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POWIAT STR Z E LE C K I

25 wrzenia  wybory do Sejmu i Senatu RP
9 padziernika  wybory prezydenckie

Dro¿sze bilety autobusowe

We udzia³ w wyborach!

O oko³o 7 proc. podro¿a³y od 16 sierpnia bilety w strzeleckim
PKS-ie. Rok i jeden dzieñ po poprzedniej podwy¿ce  precyzuje Antoni Karecki, kierownik przewozów. Jak d³ugo utrzymaj¹ siê na tym
poziomie  trudno powiedzieæ, bo przecie¿ wszystko zale¿y od cen
benzyny. A te rosn¹ ostatnio lawinowo. Koszt paliwa natomiast to
jeden z podstawowych kosztów dla firmy przewozowej.

Tym, co w sytuacji spo³eczno-politycznej dzieje siê obecnie w kraju, wiele
osób jest zniesmaczonych, zawiedzionych i rozczarowanych.
Nie idê g³osowaæ, bo: nic ode mnie nie zale¿y, i tak zrobi¹ po swojemu, polityka jest brudna, politycy dbaj¹ tylko o swoje interesy, nie
wierzê ¿adnej partii, gdyby okrêgi by³y jednomandatowe  poszed³bym
na wybory  to doæ czêste opinie, wp³ywaj¹ce na malej¹c¹ stale wyborcz¹ frekwencjê. Na Opolszczynie sytuacja jest bardziej skomplikowana - wiele osób pracuje za granic¹.
Ale...
Jeli nie pójdziesz g³osowaæ  wygraj¹ inni. Mo¿e w³anie ci, o których
masz jak najgorsze zdanie. I to w³anie oni bêd¹ Ciê reprezentowaæ w
parlamencie, choæ wcale tego nie chcesz.
W wyborach ka¿dy g³os siê liczy  tak¿e Twój.
Twoja nieobecnoæ to oddanie g³osu walkowerem.
Na listach wyborczych jest wielu ludzi uczciwych, pragn¹cych, tak jak Ty
zmian i lepszego jutra. Poszukaj ich. G³osuj.
Jak liczone s¹ g³osy?
- W naszym kraju nie ma ¿adnego wyznaczonego progu frekwencji, decyduj¹cego o tym, czy wybory s¹ wa¿ne  mówi Stanis³aw Kunstler, dyrektor Delegatury Pañstwowej Komisji Wyborczej w Opolu.  Natomiast
oczywicie frekwencja wp³ywa na to, ile poszczególni kandydaci otrzymaj¹ g³osów.
Mimo ¿e w wyborach do Sejmu g³osuje siê w okrêgach na listê  to z obrêbu
listy do Sejmu mo¿e wejæ ka¿dy, niezale¿nie od zajmowanego na niej
miejsca, kto uzyska najwiêksz¹ iloæ g³osów  dodaje dyrektor Kunstler 
pod warunkiem, ¿e lista uczestniczy w podziale mandatów. W przypadku
partii oznacza to, ¿e w wyborach powinna uzyskaæ ponad 5 proc. uprawnionych do g³osowania, z koniecznoci przekroczenia tej granicy wy³¹czone zosta³y mniejszoci narodowe. Tak wiêc, je¿eli partia zdoby³a w danym
okrêgu np. trzy mandaty, to otrzymuj¹ je ci, którzy dostali na okrêgowej
licie najwiêcej g³osów.
W naszym województwie wybieraæ bêdziemy 13 pos³ów i 3 senatorów.
Kto znajdzie siê w parlamencie  zale¿y od Ciebie.

- Gdyby PKS w Strzelcach Opolskich S.A. nie prowadzi³ jeszcze innej dzia³alnoci, nie utrzymalibymy
siê z komunikacji publicznej. Od d³u¿szego czasu, bez wzglêdu na ceny
biletów, obserwujemy ci¹g³y odp³yw
pasa¿erów, zw³aszcza tych, którzy
korzystali z biletów miesiêcznych. To
zjawisko nasili³o siê zw³aszcza po poluzowaniu przepisów zwi¹zanych ze
sprowadzaniem samochodów z zagranicy. W³aciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e teraz praktycznie ka¿da rodzina, wy³¹czaj¹c najubo¿sze, ma
samochód. Wprawdzie przy dzisiejszych cenach benzyny i jego koszty
utrzymania s¹ wysokie, ale za to ju¿
nie korzysta siê z komunikacji zbiorowej - mówi A. Karecki. - Z naszej
najbli¿szej okolicy zniknê³y te¿
wszystkie du¿e zak³ady przemys³owe, a np. do Cementowni Strzelce
wysy³alimy ka¿dego ranka trzy pe³ne autobusy. W mniejszych firmach
 wiadomo  liczy siê dyspozycyjny pracownik, z samochodem i komórk¹, zjawiaj¹cy siê na ka¿de zawo³anie, niemog¹cy powiedzieæ szefowi: koñczê pracê, bo spieszê siê na
autobus. Zmniejsza siê równie¿ iloæ
uczniów doje¿d¿aj¹cych do szkó³, i

