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POWIAT STR Z E LE C K I

Zaczynamy zaciskanie pasa

Ein Fest der besonderen Art

-mówi starosta Józef Swaczyna

Eine schöne Weihnachtszeit,
stimmungsvolle Festtage im Kreis lieber Menschen
und für das Neue Jahr alles Gute,
vor allem Gesundheit und Glück wünscht
Kreisverwaltung Soest

Piêknych wi¹t Bo¿ego Narodzenia,

nastrojowych wi¹tecznych dni w krêgu
najbli¿szych osób i wszystkiego
dobrego w Nowym Roku,
przede wszystkim zdrowia i szczêcia
¿ycz¹
Pracownicy Powiatu Soest

Druga sesja  czêæ druga

- Sesja bud¿etowa jeszcze w grudniu?
- Nie. Debata nad bud¿etem prze³o¿ona zosta³a na styczeñ, z uwagi na
termin drugiej tury wyborów burmistrza Strzelec Opolskich. Wszyscy
radni maj¹ dziêki temu czas na dok³adne zapoznanie siê z przed³o¿onym projektem. Materia³y ju¿ zosta³y przes³ane.
- W roku 2007 Powiat Strzelecki
zrealizuje wiêcej zadañ ni¿ w tym
roku?
- Niestety, to zupe³nie nierealne. To
bêdzie bud¿et redni, tylko na taki
nas staæ. Oznacza to, ¿e na wiele nie
bêdziemy mogli sobie pozwoliæ.
- Ale dlaczego?
- Po pierwsze - w roku 2006 musielimy zaci¹gn¹æ kredyt w wysokoci
4,5 mln z³otych. Po wczesnej i bardzo ostrej zimie, która na naszych
drogach dokona³a kolosalnych zniszczeñ, trzeba by³o wiele kilometrów
nawierzchni naprawiæ. Tego nie uda³o siê unikn¹æ, a sk¹d mielimy na to
wzi¹æ pieni¹dze? Jedynym ród³em
by³ kredyt. Musimy zacz¹æ go sp³acaæ w 2007 roku. Po drugie - w tym
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W poprzednim numerze naszego
dwutygodnika pisalimy o pierwszej
czêci drugiej sesji Rady Powiatu w
nowej kadencji. Dzi  dalsze informacje.
6 grudnia oprócz wyboru Wiceprzewodnicz¹cych, Starosty, Wicestarosty i cz³onków Zarz¹du (o czym pisalimy w poprzednim numerze),
Rada powo³a³a komisje problemowe
oraz wybra³a ich przewodnicz¹cych.
Sk³ady osobowe poszczególnych
komisji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Komisja Rewizyjna: Jerzy Krupok  Przewodnicz¹cy, Franciszek
£upak  Zastêpca Przewodnicz¹cego, Henryk Bytomski  Sekretarz,
Krzysztof Fabianowski;
2. Komisja Bud¿etu: Franciszek
£upak  Przewodnicz¹cy, Henryk
Bartoszek, Witold Dziwis, Stefan
Sz³apa, Jerzy Krupok, Jan Bogusz;
3. Komisja Edukacji: Jan Cielik
 Przewodnicz¹cy, Hubert Barton,
Waldemar Gaida, Kazimierz Kubal,
Aniela Melson, Joanna Mróz, Stanis³aw Tubek, Jan Zubek;
4. Komisja Bezpieczeñstwa: Ryszard Nocoñ  Przewodnicz¹cy, Hubert Barton, Jan Bogusz, Jan Cielik,
Waldemar Gaida, Józef Swaczyna,
Stefan Sz³apa, Stanis³aw Tubek,
5. Komisja Gospodarcza: Henryk

