Po raz siódmy
zab³ysnê³y wiate³ka!

Pieniêdzy nigdy za du¿o
rozmowa ze starost¹
Józefem Swaczyn¹
-

Bud¿et na rok 2006 zosta³

uchwalony. Pieniêdzy wystarczy na
wszystkie plany?
-

Mamy spory bud¿et jak na 87-

tysiêczny powiat. I choæ kasy, potocznie mówi¹c, bêdzie wiêcej ni¿ w

roku poprzednim, to przecie¿ pieniê-

dzy nigdy za du¿o. Gdy spojrzymy

na pierwszy bud¿et Powiatu, z roku

1999, zobaczymy, ¿e moglimy wtedy dysponowaæ kwot¹ 29 mln z³. Na

ten rok zaplanowalimy ambitne za-

dania, na które przeznaczymy ponad

48,5 mln z³. To du¿y skok wielkoci.

A jednak i tak bêdziemy musieli za-

ci¹gn¹æ ponad 4-milionowy kredyt,

bo dochody bud¿etu powiatu s¹ o

tyle mniejsze, a przecie¿ chcemy zre-

alizowaæ wszystkie zamierzenia. Taki

projekt bud¿etu przedstawialimy

Zwyciêzcami konkursu jednog³onie zostali pañstwo Maria i Jerzy Kampa z
Otmic

radnym na posiedzeniach wszystkich
komisji problemowych Rady Powia-

tu; zosta³ te¿ zaopiniowany pozy-
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niej przystrojona posesja powiatu strze-

misja powiatowa, oceniaj¹ca wyniki

niowych. A w tym roku zimowa aura

stycznia rozpoczê³a swoje prace ko-

starañ uczestników bior¹cych udzia³ w

VII ju¿ edycji konkursu pt.: Najpiêk-

Gdybymy za³o¿yli Ksiêstwo Strzeleckie, lepiej bymy na tym wyszli

Krytykujê prawo,
ale jestem
legalist¹

leckiego w okresie wi¹t Bo¿onarodze-

nie sprawi³a psikusa, d³ugie sople, nie-

tywnie przez Regionaln¹ Izbê Obra-

chunkow¹. W czêci opisowej bud¿et

jest klarowny, w tabelach  przejrzy-

sty; radni doskonale znaj¹ realia po-

wiatu i potrzeby finansowe, tote¿

na sesji. Tak siê te¿ sta³o.

wstawilimy do bud¿etu, przema-

ambitne plany?

zadania, które jako Zarz¹d Powiatu

45.089,25 Z£ - TYLE ZEBRA£Y STRZELCE OP.

PODCZAS ,,XIV FINA£U WIELKIEJ ORKIESTRY

WI¥TECZNEJ POMOCY
(wci¹¿ trwa

liczenie waluty obcej, wiêc kwota na pewno bêdzie wiêksza)
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wia³y za tym, by ten bud¿et poprzeæ

Granty
ponownie
Hipoterapia, projekty badawcze,
warsztaty teatralne, sekcje sportowe
to tylko wybrane zajêcia z pozalekcyjnej oferty szkó³. Wszystko w ramach grantów edukacyjnych Powia-

rozmowa z burmistrzem

Wynik ten oznacza, ¿e

Krzysztofem Fabianowskim

z roku na rok udaje siê

tu. Tak by³o w zesz³ym roku. W tym
roku zajêæ bêdzie wiêcej  wniosków
jest dwa razy wiêcej.

radosnych chwil, by problemy, ró¿ne troski uda³o siê skutecznie usun¹æ,
szych oczekiwañ. Mam równie¿ nadziejê i tego ¿yczê wszystkim by rok
2006 by³ jeszcze lepszy od roku
2005.
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Sporo siê uda³o
wstêpie zaznaczyæ, ¿e w I kadencji
Rada Powiatu liczy³a 35 osób, w obecnej znacznie mniej - 21, z których a¿

powiatu postanowi³o

11 by³o radnymi w pierwszej kaden-

wyjæ z domu, aby

cji. Przekrój zawodowy jest bardzo

z³o¿yæ datek Dla Ra-

zró¿nicowany: rolnik, nauczyciele, le-

towania ¯ycia Dzieci

karze, urzêdnicy (nie przeszkadza to

Poszkodowanych w

jednak w dobrej atmosferze wród

Wypadkach Samocho-

cz³onków Rady). Wszyscy s¹ fa-

dowych,

na

chowcami, to u³atwia dyskusje nad

Naukê Pierwszej Po-

poszczególnymi zagadnieniami, ale

w

tym

zosta³a kuchnia polo-

by by³ rokiem spe³nienia najwa¿niej-

mogli poznaæ opinie cz³onków Rady
Powiatu.

ców naszej gminy i

w Ujedzie ustawiona

gminy ¿yczê zdrowia, bardzo wielu

towego. Jak ten okres oceniaj¹ rad-

dwutygodnika bêdziecie Pañstwo

Pomimo mronej po-

tak¿e wypracowanie wspólnego stanowiska. Chia³bym te¿ pdkreliæ, ¿e
wysoko oceniam decyzyjnoæ naszej

miastach. Na Rynku

Wszystkim mieszkañcom naszej

drugiej kadencji samorz¹du powia-

ni? W kolejnych numerach naszego

Henryk Bartoszek, przewodni-

Grano te¿ w innych

com Strzelec w roku 2006?

Jaka kadencja?
Rozpocz¹³ siê w³anie ostatni rok

cz¹cy Rady Powiatu: - Trzeba na

mocy.

-

dok. na str. 5

dzy na szlachetne cele.
gody wielu mieszkañ-

Czego Pan ¿yczy mieszkañ-

Co kryje siê pod tymi s³owami
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zebraæ wiêcej pieniê-

-

-

wa z fasolk¹ po bretoñsku, a przy s³uchaniu muzyki zespo³u
Cross z Ujazdu, Kraver, Startera z Zimnej
wódki czy ogl¹daniu
tancerzy z Hexy rozgrzewano sie grzañcem. Po czterech godzinach wszyscy skierowali wiate³ko do
nieba.

Po raz drugi ju¿ Powiat Strzelec-

ki og³asza konkurs na granty edukacyjne. W ten sposób  poprzez dofi-

nansowanie ró¿nego rodzaju zajêæ
pozalekcyjnych - wspiera dzia³alnoæ

edukacyjno  wychowawcz¹ placówek owiatowych, dla których jest

organem prowadz¹cym.

Wicestarosta, a zarazem prze-

wodnicz¹cy Komisji Edukacji Rady
Powiatu, Waldemar Gaida wyjania:

Rady: kiedy ju¿ problem zostanie
dog³êbnie omówiony i przedyskutowany na komisjach - na sesji decyzja
zostaje szybko podjêta. A przeciez
nie brakuje naprawde trudnych problemów. Do nich nale¿y na pewno
s³u¿ba zdrowia, a jednak uda³o siê nam
przeprowadziæ jej restrukturyzacjê zarówno

dotyczy

to

szpitala

w

Strzelcach, jak i obiektu w Zawadzkiem, który zosta³ przekazany Gmi-

- Realizacja grantów ma spe³niæ kilka

nie Zawadzkie. Najd³u¿ej trwa³a de-

podstawowych celów. Po pierwsze

bata owiatowa, ale te¿ z satysfakcj¹

dok. na str. 4

dok. na str. 2

