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R a d n y m
Powiatu Strze-
leckiego zosta-
³em dok³adnie
28 grudnia
2006 r. i zaj¹-
³em miejsce
radnego Tade-
usza Goca, któ-
rego mandat
wygas³ na sku-
tek wyboru na
burmistrza Strzelec Opolskich. To moja
pierwsza kadencja w radzie powiatu. Jako
osoba niepe³nosprawna - znaj¹ca pro-
blemy z w³asnego do�wiadczenia - pod-
j¹³em siê pracy m.in. w Komisji Eduka-
cji, której jednym z zakresów dzia³ania
jest wspieranie �rodowiska niepe³no-
sprawnych.

Pragnê podkre�liæ, ¿e zmiany w tym
obszarze s¹ bardzo pozytywne. Wspo-
mnê tu nie tylko szeroko pojêt¹ dzia-
³alno�æ Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajê-

Radni oceniaj¹ mijaj¹c¹
kadencjê w Radzie Powiatu

ciowej, ale równie¿ postêp w zakresie
spe³nienia wymogów standaryzacyj-
nych domów pomocy spo³ecznej.

Wa¿n¹ sfer¹ dzia³alno�ci samorz¹-
du powiatowego w mijaj¹cej kadencji,
w której dokona³y siê zmiany to edu-
kacja. Rozwój placówek o�wiatowych,
konsekwentnie modernizowane i wy-
posa¿ane w nowoczesny sprzêt dydak-
tyczny sale lekcyjne oraz warsztaty
szkolne maj¹ du¿y wp³yw na efekty
rozwoju i nauczania m³odego cz³owie-
ka. W sferze sportu i rekreacji to budo-
wa boisk szkolnych tzw. �orlików� przy
Zespole Szkó³ Zawodowych w Strzel-
cach Opolskich i Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym w Zawadzkiem.

Kolejnym wa¿nym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na jako�æ ¿ycia miesz-
kañców powiatu jest funkcjonowanie
gospodarki, a co za tym idzie pozyski-
wanie nowych miejsc pracy. Dziêki ta-
kim dzia³aniom jak organizowanie kur-
sów i praktyk zawodowych przez Po-

Koñcz¹ca siê
kadencja jest
dla mnie trze-
ci¹ jako rad-
nego powiato-
wego.
Jest to dla
mnie kadencja
s z c z e g ó l n a ,
gdy¿ mia³em
zaszczyt prze-

wodniczyæ Komisji Bezpieczeñstwa
Rady Powiatu.

Zakres prac tej komisji jest bardzo
rozleg³y, gdy¿ obejmuje porz¹dek pu-
bliczny i bezpieczeñstwo obywateli,
ochronê przeciwpo¿arow¹ i przeciw-
powodziow¹ oraz ochronê i promocjê
zdrowia.

W pracach Komisji Bezpieczeñ-
stwa prawie na ka¿dym posiedzeniu
przewija³ siê temat Szpitala Powiato-
wego. Je¿eli by³a taka potrzeba, to rad-
ni wielokrotnie wspierali szpital dota-
cjami na zakup sprzêtu, czy moderni-
zacje szpitala. Ci¹g³e inwestowanie
przynosi dobre efekty, gdy¿ szpital jest
dziêki temu postrzegany jako nowo-
czesny, co przyci¹ga pacjentów rów-
nie¿ spoza powiatu.

Wiele uwagi w pracach komisji rad-
ni po�wiêcali sprawom bezpieczeñstwa
ruchu drogowego. Komendant Powia-
towy Policji by³ czêstym go�ciem na
posiedzeniach tej komisji, przedstawia-
j¹c sytuacjê na drogach naszego po-
wiatu. Stan ogólnie pojêtego bezpie-
czeñstwa poprawia siê dziêki dobrej
pracy policji. Na poziom bezpieczeñ-
stwa pozytywnie wp³ywa równie¿ dzia-
³alno�æ stra¿y po¿arnej i to zarówno
zawodowej jak i ochotniczej.

