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Ostatnia �roda miesi¹ca to trady-
cyjnie ju¿ dzieñ sesji Rady Powiatu. Nie
inaczej by³o 28 pa�dziernika br., a sesjê
zdominowa³y dwa tematy: informacja
o stanie �rodowiska na terenie naszego
powiatu w roku 2008, przygotowana
przez Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny �rodowiska oraz ocena realizacji Stra-
tegii Powiatu Strzeleckiego.

Nasza woda z³a � tak mo¿na by
scharakteryzowaæ w ogromnym skró-
cie jako�æ naszych wód powierzchnio-
wych (pomiary wykaza³y, ¿e jako�æ wód
w Kanale hutniczym w Zawadzkiem jest
z³a) i podziemnych (na podstawie po-
miarów wody podziemne w Strzelcach
Op. i Jemielnicy zakwalifikowane zo-
sta³y do klasy IV, a w Porêbie - do klasy
III). I nie jest to wynik odbiegaj¹cy od
normy w ca³ym województwie: tylko w
piêciu punktach pomiarowych woda
pitna spe³nia³a wszelkie normy.

Natomiast coraz lepiej jest z jako-
�ci¹ powietrza. Punkty pomiarowe �red-
niorocznego stê¿enia zanieczyszczeñ
powietrza (4 w Strzelcach oraz w Ra-
szowej) wykaza³y dobre wyniki. W kla-
syfikacji strefy krapkowicko � strze-
leckiej poziomu A nie osi¹gn¹³ jedynie
pomiar dla benzenu � B oraz py³u za-
wieszonego PM10 � C. Problemem, z
którym boryka siê ca³e województwo
to poziom stê¿enia ozonu: wszystkie
punkty w województwie wykaza³y prze-
kroczenia. W powiecie strzeleckim
wszystkie 4 punkty pomiarowe zloka-
lizowano przy drodze wojewódzkiej nr
94. Najwiêksze przekroczenia, bo a¿ o
13 dB, wyst¹pi³y w okolicach strzelec-
kiego LO. O odpadach mo¿na powie-
dzieæ tyle, ¿e produkujemy raptem 2%
ich ilo�ci w skali województwa. Na jed-
nego mieszkañca naszego powiatu przy-
pada 190 kg zebranych odpadów na rok,
podczas gdy wska�nik ten dla wojewódz-
twa wynosi 303 kg.

Jako pierwszy w dyskusji g³os za-
bra³ radny Ryszard Nocoñ, przewod-
nicz¹cy Komisji Bezpieczeñstwa, py-
taj¹c czy próbki wody do badañ s¹ po-
bierane przed uzdatnianiem czy ju¿ po.
W odpowiedzi us³ysza³, ¿e WIO� inte-
resuje stan wód przed uzdatnianiem,
gdy¿ wody, w szczególno�ci wody pit-
ne, powinny z mocy prawa po uzdat-
nianiu spe³niaæ wszelkie wymogi jako-
�ciowe.
Radny Nocoñ zauwa¿y³, ¿e warto by
choæ jeden  punkt pomiarowy zanie-
czyszczeñ powietrza zainstalowaæ w
wioskach, a nie ograniczaæ siê do Strze-
lec, ze wzglêdu na  gwa³towny wzrost
zanieczyszczeñ powietrza w zimie, kie-
dy w piecach spala siê nie tylko opa³.
Konkretnie chodzi o pomiar stê¿eñ fu-
ranów, które powstaj¹ przy spalaniu
tworzyw sztucznych.
Barbara Barañska odpowiedzia³a, i¿
wyniki uzyskane w punkcie pomiaro-
wym w Raszowej wskazuj¹ stê¿enia za-
nieczyszczeñ znacznie ni¿sze ni¿ w sa-
mych Strzelcach Opolskich, natomiast
WIO� nie dysponuje sprzêtem do po-
miarów furanów (bada stê¿enia dwutlen-
ku wêgla, azotu oraz benzenu), ponad-
to wykonuje tylko badania, do których
zobligowane jest ministerialnym roz-
porz¹dzeniem oraz takie, które poda-
wane s¹ ocenie rocznej.

