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POWIAT STR Z E LE C K I

XII Sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego
Przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Powiatu Strzeleckiego, która odby³a siê 24 padziernika 2007 r.
by³o sprawozdanie Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony rodowiska na
temat stanu rodowiska na obszarze
powiatu oraz ocena realizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego.
Wojewódzki Inspektor Ochrony
rodowiska Krzysztof Gaworski
przedstawi³ sprawozdanie dotycz¹ce stanu wód powierzchniowych i
podziemnych, monitoringu powietrza oraz odpadów. (Do tematu stanu rodowiska w Powiecie wrócimy
szerzej w nastepnym numerze naszego dwutygodnika).
W dalszej czêci obrad Naczelnik Wydzia³u Promocji Powiatu Bart³omiej Bia³oñ przedstawi³ informacjê o stopniu realizacji Strategii Powiatu i jej adekwatnoci do sytuacji
obecnej. Rada Powiatu postanowi³a
powo³aæ Komisjê Doran¹, której
celem bêdzie opracowanie aktualizacji Strategii.
Radni zaakceptowali przekazanie w formie darowizny Komendzie
Powiatowej Policji dzia³ki, na której
znajduj¹ siê kojce dla psów s³u¿¹cych
w naszym powiecie.
Rada odpowiedzia³a równie¿ na
apel wystosowany przez samorz¹dowców kwidzyñskich.
We wrzeniu sp³on¹³ budynek, w
którym mieci³o siê tamtejsze Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miejski.
Koszty odbudowy bêd¹ siêgaæ kilku
milionów z³otych. W ramach solidarnoci z kolegami z Pomorza postanowiono przekazaæ na odbudowê
Starostwa 5.000 z³.
W dalszej czêci Rada Powiatu:

-

podjê³a uchwa³ê w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XI/103/07 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 26
wrzenia 2007 roku w sprawie:
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego.
- podjê³a uchwa³ê w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego.
- podjê³a uchwa³ê w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu
Strzeleckiego o obowi¹zku z³o¿enia owiadczenia lustracyjnego.
- podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian
w bud¿ecie.
Kolejna sesja odbêdzie siê 28 listopada 2007 r., a jej tematem bêdzie
informacja Komendanta Powiatowego Stra¿y Po¿arnej o stanie bezpieczeñstwa ochrony przeciwpo¿arowej w powiecie oraz o zagro¿eniach
po¿arowych powiatu.
O czym mówiono w dyskusji?
Radny Jan Cielik nawi¹za³ do
ekologicznej czêci sesji:  Chcia³em zwróciæ uwagê na emisjê zanieczyszczeñ w zimie. Nie chodzi o
sam¹ wiadomoæ, ale o stworzenie
zachêt dla mieszkañców do zmiany
ogrzewania  na ekologiczne. Trzeba
w tym kierunku iæ, ¿eby zmieniæ
obecn¹ sytuacjê.
K.Gaworski: - Bez d³ugofalowej polityki pañstwowej w zakresie paliw
nic nie da siê zrobiæ. Samorz¹dy nie
pomog¹ wiele, bo mog¹ one jedynie
wspieraæ. Polityka proekologiczna

musi byæ realizowana bez wzglêdu
na opcjê polityczn¹. Nie mo¿e byæ
tak, ¿e kolejny minister finansów
mówi od wrzenia nie ma akcyzy czy
te¿ bêdzie akcyza. To powoduje tak
potê¿ne zamieszanie. Z tym problemem inne pañstwa siê upora³y poprzez system zachêt i politykê energetyczn¹ oraz system kar.
K. Fabianowski:  Wielu moich
s¹siadów ma piece gazowe, ale wielu
z nich wróci³o do ogrzewania czym
popadnie. Dlaczego? Z powodu pieniêdzy! Kiedy rachunek za gaz w
skali miesi¹ca nie przekracza³ 200 z³,
dzi 700 z³.
Starosta J. Swaczyna z kolei poinformowa³ radnych o decyzjach, jakie podj¹³ w sprawie konfiktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z zapowiedziami na wrzeniowej sesji. Wypowied starosty
na ten temat publikujemy w innym
miejscu; tu przytaczamy tylko fragment z wypowiedzi skierowanej do
radnych: - By³a to trudna decyzja,
wymagaj¹ca wielu ocen, ale uwa¿am
¿e ci m³odzi ludzie powinni wyci¹gn¹æ osobist¹ lekcjê z takiego czy innego zachowania. Uwa¿am, ¿e b³êdy
robi ka¿dy i najwa¿niejsza sprawa to
wyci¹gniêcie z tego pewnych wniosków.
Z kolei wicestarosta W.Gaida
stwoierdzi³: - Jest mi niezmiernie
przykro, ¿e narazi³em dobre imiê samorz¹du powiatowego. Chcia³em za
to pañstwa przeprosiæ. Jest to bolesna i gor¹ca lekcja nie tylko dla mnie,
ale dla ca³ej mojej rodziny. Mam nadziejê, ¿e zaufanie jakie mi zosta³o
okazane przez pana starostê, przyczyni siê do zdwojenia naszych wysi³ków we wspólnym dzia³aniu.
W. Witoñ

