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Taki jest plon ostatniej akcji
policji na drogach powiatu strze-
leckiego � z fotoradarem w roli
g³ównej. W ostatnim czasie coraz
czê�ciej przekazywano sobie
poczt¹ pantoflow¹ wie�æ o niezwy-
k³ej wadze dla kierowców: �strze-
lecka policja wzbogaci³a siê. Maj¹
fotoradar. Kosz¹ ostro�.

Mówili to ci, którzy sami musie-
li obejrzeæ fotografie z dowodem w³a-
snej winy, co ich do�æ s³ono koszto-
wa³o, ale i ci, których portfele nie
ucierpia³y, za to p³acili ich znajomi.
- Rzeczywi�cie Komenda Powia-
towa dorobi³a siê fotoradaru? � spy-
ta³am jej komendanta, podisnp. Le-
cha £y¿wê.
- Kiedy�, byæ mo¿e nawet w nie-
bardzo odleg³ej przysz³o�ci, powia-
ty zostan¹ wyposa¿one w tego typu
sprzêt, ale jeszcze nie jest tak dobrze.
Fotoradar na razie tylko wypo¿ycza-
my z Opola. W dodatku wcale nie na
d³ugo: godzinê tu, godzinê gdzie in-
dziej. Ustawia siê go tam, gdzie naj-
czê�ciej dochodzi do wypadków czy
kolizji, albo w rejonie, w którym
mieszkañcy najczê�ciej skar¿¹ siê na
nieprzestrzeganie ograniczeñ prêdko-
�ci. Tak krótki okres wystarczy, by
wy³apaæ sporo tych, którzy nie prze-
strzegaj¹ przepisów o ruchu drogo-
wym. Wcale nie jeste�my zaintere-
sowani ilo�ci¹ ani wysoko�ci¹ na³o-
¿onych mandatów: wszystkie trafiaj¹

do Skarbu Pañstwa za po�rednictwem
wojewody; nie mamy z nich ani jed-
nej z³otówki. Naszym podstawo-
wym obowi¹zkiem jest natomiast
zapewnienie bezpieczeñstwa na pod-
leg³ym terenie. Je�li gminne komisje
bezpieczeñstwa uznaj¹ za wskazane
ustawienie na jakim� terenie znaku
ograniczenia prêdko�ci i taki znak
zostanie tam ustawiony, to do nas
nale¿y kontrola jego przestrzegania
przez u¿ytkowników drogi. Tak jest
na przyk³ad na Osiedlu Piastów �l¹-
skich w Strzelcach Opolskich, gdzie
obowi¹zuje prêdko�æ nie wiêksza ni¿
20 km na godzinê. Skoro mieszkañcy
skar¿¹ siê, ¿e to ograniczenie przez
wielu kierowców jest ³amane, to na-
szym obowi¹zkiem jest wymuszenie
jego respektowania. Dlatego miêdzy
innymi w³a�nie tam fotoradar poja-
wi³ siê ostatnio.

Nie by³o to jednak jedyne miej-
sce, gdzie to urz¹dzenie pracowa³o
27 i 28 lipca przez owych wspomnia-
nych w tytule 7 godzin. M³. aspirant
Dariusz Witkowski, asystent sekcji
Ruchu Drogowego w KP w Strzel-
cach Opolskich wymienia kolejne
punkty, w których by³o ustawiane:
przy obu zjazdach z wiaduktu w
Strzelcach Opolskich � przy skrzy-
¿owaniu ul. M. Prawego z ul. Pi³sud-
skiego oraz z drugiej strony � przy
�Wapiennikach�, na skrzy¿owaniu w
Jemielnicy. - To typowy obszar �

koñcz¹cych siê matur¹, spada nato-
miast ich ilo�æ w szko³ach zawodo-
wych, przynajmniej w niektórych od-
dzia³ach. Dla mnie jednak ma to bar-
dzo pozytywny wyd�wiêk. Ozna-
cza to bowiem, ¿e coraz mniej m³o-
dych ludzi decyduje siê na edukacjê
na poziomie szko³y zawodowej, z
my�l¹ o szybkim wyje�dzie na Za-
chód.
- A mo¿e jednak ma to zwi¹zek
równie¿ z tym, ¿e nasze szko³y nie
maj¹ dostosowanych kierunków
kszta³cenia do rynku pracy?
- To typowa demagogia dziennikar-
ska. Dam konkretny przyk³ad: rynek
pracy wykazuje bardzo du¿e zapo-
trzebowanie na techników mechani-
ków, przygotowanych do obs³ugi ob-
rabiarek sterowanych numerycznie.
Jako pierwsi w województwie uru-
chomili�my klasê o takim profilu.
Praktyczn¹ naukê zawodu nasi
uczniowie odbywali w opolskiej fir-
mie Metchem Energo, zak³adzie, któ-
ry zg³asza³ chêæ zatrudnienia wszyst-
kich naszych absolwentów. W dodat-
ku oferowa³ sta³¹ umowê o pracê i
wcale niez³e jak na polskie warunki
wynagrodzenie. I co? ¯aden z na-
szych uczniów po skoñczeniu szko-
³y nie podj¹³ tam pracy. Kilka osób
rozpoczê³o studia, a reszta wyjecha-
³a zagranicê lub podjê³a pracê w in-
nych zak³adach. Mo¿e Pani mi po-
wie, w jakim kierunku mamy kszta³-
ciæ uczniów?
- Nie mam pojêcia.
- I takiego pojêcia nie ma nikt.
Uczestniczy³em w wielu spotka-
niach, których tematem by³o dosto-
sowanie kierunku kszta³cenia do pro-

gnoz rynku pracy. Niewiele z nich
wynik³o. Mo¿e jedynie racjonalna
tendencja do kszta³cenia w prê¿nie
rozwijaj¹cych siê kierunkach, na które
istnieje zapotrzebowanie w Unii Eu-
ropejskiej (telekomunikacja, informa-
tyka, techniki CNC, dzia³alno�æ so-
cjalna, logistyka). Prawie we wszyst-
kich tych specjalno�ciach kszta³cimy
w naszych szko³ach.  Moim zdaniem
prognozy nawet najlepszych specja-
listów niewiele pomog¹, je�li nie doj-
dzie do zrównania poziomu rozwoju
gospodarczego i poziomu wynagro-
dzeñ w Polsce i pozosta³ych krajach
Unii Europejskiej.
- Mówi³ Pan, ¿e ten rok szkolny
nie bêdzie rewolucyjny, ale prze-
cie¿ czeka nas nowa matura.
- Uczniowie przygotowuj¹ siê do
nowej matury od d³u¿szego czasu.
Trwa równie¿ przygotowanie na-
uczycieli. Nie s¹dzê, by ten fakt
wp³yn¹³ na zmniejszenie liczby osób
przystêpuj¹cych do tego egzaminu.
- Ale po raz pierwszy wyniki
prac poddane zostan¹ zewnêtrznej
ocenie.
- I nie spodziewam siê, ¿eby w
jaki� drastyczny sposób wyniki ma-
tury z maja 2005 roku odbiega³y od
wyników egzaminów z roku 2004.
- Do koñca listopada ma w szko-
³ach zostaæ przeprowadzona kon-
trola, czy dochodzi³o w nich do se-
gregacji uczniów i podzia³u na kla-
sy wed³ug zamo¿no�ci i zawodu
rodziców. S¹dzi Pan, ¿e podobne
przypadki mog³y mieæ miejsce i na
naszym terenie?
- Uwa¿am, ¿e nie. To raczej zja-
wisko mog¹ce pojawiæ siê w du¿ych

Po raz pierwszy ZOZ-y mog¹
indywidualnie sk³adaæ wnioski o do-
finansowanie swoich inwestycji ze
�rodków pomocowych UE, w ra-
mach Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego � poddzia-
³anie 3.5.2 Lokalna Infrastruktura
Ochrony Zdrowia. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e z takiej mo¿liwo�ci skorzy-
sta³ te¿ strzelecki szpital powiato-
wy, wystêpuj¹c z projektem �Za-
kup sprzêtu monitoruj¹cego para-
metry ¿yciowe pacjentów�.
Dotychczas u¿ywany w szpitalu
jest wyeksploatowany. Pochodzi z
roku 1994, a ¿ywotno�æ tego rodza-
ju wyposa¿enia ocenia siê na 10 lat.
W dodatku coraz trudniej o jego na-
prawy � nikt ju¿ nie produkuje czê-
�ci zamiennych do tak przestarza-
³ych urz¹dzeñ.

