
P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

26 stycznia odby³a siê XXIX
sesja Rady Powiatu Strzeleckiego.
Pierwszym tematem, którym zajêli
siê radni, by³o przyjêcie sprawozda-
nia z dzia³alno�ci Komisji bezpie-
czeñstwa i porz¹dku za rok 2004. Do
jej zadañ nale¿y miêdzy innymi: oce-
na zagro¿eñ porz¹dku publicznego i
bezpieczeñstwa obywateli na terenie
powiatu; opiniowanie pracy policji i
innych powiatowych s³u¿b, inspek-
cji i stra¿y, wykonuj¹cych na naszym
terenie zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa oby-
wateli oraz opiniowanie projektów
programów wspó³dzia³ania tych in-
stytucji w zakresie bezpieczeñstwa.

W dyskusji na temat prac komi-
sji w ubieg³ym roku starosta Józef
Swaczyna (przewodnicz¹cy tej¿e ko-
misji) poinformowa³, ¿e komisja wie-
le uwagi po�wiêci³a nie rozwi¹zanym
dotychczas problemom: zwiêkszenia
etatów w Komendzie Powiatowej
Policji w zwi¹zku z obowi¹zkiem
konwojowania osób oskar¿onych i
osadzonych w areszcie, rosn¹cej licz-
bie osób osadzonych w areszcie w
zwi¹zku z jazd¹ na rowerze w stanie
nietrze�wym, usuwaniu z dróg pa-
d³ych zwierz¹t. Zasygnalizowa³ tak-
¿e, i¿ zgodnie z wnioskami komisji
zostanie wkrótce zakupiony aplika-
tor do usypiania zbieg³ych zwierz¹t.
Komisje problemowe zwróci³y tak-
¿e uwagê na konieczno�æ zinwenta-
ryzowania sieci hydrantów na tere-
nie powiatu oraz na niebezpieczeñ-
stwo na drogach zwi¹zane z nie
uprz¹tniêtym b³otem przy wyjaz-
dach z dróg polnych i le�nych.
W trakcie obrad sesji Rada przyjê³a
nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. w sprawie: zatwierdzenia projek-

tu planu finansowego Powiato-
wego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym na 2005 rok,

2. w sprawie zmiany bud¿etu po-
wiatu na rok 2005

3. w sprawie: wprowadzenia zmian
w uchwale dot. zasad i trybu
umarzania, udzielania ulg w sp³a-
cie, odraczania lub rozk³adania na
raty nale¿no�ci pieniê¿nych Po-
wiatu Strzeleckiego, do których
nie stosuje siê przepisów usta-
wy � Ordynacja podatkowa

4. w sprawie ustalenia warunków

czê�ciowego lub ca³kowitego
zwolnienia rodziców dziecka,
osoby pe³noletniej lub jej rodzi-
ców, a tak¿e opiekunów praw-
nych lub kuratorów, z op³at za
pobyt dziecka lub osoby pe³no-
letniej w placówce opiekuñczo-
wychowawczej

5. w sprawie uchwalenia jednolite-
go tekstu Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Op.

6. w sprawie: wyra¿enia zgody na
zawarcie umów: dzier¿awy i naj-
mu pomieszczeñ pomiêdzy Ze-
spo³em Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Opolskich a NZOZ
REH-MED. s.c. Rehabilitacja
Medyczna w Zawadzkiem

7. w sprawie: zaopiniowania planu
finansowego i  inwestycyjnego na
rok 2005 Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej w Strzelcach Opolskich.

8. w sprawie: ustalenia regulaminu
okre�laj¹cego niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli za
pracê oraz zasady przyznawa-
nia nauczycielom zatrudnionym
w o�wiatowych jednostkach or-
ganizacyjnych na terenie powia-
tu strzeleckiego dodatków do
wynagrodzenia i nagród

9. w sprawie odwo³ania powiato-
wego rzecznika konsumentów �
odwo³anie nast¹pi³o w zwi¹zku
z rezygnacj¹ z dniem 26.01.2005
r. dotychczasowego rzecznika
pana Dariusza Steñki z dotych-
czas pe³nionej funkcji. Rezygna-
cjê D. Steñko uzasadni³ zamia-
rem zarz¹dzania przez jego firmê
jednym z nowo otwartych w
Strzelcach Op. supermarketów,
co sta³o by w sprzeczno�ci z do-
tychczas zajmowan¹ przez nie-
go funkcj¹.
Na najbli¿szej sesji, która odbê-

dzie siê 23 lutego br., Rada dokona
wyboru nowego powiatowego rzecz-
nika praw konsumentów, a tak¿e wy-
s³ucha sprawozdania dyrektora Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Strzelcach Op. z dzia³alno�ci
za 2004 r.

Zgodnie z planem Rady przed-
miotem obrad lutowej sesji bêdzie
równie¿ sprawozdanie dotychczaso-
wego rzecznika konsumentów z jego
dzia³alno�ci w ubieg³ym roku.

