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Sesja Rady Powiatu
25 lutego 2009 roku odby³a siê XXVII sesja Rady Powiatu. G³ównym
tematem bie¿¹cej sesji by³y sprawozdania Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów (szerzej piszemy o tym w innym miejscu) oraz Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dzia³alno�ci w 2008 roku (sze-
rzej o tym � w przysz³ym numerze).

W dalszej czê�ci obrad radni podjêli
uchwa³y w sprawie:

* ustalenia regulaminu okre�laj¹cego
niektóre zasady wynagradzania na-
uczycieli za pracê oraz zasady przy-
znawania nauczycielom zatrudnio-
nym w o�wiatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie powia-
tu strzeleckiego dodatków do wy-
nagrodzenia i nagród;

* ustalenia wysoko�ci nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegó³owych zasad jego
przyznawania i wyp³acania;

* przyjêcia do realizacji �Powiato-
wego Programu Dzia³añ na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych w Zakre-
sie Rehabilitacji Zawodowej na
2009 rok, który okre�la plan dzia-
³añ z zakresu po�rednictwa pracy,
doradztwa zawodowego, szkoleñ,
refundacji wynagrodzeñ;

* okre�lenia zadañ realizowanych
przez Powiat Strzelecki, na które
przeznacza siê w 2009 roku �rodki
Pañstwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe³nosprawnych i wy-
soko�ci �rodków na ich finansowa-
nie. Na rehabilitacjê zawodow¹ nie-
pe³nosprawnych w 2009 roku prze-
znaczono 60.000 z³, za� na rehabi-
litacjê spo³eczn¹ 769.778 z³ (tur-
nusy rehabilitacyjne � 95.209 z³,
sport i turystyka � 17.460 z³, za-
opatrzenie w sprzêt rehabilitacyj-
ny � 126.333 z³, likwidacja barier
� 86.896 z³, dzia³alno�æ Warszta-
tów Terapii Zajêciowej � 443.880
z³)

* uchwalenia Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich, powo³uj¹ce-
go zespó³ ds. promocji powiatu w
zwi¹zku z utworzeniem w ramach
struktury Starostwa Powiatowego
Lokalnego Punktu Informacyjne-
go w zakresie funduszy struktural-
nych. Projekt realizowany bêdzie
w latach 2009-2015 z �rodków
Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna

· utraty mocy obowi¹zuj¹cej Uchwa-
³y Nr II/18/06 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 06 grudnia 2006 r.
dotycz¹cej wykonywania czynno-
�ci z zakresu prawa pracy wobec
starosty. W obecnym stanie praw-
nym czynno�ci zwi¹znae z nawi¹-
zaniem i rozwi¹zaniem stosunku
pracy wykonuje przewodnicz¹cy
rady powiatu, a pozosta³e czynno-
�ci wyznaczona przez starostê oso-
ba zastêpuj¹ca lub sekretarz powia-
tu, z tym ¿e wynagrodzenie staro-
sty ustala rada powiatu w drodze
uchwa³y.

* zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2009
dotycz¹cej zwiêkszenia bud¿etu z
tytu³u udzia³u we wp³ywach z po-
datku dochodowego oraz realizacji
przez PUP projektu �partnerstwo
na rzecz zatrudnienia. Portal Strze-
leckiego Przedsiêbiorcy�.

* wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
XXV/232/08 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie: ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasaj¹ z
up³ywem roku bud¿etowego 2008
oraz okre�lenia ostatecznego ter-
minu ich realizacji w roku bud¿eto-
wym 2009 dotycz¹ca przed³u¿enia
terminu realizacji zadania �Prze-
budowa i rozbudowa DPS w Strzel-
cach opolskich w ramach standa-
ryzacji wraz z termomodernizacj¹
obiektu i wykorzystaniem odna-
wialnego �ród³a energii� do dnia 31
maja 2009 roku.
W sprawach bie¿¹cych radny Jan

Zubek mówi³: � Miesi¹c kwiecieñ jest
czasem gdy Stowarzyszenie Ziemia
Strzelecka przyznaje swoje laury. Na