W sk³ad sprzêtu, o którym
mowa, wchodzi: 6 monitorów dla
Oddzia³u Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, 3 monitorów dla potrzeb
Sali Wybudzeñ Bloku Operacyjne-
go, 3 monitorów dla potrzeb znie-
czulania pacjentów podczas zabie-
gów operacyjnych w dwóch salach
bloku operacyjnego oraz sali ciêæ ce-
sarskich oraz centralnego monitora
³¹cz¹cego wszystkie 12 monitorów.
Ka¿dy z nich wyposa¿ony jest w
odpowiednie modu³y, zgodnie ze
wskazanym miejscem jego u¿ytko-
wania.

Sprzêt pozwala na rejestracjê m.in.
EKG, temperatury, oddechu, ci�nie-
nia, têtna, pracy p³uc oraz gazów ane-
stezjologicznych.

Kwota, o jak¹ ubiega siê strzelec-
ki szpital to 1,3 mln z³otych brutto.
Pokryje ona, je�li projekt zostanie
pozytywnie oceniony i zaakcepto-
wany do realizacji, 85 procent kosz-
tów zakupu sprzêtu, pozosta³¹ czê�æ
trzeba bêdzie pokryæ ze �rodków
w³asnych. Pamiêtaæ jednak równie¿
nale¿y, ¿e dotacjê z funduszy pomo-
cowych mo¿na otrzymaæ dopiero po
zrealizowaniu zadania, a nie przed
jego rozpoczêciem, tote¿ szpital bê-
dzie musia³ najpierw zaci¹gn¹æ kre-
dyt. Wiadomo ju¿, ¿e Strzeleckie Sta-
rostwo gotowe jest do jego porêcze-
nia.

Wszystkim zale¿y na zapewnie-
niu jak najlepszej opieki i komfortu
pacjentom korzystaj¹cym z  us³ug tej
placówki.

Kiedy jest szansa na szpitalne in-
westycje? Wnioski z³o¿one do Urzê-
du Marsza³kowskiego maj¹ byæ roz-
patrzone do koñca bie¿¹cego roku.
Je�li projekt strzeleckiego ZOZ-u
uzyska akceptacjê � rozpocznie siê
ca³a procedura zwi¹zana z rozpisa-
niem przetargu na dostawê. Jest szan-
sa, ¿e w po³owie przysz³ego roku po-
wiatowy szpital w Strzelcach Opol-
skich wyposa¿ony zostanie w nowo-
czesne urz¹dzenia.

miastach. Moim zdaniem samo s³o-
wo segregacja jest niefortunnie u¿y-
te, wola³bym mówiæ o wyró¿nianiu
niektórych grup uczniów. Do zjawi-
ska tego mo¿e dochodziæ na pozio-
mie wyboru szko³y miêdzy pañ-
stwow¹ a spo³eczn¹ czy prywatn¹.
U nas jedynym kryterium podzia³u
uczniów jest poziom wiedzy, np. kie-
rujemy siê wynikiem testu kompe-
tencyjnego z jêzyka obcego w celu
skierowania do grupy o konkretnym
poziomie zaawansowania.
- Co ze stypendiami dla uczniów
i studentów z rodzin o niewysokich
dochodach?
- Jako powiat z³o¿yli�my wnioski
do programu stypendialnego z fun-
duszu EFS, w przewidzianym przez
Urz¹d Marsza³kowski w Opolu ter-
minie � do 27 sierpnia. Dodam te¿,
¿e termin sk³adania wniosków  by³
czterokrotnie przesuwany. Teraz cze-
kamy na odpowied� i na �rodki.
Mamy przygotowane regulaminy
przyznawania stypendiów. W mo-
mencie, gdy uzyskamy potwierdze-
nie otrzymania �rodków finanso-
wych,  rozpoczniemy rekrutacjê.
- Czy powiat strzelecki mo¿e nie
uzyskaæ pieniêdzy na stypendia?
- Uwa¿am tê sytuacjê za ma³o
prawdopodobn¹. W koñcu osoby o
identycznych uprawnieniach do
otrzymania stypendium z powiatu
naszego, nyskiego czy krapkowickie-
go powinny byæ traktowane w ten
sam sposób. Nie wyobra¿am sobie
sytuacji podzia³u tych �rodków w
inny sposób

