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17 września, na Cmentarzu Komunal-
nym w Opolu-Półwsi, pod pomnikiem 
„Golgota Wschodu” złoŜone kwiaty 
i zapalone znicze upamiętniły dzień  
68. rocznicy agresji ZSRR na Pol-
skę. W uroczystościach wziął udział 
starosta strzelecki Józef Swaczyna.

W rocznicę 
napaści 

listy do poziomu 3-krotnej średniej 
krajowej. Tyle tylko, Ŝe dopuszcza 
rozwiązanie kroczące – czyli doj-
ście do takiej wysokości płacy w 
roku 2010. Od 1 października le-
karze specjaliści dostaną podwyŜki 
w uzgodnionej w porozumieniu 
wysokości. PoniewaŜ zarobki 
były zróŜnicowane – zróŜnicowa-
na będzie takŜe podwyŜka: jedni 
otrzymają kilkadziesiąt złotych, 
inni – znacznie więcej. Zgodnie 
z zapisami porozumienia w 2008 
roku mamy dojść do wysokości 
1,5-krotnej średniej krajowej. 
Ale... jeśli do końca I kwartału 
przyszłego roku dyrekcja szpitala 
nie określi, czy podwyŜka, zgod-
nie z załoŜeniami, jest moŜliwa 
– dojdzie do odwieszenia akcji 
strajkowej.

- Na tegoroczne podwyŜki dla leka-
rzy zostanie przeznaczona kwota 
ok. 90 tysięcy złotych. Zrezygno-
waliśmy z części zakupów sprzętu, 
inne przesunęliśmy na później, ale 
– zastrzega dyrektor Czempiel – te 
decyzje w Ŝaden sposób nie doty-
czą sprzętu, bez którego szpital nie 
mógłby normalnie funkcjonować 
lub którego brak utrudniłby nam 
pracę.
Natomiast spór zbiorowy pielę-

gniarek trwa. Nadal trwają rokowania 
i mediacje. 

Lekarze zawiesili 

strajk
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Podziękowanie 

Rada Sołecka wsi Balcarzowice 
wraz z mieszkańcami składają 
serdeczne podziękowania za 
okazaną pomoc w organizacji 
obchodów 550-lecia wsi Balca-
rzowice i 5-lecie poświęcenie 
kościółka pw. św. Krzysztofa.

W lipcu i sierpniu tłum kłębił się 
przed wejściem długo przed otwarciem 
urzędu. Dziś nikt nie czeka: przychodzi 
się z wnioskiem – wchodzi, oddaje się 
papiery i juŜ. Potem tylko czeka się na 
odebranie dowodu. Nikt się nie dener-
wuje, nie narzeka. 

- Powinniśmy się cieszyć, ale tak 
nie jest. Niepokoi nas, Ŝe kolejki się 
zmniejszyły – mówi Barbara Malaw-
ska, Kierownik Referatu Ewidencji 
Ludności w strzeleckim ratuszu. 
– Wszystko dlatego, Ŝe ludzie czytają 
tylko część informacji. Gdy zapadła 
decyzja o wydłuŜeniu okresu waŜ-
ności dowodów osobistych do końca 
I kwartału – ci, którzy jeszcze nie 
zdąŜyli tego zrobić odetchnęli z ulgą: 
mam czas. Nieprawda – tego czasu 
nie ma, bo przedłuŜenie waŜności 
dowodów nie jest równoznaczne z 
przesunięciem terminu wymiany tych 
dowodów. Znaczy to, Ŝe do końca roku 
2007 nadal mamy obowiązek złoŜyć 
wniosek o wymianę ksiąŜeczkowego 

To chyba pierwszy przypadek, gdy urzędnicy niepokoją się 

brakiem kolejek

Pusty korytarz
dokumentu. Niedotrzymanie tego ter-
minu to nieprzestrzeganie przepisów. 
Wypełnieniem zapisów ustawy o do-
wodach osobistych jest potwierdzenie 
złoŜenia wniosku o nowy dokument i 
stary dowód. Bez tego raczej nie ma co 
myśleć o odebraniu listu poleconego z 
poczty, o wybraniu pieniędzy z ban-
kowego konta po pierwszym stycznia 
2008 roku.

