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27 maja 2009 r. odby³a siê XXX
sesja Rady Powiatu Strzeleckiego. Po-
niewa¿ by³ to ma³y jubileusz, sesja
rozpoczê³a siê uroczystym wrêcze-
niem oznaczeñ Krzy¿em Pami¹tko-
wym �Czyn Frontowy I i II Armii
WP 1943-1945�. Odznaczenie zosta-
³o przyznane przez Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
Wiê�niów Politycznych. 11 komba-
tantom uczestnicz¹cych w walkach
frontowych 1 i 2 Armii WP, toczo-
nych w okresie od pa�dziernika 1943
r. do 8 maja 1945 r. na terytorium Bia-
³orusi, Polski, Niemiec i Czech.

Pierwszym zasadniczym punk-
tem sesji by³a informacja Pañstwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego � Katarzyny Kanozy - dotycz¹-
ca stanu sanitarnego powiatu w roku
2008. Szczególn¹ uwagê radnych
zwróci³y nastêpuj¹ce zdarzenia i
aspekty z zakresu bezpieczeñstwa
sanitarnego:
* wyniki kontroli w supermarketach
- a terenie powiatu by³o w ubieg³ym
roku 9 supermarketów, w których
³¹cznie przeprowadzono 40 kontroli,
na³o¿ono 2 mandaty karne i w zwi¹z-
ku z tym 2 decyzje rachunkowe. Man-
daty karne zosta³y na³o¿one za brak
czysto�ci i porz¹dku, przede wszyst-
kim na zapleczu, w niewidocznych
miejscach dla klientów, a tak¿e za
obecno�æ w sklepie towarów po ter-
minie przydatno�ci do spo¿ycia oraz
za brak zabezpieczenia zaplecza przed
szkodnikami, gryzoniami i �lady ich
odchodów. Te nieprawid³owo�ci by³y
stwierdzone w nieistniej¹cym ju¿ mar-
kecie Plus w Strzelcach Op. oraz Eco
w Strzelcach Op. W pozosta³ych nie
stwierdzono nieprawid³owo�ci;
* transport posi³ków � tutaj g³ów-
nie transport posi³ków z DPS w Szy-
miszowie do DPS w Le�nicy i Strzel-

cach Op. - Katarzyna Kanoza wyja-
�ni³a, ¿e aby transportowaæ posi³ki,
DPS musi mieæ decyzjê zatwierdza-
j¹c¹ na �rodek transportu oraz na na-
czynia s³u¿¹ce do transportowania
tych posi³ków. Tak¹ decyzjê zatwier-
dzaj¹c¹ DPS oczywi�cie posiada.
* zbiorowe zatrucie pokarmowe w
restauracji Rezydent w Strzelcach
Opolskich, które by³o jednym z wiêk-
szych zatruæ pokarmowych na tere-
nie powiatu strzeleckiego w ci¹gu
ostatnich kilku lat. W tym przypad-
ku zatrucie mia³o miejsce na przyjê-
ciu weselnym, w którym uczestni-
czy³o 87 osób, z tego 37 osób zacho-
rowa³o. Przyczyn¹ zatrucia by³o cia-
sto �fale Dunaju�, z którego wyho-
dowano pa³eczki salmonella. Nie usta-
lono miejsca, w którym dosz³o do
ska¿enia tego ciasta pa³eczkami sal-
monella: czy na terenie zak³adu pro-
ducenta z powiatu gliwickiego, czy
w trakcie transportu, czy te¿ w cza-
sie porcjowania w restauracji.
* poprawa zg³aszalno�ci w zakre-
sie zachorowañ � bierze siê to z wiêk-
szej �wiadomo�ci lekarzy. Jest to za-
s³ug¹ nawi¹zanej przez Sanepid
wspó³pracy z Opolskim Oddzia³em
Wojewódzkim NFZ, sk¹d otrzymy-
wane s¹ informacje nt. chorób zaka�-
nych leczonych w poszczególnych
jednostkach. Je¿eli to siê nie zgadza z
danymi Sanepidu, wówczas lekarze
s¹ proszeni o dodatkowe wyja�nie-
nia dlaczego leczyli dan¹ chorobê za-
ka�n¹, a nie zg³osi³ tego do Sanepidu.
Tak wiêc ta podwójna kontrola jest
bod�cem decyduj¹cym.

Radny J. Cie�lik � przewodnicz¹-
cy Komisji Edukacji w imieniu komi-
sji podkre�li³ fakt, ¿e warunki sani-
tarno-higieniczne w placówkach
o�wiatowych w ca³ym powiecie sys-
tematycznie poprawiaj¹ siê. Mo¿na

to zilustrowaæ takim faktem, ¿e w
2008 r. wydano tylko 18 decyzji ad-
ministracyjnych, a rok wcze�niej ta-
kich decyzji by³o 23. Wa¿ne jest to,
¿e nie by³o mandatów. Tylko w 2 pla-
cówkach o�wiatowych prowadzo-
nych przez powiat stwierdzono nie-
prawid³owo�ci. Wynika st¹d wnio-
sek, ¿e generalnie zastrze¿enia doty-
czy³y placówek o�wiatowych nie
prowadzonych przez powiat.

