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22 lutego odby³a siê 41 sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Rozpo-
czê³a siê uroczystym akcentem � Sta-
rosta Józef Swaczyna z Wiceprze-
wodnicz¹cym Rady � Stefanem
Sz³ap¹ z³o¿yli gratulacje oraz wrêczy-

li grawertony: laureatowi konkursu
�Firma Roku 2005� w kategorii in-
westycje � p. Erykowi Pakoszowi
oraz zdobywcy Z³otej Statuetki Pol-
skiego Lidera Biznesu � p. Karolowi
Cebuli.

Obecni na sesji go�cie � Karol
Mutz w imieniu Rady Miejskiej w
Strzelcach Op. i Herbert Wac³awczyk
w imieniu Rady Miejskiej w Kolo-
nowskiem pogratulowali Staro�cie
zdobycia �Z³otej Spinki� w kategorii
samorz¹dno�æ.

Przedmiotem sesji by³y dwa ob-
szerne zagadnienia: sprawozdanie Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów
oraz sprawozdanie Dyrektora Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op. z dzia³alno�ci w
2005 r.

Je�li chodzi o sprawozdanie Po-
wiatowego Rzecznika Konsumen-
tów, radni zgodnie stwierdzili, ¿e
zwiêkszenie wymiaru czasu pracy
Rzecznika do pe³nego etatu by³o de-
cyzj¹ s³uszn¹, gdy¿ prze³o¿y³o siê
na zwiêkszenie liczby spraw za³a-
twianych przez Rzecznika. Wysoka,

Sesja Rady Powiatu
bo 84 % skuteczno�æ za³atwianych
pozytywnie spraw �wiadczy o du-
¿ym zaanga¿owaniu Rzecznika. Rad-
ni zatwierdzili sprawozdanie za rok
ubieg³y, oceniaj¹c wysoko pracê pani
Rzecznik, w tym realizowany pro-

gram edukacji konsu-
menckiej.

Kolejnym przyjê-
tym przez Radê spra-
wozdaniem by³a infor-
macja Dyrektora Po-
wiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Op. Radni
podkre�lili, ¿e spra-
wozdanie to szczegó³o-
wo opisuje realizacjê
zadañ z zakresu: opieki
nad dzieckiem, osobami
niepe³nosprawnymi
oraz orzecznictwa na
rzecz osób niepe³no-
sprawnych. Ponadto
materia³ wskazuje na

profesjonalizm i zaanga¿owanie pra-
cowników Centrum w dzia³alno�æ na
rzecz osób potrzebuj¹cych oraz pod-
noszenie jako�ci oferowanej pracy i
wsparcia. Zwrócono tak¿e uwagê na
dobr¹ wspó³pracê PCPR z o�rodka-
mi pomocy spo³ecznej zarówno w za-
kresie przekazu informacji, jak i
wspólnego rozwi¹zywania proble-
mów. Radni wysunêli
tak¿e wnioski pod ad-
resem Powiatowego
Centrum Pomocy Ro-
dzinie, maj¹ce na celu
lepszy dostêp do us³ug
oferowanych przez
PCPR.
W dalszej czê�ci obrad
Rada podjê³a nastêpu-
j¹ce uchwa³y:
- zwi¹zane ze �mier-

ci¹ radnego Dietera
Kiszki: w sprawie
wyga�niêcia man-
datu radnego Po-
wiatu Strzeleckie-
go, w sprawie wy-
kre�lenia  D. Kisz-

ki ze sk³adu Komisji Gospodar-
czej oraz w sprawie odwo³ania
cz³onka Zarz¹du Powiatu Strze-
leckiego;

- w sprawie zmiany bud¿etu po-
wiatu na rok 2006;

- w sprawie: zatwierdzenia planów
pracy komisji sta³ych na rok
2006;

- w sprawie: zatwierdzenia statu-
tu Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Opolskich;

- w sprawie: wyra¿enia zgody na
zawarcie umowy najmu lokalu
pomiêdzy Zespo³em Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opol-
skich a Konsorcjum �IMPEL�
S.A. z Wroc³awia;

- w sprawie: zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opol-
skich;

- w sprawie uchwalenia znoweli-
zowanego Planu Rozwoju Lokal-
nego.
Rada podjê³a tak¿e rezolucjê pro-

testacyjn¹ przeciw obni¿eniu �rod-
ków dla Opolszczyzny na realizacjê
regionalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013.