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka og³asza siódm¹
ju¿ edycjê konkursu

�Laur Ziemi Strzeleckiej�
za rok 2004.

Poprzez tê nagrodê chcemy wyraziæ uznanie dla ludzkiej aktywno�ci i
ofiarno�ci, dla ekonomicznych i spo³ecznych sukcesów firm Ziemi Strze-
leckiej.

Nagrodê przyznajemy w piêciu katego-
riach:
- dzia³alno�æ spo³eczna,
- dzia³alno�æ gospodarcza,
- dzia³alno�æ wychowawcza,
- dzia³alno�æ kulturalna,
- dzia³alno�æ sportowa.

Przyznawanie nagrody �Laur Ziemi Strzeleckiej�
jest istotnym elementem budowania samorz¹dno-

�ci, lokalnej aktywno�ci oraz identyfikacji miesz-
kañców z regionem. Ogromne zainteresowanie i sym-

patia okazywane przez mieszkañców Ziemi Strze-
leckiej dotychczasowym edycjom, s¹ dowodem, ¿e

nagroda oraz uroczysty charakter jej wrêczania, zdo-
by³y sta³e miejsce w ¿yciu lokalnej spo³eczno�ci.
Zarz¹d Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka zwraca siê z
pro�b¹ do mieszkañców powiatu strzeleckiego, do

w³adz samorz¹dowych, do organizacji spo³ecznych
o zg³aszanie kandydatur do nagrody �Laur Ziemi

Strzeleckiej�. Wniosek powinien zawieraæ informacjê o wnioskodawcy i
osobie kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno okre�lon¹
dziedzinê dzia³alno�ci zg³aszanej osoby. Zg³oszenia nale¿y przekazaæ do
dnia 28 lutego 2005 roku, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem �Laur
Ziemi Strzeleckiej�, na adres:

STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
ul. Wa³owa 5

47 � 100 Strzelce Opolskie

otrzymali podwójne nagrody: od
burmistrza Strzelec Opolskich
Krzysztofa Fabianowskiego za
gminny etap konkursu i od g³ównych
organizatorów: starosty strzeleckie-
go Józefa Swaczyny, wicestarosty
Waldemara Gaidy i wydawcy Strzel-
ca Opolskiego Karola Cebuli. Ale
zanim to nast¹pi³o, wszystkich go-
�ci powita³ Józef  Kaczmarczyk �
so³tys Osieka, a nastêpnie zgroma-
dzonych bawi³ zespó³ �Na Chwila�
z Kad³uba, który wyst¹pi³ z reper-
tuarem bo¿onarodzeniowym i regio-
nalnym.

Mimo i¿ imprezie towarzyszy-
³a wystawa zdjêæ wszystkich oce-
nianych posesji, zgromadzeni go�cie
wiêksz¹ uwagê po�wiêcili filmowi,
który prezentowa³ posesje startuj¹-
ce w tegorocznej edycji konkursu,
jak i dokumentowa³ prace komisji.
Ponadto stanowi³ dobre wprowa-
dzenie o najwa¿niejszego momentu
- wrêczenia nagród tegorocznym lau-
reatom.

Zdobywcy pierwszego miejsca
- pañstwo Anna i Hubert Pato³a z
Osieka - otrzymali pami¹tkowy
dyplom i czek o warto�ci 500 z³o-
tych. Za zajêcie drugiego miejsca
pañstwo Sabina i Jan Foltynowie z
Rozmierzy  zdobyli czek o warto-
�ci 400 z³, a czek trzystuz³otowy
zosta³ wrêczony pañstwu Wies³a-
wie i Alojzemu Karwotom z Dolnej,
których posesja zajê³a trzecie miej-
sce w konkursie.

Komisja konkursowa postano-
wi³a tak¿e przyznaæ dwa wyró¿nie-
nia. Otrzymali je Ma³gorzata i Ber-
nard Foltyn z Rozmierzy oraz Ma-
ria i Jerzy Kampa z Otmic.

Pozostali uczestnicy konkursu,
a byli to: Gabriela i Henryk Bartecz-
ko z Otmic, Teresa i Józef Gwoz-
dek, z Barutu, Gabriela Hadelko z
G¹siorowic, £ucja Kokoszka z Bal-
carzowic, Arnold Mateja z Kad³ub-
ca, Urszula Neumann z Piotrówki,
Sybila Pastuch z Kad³ubca, Anna i
Henryk Siemscy z Kro�nicy, Teresa
i Joachima Sobota z Olszowej, He-
lena i Henryk �wita³a z Kielczy, Vio-
letta Turek z ¯êdowic oraz Gizela i
Henryk Wyrwich z Zawadzkiego
równie¿ otrzymali pami¹tkowe dy-
plomy oraz upominki.

�LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ�

Laury rozdane

W Polsce na cukrzycê choruje ok. 2 milionów osób, a ocenia siê,
¿e oprócz nich milion osób ma cukrzycê nierozpoznan¹. Kuracji insu-
lin¹ poddawanych jest 300 tys. pacjentów. Ile osób choruje w powie-
cie strzeleckim � nie wiadomo dok³adnie, ale skoro szacunki wska-
zuj¹,  ¿e t¹ chorob¹ dotkniêty jest 1 procent populacji, to i w naszym
regionie zapewne jest podobnie.

- Bez czekania?
- Bez. Wspomnia³am ju¿ wcze�niej,
¿e wprowadzone zosta³y u nas zapi-
sy i numerki wydawane s¹ na kon-
kretny dzieñ i godzinê. Zdarza siê jed-
nak, ¿e kto� rezygnuje z za³atwienia
swojej sprawy w wyznaczonym ter-
minie, stwarzaj¹c wolne miejsce dla
innych. W ostatniej dekadzie lutego
kolejki powinny znacznie zmaleæ.
Zreszt¹ w ostatnim okresie i tak wi-
daæ spadek ilo�ci przywo¿onych z
zagranicy aut � w stosunku do drugiej
po³owy ubieg³ego roku.
- Kolejki do rejestracji pojazdów
to jedno, a do wymiany praw jaz-
dy?
- Jeszcze ich nie ma, ale to nie zna-
czy, ¿e ich nie bêdzie. Przecie¿ ju¿
wkrótce minie przed³u¿ony termin
wymiany praw jazdy wydanych na
starych drukach, a nie wszyscy, któ-
rzy powinni, ju¿ te dokumenty wy-
mienili. Przypomnê zatem, ¿e prawa
jazdy wydane w okresie od 1 stycz-
nia 1984 r. do 31 kwietnia 1993 r.
musza zostaæ wymienione do 30
kwietnia br., natomiast prawa jazdy
wydane miêdzy 1 maja 1993 r. a 30
czerwca 1999 r. podlegaj¹ wymianie
w terminie do 30 czerwca 2006 r.

- Od 1 lutego zdro¿a³y 52 insuliny
zagraniczne, a stania³y trzy produ-
kowane w Polsce, ale co z tego � mówi
Bogdan Zaleski, przewodnicz¹cy
strzeleckiego ko³a Stowarzyszenia
Diabetyków � skoro 80 procent na-
szych cz³onków korzysta w³a�nie z
insuliny zagranicznej. Lepszej i no-
wocze�niejszej ni¿  polskie, w ocenie
specjalistów. Ocenia siê, ¿e miesiêcz-
ny koszt podawania tych leków
wzro�nie w ich przypadku i to spo-
ro, ale to przecie¿ i tak nie wszystkie
wydatki, jakie musimy ponosiæ. Do-
chodz¹ jeszcze konieczne zakupy
pasków testowych do oznaczania
poziomu cukru, a tak¿e innych leków,
na schorzenia zwi¹zane z cukrzyc¹,
np. zaburzenia wzroku.

Przed pocz¹tkiem lutego prowa-
dzili�my kampaniê informacyjn¹ o
podwy¿kach � mówi dalej B. Zaleski
� ale te¿ pomagali�my kolegom w
zdobywaniu tañszych leków �  insu-

Po kieszeni diabetyków
liny i pasków. W powiecie strzelec-
kim ¿adna apteka nie bierze udzia³u
w ogólnopolskim programie �apteka
przyjazna diabetykom�, najbli¿sze
usytuowane s¹ w Gliwicach i Pysko-
wicach. A to w³a�nie w nich mo¿na
kupiæ znacznie tañsze specyfiki.
Choæby takie paski Accu check acti-
ve do oznaczania poziomu cukru we
krwi. Je�li przyjmie siê, ¿e przeciêt-
nie zu¿ywa siê 4 paski na dobê, to
znaczy, ¿e w ci¹gu miesi¹ca niezbêd-
nych jest ich 120, a wiêc 2,5 opako-
wania. Jedno opakowanie (50 sztuk)
kosztuje w strzeleckich aptekach pra-
wie 8 z³otych (dok³adnie 7,56 z³), w
tych przyjaznych � 3,20 z³. Do nie-
dawna te paski mo¿na by³o w nich
kupiæ w cenie 0,01 z³ (tak, jeden grosz
za ca³e opakowanie!). I ... mamy
dobr¹ wiadomo�æ: dysponujemy nu-
merem telefonu jednej z aptek w Czê-
stochowie, w której nadal jest taka

Znikn¹
kolejki?

Sesja Rady Powiatu

Gratulacje i pami¹tkowy dyplom wrêcza starosta J. Swaczyna

Zaspó³ �Na chwila� z Kad³uba �piewa³ nie tylko kolêdy
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