W trakcie sesji Rada Powiatu
podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
* w sprawie wyga�niêcia mandatu
radnego Powiatu Strzeleckiego � w
zwi¹zku z pisemnym zrzeczeniem siê
mandatu przez pana Krzysztofa Fa-
bianowskiego. Konsekwencj¹ tej
uchwa³y by³y dwie kolejne, a doty-
cz¹ce wykre�lenia pana K. Fabianow-
skiego ze sk³adów komisji, których
by³ cz³onkiem: Komisji Rewizyjnej i
Komisji Gospodarczej;
* w sprawie: przyjêcia rocznego
sprawozdania za rok 2008 z dzia³al-
no�ci rehabilitacyjnej i wykorzysta-
nia �rodków finansowych Warsztatu
Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem
z³o¿onego przez Zgromadzenie Bra-
ci Szkó³ Chrze�cijañskich w Kopcu
oraz w sprawie pozytywnej oceny
dzia³alno�ci WTZ w Zawadzkiem w
2008 roku,
* w sprawie uzupe³nienia sk³adu
komisji ds. monitorowania i ewalu-
acji realizacji Strategii Rozwoju Po-
wiatu Strzeleckiego do roku 2015 o
Kierownika Zespo³u ds. Promocji
Powiatu � pani¹ Izabelê Spa³ek,
* w sprawie zatwierdzenia skon-
solidowanego bilansu Powiatu Strze-
leckiego na dzieñ 31 grudnia 2008
roku,
* w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Zespo³u Opie-
ki Zdrowotnej z siedzib¹ w Strzel-

Odznaczeni Krzy¿em Pami¹tkowym �Czyn Frontowy I i II Armii WP 1943-
1945�: Dzieciuchowicz Henryk, Bernaczek Kazimierz, Domerecki Józef,
Hemon Antoni, Kamiñski Stanis³aw, Kogut W³adys³aw, Wróbel Jan, Wnêko-
wicz W³adys³aw, Wanat Eugeniusz, Ziemichód Stanis³aw, ¯ymo³ka Maria

Sesja Rady Powiatu
cach Opolskich za okres od 1 stycz-
nia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
* w sprawie za³o¿enia Uzupe³nia-
j¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Specjalnego w Le�nicy oraz w spra-
wie w³¹czenia Uzupe³niaj¹cego Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego Specjalne-
go w Le�nicy w sk³ad Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego
w Le�nicy ,
* w sprawie wyra¿enia zgody na
przed³u¿enie dzier¿awy nieruchomo-
sci po³o¿onych w Zawadzkiem,
przy ul. Czarnej 2 na okres kolejnych
10 lat Zgromadzeniu Braci Szkó³
Chrze�cijañskich w Kopcu prowa-
dz¹cych Dom Pomocy Spo³ecznej w
Zawadzkiem,
* w sprawie zmiany bud¿etu i
zmian w bud¿ecie powiatu na rok
2009,
* w sprawie obni¿enia warto�ci

odszkodowania za nieruchomo�æ,
* w sprawie niewyra¿enia zgody na
zmianê warunków umowy o pracê
radnemu Powiatu Strzeleckiego �
panu Henrykowi Bartoszkowi zatrud-
nionemu w Urzêdzie Miejskim w
Zawadzkiem na stanowisku Kierow-
nika Referatu Gospodarki Lokalowej
i Infrastruktury Komunalnej.

Podczas kolejnej sesji, zaplano-
wanej na 24 czerwca 2009 r., wakuj¹-
cy mandat radnego (po rezygnacji K.
Fabianowskiego) obejmie kandydat z
tej samej listy, Stowarzyszenia Zie-
mia Strzelecka, który kolejno uzyska³
najwiêksz¹ liczbê g³osów, czyli Sta-
nis³aw Krawiec.

Tradycyjnie równie¿ podczas
czerwcowej sesji radni uczestniczyæ
bêd¹ w debacie drogowej.

/i.t./

Od 29 czerwca 2009 r. wydawa-
ne w Polsce paszporty zawieraæ bêd¹
drug¹ cechê biometryczn¹ tj. obok
obrazu twarzy, zapis odcisków pal-
ców.

Polska rozpoczê³a wydawanie
paszportów biometrycznych, do tej
pory z jedn¹ cech¹, 28 sierpnia 2006r.
Obowi¹zek taki na³o¿y³o na kraje
cz³onkowskie Unii Europejskiej Roz-
porz¹dzenie Rady (WE) nr 2252/2004
z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
norm dotycz¹cych zabezpieczeñ i
danych biometrycznych w paszpor-
tach i dokumentach podró¿y wyda-
wanych przez Pañstwa Cz³onkow-
skie. Paszporty biometryczne w spo-
sób wiarygodny okre�laj¹ zwi¹zek
pomiêdzy dokumentem a jego posia-
daczem, dziêki czemu ograniczaj¹
przestêpczo�æ zwi¹zan¹ z kradzie¿¹
to¿samo�ci i fa³szerstwami dokumen-
tów.