Radny Jan Cie�lik natomiast za-
uwa¿y³, ¿e pod koniec roku 2009 radni
otrzymuj¹ informacjê dotycz¹c¹ roku
poprzedniego i a¿ prosi siê zapytaæ, ja-
kie dzia³ania podjêto, by sytuacjê  zmie-
niæ; ciekawe jest za to zestawienie z
innymi powiatami regionu.
Zgodnie z ustaw¹ o inspekcji ochrony
�rodowiska Wojewódzki Inspektor ma
obowi¹zek przedstawiæ informacjê z
terenu województwa � powiedzia³a Bar-
bara Barañska. Natomiast my w swo-
im zakresie staramy siê tê informacjê
uszczegó³awiaæ do poziomu powiatu, jak
to zosta³o zrobione w przypadku oce-
ny jako�ci wód. I to w³a�nie w przypad-
ku wód dzia³ania s¹ podejmowane na
bie¿¹co, a w przypadku stwierdzenia
anomalii jest informowana nasza ko-
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mórka inspekcyjna.  Je�li chodzi o stan
�rodowiska jeste�my zobowi¹zani zgod-
nie z prawem prowadziæ oceny w skali
ca³ego roku.

Radny Stanis³aw Tubek pozy-
tywnie oceni³ tak szczegó³ow¹ infor-
macjê, doda³ te¿, ¿e poziom ha³asu po-
twierdza konieczno�æ starañ Strzelec o
obwodnicê miasta. Zapyta³ te¿, gdzie
Wojewódzki Inspektor kieruje wnioski
wynikaj¹ce z danych.
Odpowied� by³a jednoznaczna: dzia³a-
nia podejmowane w kwestii ha³asu le¿¹
po stronie samorz¹du.

Radnego Jana Bogusza zainte-
resowa³a informacja, i¿ rzeka Jemiel-
nica nie nadaje siê do bytowania ryb w
warunkach naturalnych. Zapyta³ wiêc
czy stawy hodowlane zlokalizowane na
cieku tej rzeki nadaj¹ siê do hodowli
ryb. Pyta³ równie¿, czy podziemny
zbiornik nr 333 z ogromnymi zasoba-
mi wody pitnej dla przysz³ych poko-
leñ, jest w jaki� sposób monitorowany
i chroniony? Bo przecie¿ wyniki ostat-
nich badañ wskazuj¹, ¿e stan tych wód
znacznie siê pogorszy³, co spowodo-
wane by³o opadami deszczu w sierpniu i
przyborem wód gruntowych. Mówi³
te¿, jak wa¿ny jest wzrost poziomu �wia-
domo�ci spo³ecznej, zaznaczy³ te¿, ¿e
nale¿a³oby w wiêkszym stopniu wyko-
rzystaæ lokaln¹ prasê dla propagowa-
nia warto�ci ekologicznych.
 - Wiedz¹ pañstwo doskonale, ¿e ryby
w tych stawach ¿yj¹ � rozpoczê³a sw¹
wypowied� Lucyna Wylêga³a � co
wcale nie �wiadczy o dobrym stanie
wód. Problemem ca³ego województwa
jest przekroczenie norm azotynów �
we wszystkich rzekach poza Jemielnic¹
i Odr¹. To typowy wska�nik charakte-
ryzuj¹cy zaka¿enia biogenne (zbyt ma³¹
sieæ kanalizacyjna i niewystarczaj¹co
oczyszczone �cieki), ale ryby aklima-
tyzuj¹ siê w tych warunkach. Doda³a
równie¿, ¿e zbiornik 333 nale¿y w
szczególny sposób chroniæ ze wzglêdu
na jego s³ab¹ izolacjê od powierzchni.