Bytomski  Przewodnicz¹cy, Kazimierz Kubal, Aniela Melson, Joanna
Mróz, Ryszard Nocoñ, Krzysztof
Fabianowski.
Ponadto Rada Podjê³a nastêpuj¹ce
uchwa³y:
- w sprawie upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Strzeleckiego do dokonywania wobec Starosty Strzeleckiego czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy
- w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Nr XLII/387/06 dotycz¹cej okrelenia zadañ realizowanych
przez Powiat Strzelecki, na które
przeznacza siê w 2006 roku rodki
PFRON oraz wysokoci rodków na
ich finansowanie,
- w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu na rok 2006.
Kolejna sesja Rady Powiatu Strzeleckiego odbêdzie siê 28 grudnia 2006 r.
Na niej na miejsce radnego pana
Tadeusza Goca, którego mandat wygas³ na skutek wyboru na Burmistrza
Strzelec Opolskich, wst¹pi kandydat
na radnego pan Piotr Szuba jako kandydat w okrêgu wyborczym nr 1 z
listy Komitetu Wyborczego Spó³dzielczy Komitet Wyborców, który
w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie utraci³
prawa wybieralnoci.
(it)

samym roku musimy zacz¹æ przygotowania do sk³adania wniosków o
fundusze europejskie. W okresie
2007-2013 ma do samorz¹dów pop³yn¹æ prawdziwa rzeka pieniêdzy.
Jeli chcemy, by Powiat Strzelecki
znalaz³ siê w gronie beneficjentów i
by móg³ skorzystaæ w tych latach z
dodatkowych, naprawdê sporych
pieniêdzy, nasze wnioski powinny
byæ bardzo dobrze opracowane. O
to samo bêd¹ przecie¿ staraæ siê inne
samorz¹dy. Jeli chcemy liczyæ siê
w wycigu po dofinansowanie z zewnêtrznych funduszy - mimo
wszystkich obostrzeñ i wymogów
formalnych zwi¹zanych z opracowaniem wniosków - musimy byæ naprawdê dobrzy. Perfekcyjnie przygotowana powinna byæ ca³a dokumentacja. W dodatku trzeba pamiêtaæ, ¿e na zadania, na które chcemy
otrzymaæ dodatkowe pieni¹dze, musimy mieæ czêæ w³asnych rodków.
Zaczynamy je gromadziæ ju¿ w roku
2007.
- O ile bud¿et w przysz³ym roku
bêdzie mniejszy od tegorocznego?
- Mniej wiêcej o dwie trzecie w iloci rodków przeznaczonych na
drogi, w pozosta³ych dzia³ach - poziom dochodów i wydatków kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie analogicznym do roku 2006.
- Ale mo¿emy przecie¿ liczyæ na
dochody w³asne powiatu. Czy i
one bed¹ mniejsze?
- Niestety, tak. Du¿o mniejsze bêd¹
wp³ywy z rejestracji samochodów.
Wszyscy pamiêtamy, jak g³ono

by³o o op³atach rejestracyjnych w wysokoci 500 z³otych. Op³aty zmala³y
do 75 z³otych. To cieszy w³acicieli
pojazdów, ale martwi powiatowych
samorz¹dowców - bo drastycznie
zmniejszaj¹ siê wp³ywy z tego tytu³u. Ma³e te¿ bêd¹ wp³ywy z podatków od osób fizycznych i prawnych.
Na naszym terenie nie ma tak du¿ych
i bogatych podmiotów, jak w s¹siednich powiatach: krapkowickim - Góra¿d¿e i zdzieszowickie KOKSY czy
w powiecie kêdzierzyñsko-kozielskim
- Azoty i Blachownia. Pod tym wzglêdem powiat strzelecki nale¿y do biednych.
- Jakie z zadañ Powiatu wymieni³by Pan jako najwa¿niejsze?
- Modernizacja szpitala, bo przecie¿
chcemy, by znalaz³ siê w krajowej sieci szpitali. Musi spe³niaæ wymagania
stawiane placówkom s³u¿by zdrowia
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i
wymogi unijne. Goni nas równie¿
wymóg standaryzacji Domów Pomocy Spo³ecznej. Przygotowaæ te¿ chcemy modernizacjê placówek owiatowych w Zawadzkiem, tu bêdziemy
prowadziæ politykê wspóln¹ z gmin¹.
Z projektów drogowych wymieniæ
trzeba modernizacjê drogi powiatowej
805 - ³¹cz¹cej powiat strzelecki z kêdzierzyñsko-kozielskim przebiegaj¹cej przez Doln¹, Lenicê, Raszow¹.
Tyle mo¿na krótko powiedzieæ o przysz³orocznym bud¿ecie. Dodam jeszcze na koñcu, ¿e jeli zima bêdzie
ostra, nie bêdziemy mogli utrzymaæ
wszystkich dróg w idealnym stanie
nawierzchni.
Zanotowa³a M. Górka

