiedziami na
podwy¿ki potrzebne by³oby ok. 1,5
mld z³otych, po poprawkach Senatu
RP bud¿et zwiêkszy³ siê tylko o 500

milionów i ta kwota w tej chwili rze-
czywi�cie jest zabezpieczona. Daje
to podwy¿kê 75-80 z³. brutto mie-
siêcznie na jednego nauczyciela.
O ile wiêc pieni¹dze na podwy¿ki s¹,
o tyle obawiamy siê, ¿e wyp³aty od-
praw emerytalnych spadn¹ na samo-
rz¹dy. Sk¹d samorz¹dy maj¹ wzi¹æ
na to pieni¹dze? � tego siê nie dowie-
dzieli�my.

Kolejne rozczarowanie zwi¹zane
jest z pozyskiwaniem �rodków unij-
nych przez samorz¹dy na cele o�wia-
towe, np. organizacjê zajêæ pozalek-
cyjnych. Mia³y byæ ujête w RPO na
lata 2007-2013. Rz¹d zadecydowa³
jednak o skoncentrowaniu tych �rod-
ków.  Ministerstwo poprzez kurato-
ria bêdzie decydowaæ, jak unijne �rod-
ki bêd¹ wydawane �na dole�. Nagle
okazuje siê � po naszych kilkuletnich
do�wiadczeniach -  ¿e to ministerstwo
wszystko wie lepiej. Dodam � to
samo ministerstwo, w którym NIK
prowadzi postêpowanie wyja�niaj¹-
ce nt. niewykorzystania pe³nej puli
�rodków unijnych na zakup sprzêtu
komputerowego przez szko³y w okre-
sie finansowania 2004-2006. Czy
rzeczywi�cie w Warszawie maj¹ zde-
cydowanie lepszy pogl¹d na to, co
potrzebne jest szko³om prowadzo-
nym przez samorz¹dy, choæby po-
wiecie strzeleckim?

Nowy dyrektor PSSE
dok. ze str. 1

- Alarm o pod³o¿eniu bomby w
strzeleckim szpitalu na szczê�cie
okaza³ siê fa³szywy. To by³ tylko
�¿art� nastolatka. Nie pierwszy
zreszt¹, jak siê pó�niej okaza³o �
mówi ndkm Krzysztof Jêdryszczak,
oficer prasowy strzeleckiej komen-
dy policji.

Ten 13-latek by³ cz³onkiem 4-
osobowej grupy nastolatków, w wie-
ku 13-16 lat, którzy �zabawiali siê�
w ten sposób ju¿ kilkakrotnie.
- Otrzymywali�my wcze�niej in-
formacje o nieprzytomnej osobie le-
¿¹cej na le�nickim Rynku, o pobiciu
kogo�. Z ka¿dym razem jechali�my
na wezwanie. Ta ostatnia �bombowa�
akcja by³a jednak najkosztowniejsza:
uczestniczyli w niej nie tylko funk-
cjonariusze ze Strzelec, ale i zespó³
policjantów z KM w Opolu z psem
wyszkolonym w wykrywaniu mate-
ria³ów wybuchowych.
- Policjant odbieraj¹cy zg³oszenie
o bombie domy�li³ siê, ¿e dzwoni¹cy
nie jest pe³noletni, niemniej ka¿de
zg³oszenie traktujemy niezwykle
powa¿nie. Choæ w 99 procentach s¹
to zg³oszenia fa³szywe, za ka¿dym
razem uruchamiamy pe³n¹ procedurê
postêpowania przewidzianego na
tak¹ okoliczno�æ: nigdy nie wiadomo,
czy kto� doros³y nie pos³u¿y siê
dzieckiem. Albo ¿e to w³a�nie nasto-
latek domowym sposobem wypro-
dukuje sobie bombê: nie jest to takie
skomplikowane, a sk³adniki nie s¹
trudno dostêpne. W obu przypad-
kach - akurat to zg³oszenie bêdzie siê
mie�ciæ w tym jednym procencie,
stwarzaj¹cym rzeczywiste zagro¿e-
nie.
- Sprawca zosta³ ujêty po siedmiu
godzinach. O tym, jak uda³o siê nam
to zrobiæ w tak krótkim czasie, nie
mogê mówiæ. Najwa¿niejsze, ¿e siê
to uda³o, mimo ¿e dzwoniono z bud-
ki, a nie telefonu domowego czy ko-
mórkowego, które w 90 proc. szyb-
ko da siê namierzyæ � ndkm Jêdrysz-
czak przestrzega tych, którzy zamie-
rzaliby na�ladowaæ takie �¿arty�.

