
P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

Je�li nie teraz, to kiedy? Je�li nie
my, to kto? - pyta³ samorz¹dowców
Opolszczyzny Kazimierz Szczygiel-
ski 8 listopada w niedawno odrestau-
rowanym pa³acu w Izbicku. I odpo-
wiada³: - My tutaj, i teraz.

Tam w³a�nie, z udzia³em przed-
stawiciela Komisji Europejskiej, od-
by³o siê podsumowanie negocjacji Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Pascal Boijmans,
przedstawiciel KE gratulowa³
Opolszczy�nie dobrego programu
operacyjnego. Opolszczyzna ma
przyznane w jego ramach 427 mln
euro, a przecie¿ s¹ i inne programy
operacyjne, z których region mo¿e
skorzystaæ. To du¿a szansa dla wo-
jewództwa, ale i du¿e wyzwanie �
zauwa¿y³. Doda³ równie¿, ¿e dobre
projekty to jedno, a drugie � dobrze
przygotowani beneficjenci: to od nich
zale¿y, ile czasu up³ynie miêdzy z³o-
¿eniem wniosku a jego realizacj¹.
W Izbicku odby³o siê równie¿ inau-
guracyjne posiedzenie Komitetu
Monitoruj¹cego. W jego 33-osobo-
wym sk³adzie znale�li siê przedsta-
wiciele samorz¹du, strony rz¹dowej
oraz partnerów spo³eczno-gospodar-
czych, m.in. starosta strzelecki Józef

Pierwsze posiedzenie
Komitetu Monitoruj¹cego

Zakres zainteresowania studen-
tów to nie tylko uk³ad przestrzenny
wsi, ale i wyposa¿enie domów i go-
spodarstw, maszyny rolnicze, piece
kaflowe, ogrodzenia, obiekty prze-
mys³owe � m³yny, elektrownie wod-
ne, a tak¿e stare fotografie. Czyli to
wszystko, co zwi¹zane jest z histo-
ri¹ gminy i poszczególnych miejsco-
wo�ci.

W ramach prac dokumentacyj-
nych planuje siê te¿ zinwentaryzo-
waæ wszystkie nagrobki sprzed 1945
r., a tak¿e stare mogi³y usytuowane
poza cmentarzami. Piotr Pyka doda-
je w tym miejscu, ¿e jedna z nich usy-
tuowana jest w £aziskach, ale czy po-
chodzi z roku 1945, czy te¿ jest o

Studenci zapytaj¹
o zabytki

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013.
Ile z tego uszczknie powiat strzelecki?

Swaczyna. Cz³onkowie komitetu
odebrali akty nominacyjne. Pracom
Komitetu Monitoruj¹cego przewod-
niczy marsza³ek województwa opol-
skiego, Józef Sebesta. Na inaugura-
cyjnym posiedzeniu wybrano za-
stêpcê przewodnicz¹cego komitetu.
Zosta³ nim wicemarsza³ek Józef
Koty�.

Cz³onkowie Komitetu Monitoru-
j¹cego zapoznali siê te¿ z kryteriami,
jakie obowi¹zywaæ bêd¹ przy ocenie
projektów zg³oszonych do Indyka-
tywnego Planu Inwestycyjnego.

W drugiej czê�ci spotkania Za-
rz¹d Województwa spotka³ siê z gro-
nem przedstawicieli nauki, gospodar-
ki, organizacji spo³ecznych i oko³o-
biznesowych, by podziêkowaæ za
wk³ad pracy w³o¿ony w opracowa-
nie Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Na spotkanie zaproszeni
tak¿e zostali wszyscy cz³onkowie
poprzedniego zarz¹du województwa,
które prace nad tym strategicznym
dokumentem zainicjowali.

Na zakoñczenie spotkania na salê
wjecha³ piêciopiêtrowy tort, którego
wierzcho³ek zdobi³ samolot. Zebrani
odczytali jego pojawienie siê jako
zapowied� otwarcia lotniska pasa-
¿erskiego w Kamieniu �l¹skim.

rok pó�niejsza � trudno powiedzieæ
z ca³¹ pewno�ci¹.

Prace studentów � dodaje � nie
zakoñcz¹ siê wraz z pobytem w gmi-
nie. Wrêcz przeciwnie � zebrany
materia³ stanowiæ bêdzie wstêp do
pó�niejszego szerokiego opracowa-
nia, popartego jeszcze badaniami
materia³ów w archiwach pañstwo-
wych.

Poniewa¿ badania pozwol¹
wzbogaciæ historiê poszczególnych
so³ectw, Wójt Gminy prosi mieszkañ-
ców o udzielenie studentom i ich opie-
kunom informacji o cennych histo-
rycznie zasobach �wiadcz¹cych o
naszej przesz³o�ci.