Marta Górka
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Termin: sobota, 25 wrze�nia

9.00 Spotkanie pod budynkiem Starostwa
9.00 � 11.00 Przejazd na wykopaliska w Krasiejowie

(trasa: Strzelce � Osiek � Spórok � Krasiejów)
11.00 � 13.00 Zwiedzanie ekspozycji i terenu wykopalisk
13.00 � 13.30 Przejazd do �róde³ka Stoczek, k. Staniszcz Ma³ych
13.30 � 15.00 Ognisko, ciep³y posi³ek

(prowiant zapewniaj¹ organizatorzy)
15.00 � 18.00 Powrót do punktu startu

(trasa: szlak czerwony na Jemielnicê �Dziewkowice
� Strzelce Opolskie)

Je�li masz rower i chêci, lubisz spêdzaæ czas aktywnie i poznawaæ
ciekawe miejsca � ten rajd jest dla CIEBIE !!!

Na trasie konkurs niespodzianka z NAGRODAMI !!!
Pami¹tki z Rajdu dla ka¿dego uczestnika !!!

Zg³oszenia telefonicznie � 4639090 wew. 223
do dnia 23 wrze�nia

M³odzie¿ do lat 16 tylko z opiekunami !!!
Ilo�æ miejsc - 30

Decyduje kolejno�æ zg³oszeñ !!!

ocenia � tam dochodzi najczê�ciej do
³amania przepisów. W czasie po-
przedniej akcji, w styczniu, fotoradar
te¿ pojawi³ siê w tych punktach.
- Czy tak rzadkie wykorzystywa-
nie fotoradaru na terenie powiatu
strzeleckiego oznacza, ¿e kierowcy
znów przez kilka miesiêcy mog¹ nie
obawiaæ siê bardzo drogich i bardzo
niemi³ych zdjêæ?� pytam.
- Niekoniecznie. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e przy nowych wytycz-
nych Komendy G³ównej Policji foto-
radar bêdzie siê u nas pojawia³ znacz-
nie czê�ciej ni¿ do tej pory.
- Ile w czasie ostatniej akcji zap³a-
ci³ rekordzista?
- Nie bardzo du¿o: 400 z³, plus
oczywi�cie doliczone punkty karne.
Zdecydowana wiêkszo�æ kierowców
pope³nia³a wykroczenia, czyli prze-
kracza³a dozwolon¹ prêdko�æ o 10 �
15 km i zosta³a ukarana mandatami w
wysoko�ci 50 � 100 z³.
- Co widaæ na zdjêciach?
- Prêdko�æ progow¹ ustawiamy na
nim wy¿sz¹ o 10 km od obowi¹zuj¹-
cej na danym odcinku, czyli je�li jest
ograniczenie np. do 20 km/h, to usta-
wiony jest na 30 km/h. A teraz o tym,
co widaæ na zdjêciach: tablice rejestra-
cyjne, zapiêty pas, mo¿e byæ rów-
nie¿ widoczna twarz kierowcy, nato-
miast twarze pasa¿erów zaczerniamy
- to nie s¹ przecie¿ zdjêcia rozwodo-
we.

W 7 godzin 293 mandaty

Rewolucji nie bêdzie

Czy szpital dostanie
pieni¹dze na sprzêt?
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