* * *
15 stycznia w godz. 16.20 -16.30

na ulicy Matejki w Strzelcach Opol-
skich mê¿czyzna jad¹cy rowerem za-
trzyma³ siê przy id¹cej chodnikiem
9-latce, zacz¹³ wykrêcaæ jej rêce i
zmuszaæ do czynu lubie¿nego, ¿¹da-
j¹c pieniêdzy.

Dziewczynka ich nie mia³a, uda-
³o siê jej uwolniæ. O zdarzeniu po-
wiadomi³a rodziców, a ci zg³osili to
na policji. Sprawc¹ okaza³ siê m³ody
cz³owiek (ur. w 1982 r.), który prze-
bywa³ na warunkowym zwolnieniu
z zak³adu karnego, gdzie odbywa³ karê
za podobny czyn. Zosta³ aresztowa-
ny na trzy miesi¹ce, a z uwagi na spo-
sób zachowania wobec dziecka i fakt,
¿e dzia³a³ w warunkach recydywy �
s¹d zapewne wymierzy mu nie tylko
wysok¹ karê, ale i zapewni powrót
do wiêzienia.

Policja
informuje Katarzyna Kanoza jest dyrektorem Sta-

cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzel-
cach Opolskich od 18 grudnia 2006 r. Z
wykszta³cenia jest biologiem molekular-
nym i mikrobiologiem. Od 1993 roku pra-
cuje w strzeleckim inspektoracie; mê¿at-
ka, dwie córki w wieku 16 i 9 lat.
Zapytana o plany zawodowe, odpowia-
da krótko: - bêdê kontynuowaæ dotych-
czasow¹ politykê. W ostatnich latach
poprawi³ siê stan sanitarny powiatu, a to
oznacza, ¿e obrany kierunek dzia³añ jest
s³uszny.

- Równie¿ nasi inspektorzy brali
w tej ogólnowojewódzkiej akcji
udzia³, w czerwcu ubieg³ego roku �
mówi Katarzyna Kanoza � ale wy-
niki przeprowadzonej kontroli by³y
zupe³nie ró¿ne od tych niew³a�ci-
wych, stwierdzonych w kilku mia-
stach, o jakich informowa³a prasa. U
nas kontrola wypad³a bardzo do-
brze. Nie stwierdzili�my ¿adnych
nieprawid³owo�ci, poza jedn¹ - nie-
w³a�ciwym sposobem dezynfekcji
wnêtrza pojazdu: preparat powinien
byæ u¿ywany do przecierania �cian,
a nie ich spryskiwania spreyem, jak
to robiono. By³ to zupe³nie nowy
�rodek, st¹d nieporozumienie z jego
stosowaniem. Oczywi�cie nie mu-
szê dodawaæ, ¿e po stwierdzeniu tej
nieprawid³owo�ci, natychmiast zo-
sta³a ona wyeliminowana. Spraw-
dzali�my równie¿ wyposa¿enie ka-

Nasze karetki bez zastrze¿eñ
W województwie opolskim zakoñczy³a siê kon-
trola karetek pogotowia ratunkowego przez
inspekcjê sanitarno-epidemiologiczn¹.

retek: drobny sprzêt jest wy³¹cznie
jednorazowego u¿ytku, wyj¹tek sta-
nowi laryngoskop, a ten z kolei jest
prawid³owo dezynfekowany. Wnêtrza
pojazdów s¹ czyste, wyposa¿one w
oddzielne pojemniki na odpady komu-
nalne i medyczne, w odpowiedni¹ ilo�æ
�rodków odka¿aj¹cych, a bielizna
zmieniana jest po ka¿dym pacjencie.

Przyznaæ trzeba, ¿e prze³o¿ona,
pani Zofia Majewska, szefuje pogo-
towiu tward¹ rêk¹.  To, i praca ca³ego
zespo³u wyjazdowego, nie mog³a daæ
innego ni¿ pozytywny obraz kontroli
karetek w strzeleckim pogotowiu. Z
drugiej strony � u nas Falck jest tylko
w³a�cicielem karetek (w powiecie
strzeleckim je¿d¿¹ trzy) i pracodawc¹
kierowców, a pogotowie nie jest wy-
dzielone ze struktur ZOZ, jak w in-
nych o�rodkach.