A do wymiany pozostało jeszcze 
całkiem sporo dowodów: powinno 
to zrobić aŜ 5123 osób, co w liczącej 
ogółem ponad 33 tysiące osób gminie 
Strzelce Opolskie wydaje się całkiem 
pokaźną wielkością. Część z tych, któ-
rzy do tej pory nie złoŜyli wniosków, 
mieszka za granicą i nie myśli na razie 
o polskich dokumentach, ale wszyscy 
inni naprawdę powinni się pospieszyć. 
Póki nie ma kolejek. Pod koniec roku 
sytuacja moŜe wyglądać jeszcze gorzej 
niŜ w lipcu, kiedy 20-30 osób przed 
drzwiami było zupełna „normą”.

m.g.

Pusty korytarz

Gdy dziś spojrzymy na wyremontowane obiekty gorzelni w KsięŜym Lesie 
i na potęŜne silosy i magazyny na zboŜe, aŜ trudno uwierzyć, Ŝe początki były 
skromne, a pierwszy magazyn Agrocentrum mieścił się w byłej kiszarni kapusty. 
To chyba najlepiej obrazuje dokonania i ich rozmach w ciągu 15 lat istnienia. 
Taką właśnie okrągłą rocznicę fi rma obchodziła 11 września. Ale plany rodziny 
Materlów sięgają dalej. Firma ma rozszerzyć usługi doradcze dla rolników, ma 
stanąć stacja paliw, ma sprzedawać ciągniki i maszyny rolnicze.

Jubileusz Agrocentrum 

Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich w ciągu roku 
średnio interweniuje 900 razy. W 
znacznej części są to akcje ratowni-
cze wymagające użycia podnośnika 
hydraulicznego. Pożary obiektów 
mieszkalnych, wiszące konary 
drzew, zwisające elementy budyn-
ków naruszone przez silny wiatr, to 
najczęściej występujące zdarzenia, 
przy likwidacji których podnośnik 
jest niezbędny. W ostatnim okresie 
nasiliły się interwencje związane 
z usuwaniem rojów os i szerszeni. 
Przy pomocy podnośnika, znacznie 
łatwiej dotrzeć do wyższych partii 
budynków. Niestety, obecnie użyt-
kowany podnośnik o wysięgu 18 m, 
ulega licznym awariom, a dla wielu 
obiektów jego parametry są niewy-
starczające. Chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać, że lepszy sprzęt daje 
lepsze możliwości. Możliwości ra-
townicze! Oczywiście!

Podnośnik, który chcemy kupić, 
również ma bardzo dobre rozwiąza-
nia techniczne dotyczące ochrony i 
bezpieczeństwa samych ratowników. 

Podnośnik - niezbędny
Zdecydowanie lepsze niż ten dotych-
czas użytkowany. 

Bardzo często niezawodne i szyb-
kie sprawienie podnośnika decyduje 
o powodzeniu (mam na myśli sku-
teczności) całej akcji ratowniczej, 
np. szybka i sprawna ewakuacja 
może zadecydować o życiu i zdro-
wiu ludzi.. 

Wiedząc o tym wszystkim od wielu 
lat czynimy starania o pozyskanie dla 
naszej jednostki nowego podnośnika 
o większych (czytaj: lepszych) para-
metrach technicznych. W tym roku 
pojawiła się dla nas szansa. Zaistniała 
możliwość pozyskania podnośnika 
hydraulicznego w ramach zakupów 
centralnych. Całkowity koszt zakupu 
szacuje się na kwotę ok. 1 350 000 zł 
. Baaardzo dużo pieniędzy!

Będąc przekonanym, że tylko 
wspólnie możemy zrealizować to 
zamierzenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego powiatu, 
zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie 
fi nansowe do wszystkich samorzą-
dów z terenu powiatu strzeleckiego 
oraz do fi rm i instytucji.

Joanna Badowska-Ghanem

Kilkanaście fi rm już na ten apel PSP w Strzelcach Opolskich odpo-
wiedziało przekazując pieniądze na ten cel. Przychylnie odniósł się do 
niego również Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Na swoim posiedzeniu 
12 września podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Powiatu wniosku 
o wyasygnowaniu na ten cel z budżetu 30 tysięcy złotych. 

26 września na sesji wypowiedzą się w tej sprawie radni, bo to 
przecież oni podejmują decyzje o podziale budżetu.

