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Rzecz Powiatowa

Na zaproszenie Dyrekcji SP ZOZ odpowiedziel i i przybyli
między innymi: Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, Zarząd i Radni Powiatu Głubczyckiego,
Burmistrzowie okolicznych gmin oraz Ksiądz Proboszcz, który
poświęcił pracownię.Pracownia spełnia wszelkie standardy
polskie i uni jne, jest przystosowana dla pacjentów
niepełnosprawnych, jest kl imatyzowana, posiada nowoczesne

oświetlenie typu LED. Poza nowymi i funkcjonalnymi wnętrzami
uwagę należy zwrócić również na nowoczesny sprzęt
endoskopowy, dający obraz w jakości High Definition. Z-ca
dyrektora ds. medycznych SP ZOZ, a zarazem lekarz Pracowni
Endoskopii – lek. Dariusz Szymański podkreśl i ł, że została ona
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić
wysoki komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi pracowni.
Wspomniał również o bogatej histori i pracowni, jako jednej z
dwóch pierwszych tworzonych na Opolszczyźnie; wymienił
również lekarzy pracujących w niej w ostatnich latach oraz
podkreśl i ł bardzo wysokie notowania wśród pacjentów, którzy
przyjeżdżają do niej często nawet spoza naszego
województwa.Wartość zrealizowanych robót budowlanych: ok.
200.000 zł. T. J.

Celem Stowarzyszenia jest real izacja za-
dań zgodnie z opracowywanymi strategia-
mi w ramach projektu pn.„Partnerstwo
Nyskie 2020„ tj . Strategią Rozwoju Obsza-
ru Funkcjonalnego, Strategią Rozwoju
Transportu, Strategią Rynku Pracy oraz
Rozwoju Społecznego przy wykorzystaniu

funduszy unijnych.Powołano Komitet Za-
łożycielski w następującym składzie:
Czesław Biłobran – Starosta Nyski
Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy
Adam Raczyński – Wójt Pakosławic
Wyłoniono Członków Zarządu Stowarzy-
szenia SUBREGION POŁUDNIOWY w
składzie:
Czesław Biłobran - Starosta Nyski
Radosław Roszkowski – Starosta Prud-
nicki
Józef Kozina – Starosta Głubczycki
Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy
Franciszek Fejdych – Burmistrz Prudnika
Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc
oraz członków Komisj i Rewizyjnej, w skła-
dzie:
Przewodniczący – Sebastian Baca Wójt
Branic
Sekretarz – Barbara Dybczak Wójt Skoro-
szyc
Członek Komisj i – Mariusz Kozaczek
Wójt Lubrzy

Redakcja





samym w sobie. Świadczy o dobrej pracy Zarządu Powiatu,
Radnych Powiatowych, a także wszystkich pracowników
związanych ze Starostwem, o tym, że pomimo skromnego
budżetu, niezbyt dużych możliwości wykonujemy dobrą pracę. Ten
wynik jest podkreśleniem i świadectwem tego, że staramy się
pracować i to czynimy jak najlepiej dla mieszkańców. Proszę
zauważyć że Związek Powiatów Polskich bierze pod uwagę
głównie te kryteria aspekcie świadczonych usług dla mieszkańców
Powiatu. Jest to sukces, który nas obliguje do tego, żeby jeszcze
lepiej pracować. Wymaga to współpracy, mądrości i kreatywności
nas wszystkich. Bowiem zależy od subtelności działań w całym
systemie naczyń połączonych wszystkich obszarów infrastruktury
powiatu, a także zależy od wzajemnej życzl iwości i zaufania.

-
Przede wszystkim tego żeby byli zadowoleni z miejsca, w

którym mieszkają, w którym pracują. Żebyśmy my wszyscy - my
jako samorząd powiatu głubczyckiego, samorządy gminne
stwarzali tym mieszkańcom jak najlepsze warunki i możliwości do
tego żeby czuć się dobrze, żeby wszyscy miel i pracę żeby
dopisywało zdrowie, żeby utożsamial i się z miejscem, w którym
mieszkają, w którym pracują, żeby byli dumni z tego miejsca i nie
miel i z tego tytułu kompleksów. Uważam ze żyjemy w takim
miejscu Polski, które jest miejscem dobrym, przyjaznym, w którym
można się rozwijać.

Życzę również sobie i wszystkim mieszkańcom żebyśmy poprawil i
pewne elementy, które ciągle nam utrudniają życie. To m. in
bardzo, bardzo dawne zaszłości, którym musimy stawić czoła i
stawiamy. Mówię tu i mam na myśli infrastrukturę drogową. Jako
przedstawiciel samorządu powiatu mocno angażuję się w to, żeby
wykonywane były najistotniejsze remonty drogowe, by też te
główne arterie przebiegające przez teren powiatu m. in. droga
wojewódzka 41 6 do granicy województwa śląskiego była objęta
remontem. To moja troska. Staram się kłaść nacisk na nowe plany
unijne, na remonty dróg ale i nie tylko.
W marcu planowane jest posiedzenie sejmiku w Głubczycach, na
którym omawiane będą problemy nurtujące nas i mieszkańców
powiatu głubczyckiego. Jednym z priorytetów jest, by wspólnie ze
wszystkimi samorządami gminnymi dążyć do działań na rzecz
rozszerzenia rynku pracy poprzez sprowadzenie nowych
inwestorów na teren powiatu głubczyckiego. Poprawiłoby to
sytuację, na rynku pracy gdzie bezrobocie jest na poziomie 1 3,5
%, bywało że było ponad 20%.
Życzę wszystkim żeby czuli się dobrze w miejscu w którym
mieszkają, a my jako samorząd Powiatu Głubczyckiego będziemy
staral i się pomóc.
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