KIERMASZ  BO¯ONARODZENIOWY
w dniach 3-14 grudnia 2007

Warsztaty Terapii Zajêciowej
przy DPS Zawadzkie

�rodowiskowy Dom
Samopomocy

w Strzelcach Opolskich

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Kad³ubie

ZSS w Kad³ubie

Specjalny O�rodek
Szkolno - Wychowawczy

w Le�nicy

Centrum Integracji
Spo³ecznej

3 GRUDNIA
oraz 14 GRUDNIA

11 GRUDNIA

7 GRUDNIA

7 GRUDNIA

4 GRUDNIA

10 GRUDNIA
oraz 12 � 13 GRUDNIA

Zapraszamy na powiatowy przegl¹d teatrzyków
niemieckojêzycznych

KINDER UND JUGEND SPIELEN THEATER
Przegl¹d odbêdzie siê 18 listopada w sali OSP Kolonowskie.

Pocz¹tek godz. 15:00.

Od 25 grudnia 2007 r. do wnio-
sku o rejestracjê pojazdu sprowadzo-
nego z terytorium pañstwa cz³onkow-
skiego Unii Europejskiej, w³a�ciciel
pojazdu bêdzie zobowi¹zany przed-
³o¿yæ dowód rejestracyjny pojazdu,
je¿eli pojazd by³ zarejestrowany. Z
tym dniem dla ww. pojazdów nie bêd¹
mog³y byæ uznawane inne ni¿ dowód
rejestracyjny dokumenty stwierdza-
j¹ce rejestracjê pojazdu, wydane
przez organy w³a�ciwe do rejestracji
pojazdów w pañstwie cz³onkowskim
UE. Do postêpowañ wszczêtych a
niezakoñczonych decyzj¹ ostateczn¹
przed dniem 25 grudnia 2007 r. sto-
suje siê przepisy dotychczasowe.

Zmiany w rejestracji
pojazdów

Przepis ten stanowi wdro¿enie
wymagañ Art. 5 Dyrektywy 1999/
37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku
w sprawie dokumentów rejestracyj-
nych pojazdów. Stosowna ustawa
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku z cz³on-
kostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej zosta³a opubli-
kowana w Dzienniku Ustaw Nr 176,
poz. 1238 w dniu 25.09.2007 r.. Pod-
staw¹ zmian procesu rejestracji po-
jazdów jest zmieniona w Art. 11 ww.
ustawy ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. � Prawo o ruchu drogowym,
w której uchylony zosta³ art. 72 ust.
2 pkt 4 i dodany w tym artykule ust.
2a.

Upowszechnianiu zapisów Euro-
pejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,
zwanego te¿ Kodeksem Zdrowego
¯ycia, propaguj¹cego zdrowy styl
¿ycia oraz aktywny udzia³ Polaków
we wczesnym wykrywaniu nowo-
tworów, po�wiêcone by³o spotkanie
informacyjno-edukacyjne, które odby-
³o siê  25 pa�dziernika br. Wziêli w
nim udzia³ przedstawiciele regional-
nych instytucji wspó³odpowiedzial-
nych za promocjê zdrowia, w tym
równie¿ Józef Swaczyna, starosta
powiatu strzeleckiego, oraz dr Kry-
stian Ko�ciów, wojewódzki inspek-
tor sanitarny.

By³o to kolejne spotkanie z tego
cyklu, zorganizowane przez zespó³
realizuj¹cy program Prewencji Pier-
wotnej Nowotworów Opolskiego
Centrum Onkologii.

Na wstêpie  dr Wojciech Redel-
bach, dyrektor OCO, krótko omówi³

Nie musimy
umieraæ
na raka

Jedena�cie zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

problemy zwi¹zane  z zagro¿eniem
chorobami nowotworowymi oraz
zapobieganiu im.
- Kodeks liczy jedena�cie przyka-
zañ, z czego siedem dotyczy profi-
laktyki pierwotnej, czyli zapobiega-
nia, a cztery � profilaktyki wtórnej,
na któr¹ sk³adaj¹ siê programy badañ
przesiewowych, których celem jest
wczesne wykrycie takich chorób,
jak: rak szyjki macicy, rak piersi, rak
jelita grubego oraz rak odbytnicy �
mówi³ dr Redelbach. - Tych siedem
przykazañ, zwi¹zanych z prewencj¹
pierwotn¹ ma bezpo�redni zwi¹zek
z naszym stylem ¿ycia.