Godna podkre�lenia jest wzorcowa
praca cz³onków tej komisji w rozwi¹-
zywaniu problemów, mimo odmien-
nych czasem pogl¹dów. Na posiedze-
niach tej komisji dominuje zawsze rze-
czowa dyskusja nad problemami, a nie
kierowanie siê interesem w¹skiej gru-
py mieszkañców. Przynale¿no�æ do
opcji politycznej nie by³a przeszkod¹
w próbach znalezienia kompromisu w
trudnych tematach. A takich nie bra-

Piotr Szuba

kowa³o.
Drugim obszarem mojej dzia³alno-

�ci w Radzie Powiatu jest udzia³ w pra-
cach Komisji Gospodarczej. W spra-
wach wymagaj¹cych zapoznania rad-
nych z utylizacj¹ odpadów na masow¹
skalê przydatnym by³a moja znajo-
mo�æ tego tematu wynikaj¹ca z pracy
w Cementowni Góra¿d¿e, w której spa-
lane s¹ w du¿ych ilo�ciach odpady pla-
stykowe i gumowe (w tym ca³e opo-
ny). Cz³onkowie tej komisji mieli mo¿-
liwo�æ zapoznania siê z termiczn¹ uty-
lizacj¹ odpadów w piecach do wypa³u
klinkieru na zorganizowanym przeze
mnie posiedzeniu wyjazdowym w Ce-
mentowni �Góra¿d¿e�.

Godnym podkre�lenia jest fakt roz-
wi¹zania problemów z baz¹ dydak-
tyczn¹ szkó³ ponadgimnazjalnych.
Dyrektorzy tych szkó³ na sesjach wie-
lokrotnie podkre�lali ogromne zas³ugi
Rady i Zarz¹du Powiatu w ci¹g³ym ulep-
szaniu bazy dydaktycznej i wspieraniu
inicjatyw maj¹cych na celu poprawê
procesu edukacji m³odzie¿y szkó³ po-
nad gimnazjalnych.
Stan szkó³ bêd¹cych w gestii samorz¹-
du powiatowego nie uleg³by tak zna-
cz¹cej poprawie, gdyby nie �rodki ze-
wnêtrzne pozyskane przez Powiat
Strzelecki.

W mijaj¹cej kadencji Rada Powia-
tu i Zarz¹d po�wiêcili wiele uwagi Do-
mom Pomocy Spo³ecznej.
Uzyskanie wsparcia z funduszy ze-
wnêtrznych pozwoli³o zakoñczyæ tzw.
�Standaryzacjê domów pomocy spo-
³ecznej�, co mówi¹c ludzkim jêzykiem
sprowadza siê do spe³nienia aktualnych
wymogów stawianych tego rodzaju pla-
cówkom.

Problemem nie do rozwi¹zania
przy aktualnym stanie finansowania
jest stan dróg powiatowych. Narasta-
j¹cy rozd�wiêk pomiêdzy z³ym stanem
wielu dróg, a mo¿liwo�ciami finanso-
wania ich modernizacji i remontów
wp³ywa frustruj¹co na radnych. Dziêki
programowi tzw �schetynówek� pole-
gaj¹cym na sfinansowaniu 50% kosz-
tów modernizacji dróg przez bud¿et

pañstwa, uda³o siê zmodernizowaæ kil-
ka odcinków dróg powiatowych. Jest
to jednak kropla w morzu potrzeb.
Smutnym dla mnie jest fakt, ¿e na obec-
nym poziomie finansowania ilo�æ dróg
powiatowych w z³ym stanie niestety
nie zmniejsza siê. Dopóki nie zmieni
siê system finansowania dróg powiato-
wych na najwy¿szym szczeblu, to stan
tych dróg w ca³ym kraju nie ulegnie
poprawie. Jasn¹ stron¹ natomiast jest
budowa chodników w wielu miejscowo-
�ciach powiatu dziêki wspó³finansowa-
niu ich budowy przez samorz¹dy gmin-
ne.

W³a�nie stan dróg powiatowych,
który nie poprawia siê od pocz¹tku ist-
nienia samorz¹du powiatowego pozo-
stawia we mnie niedosyt zwi¹zany ze
skuteczno�ci¹ jego dzia³ania.

Bior¹c pod uwagê bezrobocie w
ostatnich latach, mieszkañcy powiatu
oceniaj¹ radnych równie¿ przez dzia-
³alno�æ Powiatowego Urzêdu Pracy.

W moim odczuciu strzelecki PUP
dziêki pozyskiwaniu du¿ych �rodków na
aktywizacjê zawodow¹ jest pozytyw-
nie oceniany przez mieszkañców.

Godnym podkre�lenia jest praca
wszystkich radnych na posiedzeniach
Rady Powiatu. Dominuje rzeczowa dys-
kusja, bez wzajemnego wypominania
sobie przesz³o�ci i odnoszenia siê do
interesów w¹skiej grupy mieszkañców.
Radni s¹ nastawieni na rozwi¹zywanie
aktualnych problemów, co skutkuje
sprawnym przebiegiem ka¿dej sesji.

