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P O W I A T

Nie jest tak le

Sesja Rady Powiatu
25 maja 2005 r. odby³a siê kolej-

³u Opieki Zdrowotnej w Strzel-

na sesja Rady Powiatu Strzeleckiego.

G³ównym tematem by³a informacja

Pañstwowego Powiatowego Inspek-

-

tora Sanitarnego o stanie bezpieczeñ-

-

przedmiotow¹ informacjê, wskazuj¹c

noci¹, aby na przysz³oæ unikn¹æ
wskazanych w sprawozdaniu

prawid³owoci.

nie-

W dalszej kolejnoci Rada podjê³a

nastêpuj¹ce uchwa³y:

-

-

w sprawie zmiany bud¿etu powiatu na rok 2005,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespo³u

Opieki Zdrowotnej za okres od

01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.;

pokrycia straty netto za rok 2004,
nierozliczonej straty netto za rok

2001 oraz czêci straty netto za

rok 2002 przypadaj¹cej do rozli-

-

czenia w latach 2003 i 2004,

w sprawie zatwierdzenia statu-

tu Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Op.,

w sprawie zatwierdzenia Regu-

laminu Rady Spo³ecznej Zespo-

go Zespo³u Opieki Zdrowotnej,

w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.

na koniecznoæ wiêkszego nadzoru

nad placówkami handluj¹cymi ¿yw-

w planie finansowym i inwesty-

cyjnym na rok 2005 strzeleckie-

stwa sanitarnego powiatu w 2004 r.

Po uzyskaniu odpowiedzi na liczne

pytania, radni jednog³onie przyjêli

cach Op.,

w sprawie zaopiniowania zmian

W koñcowej czêci obrad g³os

zabra³ obecny na sesji so³tys Adamo-

wic  Józef Jendrzejek, który wnio-

skowa³ miêdzy innymi o zamontowanie sygnalizacji wietlnej przy

wiadukcie na ul. Habryki, wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
remont nawierzchni ulicy Szpitalnej
oraz wyciêcie zagra¿aj¹cych bezpie-

czeñstwu drzew. W odpowiedzi na
te postulaty Starosta powiedzia³, ¿e

studzienki s¹ systematycznie czysz-

czone. Zapewni³, ¿e ulica Szpitalna
zostanie w tym roku zmodernizowa-

na, ³¹cznie z wycink¹ drzew. Zgod-
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pochodz¹cymi z wywozu gnojowicy lub nieczystoci z szamb na pole
w pobli¿u ujêcia wody. Z kolei wród
ska¿eñ chemicznych najczêciej spotykany jest zbyt wysoki poziom azotanów, rzadziej natomiast wystêpuje
przekroczony poziom ¿elaza i manganu. Niemniej zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
obu rodzajów zanieczyszczeñ jest
znacznie mniej ni¿ w latach 20022003, kiedy notowalimy kilkanacie
przekroczeñ normy jakoci w ujêciach
wody. W roku 2004 by³y to przypadki incydentalne. Nawo¿enie pó³
jest znacznie mniej intensywne, ale
zauwa¿yæ nale¿y, ¿e poprawa jakoci wody nast¹pi³a przede wszystkim w efekcie pod³¹czenia kolejnych
miejscowoci do zbiorczych wodoci¹gów: Warm¹towic do Strzelec Opol-

nie z wol¹ mieszkañców podjête zo-

skich, Dolnej  do Porêby, Otmic i

stalowania sygnalizacji wietlnej przy

tego roku trzy nastêpne miejscowo-

stan¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zainul. Habryki.

Na kolejnej sesji w dniu 29 czerw-

ca 2005 r. odbêdzie siê debata drogowa.

/it/

Lata 20-te, lata 30-te...

Suchodañca do Kronicy. Do koñca

ci: B³otnica Strzelecka, Kalinowice i
Szczepanek równie¿ zostan¹ pod³¹czone do strzeleckiej sieci woodci¹gowej. Nieco wczeniej, bo do koñca
sierpnia br. jakoæ wody poprawi siê
tak¿e w Jemielnicy. Nowa studnia ju¿
jest, jednak z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e mimo obni¿enia poziomu azotanów, okresowo jest zbyt
wysoki poziom ¿elaza i manganu. Konieczne wiêc bêdzie uruchomienie stacji uzdatniania wody. Nadmierny poziom ¿elaza notujemy te¿ w sieci w
Kolonowskiem, ale i ten stan rzeczy
poprawi siê do koñca 2007 r. Wspomnia³em ju¿ o mniej intensywnym
nawo¿eniu, dodam, ¿e od czerwca bêdziemy badaæ iloæ pestycydów w
wodzie do picia.
-