Radny J. Cie�lik pyta³ z kolei,
czy WIO� ma jakiekolwiek mo¿liwo-
�ci sankcji karnych, bo np. kto spraw-
dza, czy kto� u nas segreguje �mieci?

WIO� ma nadzór nad przedsiêbior-
stwami i jednostkami organizacyjny-
mi, natomiast na to, czym opala i jakie
stosuje ogrzewanie mieszkaniec, tylko
gmina ma wp³yw. Mo¿na ewentualnie
sprawdzaæ czy dana osoba uiszcza op³atê
za odprowadzanie odpadów. Je�li tego
nie czyni � mo¿na ukaraæ go manda-
tem. Jednak najistotniejszym zagadnie-
niem jest edukacja, i to prowadzona od
przedszkola.

Drugi wiod¹cy temat to Strategia
Powiatu Strzeleckiego do roku 2015.
Przewodnicz¹cy Komisji monitorowa-
nia i ewaluacji Strategii Kazimierz
Kubal podsumowa³ priorytety zreali-
zowane, bêd¹ce w trakcie realizacji oraz
te, których w okresie sprawozdawczym
(IV kw. 2008 � III kw. 2009) nie nie
by³y realizowane.

Kierownik Zespo³u ds Promocji
Powiatu Izabela Spa³ek szczegó³owo
zaprezentowa³a materia³ dotycz¹cy
Strategii Powiatu, z naciskiem na pro-
jekty priorytetowe. przy pomocy pro-
jektora przedstawi³a przygotowany
materia³ uszczegó³awiaj¹c tym samym
wypowiedz radnego Kubala.

Radny J. Cie�lik podkre�li³, ¿e
Strategia Powiatu jest dokumentem

otwartym, który mo¿na modyfikowaæ,
w zale¿no�ci od potrzeb. Zapropono-
wa³ równie¿, by materia³ przygotowa-
ny za rok obejmowa³ realizacjê Strate-
gii w ca³ej kadencji. Zaproponowa³ rów-
nie¿ by sk³ad komisji poszerzyæ o przed-
stawicieli gmin i ekspertów.

Wicestarosta Waldemar Gaida
przypomnia³, ¿e wszystkie zadania ujête
w Strategii znajduj¹ siê w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, i s¹ to projek-
ty wspó³finansowane z wykorzysta-
niem �rodków zewnêtrznych. Rodz¹ siê
nie na zapotrzebowanie Strategii, ale
s¹ uzale¿nione od �rodków finansowych
zewnêtrznych, z których Powiat mo¿e
skorzystaæ. Przy czym zwróci³ uwagê
na ograniczone mo¿liwo�ci przedsta-
wienia bardzo obszernego materia³u ze
wzglêdu na ograniczenia kadrowe. Doda³
te¿, ¿e sk³ad Komisji mo¿na rozsze-
rzyæ o przedstawicieli gmin i eksper-
tów, ale radni musz¹ wskazaæ mo¿liwo-
�ci pokrycia kosztów specjalistów.
- Du¿e uchybienie � mówi³ dalej -
widzê w kwestii wprowadzenia zadañ
to¿samych dla powiatu i gminy. Je�li
chcemy osi¹gn¹æ jeden z celów: �wia-
t³e, wykszta³cone i kompetentne spo-
³eczeñstwo to nic innego jak stworze-
nie systemu miêdzy 7 gminami i po-
wiatem, który zapewnia identyczno�æ
kompetencji i umiejêtno�ci na pozio-
mie podstawowym, gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym w zakresie prac z
uczniem standardowym jak i szczegól-
nie uzdolnionym. To jest cel i tutaj
przedstawiciele gmin s¹ jak najbardziej
potrzebni. Natomiast realia s¹ ca³kiem
inne. Za chwilê zmierzymy siê mo¿e z
odmiennym problemem, mianowicie
nie wspó³pracy, a wrêcz konkurencji.
Wczoraj na sesji pad³a propozycja Rady
Gminy utworzenia liceum ogólno-
kszta³c¹cego w Strzelcach prowadzo-
nego przez gminê. To jest ta rzeczywi-
sto�æ strategiczna, o której rozmawia-
my.

