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Radni oceniaj¹ kadencjê

Stefan Sz³apa,

Komendant PSP w Strzelcach
Opolskich, a zarazem wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu, z samo-
rz¹dem powiatowym zwi¹zany jest
od pocz¹tku jego funkcjonowania,
czyli od ponad 10 lat.
- Na ukszta³towanie siê i �okrzep-
niêcie� samorz¹d powiatowy potrze-
bowa³ czasu. Na pocz¹tku my, radni
powiatu, nie byli�my do koñca �wia-
domi, jak w praktyce bêd¹ siê spraw-
dzaæ dopiero co wprowadzone prze-
pisy o samorz¹dzie terytorialnym i
jak funkcjonowaæ bêd¹ nowo tworzo-
ne struktury samorz¹du powiatowe-
go. I najwa¿niejsza sprawa wówczas
- czy wszystkie na³o¿one na powiat
zadania uda siê nam zrealizowaæ przy
ograniczonym bud¿ecie.
- Niezbêdne by³o te¿ wypracowa-
nie torów wspó³pracy z gminami.
Tak¿e - na ugruntowanie przekona-

Ca³y powiat zmienia siê pozytywnie

Jan Zubek,

radny i cz³onek Zarz¹du Powiatu,
ma za sob¹ d³ugi sta¿ samorz¹do-
wy.

Od 1973 roku, czyli od kiedy
przeprowadzi³ siê do Suchej � dzia³a
w tamtejszej radzie so³eckiej. I uwa-
¿a, ¿e taka dzia³alno�æ to najlepszy z
mo¿liwych testów, czy kto� spraw-
dzi siê pó�niej w ró¿nych gremiach
samorz¹dowych, a nawet w� poli-
tyce. Ba, jego zdaniem, ka¿dy poli-
tyk (nawet ten dzia³aj¹cy �na samej
górze�) powinien obowi¹zkowo od-
byæ sta¿ w so³ectwie! Bo to w ma-
³ym �rodowisku uczy siê dzia³ania dla
dobra wspólnego. Tu nie da siê byæ
anonimowym. I tu has³a populistycz-
ne nie zdadz¹ siê na nic, bo spo³ecz-
no�æ lokalna szybko je zweryfikuje
krótkim: �bo ¿e� obieca³ przeca!�. To
tu uczy siê braæ odpowiedzialno�æ za
wszystkie rzucone s³owa i wszyst-
kie podejmowane przedsiêwziêcia.
Tu mierzy siê z odrêbnymi opiniami.
Uczy siê demokracji.
- Gdy powstawa³ samorz¹d powia-
towy � wspomina � uczyli�my siê
wszyscy. Ale wszyscy byli�my te¿

zdeterminowani, by czego� dokonaæ.
Gdy jeszcze w poprzedniej siedzibie
starostwa, przy ulicy Wa³owej, ze-
bra³a siê ca³kiem spora grupa ludzi �
ka¿dy z nas przyszed³ z w³asnym
baga¿em do�wiadczeñ z ró¿nych
dziedzin i zdarzeñ. To dobrze zaowo-
cowa³o i owocuje do dzi�, bo na kon-
cie samorz¹du powiatowego na plus
mo¿na zapisaæ wiele dokonañ, zre-
alizowanych nawet przy ograniczo-
nych �rodkach. � Nawet wiêcej � po-
trafili�my siê dostosowaæ do ograni-
czonych �rodków � precyzuje.
- Wiele osób do dzi� nie potrafi jasno
wskazaæ kompetencji, jakie ma Rada
Gminy, a jakie Rada Powiatu.
Zw³aszcza w �rodowiskach wiejskich
to nie wydaje siê bardzo istotne, istot-
niejsze za to uwa¿a siê, ¿e wszyst-
kich radnych uwa¿a siê �za swoich�.
I od wszystkich � niezale¿nie od po-
ziomu samorz¹du � oczekuje siê po-
mocy i za³atwienia spraw wa¿nych
dla danego �rodowiska. Jest dziura w
drodze i nie umiesz doprowadziæ do
jej za³atania?  Jeste� bezradny. Albo
inne g³osy siê s³yszy: lepiej zróbcie
jedn¹ drogê, a nie zabierajcie siê za
³atanie wielu odcinków. Przecie¿ nie
na tym nasza rola polega, i nie ka¿da
droga jest drog¹ powiatow¹.
Gdy radny Zubek wraca pamiêci¹ do
poprzednich kadencji Rady Powia-
tu, ocenia je tak: w pe³nym zapa³u
pierwszym okresie, w którym two-
rzone by³y podstawy i zasady dal-
szego funkcjonowania Powiatu, rzu-
cili�my siê na g³êbok¹ wodê. Kolejne
okresy wymaga³y odwagi w decy-
zjach i rzutko�ci. Najlepsza � pod
wzglêdem ilo�ci rozpoczêtych zadañ
inwestycyjnych - by³a druga. Wtedy
te¿ bud¿et Powiatu uzyskiwa³ do-
datkowe wp³ywy z ró¿nych podat-
ków, a i z wszelkich innych �róde³
pozyskiwania �rodków nie wahali-