Wspó³praca z tak nastawionymi
radnymi daje poczucie spe³nionego
obowi¹zku radnego i to mimo pewnych
nie do koñca zrealizowanych zamie-
rzeñ i planów zwi¹zanych z zaspokoje-
niem potrzeb mieszkañców powiatu,
zgodnie z kompetencj¹ samorz¹du po-
wiatowego. Pomimo braku �rodków fi-
nansowych na spe³nienie wszystkich
potrzeb mieszkañców (szczególnie tych
zwi¹zanych ze stanem dróg powiato-
wych, o czym wspomnia³em wy¿ej)
mam poczucie wyboru przez radnych
optymalnych rozwi¹zañ na miarê po-
siadanych mo¿liwo�ci finansowych.

wiatowy Urz¹d Pracy, stwarza siê mo¿-
liwo�æ zdobycia dodatkowych upraw-
nieñ i przekwalifikowania osób d³ugo-
trwale bezrobotnych, co skutkuje nie-
jednokrotnie zdobyciem zatrudnienia
na lokalnym rynku pracy. Nie bez zna-
czenia jest równie¿ wspó³praca PUP z
pracodawcami zainteresowanymi dofi-
nansowaniem tworzenia dla nich no-
wych stanowisk oraz zainteresowanie
bezrobotnych otrzymaniem �rodków z
Funduszu Pracy na podjêcie w³asnej dzia-
³alno�ci gospodarczej. Realizacja
wszystkich tych dzia³añ nie by³aby
mo¿liwa, gdyby nie umiejêtno�æ pozy-
skiwania przez Zarz¹d Powiatu (jak i
podleg³e jednostki organizacyjne) ze-
wnêtrznych �rodków finansowych.

Opisane przyk³ady to tylko czê�æ
obszarów funkcjonowania samorz¹du
terytorialnego, które oceniam pozy-
tywnie i cieszê siê, ¿e mog³em dzia³aæ
dla dobra rozwoju wspólnoty samorz¹-
dowej jak¹ jest powiat.

Ryszard Nocoñ

Szanowny Pan
Józef Swaczyna

Starosta Strzelecki

W imieniu wszystkich mieszkañców Naszego Powiatu dotkniê-
tych tym strasznym kataklizmem jakim jest powód�, pragnê na Pana
rêce z³o¿yæ wyrazy uznania i podziêkowania za udzielon¹ pomoc i
wsparcie.

Sytuacja w jakiej siê znale�li�my pokaza³a, ¿e w takich momen-
tach jeste�my wszyscy razem. Pañstwa bezinteresowna pomoc udo-
wodni³a, ¿e pojêcia altruizm, bezinteresowno�æ, humanitaryzm nie
s¹ obce mieszkañcom Powiatu Strzeleckiego.
Tam, gdzie ¿adna nagroda nie jest w stanie zrekompensowaæ po-
nadludzkiego trudu, najw³a�ciwszym wydaje  siê s³owo DZIÊKUJÊ.

Starosta Powiatu
Kêdzierzyñski � Kozielskiego

Józef Gisman
Kêdzierzyn � Ko�le, 1 lipca 2010 roku

Podziêkowanie za pomoc

- Prosimy wiêc o oddawanie krwi
� apeluje. - Sytuacja zmienia siê szyb-
ko, wiêc potrzebne s¹ wszystkie gru-
py.

Gdy rozmawia³y�my 19 lipca naj-
bardziej brakowa³o grup 0 Rh+ i 0 Rh-
Na dzieñ przed drukiem naszego dwu-
tygodnika (27.07) w opolskim banku
krwi zanotowano najwiêkszy niedo-
bór grup 0 Rh+, B Rh-, B Rh+. Jutro
mo¿e byæ inaczej. Ale krwi ci¹gle bra-
kuje