W ostatniej czê�ci radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
- powo³ania Kapitu³y tytu³u �Hono-
rowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego�
- podjêcia uchwa³y zmieniaj¹cej
uchwa³ê Nr XXVII/250/09 Rady Po-
wiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego
2009 roku w sprawie: okre�lenia zadañ
realizowanych przez Powiat Strzelec-
ki, na które przeznacza siê w 2009 roku
�rodki Pañstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe³nosprawnych i wy-
soko�ci �rodków na ich finansowanie
- wyboru bieg³ego rewidenta do prze-
prowadzenia badania sprawozdania fi-
nansowego za rok 2009
- nadania statutu DPS w Strzelcach
Op. z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Le-
�nicy
- zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2009
- udzielenia z bud¿etu powiatu po-
mocy finansowej gminie Radgoszcz

Kolejna Sesja Rady Powiatu odbê-
dzie siê 25 listopada o godzinie 13.00.
Tematem przewodnim bêdzie:
1. Informacja Komendanta Powiato-
wego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o
stanie bezpieczeñstwa ochrony prze-
ciwpo¿arowej w powiecie oraz o zagro-
¿eniach po¿arowych powiatu.
2. Sprawozdanie z dzia³alno�ci komi-
sji problemowych za 2009 rok

Adam Kraka

20 pa�dziernika �Rzeczpospolita� opublikowa³a doroczny ranking szpita-
li w Polsce. Strzelecki szpital po raz kolejny znalaz³ siê pod koniec pierwszej
setki w�ród publicznych szpitali wielospecjalistycznych i onkologicznych �
na 98 miejscu w kraju, natomiast w województwie opolskim - miejsce III.

Bezpieczny szpital

Przysz³oroczne schetynówki
wa i rozbudowa wraz z odwodnie-
niem i budow¹ �cie¿ki rowerowej dro-
gi powiatowej 1809 O Izbicko � Li-
gota Dolna na odcinku Izbicko � Otmi-
ce odcinek II�. Jego warto�æ wynie-
sie 1,79 mln z³otych.

Na miejscu 12. sklasyfikowano
zadani pn. �usprawnienie ci¹gu ko-
munikacyjnego Ujazd � Kêdzierzyn-

Ko�le poprzez remont drogi powia-
towej 1458 O wraz z budow¹ chodni-
ka. W tym przypadku warto�æ zada-
nia wyniesie ponad 2,52 mln z³otych.

Oba zadania w po³owie zostan¹
sfinansowane z bud¿etu powiatu
Strzeleckiego, a w po³owie � ze  �rod-
ków rz¹dowych.

dok. ze str. 1

Planowany do otwarcia na po-
cz¹tek wrze�nia w dalszym ci¹gu jest
niestety zdatny do u¿ytku. W pier-
wotnym terminie wykonawca nie
zd¹¿y³ wykonaæ boisk, a potem, jak
w przys³owiu, od³o¿onych prac nie
mo¿na by³o wykonaæ z powodu wa-
runków pogodowych.

ORLIK w Zawadzkiem
nadal w budowie

I choæ takie opó�nienie nie cieszy
na pewno nikogo (szczególnie m³o-
dzie¿y, która mia³a zamiar trochê po-
kopaæ na nowych boiskach), to naj-
wa¿niejsze jest zachowanie warun-
ków technicznych i wysokiej jako�ci
wykonania boisk. Od tego zale¿eæ
bêdzie ich trwa³o�æ i bezpieczeñstwo
przysz³ych u¿ytkowników.