Zarz¹d wp³ynê³o pismo Przewodnicz¹-
cego Stowarzyszenia, aby wytypowaæ
z terenu powiatu osoby, które mog³yby
byæ uhonorowane takim Laurem. Po-
zwolê sobie osobi�cie jako Jan Zubek i
jako cz³onek Zarz¹du Powiatu zg³osiæ
do lauru Pana Starostê Józefa Swaczy-
nê. Laur Ziemi Strzeleckiej jest przy-
znawany w 5 kategoriach i w jedn¹ z
tych kategorii jest dzia³alno�æ spo³ecz-
na. W tym roku mija 10 lat od powsta-
nia samorz¹du powiatowego. W tym
czasie pan Józef Swaczyna jest z nami.
Jest to postaæ znana nam wszystkim,
ale kiedy trzeba mówiæ o tym, dlacze-
go powinno siê go do tego Lauru zg³o-
siæ to trzeba znale�æ takie zas³ugi, któ-
re mog³yby byæ uznane przez kapitu³ê
za zasadne. S¹dzê, ¿e ka¿dy z nas ma
swoje przemy�lenia, wnioski. Ja przed-
stawiê moje prywatne. Pañstwo bêd¹
mogli - lub nie - dopowiedzieæ co� na
ten temat. Jako radny mogê powiedzieæ,
¿e jest to osoba, która ³¹czy w sobie
bardzo specyficzne warto�ci charakte-
ru i bardzo specyficzne warto�ci mo-
ralne, które ju¿ troszeczkê zanikaj¹. O
nich siê ciê¿ko mówi i pisze. My idzie-
my na ³atwiznê. Mówimy o problemach
wychowawczych, postawach, wzor-
cach, ale nie mówimy o codziennym
dniu, ciê¿kiej pracy mówi¹cej o tym,
aby dane spo³eczeñstwo ³¹czyæ. Józef
Swaczyna potrafi³ to robiæ przez te 10
lat. Swoj¹ postaw¹ zawsze zjednywa³
sobie ludzi, zawsze jednak bêdzie mia³
wrogów, to jest pewne i by³oby dziwne
gdyby tak nie by³o. Nikt nie jest ideal-
ny, podobnie jak ja. S¹dzê jednak, ¿e
posiada w³a�nie t¹ specyficzn¹ umie-
jêtno�æ. Zasiada w wielu gremiach. Dla
mnie bardzo blisk¹ jest funkcj¹ Prezesa
Powiatowego Zrzeszenia Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Jest to bardzo wa¿-
na funkcja, rola. Jest cz³onkiem w³adz
wojewódzkich Towarzystwa Spo³eczno
Kulturalnego Niemców. Przez te lata
dzia³alno�ci spo³ecznej mogê równie¿
na gruncie zawodowym powiedzieæ, ¿e
wiele projektów sportowych, które ak-
ceptowa³a nasza Rada Powiatu, zawsze
mia³y poparcie pana starosty. Ulubion¹
dziedzin¹ w bud¿ecie starosty s¹ drogi,
ale ¿aden z kolegów dyrektorów szkó³
nie zaprzeczy, ¿e zrobiono bardzo du¿o
w o�wiacie, wychowaniu fizycznym,
obiektach sportowych. Dla mnie, jako
nauczyciela wychowania fizycznego
jest to te¿ bardzo wa¿ne. Dobrze siê
pracuje z takim cz³owiekiem, który
umie to robiæ. Proszê pana przewodni-
cz¹cego aby�my mogli podeprzeæ siê
równie¿ autorytetem Rady Powiatu.
Proszê wiêc o wsparcie mojej decyzji.

Przewodnicz¹cy Henryk Bar-
toszek podziêkowa³ radnemu za ten
wniosek i przybli¿enie sylwetki Józefa
Swaczyny.-  Na pewno ca³a Rada do-
strzega 10 lecie pracy w samorz¹dzie
powiatowym i innych strukturach Pana
Starosty. W moim odczuciu jest to tra-
fiona kandydatura - stwierdzi³.