Gdy minister Giertych obwieścił 
„wprowadzamy mundurki” – wśród 
uczniów i rodziców zawrzało. Szum 
wokół całej tej akcji trwał dość, ale 
skończyło się tak, jak chciał rząd. 
Uczniowie wybrali to, w czym chcą 
chodzić, szkoły złoŜyły stosowne 
zamówienia i… 
Od 1 września gimnazjalna młodzieŜ 
miała zostać umundurowana. 
Jednak w strzeleckim Gimnazjum z 
Oddziałami Dwujęzycznymi – pomi-
mo upływu ponad dwóch tygodni od 
początku roku szkolnego – mundur-

ków, a właściwie kamizelek, bo na to 
zdecydowali się uczniowie – jednoli-
tych strojów na razie nie ma. 
- Częstochowska firma, w której 
złoŜyliśmy zamówienie na szycie 
strojów – mówi dyrektor ZSO Jan 
Wróblewski – jest tak obłoŜona, Ŝe 
wydłuŜa realizację wszystkich zle-
ceń. Obiecują jednak, Ŝe na pewno 
przed końcem września wywiąŜą się 
ze zlecenia.
- MłodzieŜ się nie dopytuje?
- Dopytuje, ale jakoś nie niecierpliwi 
– odpowiada dyrektor Wróblewski.

Mundurki spóźnione

Galeria Sztuki mieści się w jednym 
z najstarszych budynków w Leśnicy. 
W minionych wiekach był to jeden 
z najwaŜniejszych dla funkcjonowa-
nia społeczności lokalnej budynek, 
pierwotnie młyn, a później spichlerz 
i magazyn. Przebudowa spichlerza na 
budynek wystaw sztuki artystycznej 
i toalety publiczne zrealizowany 
został w ramach Zintegrowanego 
Programu Rozwoju Regionalnego i 
przez okres 5 lat po zakończeniu re-
alizacji niniejszego projektu Gmina 
Leśnica nie moŜe wykonywać czyn-
ności opodatkowanych związanych z 
infrastrukturą i sprzętem sfi nansowa-
nym w ramach projektu, dlatego ko-
rzystanie z toalet publicznych będzie 
nieodpłatne.  W Galerii znajdują się 
„owoce” twórców trzech plenerów 
malarskich zwanym u nas „Między-
narodowymi Sympozjami Twórców” 
w Górze Św. Anny. Obrazy wykonane 
są róŜnymi technikami, ale tematem 
przewodnim jest „Góra Św. Anny”. 

Galeria Sztuki w Leśnicy

Aby uatrakcyjnić pobyt w Galerii 
w pomieszczeniach na parterze znaj-
duje się salonik prasowy z mini bufe-
tem i salka telewizyjna. Galeria jest 
czynna codziennie od 16.00 – 20.00, 
a w niedzielę od 10.00 – 18.00. W 
jednym z pomieszczeń znajduje się 
wystawa prac uczestników Ogniska 
Plastycznego z Leśnickiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji, które prowadzi 
pani Katarzyna Nossek. Tam równieŜ 
będą odbywały się zajęcia plastyczne. 
Planowane są równieŜ koncerty mu-
zyczne i wieczory poezji dla małych 
grup zorganizowanych. Docelowo 
sprowadzane będą inne wystawy 
np. fotografi i, rzeźby, fi gur wosko-
wych itp.
Często odwiedzają galerię turyści i 
pielgrzymi, którzy udają się na Górę 
Św. Anny. Jednak najmilej będzie 
nam gościć naszych mieszkańców 
gminy, a chyba warto zobaczyć wi-
zję i zamysły osób, które swe uczucia 
wyzwalają poprzez plastykę.

Gizela Szendzielorz

Samochód moŜna prowadzić tylko 
z waŜnym prawem jazdy – przypomi-
nała w ostatnim tygodniu „Rzeczpo-
spolita”. Jeśli nie mamy oryginalnego 
dokumentu lub jego wtórnika – nie 
powinniśmy siadać za kierownicą, bo 
popełniamy wtedy wykroczenie. 

Oznacza to, Ŝe w czasie kontroli 
drogowej trzeba się liczyć z manda-
tem w wysokości 50 złotych. Zgodnie 

Bez wtórnika nie siadaj 
za kierownicą

z ustawą o ruchu drogowym prawo 
jazdy naleŜy do tych dokumentów, 
które są waŜne tylko w postaci 
oryginałów, czyli nie moŜliwości 
zastąpienia ich Ŝadnym innym za-
świadczeniem – nawet wystawionym 
przez policję o zgłoszeniu kradzieŜy, 
ani z urzędu komunikacji potwierdza-
jącym zdobyte juŜ uprawnienia do 
prowadzenia pojazdów.