Kolejna sesja odbêdzie siê 22
marca, a jej przedmiotem bêdzie prze-
ciwdzia³anie bezrobociu oraz aktywi-
zacja lokalnego rynku pracy.

Radni na
o s t a t n i e j
sesji otrzy-
mali bardzo
o b s z e r n e
podsumo-
wanie dzia-
³alno�ci Po-
wiatowego
C e n t r u m
Pomocy Ro-
dzinie. A w

skrócie - jaki to by³ rok?
- Wiadomo - s¹ sukcesy i pora¿ki,
ale roku 2005 nie mogê zaliczyæ do
nieudanych. Wrêcz przeciwnie - by³
to tobry rok.
- Jakich planów nie uda³o siê
zrealizowaæ?
- Po raz kolejny nie uda³o siê nam
dostosowaæ naszego budynku do
potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Mam nadziejê, ¿e wreszcie uda siê
nam to w roku 2006 - mamy na to
100 tysiêcy z³otych.
- Teraz starczy?
- Mam nadziejê, ¿e tak. Musimy
przebudowaæ wej�cie do budynku,
wej�cia do pomieszczeñ i zainstalo-
waæ podnoszon¹ platformê umo¿li-
wiaj¹c¹ wjazd  dla osób niespraw-
nych ruchowo (dotychczas osoby na
wózkach by³y przez nas wnoszone).
Ale muszê tutaj  te¿ dodaæ, ¿e oczy-
wi�cie chcielibysmy miec, podobnie
jak chyba ka¿dy powiat, wiêcej pie-
niêdzy na pomoc dla osób niepe³no-
sprawnych, tyle, ¿e nie mamy na to
¿adnego wp³ywu, bo �rodki przycho-
dz¹ce do nas z bud¿etu pañstwa, a
przeznacozne na ten cel, obliczane
s¹ wg przyjêtego, jednakowego dla
wszystkich algorytmu. Ta pula jest
dzielona potem przez Radê Powiatu
na zadania, zgodnie z ich wyszcze-
gólnieniem w ustawie o rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych, a propo-
zycje ich podzia³u przedstawia rad-
nym PCPR i PUP. W roku 2005 na te
cele i tak dysponowali�y kwota o 130
tysiêcy wiêcej ni¿ w 2004 roku. Wy-
soki stopieñ ich wykorzystania - w
98 procentach - �wiadczy o racjonal-
nym gospodarowaniu nimi.
- Ale przecie¿ wasza dzia³alno�æ
nie tylko jest skierowana do osób
niepe³nosprawnych. Co jeszcze
czeka PCPR w tym roku?
- Wreszcie musimy sfinalizowaæ spra-
wê tzw. miejsc interwencyjnych -
zostanie podpisane w tej sprawie sto-
sowne porozumienie z Domem Sa-
motnej Matki w Opolu i Barka w
¯êdowicach. Tak naprawdê to nieza-
³atwiony od 1999 roku problem, a
pilnie potrzeba stworzenia u nas ta-
kich miejsc - na bardzo krótkie po-
byty czasowe dla samotnych matek.
Jeste�my do tego zobowi¹zani jako
Powiat i musimy byæ przygotowani,
by stworzyæ mo¿liwo�æ kierowania
ich tam w kryzysowych sytuacjach
rodzinnych. Nasza dzia³alno�æ to

rozmowa z Bernardem Klyt¹,
dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie

Z pomoc¹ rodzinie

Burmistrz Strzelec Opolskich

zaprasza przedsiêbiorców na

STRZELECKIE  TARGI WIOSENNE

Targi odbêd¹ siê w dniach 22-23 kwietnia 2006r.

na terenie targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Organizator zapewnia zabudowane stoiska pod namiotem
lub powierzchnie wystawowe na placu targowym.

Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa 30 marca 2006r.

Szczegó³owych informacji udziela referat Inicjatyw Gospo-
darczych i Promocji Urzêdu Miejskiego

w Strzelcach Opolskich
tel. 077 404 93 57 do 58,

e-mail: promocja@strzelceopolskie.pl

równie¿ zapewnienie opieki nad
dzieckiem i rodzin¹. Zacznijmy wiêc
od najm³odszych - wspaniale zdaj¹
egzamin nasze rodziny preadopcyj-
ne: wsyztkie dzieci, które tam trafi-
³y, znalaz³y prawdziwe domy w wy-
niku adopcji. Dobrze sobie radz¹ rów-
nie¿ nasze rodziny zastêpcze, a jest
ich na terenie naszego powiatu ok.
50. Uda³o siê nam równie¿ - i muszê
przyznaæ, ¿e uwa¿am to za spory
sukces - stworzyæ tzw. rodzinê po-
gotowijn¹ - na wzór pogotowia opie-
kuñczego. Zaczê³a funkcjonowaæ od
pocz¹tku lutego tego roku i ju¿ ma
troje dzieci. To pierwsza taka rodzi-
na w powiecie strzeleckim. Kieruje
siê do niej dzieci do 10 lat (to g³ówna
zasada, choæ mog¹ byæ te¿ nieco star-
sze) w ramach interwencji. Mog¹ tam
przebywaæ do 12 miesiêcy, z mo¿li-
wo�ci¹ przed³u¿enia pobytu jeszcze
na okres kolejnych trzech. W tym
czasie podejmowane s¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do unormowania sytuacji
w naturalnej rodzinie dziecka. Je�li
nie uda siê w tym czasie tego zrobiæ -
dziecko trafia do rodziny zastêpczej.
- Nie tak dawno starosta mówi³ o
mo¿liwo�ci powstania na terenie
powiatu domu dziecka, byæ mo¿e
uda³oby siê do tego celu przysto-
sowaæ który� z budynków DPS.
- W zakresie naszej dzia³alno�ci
mieszcz¹ siê tak¿e DPS-y. Na szczê-
�cie sytuacja u nas nie jest tak drama-
tyczna, jak w innych powiatach, gdzie
gminy niechêtnie kieruj¹ do tego typu
placówek pensjonariuszy. W nas jest
inaczej, a �wiadczy o tym choæby
fakt, ¿e w koñcu 2005 roku tylko 7
miejsc by³o w nich wolnych. Nimniej
nie uciekniemy przed konieczno�ci¹
dostosowania ich do okre�³onego po-
ziomu standaryzacji. O ile z obiekta-
mi w Szymiszowie i Le�nicy nie po-
winno byc ¿adnych problemów, to
obiekt w Strzelcach Opolskich wy-
maga³by znacznych nak³adów. I z
tego wzglêdu warto zastanowiæ siê,
czy z tego powodu nie mo¿na za-
adaptowaæ go na placówkê opiekuñ-
czo-wychowawcz¹, skoro i tak po-
nosimy koszty utrzymania dzieci w
domach dziecka usytuowanych poza
terenem powiatu. Z tym, ¿e nie by³-
by to o�rodek dla du¿ej grupy, bo
zgodnie z przepisami powy¿ej 30
podopiecznych taka placówka rów-
nie¿ musia³aby osi¹gn¹æ wyznaczo-
ny standard.
- PCPR zajmuje siê równie¿ po-
radnictwem, i to nie tylko psycho-
logicznym i pedagogicznym.
- Uruchomienie w naszej siedzibie
punktu bezp³atnych porad praw-
nych, przy wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi i �rodowisko-
wymi oraz wsparciem finansowym
gminy Izbicko, okaza³o siê w³a�ciw¹
odpowiedzi¹ na oczekiwania miesz-
kañców powiatu. Na ka¿dym dy¿u-
rze prawnika pojawia sie ok. 10 osób.

Nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do wszelkich zaleceñ
miejscowej s³u¿by zdrowia, �ci�le przestrzegaæ re¿imu
sanitarnego, a w szczególno�ci:
�  unikaæ miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm dro-

biu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, han-
dlu drobiem i wyrobami drobiarskimi, w tym pie-
rzem,

�  nie dotykaæ martwych ptaków ani ubitego drobiu,
�  nie spo¿ywaæ miêsa drobiowego, przetworów dro-

biarskich i jaj nie poddanych odpowiedniej obróbce
cieplnej w temperaturze minimum 70°C,

�  myæ i dezynfekowaæ rêce po ka¿dorazowym zetkniê-
ciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym.

Ponadto zaleca siê:
�  w przypadku wyst¹pienia objawów chorobowych

(podwy¿szona temperatura cia³a, kaszel, duszno�ci,
bóle miê�niowo-stawowe) � natychmiastowy kon-
takt z lekarzem,

�  poddanie siê szczepieniu p/grypie sezonowej co naj-
mniej 14 dni przed wyjazdem do krajów, w których
wystêpuj¹ ogniska ptasiej grypy.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJ¥CYCH
Z KRAJÓW,

W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTÊPOWANIE
OGNISK  PTASIEJ GRYPY

�  bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ zakazu przywozu
¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów
drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czê-
�ci, pierza oraz puchu,

�  w przypadku wyst¹pienia, w okresie 7-14 dni od
powrotu do kraju, objawów chorobowych (podwy¿-
szona temperatura cia³a, kaszel, duszno�ci, bóle miê-
�niowo-stawowe) nale¿y niezw³ocznie udaæ siê do
lekarza POZ, najbli¿szego szpitala zaka�nego lub in-
nej placówki leczniczej.

G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Ptasia grypa � uwa¿aj! STOWARZYSZENIE �ALFA i OMEGA�

zaprasza organizacje pozarz¹dowe
na szkolenie po³¹czone z warsztatami

�Ksiêgowo�æ w organizacjach pozarz¹dowych
+ zamkniêcie roku 2005�

18 marca 2006 r. (sobota) od godz. 9.00 do 15.00
Sala Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich (ul. Jordanowska 2, II piêtro)
Prowadz¹cy: Micha³ Szafrañski � Centrum Finan-
sowo-Szkoleniowe UNION Sp. z o.o.
Cena: 25 z³/os. w tym materia³y szkoleniowe

Szczegó³owe informacje pod nr tel. 0 693 234 871

Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc (maks.

30 osób) zg³oszenia przyjmowane bêd¹ na formu-

larzu, który dostêpny jest na n/w stronach inter-

netowych:

www.umwo.opole.pl

www.powiatstrzelecki.pl

www.strzelceopolskie.pl

w terminie do dnia 14 marca 2006 r. do godz. 12.00

faksem: 077 54 16 481

lub pod nr tel. 0 693 234 871

W zwi¹zku z licznymi pytaniami w³a�cicieli punk-
tów kopulacyjnych informujemy, ¿e w Wydziale Rol-
nictwa i Ochrony �rodowiska strzeleckiego starostwa
dostêpny jest aktualny wykaz hodowców knurów z
terenu województwa opolskiego i województw
o�ciennych.
Zainteresowanych zapraszamy do pok. 309, II p.,

w godzinach pracy starostwa; tel. 440 17 85.

Uwaga hodowcy

trzody chlewnej

Gratulacje dla Eryka Pakosza ...

... i Edwarda Cebuli