Radny Krzysztof Fabianowski:
- Najpierw chcia³em odnie�æ siê do
�schetynówek�. Moje wyrazy uznania
dla Zarz¹du za odwagê i sprawno�æ, gdy¿
nie czekaj¹c na podpisy, na formali-
stykê, powiat ju¿ jest po przetargu i
mo¿liwa jest dzisiejsza decyzja, czyli
przesuniêcie �rodków na inne zadanie -
DPS. Efektem jest za³atwienie dwóch
potê¿nych inwestycji, za co nale¿y siê
uznanie i dobra ocena. Powiem rów-
nie¿ uczciwie, ¿e mam w¹tpliwo�æ czy
jeden organ, drugi organ wysuwaj¹c kan-
dydaturê do jakiej� nagrody zachowuje
siê stosownie. My�lê, ¿e i radnych i
pana starostê   powinni oceniaæ miesz-
kañcy, a nie ca³a Rada. Tam, gdzie trze-
ba zadajê pytania, gdzie trzeba to wy-
razy uznania pod adresem pana staro-
sty kierujê za t¹ du¿¹ inwestycjê. Nie
uwa¿am jednak, i jest to moja osobista
ocena, za stosowne, aby to radni i rada
wystêpowali o wyró¿nienia dla organu

wykonawczego. Pozostañmy przy tej
ocenia za ostatni rok naprawdê wyso-
kiej sprawno�ci i dobrych efektów uzy-
skanych przez Zarz¹d Powiatu pod kie-
rownictwem starosty.

Przewodnicz¹cy Bartoszek
skonkludowa³, ¿e ka¿dy mo¿e siê wy-
powiedzieæ: - My�lê jednak, ¿e my, jako
dzia³acze samorz¹dowi, mo¿emy po-
móc i przybli¿yæ, szerszemu gronu ja-
kie reprezentujemy, proponowan¹ kan-
dydaturê.

Jan Zubek oceni³, ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem bêdzie sporz¹dzenie li-
sty, gdzie mo¿na bêdzie poprzeæ kan-
dydaturê starosty.

Jan Bogusz: - Jestem cz³onkiem
kapitu³y przyznaj¹cej Laury Ziemi
Strzeleckiej. Ka¿dy mo¿e sporz¹dziæ
wniosek i czym wiêcej wniosków, tym
bardziej przemawia to do cz³onków
kapitu³y, ni¿ jeden wniosek z³o¿ony w
imieniu jakiego� tam gremium. Propo-
nujê, aby kto chce z³o¿y³ wniosek w tej
sprawie do kapitu³y.

Ostatecznie radni, którzy wyrazili
chêæ poparcia kandydatury starosty do
Lauru Ziemi Strzeleckiej wpisali siê na
listê poparcia wniosku radnego Zubka.

Stanis³aw Tubek � Skoro mowa
o Laurach, to chcia³em nawi¹zaæ do uro-
czysto�ci z 14 lutego br. Po raz pierw-
szy uhonorowano uczniów wszystkich
typów szkó³ powiatu strzeleckiego.
Impreza by³a super. Nie mo¿na mieæ
¿adnych zastrze¿eñ, przynajmniej ja nie
mam. Natomiast pozosta³ pewien nie-
dosyt po tej imprezie. Z ca³ego powia-
tu nagrodzono tylko czterech uczniów.
Wydaje mi siê, ¿e tak jak przy okazji
innych laurów, mo¿na by zaprosiæ rów-
nie¿ drugie i trzecie miejsca w danych
kategoriach. Mo¿e nawet wszystkich
nominowanych, aby ich pokazaæ. Nie
chodzi o �rodki finansowe ani nagrody
tylko wyraz tej uroczysto�ci, aby po-
kazaæ tych nominowanych, podziêko-
waæ im i pogratulowaæ.

Wicestarosta Waldemar Ga-
ida: - Wniosek s³uszny aczkolwiek trze-
ba siê nad tym zastanowiæ czy mo¿na
to zrealizowaæ. By³ to pierwszy rok i
ju¿ mieli�my 20 osób. Je¿eli w nastêp-
nych latach tych zg³oszeñ bêdzie nam
przybywaæ, gdy¿ wszystkie szko³y siê
rozwijaj¹ i maj¹ swoje indywidualno�ci,
to pytanie mo¿e pa�æ co bêdzie, jak
nominowanych bedzie 40? Ten pomys³
Zarz¹d i Komisja bêdzie analizowaæ.