�my siê korzystaæ � mówi. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e �poszli�my na ca³o�æ�
� nie opu�cili�my ¿adnej mo¿liwo�ci
dotarcia do �róde³, z których mogli-
by�my zdobyæ pieni¹dze na plano-
wane przez Powiat przedsiêwziêcia.
W kadencji trzeciej dokoñczone zo-
sta³y rozpoczête wcze�niej inwesty-
cje: powsta³y Orliki, zmodernizowa-
ne zosta³y nasze Domy Opieki Spo-
³ecznej, korzystne zmiany nast¹pi³y
w o�wiacie (zw³aszcza w ZSZ nr 1) i
w strzeleckim szpitalu. Nigdy te¿
wcze�niej nie inwestowali�my tyle w
drogi. A przecie¿ mamy niskie wp³y-
wy z podatków, zak³adaj¹c bud¿et
co roku obawiamy siê, ¿e bud¿et pañ-
stwa obetnie nam przyznawane �rod-
ki, jak to ju¿ siê zdarza³o. W takich
warunkach niezbyt dobrze siê rz¹dzi.
Mimo to nasz bud¿et na rok 2010
zosta³ pochwalony w województwie
jako najlepszy ze wszystkich powia-
tów Opolszczyzny.
Nastêpne lata nie zapowiadaj¹ siê re-
welacyjnie pod wzglêdem finanso-
wym: mamy �wiadomo�æ, ¿e coraz
trudniej bêdzie zdobywaæ dodatko-
we pieni¹dze, bo Unia Europejska nie
bêdzie ju¿ tak dok³adaæ.
- Obecna Rada Powiatu to najlepiej
pracuj¹cy mechanizm � wszystkie
kó³ka siê zazêbiaj¹ i mechanizm siê
nie zacina, a wszystkim � ³¹cznie z
opozycj¹ � przy�wieca dobry cel. W
poprzednich latach bywa³y próby si³
�kto kogo�, ale na szczê�cie to minê-
³o. Przecie¿ do samorz¹du idzie siê
po to, by dzia³aæ razem. Po to, by
osi¹gn¹æ wymierne cele. I te uda³o siê
nam zrealizowaæ, choæ nie wszystkie
s¹ widoczne dla mieszkañców, np. w
strzeleckim DPS.
Plany na przysz³o�æ? Nie zamierzam
krygowaæ siê, wiêc mówiê wprost:
zamierzam ubiegaæ siê o ponowny
wybór.

nia, ¿e powiat nie jest ani organem
nadrzêdnym ani nadzorczym w sto-
sunku do gmin, czego obawiali siê sa-
morz¹dowcy. Kiedy okaza³o siê, ¿e
jednak gminy takiej �czapki� mieæ nie
bêd¹, bo samorz¹dy tych dwóch
stopni to zupe³nie odrêbne cia³a, z
ró¿nymi �ród³ami dochodów -
³atwiej by³o okre�liæ zasady naszej
wspó³pracy. I z biegiem lat uk³ada siê
ona coraz lepiej: s¹ obszary, w któ-
rych wspólne dzia³ania przyczyniaj¹
siê do poprawy jako�ci ¿ycia. My�lê
tu g³ównie o wspó³finansowaniu pew-
nych zadañ zwi¹zanych z drogami
oraz wspó³dzia³aniu w zakresie sze-
roko pojêtej kultury.

Z biegiem lat i up³ywem kolej-
nych kadencji (niektórzy radni, po-
dobnie jak ja s¹ radnymi Powiatu od
lat) nauczyli�my siê podejmowania
decyzji. Dyskusje na posiedzeniach
komisji i podczas sesji stawa³y siê
coraz bardziej rzeczowe i spokojne,
choæ przecie¿ problemów nie brako-
wa³o.
- Od pocz¹tku jestem cz³onkiem
Komisji Bezpieczeñstwa, co zrozu-
mia³e, z racji mego zawodu � mówi S.
Sz³apa. � Z szerokiego spektrum za-
kresu dzia³ania tej komisji najbardziej
istotnymi dla mnie s¹ kwestie zwi¹-
zane z zarz¹dzaniem kryzysowym
oraz bezpieczeñstwem ppo¿. I mu-
szê z satysfakcj¹ dodaæ, ¿e tu te¿
wyra�nie widaæ bardzo dobr¹ wspó³-
pracê miêdzy powiatem a gminami
oraz spo³eczeñstwem. Konkretyzu-
j¹c � dziêki zaanga¿owaniu i wspar-
ciu finansowemu wszystkich bez
wyj¹tku gmin, samorz¹du powiato-