A wiêc woda jest O.K., a nasze

sklepy?! Na 276 spo¿ywczych 
zdyskwalifikowanych 7; na 13 hurtowni ¿ywnoci  3 otrzyma³y ocenê niedostateczn¹, podobnie jak 6
30 maja mury Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opol-

skich zgromadzi³y nie tylko ucz¹c¹ siê tam m³odzie¿, ale i wiele ju¿

trochê starszych osób. Wszystko to za spraw¹ zorganizowanego przez
szko³ê i DFK w Strzelcach Opolskich Dnia Matki.
Gociom organizatorzy przygo-

towali nie lada atrakcjê: otó¿ zapro-

szeni zostali na wystêp niemieckiej

grupy COMEDIANS. Jak to siê sta-

1935 niemieckiej grupy Comedian
Harmonists postanowi³o pójæ w

lady swoich wielkich idoli, których
oryginalne kawa³ki stanowi¹ wiêk-

³o, ¿e zespó³ wyst¹pi³ w Strzelcach?

szoæ w repertuarze. Ju¿ 70 lat temu

³o siê tak dziêki inicjatywie jednego z

mi szlagierami, melodiami filmowy-

Odpowied jest banalnie prosta. Stacz³onków zespo³u Johannesa Jendreka  absolwenta strzelekiego liceum.

Jako ¿e w tych dniach grupa Come-

dians wystêpowa³a w Polsce (Kra-

ków, Zakopane), pan Jendrek posta-

z rytmicznym swingiem, harmonicznymi niespodziankami i wirtuozer-

repertuar swojej grupy. A jest on nie-

lektuj¹ siê i dzisiaj, gdy¿ wystêpy

Podobnie jak wtedy  widzowie de-

banalny. Sam zespó³ powsta³ przed

zespo³u s¹ bardzo dobrze przyjmo-

przyjació³ zafascynowanych twór-

gdzie zespó³ i publicznoæ sprawili

czoci¹ istniej¹cej w latach 1928 

nych ze wzglêdu na z³¹ jakoæ, w
tym 5  ciastek z kremem: raz 
przyczyn¹ by³a salmonella, w pozosta³ych 4 przypadkach  bakterie z grupy coli.

wane. Podobnie by³o w Strzelcach,
sobie wzajemnie wiele radoci.

-

To wcale nie jest du¿o; w po-

przez Inspekcjê Weterynaryjn¹. Mu-

przednich latach naprawdê bywa³o

szê jednak przyznaæ, ¿e rzeczywicie

wiêcej takich przypadków. Powiem

zdarzaj¹ siê przypadki niedochowania

tak: statystyk¹ mo¿na manipulowaæ

w sklepach tzw. dobrych praktyk hi-

i wysnuwanie na ich podstawie

gienicznych: sprzedawcy maj¹ brudne

ogólnych wniosków to problem ra-

rêce, nie zabezpieczaj¹ w³osów czep-

czej sztuczny. Nale¿a³oby raczej za-

kami, nie zawsze maj¹ aktualne ksi¹-

pytaæ, gdzie tkwi przyczyna ocen

¿eczki zdrowia z wynikami badania

niedostatecznych. Otó¿ nasze ar-

ka³u itp.

kusze kontrolne s¹ tak skonstru-

-

owane, ¿e przy wskazaniu choæby

k u p y,

W których sklepach Pan robi zaa

jednego z wyt³uszczonych w nim

³ukiem?

kilkunastu punktów (a nie wszyst-

-

k t ó re

omija

s z e ro k i m

Nie boje siê kupowaæ w ¿adnym

kie s¹ wyt³uszczone)  kontroler

ze sklepów.

musi wstawiæ ocenê niedostateczn¹.

-

W przypadku hurtowni  mieszcz¹

zas³uguj¹ na pochwa³ê?

siê one w starych budynkach, wiêc

-

gdy pojawi siê choæby kawa³ek od-

kingów  ani dobrych, ani z³ych

padaj¹cego tynku  z³a ocena jest

placówek, to nie jest moja rol¹. Powtó-

To mo¿e wymieni Pan te, które

Nie bêdziemy robiæ ¿adnych ran-

pewna. Zdarzaj¹ siê niedoci¹gniê-

rzê  bez obaw kupujê w ka¿dym skle-

cia, ale sukcesywnie z roku na rok

pie. Natomiast chcia³bym zwróciæ uwa-

poprawia siê stan sanitarny placó-

gê na inny temat: imprez masowych,

wek handlowych oferuj¹cych ¿yw-

gdzie w upale i kurzu sprzedaje siê cia-

noæ. A my kontrolujemy du¿y za-

sta, watê cukrowa, grillowane kie³ba-

kres: stan techniczny placówek han-

ski czy miêso, gdzie nie ma wydzielo-

dlowych i ustawionych w nim urz¹-

nych WC dla sprzedawców, nie ma

dzeñ, owietlenie, wentylacjê po-

miejsca do mycia r¹k itp. To jest pro-

mieszczeñ, przechowywanie odzie-

blem. Podobnie jest na festynach szkol-

¿y, magazyny, stan sanitarny (np.

