
Od maja 2003 roku ma-
kulatura i plastiki z gmin
Strzelce Opolskie i Je-
mielnica trafia³y do
Warsztatu Ekologiczne-
go utworzonego na te-
renie Domu Pomocy
Spolecznej w Kadlubie,
zgodnie z programem
ekologicznym ��rodo-
wisko wspólnym do-
mem�. Aby usprawniæ
pracê w marcu 2004 r.
starostwo przekaza³o
wagê elektroniczn¹. Pro-
jekt zdoby³ nagrodê w
Lidzie Inicjatyw Powia-
towych. Mimo tego dzi�
ju¿ nie funkcjonuje. O
tym dlaczego tak siê
sta³o? - w nastêpnym
numerze.

Kadencja w migawkach

W ramach dzia³añ standaryzacyjnych w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie zakoñczono remont dawnego budynku stolarni. Zosta³ on zaadaptowany
na pokoje mieszkalne dla 15 osób niepe³nosprawnych. Zadanie to by³o dofi-
nansowane miêdzy innymi ze �rodków Kontraktu dla Województwa Opol-
skiego na rok 2004.               Na zdjêciu - pierwsza Wigilia w Domu �w. Józefa
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2004

Frekwencja w wyborach w Polsce jest tak s³aba, ¿e wleczemy siê w ogonie wszystkich krajów. Za to do
narzekania na tych, którzy zostali wybrani - jeste�my w czo³ówce, je�li nie pierwsi. Ale czy nie
g³osuj¹c, mamy prawo do narzekania? Nie! Bo to nie Oni �Ich� wybrali, to My nie wybrali�my Innych.
Je�li nie bêdziemy g³osowaæ, do�æ popularny ostatnio cytat Jeana Rigeaux: �Dla rz¹du przed wybora-
mi drogi jest wyborca. Po wyborach dro¿eje wszystko inne� mo¿na bêdzie spokojnie odnie�æ do wybo-
rów samorz¹dowych. A przecie¿ SAMO-RZ¥D to nie �Oni�, to �My�, jak sama nazwa wskazuje.
Mamy prawo decydowaæ o tym, komu w nastêpnych czterech latach powierzymy nasze pieni¹dze i na co
zostan¹ wydane.

Id� na wybory!
        Nie pozbawiaj siê g³osu!

- To ca³kiemniez³y okres,szczególnie ostat-nie dwa lata, kie-dy du¿o pieniê-dzy uda³o siê namprzeznaczyæ nao�wiatê orazwdro¿enie progra-mu naprawczego,zwi¹zanego zpodnies ieniemstandardu w Do-mach PomocySpo³ecznej wStrzelcach Opol-skich, filii w Le-�nicy oraz w Szy-miszowie. A to itak przecie¿ niewszystkie g³ównefilary dzia³alno�cipowiatu.

Jak to kadencja?
Za kilka dni wybory samorz¹dowe. Pora wiêc koñczyæ podsumowania poprzedniej
kadencji. Dzi� na tytu³owe pytanie odpowiadaj¹:

Ca³kiem dobre lata
O ile w pierwszej
kadencji samorz¹d
naszego powiatu
mia³ bardzo ma³o
�rodków do w³a-
snej dyspozycji, o
tyle w drugiej sy-
tuacja wygl¹da³a
zupe³nie inaczej.
Uda³o siê nam
równie¿ ca³kiem
niema³e kwoty po-
zyskaæ z ze-
wnêtrznych �róde³
� tak ocenia mija-
j¹c¹ w³a�nie kaden-
cjê starosta Józef
Swaczyna. - A
skoro mieli�my

Wiêksza kasa,
wiêksze mo¿liwo�ci

wicestarosta Waldemar Gaida starosta Józef  Swaczyna

dok. na str. 2 dok. na str. 2

W ostatnim czasie za spraw¹ dzia-³añ podjêtych przez MinisterstwoEdukacji Narodowej tematem numerjeden w naszych szko³ach jest pro-gram �Zero tolerancji dla przemocyw szko³ach�. Przys³uchuj¹c siê ró¿-nym g³osom w tej sprawie mam wra-¿enie, ¿e w krótkim czasie dosz³ow�ród dzieci i m³odzie¿y do powa¿-nego wzrostu ilo�ci czynów, którychnastêpstwem powinno byæ umiesz-czanie uczniów w o�rodkach o cha-rakterze terapeutyczno-resocjaliza-cyjnym, nosz¹cych nazwê O�rodków

Przemoc w szko³ach

Nie jest tak �le,
jak my�limy

dok. na str. 4

Nowy sprzêt dla KARO

wiêcej czytaj  na str. 6

Remont nawierzchni drogi w Lichyni to jedna z wielu inwestycji drogowych
powiatu w roku 2003 � jej ca³kowity koszt to 298.861,77 z³
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