Najwa¿niejsze
to wyci¹gn¹æ wnioski
Na wrzeniowej sesji Rady Powiatu Komisja Rewizyjna przedstawi³a swoje stanowisko w sprawie
konfliktu w PCPR, stwierdzaj¹c, ¿e
dosz³o do naruszenia zasad i obowi¹zków w sposób szczególny ci¹¿¹cych na funkcjonariuszach publicznych. Zaznaczy³a równoczenie, ¿e ostateczna decyzja w sprawach personalnych w tej kwestii nale¿y do starosty.
Starosta Józef Swaczyna, zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami, dzieñ po wyborach, 22 padziernika, og³osi³ swoj¹ decyzjê.
Nagana z wpisaniem do akt  w
taki sposób zosta³ ukarany wicestarosta Waldemar Gaida. Ponadto Starosta poinformowa³, i¿ w zwi¹zku z
tym, ¿e Wicestarosta nie sprawuje
ju¿ nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, obni¿ono mu
wysokoæ dodatku specjalnego. Natomiast sprawa dyrektora PCPR, który zatrudni³ w swojej jednostce ¿onê

wicestarosty nie maj¹c na to pokrycia finansowego, zosta³a skierowana
do rzecznika finansów publicznych;
sta³o siê nied³ugo po wrzeniowej
sesji, na której, przypomnijmy, radni
zadecydowali tak¿e o zmianie organizacyjnej: PCPR bezporednio podlega teraz starocie.
- Stanowisko, jakie zaj¹³em w tej
sprawie, to po pierwsze wynik prac
i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu. Po drugie - przeprowadzi³em konsultacje z prawnikami,
z dowiadczonymi samorz¹dowcami,
wzi¹³em tak¿e pod uwagê pismo dyrektorów szkó³ ponadgimnazjalnych,
którzy zwrócili siê do mnie z prob¹
o uwzglêdnienie zas³ug wicestarosty
i jego osi¹gniêæ w pozyskiwaniu rodków unijnych dla owiaty. Muszê tu
równie¿ wyranie zaznaczyæ, ¿e do
meritum sprawy, do oceny stopnia
winy i kary dla obu panów, stara³em
siê podejæ maksymalnie obiektywnie.

Z g³êbokim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci
Pana

RYSZARDA PIEBIAKA
wieloletniego pracownika SOSW w Lenicy

Rodzinie i Bliskim
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rada Powiatu
Strzeleckiego

Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego

400 lat Szymiszowa

Zróbmy
sobie
prezent
dok. ze str. 1
Jeli pomys³ siê spodoba i jeli
zechcecie Pañstwo podzieliæ siê z
nami (i innymi Czytelnikami) swoimi rodzinnymi starymi przepisami powstanie pami¹tka po dawnych
czasach, a tak¿e swoisty przewodnik po wi¹tecznej kuchni w powiecie strzeleckim. Bo choæ powiat nie
obejmuje rozleg³ego terytorium, to
przecie¿ ró¿nice w kuchni w ró¿nych
miejscowociach s¹ widoczne. W jednej miejscowoci przygotowuje siê
na Wigiliê siemioutkê, w innej  zupê
grzybow¹, w jednych rodzinach na
wieczerzy musi pojawiæ siê Weiss
Wurst, w innych  obowi¹zkowa jest
ryba. Ró¿nie w ró¿nych miejscowociach przyrz¹dza siê ciasta, pierniki
i pierniczki
Serdecznie zapraszamy wiêc do
stworzenia naszej wspólnej pami¹tki. Podzielmy siê tymi sekretami.
Zróbmy sobie taki smaczny prezent
pod choinkê.

Wiêcej o meningokokach czytaj na stronie 7

Prosimy o nadsy³anie przepisów
pod adresem:
Starostwo Powiatowe
Wydzia³ Promocji
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Jordanowska 2
e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl

W miniony weekend Szymiszów uroczycie obchodzi³ jubileusz 400-lecia.
W 1607 roku wybudowany tam zosta³ pónorenesansowy koció³ przez
protestantów z fundacji Jana Krzyd³owskiego i jego ¿ony Ludmi³y. Do dzi
znajduj¹ siê w nim portale z herbami fundatorów.
Nawa nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, z dekoracj¹ stiukow¹ z³o¿on¹ z sieci dekoracyjnych ¿eber z ozdobnymi rozetami i medalionami w kszta³cie serca.
Od 1700 roku wi¹tynia nale¿y do katolików. W latach 1908-1911 dobudowano prezbiterium i zakrystiê.
W³asnie w szymiszowskim kociele pw. w. Szymona i Judy Tadeusza
rozpoczê³y siê uroczystoci jubileuszowe wsi.

500 s³ów o ró¿norodnoci
Kolejny konkurs z okazji 50-lecia UE. Na uczestników konkursu 50 lat
razem w ró¿norodnoci czekaj¹ dwa zadania: literackie i plastyczne. Zwyciêskie dru¿yny wyjad¹ do Brukseli. W konkursie mog¹ braæ udzia³ uczniowie w wieku 14-20 lat. Zadanie zespo³ów, licz¹cych od 10 do 20 osób,
polega na napisaniu eseju i przygotowaniu kompozycji wirtualnej na temat 50 lat razem w ró¿norodnoci. Uczniowie powinni pracowaæ po
opiek¹ nauczyciela. Eseje (max. 500 s³ów) mo¿na przes³aæ w jêzyku: angielskim, francuskim, niemieckim, w³oskim, hiszpañskim lub holenderskim. Kompozycj¹ mo¿e byæ prezentacja multimedialna, klip wideo, plakat lub fotomonta¿. Termin nadsy³ania prac mija 31 grudnia 2007 r. Z
ka¿dego z 27 pañstw UE zostanie wybrana zwyciêska dru¿yna, która
wyjedzie do Brukseli i odwiedzi Muzeum Europy, które organizuje konkurs wspólnie z European Schoolnet.