Raczej dzwoñmy po staremu
112 to nie tylko dodatkowy numer telefonu alarmowego,
lecz system! System, który spina s³u¿by ratownicze i pozwala na sprawne i szybkie dysponowanie odpowiedniej
pomocy w przypadku zagro¿enia zdrowia lub mienia. W tej
chwili nie mo¿na jeszcze powiedzieæ, ¿e ju¿ w pe³ni funkcjonuje, dlatego na razie jednak lepiej dzwoniæ pod numery zaczynaj¹ce siê na 9...
UE wskaza³a datê 1 wrzenia
2005r. jako ostateczny termin uruchomienia systemu 112 w Polsce.
Proces aktywacji ju¿ trwa. Wiele siê
o tym mówi i pisze. Dotychczas nr
112 by³ dostêpny wy³¹cznie dla sieci
komórkowych. Czêciowo dzia³a³ w
ramach struktur policji, a w niektórych przypadkach zg³oszenia odbiera³a Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. Od 1
wrzenia numer 112 bêdzie dostêpny dla po³¹czeñ stacjonarnych. W powiecie strzeleckim numer ten bêdzie
odbiera³ stra¿ak PSP. System zak³ada, ¿e osoba odbieraj¹ca nr 112 ma
mo¿liwoæ bezporedniego ³¹czenia
rozmówcy z odpowiedni¹ s³u¿b¹ ratownicz¹ - w zale¿noci od zagro¿enia. Jednak dzisiaj nie ma technicznych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na
takie dzia³anie. Realizacja zadañ od
strony technicznej nale¿y do Telekomunikacji Polskiej S.A.
Na dzieñ dzisiejszy w powiecie
strzeleckim nie mamy jeszcze mo¿liwoci bezporedniego po³¹czenia z
policj¹, wiêc nie ma mo¿liwoci przekierunkowania rozmówcy, gdyby
okaza³o siê, ¿e stra¿ po¿arna nie jest
potrzebna, a w³aciw¹ do udzielenia
pomocy jest policja. Nietrudno siê

domyliæ, ¿e w takiej sytuacji czas
kontaktu z w³aciwymi s³u¿bami siê
wyd³u¿y, gdy¿ to stra¿ak przyjmuj¹cy zg³oszenia na 112 bêdzie musia³
zadzwoniæ na 997 i przekazaæ wtórnie informacjê.
Dlatego apelujemy, aby dla
w³asnego dobra dzwoniæ pod dotychczasowe numery alarmowe zaczynaj¹ce siê od 9. Nr 112 pozostawmy jako ostatecznoæ, gdy rzeczywicie nie bêdziemy mogli zidentyfikowaæ zagro¿enia i nie bêdziemy wiedzieli, któr¹ s³u¿bê poprosiæ o pomoc, no i obcokrajowcom odwiedzaj¹cym Polskê.
Jestemy na etapie opracowywania jednolitych procedur przyjêcia
zg³oszenia na 112.
W Strzelcach Op. funkcjonuje
centrum powiadamiania ratunkowego lecz w nieco okrojonej formie
(zreszt¹ ustawa o ratownictwie medycznym jeszcze nie wesz³a w
¿ycie), gdy¿ wraz z dyspozytorem
stra¿y po¿arnej pe³ni dy¿ur tylko
dyspozytor pogotowia, natomiast nie
ma policjanta.
TP S.A. ma zapewniæ mo¿liwoæ
przekierunkowania rozmowy do policji, tak aby stra¿ak po otrzymaniu

informacji z której wynika, ¿e potrzebna jest pomoc policji, móg³ natychmiast prze³¹czyæ rozmowê. Tak
jest w przypadku pogotowia, ale tylko dlatego, ¿e dzia³amy na wspólnej
centrali telefonicznej na zasadzie wewnêtrznej sieci.
Przypominam o podstawowych,
acz bardzo wa¿nych zasadach przy
przekazywaniu informacji na numery alarmowe.
£¹cz¹c siê z nimi nale¿y podaæ
nastêpuj¹ce informacje:

to we wszystkich kierunkach  do
Zawadzkiego, Prudnika, Krapkowic,
Izbicka, czy Opola. Co roku ubywa
nam ok. 30 proc. pasa¿erów i gdyby
nie nasza stacja paliw, badania diagnostyczne i ca³a pozosta³a dzia³alnoæ  musielibymy chyba zwijaæ
interes. Bo o ile jeszcze w przed po³udniem autobusy s¹ w pe³ni wykorzystane, to po godzinie 16 nasze
przewozy mo¿na okreliæ tylko jako
socjalne. Po godzinie 19 czy 20 w
kierunku Ujazdu czy Zawadzkiego
jad¹ 2-3 osoby, z powrotem  nikt.
- Nie mo¿na du¿ych autobusów
zast¹piæ ma³ymi?
- Mamy kilka mniejszych pojazdów, a zakup nastêpnych blokuje nam
jedna podstawowa kwestia. Autobusy dowo¿¹ce m³odzie¿ trzeba by³oby dublowaæ, bo w miejsce jednego
zabieraj¹cego ponad 40 osób, musielibymy w trasy wysy³aæ dwa ma³e,
a tym samym zwiêkszyæ zatrudnienie kierowców. Pomog³aby nam trochê zmiana godzin nauczania w szko³ach; cilej  zmiana godzin rozpoczêcia lekcji tak, by nie we wszystkich placówkach rozpoczyna³y siê
one o ósmej, ale to chyba ma³o realne.
Rozmawia³a Marta Górka