Bardziej szczegó³owo miejsca
prewencji pierwotnej w nauce i prak-
tyce onkologicznej omówi³ dr n. med.
Kazimierz Drosik, konsultant wo-
jewódzki ds. onkologii klinicznej, or-
dynator Oddzia³u Onkologii Klinicz-
nej OCO.

Zgodnie z zapowiedzi¹ z po-
przedniego numeru naszego dwuty-
godnika � wracamy dzi� do tematu
poruszanego na ostatniej sesji Rady
Powiatu � stanu �rodowiska w po-
wiecie strzeleckim. Raport na ten te-
mat przedstawi³ radnym Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony �rodowiska
Krzysztof Gaworski, który przed-
stawi³ sprawozdanie dotycz¹ce sta-
nu wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, monitoringu powietrza
oraz odpadów.

Piêkne lasy, zasobne w zwierzy-
nê, malownicze rzeki, do których po-
wróci³y raki (co podobno �wiadczy
o braku zanieczyszczeñ wody), licz-
ne rezerwaty przyrody, znakomite
warunki do uprawiania ekologiczne-
go rolnictwa, w³a�ciwie brak przemy-
s³u... Po prostu pere³ka przyrodni-
cza. Tak jawi siê nam rodzimy po-
wiat.

Czy jest tak rzeczywi�cie? Od-
powied�: niezupe³nie � bêdzie naj-
bardziej adekwatna w tym miejscu.
Tak przynajmniej wynika z przyto-
czonych na pa�dziernikowej sesji
Rady Powiatu danych. Oczywi�cie
nie bêdziemy w tym miejscu przyta-
czaæ ca³o�ci raportu o stanie �rodo-
wiska, ale pewne jego fragmenty �
owszem.

Nasze wody

Z badañ przeprowadzonych
przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony �rodowiska w Opolu w
2006 roku w 51 punktach pomiaro-
wych na Opolszczy�nie wynika, ¿e
stan wód województwa nie jest naj-
lepszy: 35% wód powierzchniowych
odpowiada³o V klasie (wody z³ej ja-
ko�ci), 40% - IV klasie (wody nieza-
dowalaj¹cej jako�ci) oraz 25% - III
klasie (wody zadowalaj¹cej jako�ci).
Nie stwierdzono w województwie
rzek o II i I klasie czysto�ci. Dlacze-
go? Wody w naszym województwie
s¹ zanieczyszczone mikrobiologicz-
nie (zw³aszcza bakteriami grupy Coli
typu ka³owego), a tak¿e zwi¹zkami
azotu (azotany i azotyny, azot Kjel-
dahla; czê�æ tych zanieczyszczeñ
pochodzi ze �róde³ rolniczych).

W podobny sposób WIO� skla-
syfikowa³ równie¿ wody powiatu
strzeleckiego:

Ma³a Panew i Bziczka� klasa V
(zanieczyszczenia: BZT5, azot Kjel-
dahla, bakterie typu ka³owego)
Bziniczka � klasa IV (zanieczyszcze-
nia: azot Kjeldahla, bakterie typu ka-
³owego)

My�lina � pod wzglêdem zawar-
to�ci amoniaku, zwi¹zków azotu �
mie�ci siê w klasie III, natomiast du¿a
liczba bakterii ka³owych w³a�ciwie
klasyfikuje j¹ do klasy IV

�Zwi¹zki azotu i fosforu prze-
dostaj¹ siê do wód powierzchnio-
wych [w powiecie strzeleckim] za-
równo z pól uprawnych, jako sp³y-
wy powierzchniowe, jak i z terenów
nieskanalizowanych � czytamy w
Raporcie. � (...) Nale¿y wnioskowaæ,
¿e g³ównym �ród³em zanieczyszcze-
nia tych wód s¹ �cieki zwi¹zane z
bytowaniem ludzi i zwierz¹t�.

A co wodami podziemnymi?
W ramach oceny stanu chemicz-

nego wód podziemnych - monitorin-
giem diagnostycznym w 2006 r. ob-
jêto 1 punkt pomiarowy � ujecie ko-

Raport o stanie ochrony
�rodowiska

Dyskusja
o �rodowisku

Tradycyjnie ju¿, jak co roku, w okre-
sie przed�wi¹tecznym, zapraszamy
wszystkich do holu Starostwa Powia-
towego - na kiermaszek ozdób choin-
kowych i kartek �wiatecznych.
Te oryginalne ma³e rêkodzie³a ciesz¹
sie sporym powodzeniem. Mog¹
zreszt¹ stanowiæ nie tylko ozdoby,
ale i niebanalne prezenty gwiazdko-
we.
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