Radny Jan Cie�lik: � Dziêkuje
za akceptacjê naszego pomys³u Lauru,
ale zawsze mo¿na dzia³aæ jeszcze le-
piej. Szko³y powinny siê zastanowiæ nad
tym, aby podawano jedn¹ kandydatu-
rê, aczkolwiek warto równie¿ przedsta-
wic osoby z drugich miejsc, które cze-
sto nie s¹ wcale gorsze od nagrodzo-
nych. Warto równie¿ poprzeæ nasz¹
ideê konkursu na opis do�wiadczeñ na-
uczycieli w zakresie pracy wychowaw-
czej. Rozmawia³em na ten temat z pani¹
kurator i ona bardzo sobie to ceni, co
robi powiat strzelecki. Nagrody s¹ cie-
kawe, dosyæ wysokie, ale to nie o to
chodzi. Nauczyciele musz¹ chcieæ po-
dzieliæ siê swymi do�wiadczeniami.
Chcemy te prace wydaæ w postaci
ksi¹¿kowej, która by dotar³a do szkó³,
by wzbogaciæ innych nauczycieli w za-
kresie pracy wychowawczej. Uroczy-
sto�æ by³a bardzo dobrze przeprowadzo-
na, aczkolwiek warto zwróciæ uwagê na
powitanie go�ci, którzy s¹ obecni. Nie
odpowiada³a mi sytuacja, kiedy prowa-
dz¹cy wita³ nieobecnego wojewodê,
pani¹ marsza³ek, a nie wita³ nikt jedy-
nego reprezentanta Urzêdu Marsza³-
kowskiego pana Zadke. Po co witaæ lu-
dzi, którzy nie przyszli. To by³o ma³e
niedopatrzenie i warto w przysz³o�ci
tego unikaæ.

W. Gaida: � Je¿eli kto� dostaje
listê precedensji, potwierdzan¹ na ostat-
ni moment i z ró¿nych powodów co�
nie wychodzi to ja nie znam mechani-
zmów oddzia³ywania na osobê, która w
ramach zlecenia realizuje to zadanie.
Bêdziemy nad tym pracowaæ w przy-
sz³o�ci.

J. Bogusz: � Bardzo dobrze siê
dzieje, ¿e w³adze powiatowe dostrze-

gaj¹ i wyró¿niaj¹ najlepszych w powie-
cie strzeleckim. Uroczysto�æ pod k¹-
tem organizacyjnym zosta³a dobrze
oceniona, by³y jednak g³osy, dlaczego
zaw³aszcza siê pomys³y innych. Sto-
warzyszenie Ziemia Strzelecka od 10
lat organizuje Laury Ziemi Strzeleckiej,
a powiat organizuje Galê Lauri. Od pra-
wie 10 lat organizowane s¹ konkursy
na najlepszego gimnazjalistê, a powiat
organizuje konkurs na najlepszego
ucznia powiatu. To nie s¹ tylko moje
pytania, ale kiedy wymy�limy co� sami
jako powiat?

W. Gaida: � Stowarzyszenie Zie-
mia Strzelecka wymy�li³o laur dla naj-
lepszego gimnazjalisty. To jest jedyny
temat jaki w naszej kategorii siê zna-
laz³. Id¹c w sukurs pewnym tendencjom
regionalnym, gdzie pojawi³ siê �Pry-
mus Opolszczyzny� ukierunkowany na
wszystkie etapy edukacyjne ³¹cznie ze
studiami, zaproponowa³em Komisji
Edukacji stworzenie nagrody, która
buduje pewn¹ markê �Najlepszy� we
wszystkich kategoriach edukacyjnych.
Proponowa³em równie¿, aby uwzglêd-
niæ studentów, ale z tego Komisja Edu-
kacji zrezygnowa³a, gdy¿ jest to tech-
nicznie trudne do przeprowadzenia. Ja
uwa¿am, ¿e nasz projekt formalizuje
oczekiwania gmin, aby wyró¿niæ naj-
lepszych uczniów z gmin na wy¿szym
szczeblu. Proszê nie mówiæ wiêc o za-
w³aszczaniu. Bardzo siê cieszê, ¿e Zie-
mia Strzelecka prowadzi swoj¹ dzia³al-
no�æ i jest dla niej te¿ tutaj miejsce.
Markê Najlepszego Ucznia wymy�li³
powiat, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e to
s¹ wszystko nasze dzieci.