S¹ wreszcie
unijne stypendia!
dok. ze str. 1

I najwa¿niejsze! Na paragonie
musi widnieæ imiê i nazwisko ucznia
pobieraj¹cego stypendium  zapisu
tego powinien dokonaæ sprzedawca.
Tych uczniów, którym nie uda³o
siê do tej pory zgromadziæ rachunków na odpowiedni¹ kwotê, informujemy, ¿e refundacji podlegaj¹ równie¿
wydatki poniesione w okresie wakacji, ale  zasada ta nie dotyczy tegorocznych absolwentów.
UWAGA!
Z dniem 30 wrzenia 2005 roku up³ywa termin realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹, w
zwi¹zku z czym stypendia za rok
szkolny 2004/2005 bêd¹ wyp³acane
tylko do koñca wrzenia br.
NIE ZWLEKAJ!
ODBIERZ SWOJE
STYPENDIUM!

Medale dla kombatantów
Tu¿ przed kolejn¹ rocznic¹ wybuchu II wojny wiatowej, 26 sierpnia, w starostwie powiatowym w
Strzelcach Opolskich odby³a siê niecodzienna uroczystoæ: wrêczenie
przez W³adimira Kuzniecowa, konsula generalnego Federacji Rosyjskiej
Medali 60-lecia Zwyciêstwa w II
Wojnie Ojczynianej tym kombatantom, którzy zdobywali Berlin wraz
z Armi¹ Czerwon¹.
Wszyscy byli niezwykle wzruszeni - zarówno ci, którzy zostali w
ten sposób uhonorowani, jak i goci
obecni na uroczystoci. Pamiêæ o
tamtych dniach w³aciwie zawsze jest
obecna, ale w takich chwilach jak ta
wspomnienia od¿ywaj¹ na nowo i to

ze zdwojon¹ si³¹, jakby to wszystko, co siê dzia³o, dzia³o siê zaledwie
wczoraj. A docenienie wk³adu w walkê i zwyciêstwo nad faszyzmem,
choæby przysz³o po tak wielu latach
- cieszy nad wyraz.
O tym, jak wa¿ne by³y dla tych
starszych pañstwa - by³ych ¿o³nierzy s³owa uznania i podziêkowania
za walkê oraz samo wrêczenie medali
niech wiadczy fakt, ¿e ci kombatanci, którzy nie mogli ze wzglêdu na
stan zdrowia przybyæ osobicie delegowali na tê uroczystoæ cz³onków swoich rodzin, by w ich imeniu
odebrali odnaczenia i wys³uchali s³ów
nie zapomnimy.

1. jakie zdarzenie wyst¹pi³o, jakie
jest zagro¿enie
2. miejsce zdarzenia
3. swoje nazwisko i imiê oraz nr telefonu
Nale¿y odpowiadaæ krótko i rzeczowo na pytania przyjmuj¹cego
zg³oszenie i stosowaæ siê do poleceñ
dy¿urnego.
Nie nale¿y odk³adaæ s³uchawki
telefonu do momentu uzyskania potwierdzenia przyjêcia zg³oszenia.
Nadmieniam równie¿, ¿e na stanowisku kierowania znajduje siê rejestrator rozmów umo¿liwiaj¹cy pe³n¹ identyfikacjê rozmówcy (w³aciciela numeru). Jest to bardzo pomocne
zw³aszcza w przypadku fa³szywych zg³oszeñ  tych wykonywanych dla zabawy.
Joanna Badowska-Ganeth
Rzecznik Komendy Powiatowej
PSP w Strzelcach Opolskich

Medalami 60-lecia zwyciêstwa uhonorowani zostali:
Micha³ B¹k, Kazimierz Bernaczyk, Zygmunt Chmielewski, Henryk Dziedziuchowicz, Józef Domeredzki, Jan Ga³gañski, Antoni Hemon, Antoni Iwanowicz, Jan Kaliciak, Alojzy Kaliciak, Stanis³aw Kamiñski, W³adys³aw Kogut,
Antoni Kasperski, Józef Mizera, W³adys³aw Malanka, Urszula Marzewska,
Alfred Poukord, Tomasz Pszon, Piotr Pistu³o, Józef Raczyñski, Franciszek
Sitnik, Henryk Steñko, Zofia Szponarska, Piotr Turewicz,
W³adys³aw Wnêkowicz, Jan Wróbel, Eugeniusz Wanat, Andrzej Wojdy³a, Maria
Zymo³ka, Stefan Ga³uszka, W³adys³aw Grz¹dkowski, Józef Kokiewicz, Miko³aj Kuziw, Czes³aw Mielczarek, Franciszek Molendowski.