nych: mamy piek¹ ciasta i sprzedaj¹

wydzielenie miejsca do mycia r¹k,

je, a pieni¹dze trafiaj¹ na potrzeby

z a b e z p i e c z e n i e t o wa r ó w p r z e d

szko³y. Dopóki ciasta nie s¹ sprzeda-

szkodnikami, segregacjê asortymen-

wane  tylko stanowi¹ poczêstunek 

tu  wêdliny od miêsa musz¹ byæ

wszystko jest w porz¹dku, bo ka¿dy,

oddzielone ciank¹ z plexi itp.) oraz

kto je je  robi to na w³asne ryzyko.

jakoæ produktów.

Sytuacja zmienia siê, gdy dochodzi do

A przeterminowane artyku-

sprzeda¿y, bo tu ju¿ wszystkie wy-

³y spo¿ywcze w sprzeda¿y? A

mogi sanitarne (m.in. warunki sprze-

-

sprzeda¿ miêsa niewiadomego

da¿y, ksi¹¿eczki zdrowia, oddzielne

pochodzenia?  to cytaty z pre-

WC itp.) powinny byæ dochowane.

zentowanego na sesji Raportu.

Dopóki nie zmieni siê wiadomoæ

-

To s¹ sporadyczne przypadki.

w³adz owiatowych i rodziców, a tak-

Stwierdzone przypadki wystêpo-

¿e samorz¹dów (liczê tu na dobr¹

wania w ciastach bakterii z grupy

wspó³pracê i zrozumienie) - bêdziemy

coli  ska¿enie wyst¹pi³o w wyni-

mieæ do czynienia z potencjalnym za-

ku niew³aciwego przechowywa-

gro¿eniem.

nia; dodam, ¿e produkt nie pocho-

-

Chce Pan walczyæ z tradycj¹?

dzi³ z terenu naszego powiatu. Co

-

Nie, chcê pokazaæ, ¿e na ryzyko

do miêsa niewiadomego pochodze-

jestemy nara¿eni nawet w sytuacjach

nia  takie sformu³owanie rzeczy-

wydawa³oby siê  banalnych. Chcê

wicie siê znalaz³o, ale dlatego, ¿e

równie¿ wyeliminowaæ sytuacje wy-

brak by³o metki producenta; przy

st¹pienia konsekwencji zdrowotnych

wêdlinach  brakowa³o daty przy-

i prawnych - dla osób wprowadzaj¹-

datnoci do spo¿ycia. Towary prze-

cych w ten sposób ¿ywnoæ do obro-

terminowane zosta³y wycofane ze

tu.

sprzeda¿y, miêso  skonfiskowane

mg

Z myl¹ o bezpieczeñstwie

nie frywolnymi tekstami oraz przede

skim podejciem do g³osu i tekstu.

kilkoma laty w Düsseldorfie. Kilku

noci - 7 zosta³o zakwestionowa-

mi z sentymentalnymi lub bezczel-

nowi³ równie¿ odwiedziæ rodzinne

strony, a przy okazji zaprezentowaæ

sklepów miêsnych (na 42) i 7 piekarni (na 21). Na 326 próbek ¿yw-

publicznoæ delektowa³a siê znany-

wszystkim pierwszorzêdn¹ aran¿acj¹

S T R Z E L E C K I
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ch³on¹³ 73.393 z³, z czego 30.000 z³
pochodzi³o z bud¿etu gminy Izbicko, a prawie 44.000 z³ z bud¿etu powiatu strzeleckiego. W roku 2005 planowane jest wykonanie kolejnego etapu robót na tym odcinku na kwotê
94.000, wydatkowan¹ równie¿ z bud¿etu powiatu.
Natomiast 3 czerwca nast¹pi³ odbiór chodnika w ci¹gu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w miejscowoci Stary Ujazd i Zimna Wódka, o d³ugoci kolejno 584 mb i 84
mb. Przy tej inwestycji wydatek w
³¹cznej kwocie 131.499 z³ ponios³y:
gmina Ujazd i powiat strzelecki, obie
instytucje po po³owie. Tego typu inwestycje z pewnoci¹ z jednej stro-

Nowy chodnik w Zimnej Wódce

ny zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo przechodniów a z drugiej zmniejszaj¹ ich
Cz³onkowie grupy
COMEDIANS

obawy przed potr¹ceniem przez po-

waæ wszystkie niezbêdne podczas

wypadków, w których najbardziej po-

jazd mechaniczny. A i sami kierowcy

prowadzenia pojazdu manewry.

szkodowanym jest pieszy, nie bêdzie

³atwiej i spokojniej mog¹

wykony-

Miejmy nadziejê, ¿e teraz do

ju¿ w tych miejscowociach dochodziæ.