wego, ale tak¿e firm i indywidualnych
mieszkañców � uda³o siê nam zreali-
zowaæ wiele inicjatyw. Samorz¹dy
uczestnicz¹ w doposa¿eniu jednostek
OSP, a tak¿e wspó³finansuj¹ zakupy
sprzêtu dla Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Strzelcach Opolskich. Najwiêkszym
z nich by³ zakup podno�nika hydrau-
licznego dla Komendy Powiatowej
PSP. Jego koszt to ok. 1 mln z³, w
tym udzia³ gmin wyniós³ blisko 150
tys. z³, a Powiatu Strzeleckiego � 200
tysiêcy.

I skoro jeste�my ju¿ przy finan-
sach: gdyby nie aktywno�æ samorz¹-
du powiatowego w podejmowaniu
starañ o uzyskanie �rodków unijnych
� ze �rodków bud¿etu Powiatu nie
uda³oby siê zrealizowaæ tak wielu
przedsiêwziêæ. Dziêki unijnym fun-
duszom zyskali�my zupe³nie nowe
mo¿liwo�ci w dofinansowaniu o�wia-
ty, infrastruktury, poprawy jako�ci
stanu dróg - w tym miejscu trzeba
podkre�liæ zaanga¿owanie i skutecz-
no�æ dwóch wydzia³ów starostwa: WI
(Inwestycji) oraz PP (Promocji Po-
wiatu). Bez  �rodków UE samorz¹d
powiatowy by³by tylko administra-
torem przekazywanych �rodków w
ramach naszych kompetencji. A te,
niestety, w tym roku s¹ mniejsze o
ok. 600 tys. z³, z powodu mniejszych
wp³ywów z podatków. Nie mogliby-
�my my�leæ o rozwoju. A dziêki temu,
¿e tak¿e jednostki Powiatu z powo-
dzeniem ubiegaj¹ siê o dofinansowa-
nie swoich projektów z ró¿nych
�róde³ � ca³y powiat zmienia siê po-
zytywnie.

Poszli�my �na ca³o�æ�

Sprostowanie
W ostatnim numerze naszej gazety w wypowiedzi p. Barbary Ksionsko z cyklu
�Radni oceniaj¹ kadencjê� nast¹pi³a ewidentna pomy³ka. Pani Barbara jest
radn¹ powiatu od 3 lat, czyli od roku 2007, a nie 2010, jak napisa³am.
Serdecznie przepraszam

Marta Górka

Ad multos annos!

sobota,
 4 wrze�nia 2010 r.

Godz. 15.00 � msza �w. w intencji cz³onków, klientów i pracowników Banku
Spó³dzielczego w ko�ciele parafialnym w Le�nicy

Godz. 16.00 � RYNEK W LE�NICY:
I cz. koncertu M£ODZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ LE-
�NICA

oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego Rynku
wystêp zespo³u ma¿oretkowego S£ONECZKA z Le�nicy
wrêczenie medali z okazji 60-lecia Banku Spó³dzielczego w Le�nicy

II cz. koncertu M£ODZIE¯OWEJ ORKIESTRY DÊTEJ LE-
�NICA

Godz. 19.00 � wystêp solistów POLSKIEJ OPERY KAMERALNEJ z £odzi
pod dyrekcj¹ KAZIMIERZA KOWALSKIEGO

Godz. 20.00 � 22.00 � Biesiada z grup¹ ATRIO

Otwarcie Rynku
w Le�nicy

60-lecie Banku
Spó³dzielczego w Le�nicy

Siostra Kancja Zienkiewicz swoje 90. urodziny obchodzi³a 20 sierpnia w
Górze �w. Anny. Mieszkank¹ Domu W³adys³awa jest od 4 lat i ten wspania³y
Jubileusz urodzin �wiêtowa³a wraz z innymi siostrami, ale przecie¿ na tak
donios³ej uroczysto�ci nie mog³o zabrakn¹æ innych ¿yczeñ d³ugich jeszcze lat
w dobrym zdrowiu i pe³nych rado�ci.

W�ród wielu najserdeczniejszych powinszowañ - p³yn¹cych od rodziny,
w³adz gminy i prowincji zakonu nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ tych, z³o¿onych
przez starostê strzeleckiego Józefa Swaczynê . W imieniu wszystkich czytel-
ników � do³¹czamy i swoje: Ad multom annos!