Ustawa o ochronie ro�lin z dnia
18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 27 stycz-
nia 2004 Nr 11 poz. 94 z pó�no zm.)
nak³ada na w³a�cicieli opryskiwaczy,
które utywane s¹ do stosowania �rod-
ków ochrony ro�lin, obowi¹zek prze-
prowadzenia okresowych badañ
sprzêtu w odstêpie czasu nie d³u¿-
szym ni¿ 3 lata.

W powiecie strzeleckim obowi¹-
zek ten dotychczas spe³ni³o 453 rol-
ników posiadaj¹cych opryskiwacze..
Opinie rolników obadaniu opryski-
waczy, a �ci�lej mówi¹c o ich kalibra-
cji i atestacji s¹ wiêcej nit pozytyw-
ne. Dopiero utywaj¹c w³a�ciwie prze-
testowany opryskiwacz rolnicy za-
uwataj¹jak zasadniczy ma to wp³yw
najako�æ i skuteczno�æ oprysku oraz
op³acalno�æ przeprowadzonego za-
biegu.

O tej sprawie wielokrotnie infor-
mowali�my producentów w formie
komunikatów prasowych lub w trak-
cie szkoleñ rolniczych. Tym razem
chcemy zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
tylko do 31 marca 2007 roku bêd¹
realizowane dotacje do przeprowa-
dzonych badañ. Wysoko�æ tych do-
tacji wynosi odpowiednio:

Wykorzystaæ dotacje

P o w i a t o w e
Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich re-
alizuje zadania z za-
kresu pomocy spo-
³ecznej, jak i rehabi-
litacji oraz orzecz-
nictwana rzecz osób
n i e p e ³ n o s p r a w-
nych.

W 2001 r. �Cen-
trum� wraz z Porad-
ni¹ Psychologiczno-
Pedagogiczn¹ swoj¹
dzia³alno�æ rozpo-
czê³o w budynku
przy ul. B. Chrobre-
go 5, który nie by³
dostosowany do
potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych. W zwi¹zki z tym
�Centrum� podjê³o starania o pozy-
skanie �rodków na projekt, a pó�-
niej na likwidacjê barier architekto-
nicznych. W 2004 r. �Centrum�
otrzyma³o z bud¿etu powiatu kwo-
tê w wysoko�ci 5000 z³ na wykona-

- 60 z³. - opryskiwacz ci¹gnikowy
polowy o d³ugo�ci belki do 12 m
- 70 z³. - opryskiwacz ci¹gnikowy
polowy o d³ugo�ci belki powytej 12
m - 60 z³. - opryskiwacz ci¹gnikowy
sadowniczy
- 80 z³. - opryskiwacz samobie¿ny
polowy lub sadowniczy.

Niniejsz¹ informacjê kierujemy do
wszystkich rolników, zarówno tych,
którzy nadal utytkuj¹ nieprzeatesto-
wany opryskiwacz, jak i tych, któ-
rym w 2007 roku mija okres kolejne-
go badania.

Wed³ug komputerowego wykazu
opryskiwaczy bêd¹cych w u¿ytko-
waniu rolników powiatu strzeleckie-
go 88 opryskiwaczy nie zosta³o do-
tychczas poddanych obowi¹zuj¹cym
badaniom a dla 74 opryskiwaczy koñ-
czy siê w 2007 roku watno�æ �wia-
dectwa badania.

Warto wiêc skorzystaæ z przewi-
dzianych dotacji.

Kierownik Oddzia³u
Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa
w Strzelcach Opolskich

Miros³aw Gajdziñski

Kolejna bariera zlikwidowana

nie dokumentacji projektowej i kosz-
torysu inwestorskiego � by³ to I etap
realizacji zadania. Dopiero jednak w
bud¿ecie powiatu na 2006 r. znalaz³y
siê �rodki finansowe na likwidacjê ba-
rier architektonicznych i moderniza-
cjê wej�cia g³ównego budynku przy
ulicy B. Chrobrego 5 � tj. II etap reali-

zacji zadania. Pra-
ce budowlane
trwa³y od wrze-
�nia do grudnia
2006r. Koszt in-
westycji wyniós³
80.027 z³. Tak
wiêc od stycznia
2007 r. dziêki
�rodkom w³a-
snym powiatu �
budynek przy ul.
B. Chrobrego 5
jest dostêpny dla
osób niepe³no-
sprawnych.