J. Cie�lik - Reakcje burmistrzów
w stosunku do nagrodzonych pokazuj¹
pozytywny odbiór w gminach.
Radny Jan Bogusz zwróci³ uwagê na
obni¿enie stawki ¿ywieniowej w Do-
mach Pomocy  Spo³ecznej.  - Przy
wzro�cie �rednio o 15-20% cen �rod-
ków spo¿ywczych, nastêpuje obni¿e-
nie stawki dziennej. Czy jest to moral-
ne, aby kosztem tych najbiedniejszych,
czêsto schorowanych dokonywaæ ta-
kich czy innych oszczêdno�ci - pyta³
radny.

Radny Ryszard Nocoñ zwróci³
uwagê na problem zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych. Radny stwier-
dzi³, ¿e niektóre drogi w okresie inten-
sywnych opadów �niegu by³y nieprze-
jezdne, co jest zdaniem radnego mo¿li-
we, gdy¿ nie da siê wszystkich dróg
od�nie¿yæ. W przypadku kiedy droga
jest nieprzejezdna, przyk³ad - droga
miedzy Rozmierz¹ a Grodziskiem, nie
ma tam ¿adnego oznakowania i kie-
rowcy wje¿d¿aj¹ na tê drogê, co powo-
duje ogromne zamieszanie. Nie ma
mo¿liwo�ci zawracania na tym odcin-
ku, wiêc na wstecznym biegu wracaj¹
samochody do Rozmierzy.� Radny za-
proponowa³, aby takie odcinki ozna-
kowaæ zakazem ruchu czy te¿ tablic¹
informuj¹c¹ o nieprzejezdno�ci odcin-
ka, aby nie powodowaæ nerwów i ba³a-
ganu dla tych osób , które tam wjecha-
³y. S¹ inne mo¿liwo�ci dojazdu do tych
miejscowo�ci wiêc rozwi¹za³oby to te
problemy � skonkludowa³ radny No-
coñ.

Radna Joanna Mróz zwróci³a
równie¿ uwagê na sytuacjê Kad³uba,
gdzie b³oto po�lizgowe zalega³o kilka
dni, co spowodowa³o w ostatnim okre-
sie dwa wypadki drogowe. �Nie tylko
sam �nieg, ale to b³oto bardzo utrudnia
zwyk³e poruszanie po ulicy. Problem
dodatkowo powiêkszaj¹ samochody
ciê¿arowe, które uciekaj¹ przed zaka-
zem ruchu na drodze 426 w kierunku
Zawadzkiego. Sytuacja jest wiêc nie-
weso³a, ludzie narzekaj¹. Samochody
niech je¿d¿¹, ale niech to robi¹ powoli,
gdy¿ nie do�æ, ¿e przekraczaj¹ obci¹-
¿enia dopuszczalne, to równie¿ prêd-
ko�æ.

Radny Jan Cie�lik podkre�li³
problem z drog¹ na Zawadzkie, która
jest teoretycznie zamkniêta, a ruch poza
samochodami ciê¿arowymi jest nor-
malny - �Wszyscy je¿d¿¹ t¹ zamkniêt¹
drog¹.�

Starosta Józef Swaczyna -

�Droga 426 Strzelce Opolskie � Zawadz-
kie jest oficjalnie drog¹ zamkniêt¹. S¹
znaki, mo¿emy jednak powiedzieæ, ¿e
nasza policja strzelecka jest tolerancyj-
na dla mieszkañców, ale tej tolerancji
brakuje, kiedy przyjad¹ policjanci z Kê-
dzierzyna, Krapkowic, Opola i wtedy
kosztuje to 500 z³ i 8 punktów kar-
nych. Do nas równie¿ dochodz¹ opinie
mieszkañców, ale droga jest zamkniêta
i objazdy s¹ wskazane. Kierowcy wy-
my�laj¹ jednak ró¿ne objazdy np przez
Kad³ub. Rozmawiam z komendantem
policji J. Lachem, ale nie mo¿na zapo-
mnieæ, ¿e nasze drogi s¹ drogami pu-
blicznymi i dopiero w momencie prze-
kroczenia nacisku na o� mo¿e taki kie-
rowca dostaæ mandat. W przeciwnym
razie ka¿dy u¿ytkownik ma prawo tymi
drogami siê poruszaæ. Skoro mamy
okres zimowy, to istotnie by³y zak³ó-
cenia w zimowym od�nie¿aniu przez
cztery dni na niektórych odcinkach
dróg. Zastanawiali�my siê czy w przy-
padku dalszych opadów nie zamkn¹æ
niektórych odcinków m.in. na trasie
Rozmierz � Grodzisko. Parê lat temu
podjeli�my decyzjê, ¿e wszystkie drogi
traktujemy jednakowo i posypujemy
sol¹ z piaskiem. Dzi� mo¿emy sobie
powiedzieæ, ¿e wzorem Czechów, gdzie
jest tylko od�nie¿anie, a dróg nie posy-
puje siê ¿adnym �rodkiem, bêdziemy to
praktykowaæ. Rozmawia³em z jednym
z wykonawców �wiadcz¹cych us³ugi od-
�nie¿ania, notabene z powiatu strzelec-
kiego. Parê lat temu wykonawci ci mie-
li pretensje, dlaczego w przetargu wy-
brali�my firmê z Sierakowa, obecnie
wygrali przedsiebiorcy z naszego tere-
nu, ale z przykro�ci¹ muszê stwierdziæ,
¿e w niektórych sytuacjach s¹ s³abi. W
ramach nowego przetargu na zimowe
utrzymanie optymalnie byby³o, aby
przekazaæ to gospodarkom komunal-
nym w gminach, ale na przyk³adzie Ko-
lonowskiego widzimy, ¿e kiedy by³y
lekkie zimy to samorz¹dy gminne by³y
zadowolone, gdy za� obecnie jest ostra
zima to zimowe utrzymanie jest z³e.
Mówiê to z przykro�ci¹, ¿e jak bêd¹
ciê¿kie zimy, to bêdziemy tyko od�nie-
¿aæ, a nie posypywaæ sol¹. Musimy jed-
nak sobie zdaæ sprawê, ¿e 80% naszych
gimbusów je�dzi po naszych drogach,
wiêc nie mo¿emy sobie pozwoliæ na to,
aby te autobusy porusza³y siê po �li-
skich nawierzchniach. Podwy¿szona
jako�æ od�nie¿ania bêdzie mia³a równie¿
swoje skutki po zimie. Kiedy sypie siê
wiêcej soli, wiadomo, co siê bêdzie dzia-
³o z nawierzchni¹ dróg. Droga 426 ma
byæ zrobiona do koñca listopada. Nie
liczê, ¿e bedzie szybszy termin realiza-
cji, gdy¿ ta sama firma wygra³a równie¿
przetarg na pó³nocne obej�cie Strzelec
Opolskich, etap I. Apelujê jednak, ¿e
zima ma swoje prawa i nie mo¿na szar-
¿owaæ, trzeba jechaæ wolniej i rozwa¿-
niej. �rodki na zimowe utrzymanie dróg
w naszym bud¿ecie zosta³y ju¿ wyko-
rzystane, a ka¿dy dodatkowy dzieñ zi-
mowego utrzymania to 15.000 z³. W
sumie wydali�my ponad 300.000 z³.
Jeszcze zima siê nie skoñczy³a, a �rod-
ków na okres zimowy w listopadzie i
grudniu tego roku ju¿ nie mamy.
F. £upak � s³ysza³em, ze wszystkie dro-
gi s¹ publiczne. Pytam czy odcinek z
G¹siorowic przez oczyszczalnie jest
publiczny i dostêpny dla wszystkich?
J.Swaczyna - do oczyszczalni jest to
droga gminy Strzelce Opolskie, a od
granicy do G¹siorowic jest to droga
transportu rolnego. Tam ka¿dy mo¿e
obecnie jechaæ. W pierwszych dniach
t¹ drog¹ je�dzi³y nawet samochody TIR.
Wójt Jemielnicy - maj¹c to na uwadze -
wprowadzi³ zakaz dla osób spoza Szcze-
panka i gminy Jemielnica.

Nastêpna sesja Rady Powiatu odbê-
dzie siê 25 marca 2009 roku o godz.
13.00, a jej tematami bêd¹ przeciwdzia-
³anie bezrobociu, aktywizacja lokalne-
go rynku pracy � migracje zarobkowe i
ich wp³yw na lokalny rynek pracy oraz
ocena funkcjonowania Warsztatów Te-
rapii Zajêciowej w Zawadzkiem.

Wojciech Witoñ