Obecnie RCKiK znajduje siê w
trudnej sytuacji. Okres wakacyjny to
czas, w którym spada liczba krwio-
dawców (ze wzglêdu na nieobecno�æ
spowodowan¹ wyjazdami ludzi m³o-
dych, a to w³a�nie spo�ród nich re-
krutuje siê najwiêksza grupa chêt-
nych), a wzrasta liczba wypadków i
równocze�nie zapotrzebowanie na
krew. Dlatego pragniemy zachêciæ
wszystkich potencjalnych krwiodaw-
ców do wspomo¿enia akcji, zw³asz-
cza, ¿e w tym roku ruszy³a ju¿ druga
edycja konkursu �Podaruj ¿ycie �
oddaj krew�, która trwa od 1 lipca do
31 sierpnia. Przypominamy, ¿e ka¿-
da osoba oddaj¹ca krew bierze udzia³
w losowaniu nagród i mo¿e wygraæ
wycieczkê zagraniczn¹ z osob¹ towa-
rzysz¹c¹ lub jeden z sze�ciu telewi-
zorów. Jednak nie tyle nagrody po-
winny przemawiaæ za chêci¹ niesie-
nia pomocy. Sama jestem krwiodawc¹
i wiem, jak¹ satysfakcjê daje mo¿li-
wo�æ podzielenia siê z kim� w³asn¹
krwi¹. Mo¿na dziêki temu niewielkim

Nie tak dawno pisali�my o coraz
krótszej drodze do budowy nowego ba-
senu w Strzelcach Opolskich. Oto 15
lipca br. zrobiony zosta³ na niej kolej-
ny krok.

Starosta Józef Swaczyna przekaza³
burmistrzowi Strzelec Opolskich Tade-
uszowi Gocowi pozwolenie budowlane
na realizacjê I etapu budowy tego obiek-
tu. Wed³ug planów ma siê on zakoñ-
czyæ  do 15 listopada 2011 roku.

Przetarg na te roboty wygra³o kon-
sorcjum z firm¹ Adamietz na czele, któ-
re wkrótce ruszy z pracami przy budo-
wie 25-metrowego krytego basenu oraz
niezbêdnej infrastruktury w strzeleckim
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu.

Pierwszy etap - w 2011

kosztem uratowaæ komu� zdrowie lub
nawet ¿ycie. Zapewniam, ¿e je�li od-
daje siê krew po raz pierwszy, za-
zwyczaj wraca siê, aby zrobiæ to po
raz kolejny.

Dla wszystkich jeszcze niezo-
rientowanych, lub obawiaj¹cych siê
oddania krwi warto zaznaczyæ, ¿e ca³a
operacja (wype³nianie formularza,
badanie krwi, jej pobranie i odpoczy-
nek) trwa jedynie oko³o godziny, w
czasie której mo¿na liczyæ na profe-
sjonaln¹, uprzejm¹ obs³ugê i bezbole-
sne pobranie. Kolejnym plusem jest
fakt, i¿ wizyta (tak¿e dla osób, któ-
rym nie uda siê oddaæ krwi) gwaran-
tuje bezp³atne badanie krwi i kontakt
z lekarzem, co mo¿e prowadziæ do
szybkiego wykrycia choroby. Oprócz
tego krwiodawca mo¿e liczyæ na zwol-
nienie lekarskie od pracy i zajêæ na
dzieñ, w którym siê zg³osi³.

Pamiêtajmy o tym, ¿e kiedy� ka¿-
dy z nas mo¿e potrzebowaæ krwi i
wtedy to my bêdziemy liczyæ na
ochotników chc¹cych podzieliæ siê z
nami swoj¹ krwi¹. Dlatego teraz po-
zwólmy innym liczyæ na siebie.

Przypominamy, ¿e krew oddaæ
mo¿na w RCKiK w Opolu (ul. Ko-
�nego 55), w kilku miastach woje-
wództwa opolskiego oraz podczas
akcji wyjazdowych. W Strzelcach
Opolskich ambulans pojawi siê ko-
lejny raz 20 sierpnia.

Wiêcej informacji na:
www.rckik-opole.com.pl

Podziel siê ¿yciem
dok. ze str. 1

Lokalny Punkt Informacyjny w Strzelcach Opolskich

uprzejmie informuje, i¿ na zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opol-
skiego, organizowany jest cykl BEZP£ATNYCH szkoleñ specjalistycznych dla
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013. Istnieje mo¿liwo�æ uczestniczenia w nastêpuj¹cych szkole-
niach:
Cz. I Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO WO 2007-2013
Cz. II Rozliczanie i kontrola projektu w ramach RPO WO 2007-2013

Wiêcej informacji i szczegó³ów mo¿na uzyskaæ w:
Eurologistics. S.C. Oddzia³ Opole, ul. Ozimska 18

tel. 77/ 404 83 04, fax 77/ 404 83 07

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Panu Piotrowi  Hamryszakowi

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w Strzelcach Opolskich

z powodu �mierci
MATKI
sk³ada

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

�Mo¿na odej�æ na zawsze i zawsze byæ blisko...�
         Ks. Jan Twardowski