Ju¿ od 22 czerwca br. w kraju, a
nie pó�niej ni¿ od 29 czerwca br �
poza granicami, ka¿da osoba sk³ada-
j¹ca w punkcie paszportowym wnio-
sek o wydanie paszportu, bêdzie zo-
bowi¹zana do z³o¿enia odcisków
dwóch palców, polegaj¹cego na przy-
³o¿eniu palców do urz¹dzenia elek-
tronicznego (czytnika). Urz¹dzenia
s³u¿¹ce do pobierania odcisków pal-
ców s¹ nowoczesne, niebrudz¹ce i
³atwe w obs³udze.

Punkty paszportowe zostan¹
wyposa¿one w krótkie instrukcje tek-
stowe oraz w miarê mo¿liwo�ci in-
strukcje audiowizualne. Odpowiednio

Paszporty
po nowemu

przeszkoleni pracownicy organów
paszportowych bêd¹ udzielaæ wszel-
kich niezbêdnych informacji i s³u¿yæ
pomoc¹ aby zapewniæ sprawn¹ i
szybk¹ obs³ugê osób aplikuj¹cych o
paszport.
Procedura poboru odcisków palców
oraz weryfikacji danych zawartych
w paszporcie podczas jego odbioru
jest prosta i tylko nieznacznie wy-
d³u¿y za³atwianie sprawy paszpor-
towej.
Odciski palców bêd¹ zakodowane w
warstwie elektronicznej paszportu
jako element identyfikacji i nie bêd¹
odwzorowane graficznie w dokumen-
cie ( nie bêd¹ widoczne).
Odciski palców nie bêd¹ gromadzone
w ewidencjach paszportowych.
Czas oczekiwania na wydanie pasz-
portu oraz op³aty za jego wydanie
nie ulegn¹ zmianie.
Wszystkie paszporty wydane przed
29 czerwca 2009r. � bez wzglêdu na
ich rodzaj -  zachowaj¹ wa¿no�æ do
terminów w nich okre�lonych np.
paszport wydany w 2000 r. utraci
wa¿no�æ dopiero w 2010 r., paszport
wydany w 2007 r. bêdzie wa¿ny do
2017r.
Wobec wprowadzenia do paszpor-
tów drugiej cechy biometrycznej, w
konsulatach RP bêdzie zainstalowa-
ny teleinformatyczny system obs³u-
gi spraw paszportowych, który
wp³ynie na skrócenie czasu oczeki-
wania na paszport przez osoby wnio-
skuj¹ce o jego wydanie poza granica-
mi kraju.

Dni
Gminy Zawadzkie

Dni Gminy Zawadzkie, zorgani-
zowane 6 i 7 czerwca, obfitowa³y w
atrakcje, choæ nie odby³ siê, zapowia-
dany wcze�niej, wystêp Krzysztofa
Krawczyka, i choæ, nietesty, pogoda
tradycyjnie ju¿ sprawi³a zawód.

A te atrakcje to przede wszyst-
kim imprezy plenerowe i rekreacyj-
ne, ciesz¹ce zarówno czynnych
uczestników, jak i widzów.

Tradycyjnie odby³ siê sp³yw ka-
jakowy Ma³¹ Panwi¹; pokazy mode-
li p³ywaj¹cych na Stawie Hutniczym,
a tak¿e rodzinny rajd rowerowy. I nie
moglo zabrakn¹æ turnieju pi³ki no¿-
nej. W sobotê honorowi krwiodawcy
spotkali siê na pikniku, zorganizowa-
nym z okazji 90-lecia Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a, co upamiêtniono
zasadzeniem drzewka.

Za to w niedzielê, po mszy �w.
w intencji wszystkich mieszkañców
w ko�ciele �w. Rodziny w Zawadz-
kiem, odby³a siê uroczysta sesja Rady
Miejskiej, przygotowana z okazji 10-
lecia partnerskiej wspó³pracy z gmi-
na Wahrenbrück. Podczas niej wrê-
czone zosta³y akty nadania honoro-
wego obywatelstwa gminy, a jednym
z tak wyróznionych by³ S³awomir
Szmal, bramkarz reprezentacji Polski
w pi³ce rêcznej, pochodz¹cy z Za-
wadzkiego. Pó�nym popo³udniem
przeniesiono siê na stadion miejski,
gdzie odby³a sie czê�æ koncertowa
Dni Gminy Zawadzkie.

Sp³yw Ma³¹ Panwi¹

Przeja¿d¿ka bryczk¹ to doroczna atrakcja Dni Zawadzkiego