Tradycyjne i pyszne

Ryszard Wilczyñski, cz³onek Zarz¹du Województwa, doda³, ¿e wa¿ne
te¿, by ka¿da wie specjalizowa³a siê w jakich produktach lub produkcie,
tak, by dla niej stanowi³y rozpoznawalny znak.
Obecny na spotkaniu z laureatami dr Grzegorz Russak, prezes Polskiej
Izby Produktu Tradycyjnego, mocno zachêca³ do starania siê o wpis na listê,
bo jest to - jak mówi³ - rzecz wysoce op³acalna. Za litr mleka po przetworzeniu na ser mo¿na zarobiæ szeciokrotnie wiêcej, ni¿ za ten sam litr mleka
surowego.
Laureaci otrzymali nagrody pieniê¿ne w wysokoci tysi¹ca z³otych. Swoje
nagrody ufundowa³ te¿ Opolski Orodek Doradztwa Rolniczego w £osiowie.
Lista produktów tradycyjnych Opolszczyzny wzbogaci³a siê, jak wspomniano na pocz¹tku, o dwa zg³oszone przez producentów strzeleckich: w
kategorii sery i inne produkty mleczne domowy ser parzony z kminkiem
zg³osi³ Piotr Breitscheidel z firmy MILKA z £azisk, a w kategorii wyroby
piekarnicze i cukiernicze nagrodzony wpisem na listê zosta³ ko³ocz l¹ski,
produkowany w jemielnickiej cukierni Pawe³ przez Paw³a Schlensaga (dodajmy, ¿e w roku 2004 ko³acz zdoby³ tytu³ Najlepszego Produktu Powiatu).

Ulubione ciasto - ko³acz

- Ko³acz l¹ski bêdzie na Pana
wi¹tecznym stole, czy te¿ zast¹pi
go jaki specjalny wypiek?  pytam Paw³a Schlensaga.
- Szczerze? W domu nie bawiê siê
w pieczenie  nie mam czasu. Natomiast biorê te resztki, które zostaj¹ z
zak³adu. Ko³acz nale¿y do moich ulubionych ciast, zw³aszcza z serem i z
makiem.
- Tytu³ tradycyjnego produktu
wp³ynie na zwiêkszenie sprzeda¿y ciasta? Mo¿e za tym pójdzie rozbudowa zak³adu?
- Raczej nie na tym etapie, ale w

przysz³oci  kto wie? Takie oznaczenie promuje producenta, ale jeszcze nie jest tak wykorzystane, jak
mog³oby byæ. Gmina Jemielnica stawia na agroturystykê, w takim w³anie kierunku zamierza siê promowaæ. Nieod³¹cznym elementem takiej promocji powinny byæ tradycyjne produkty, wytwarzane na jej
terenie. Wielu klientów zwraca coraz wiêksz¹ uwagê na to, co je, wraca do korzeni. Do smaków zapamiêtanych z dzieciñstwa wracaj¹ nie
tylko ci, którzy st¹d wyjechali za
granicê. A jeli mój ko³acz im to przypomni  bêdê bardzo zadowolony.

Sprostowanie

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika pojawi³y siê b³êdy w nazwiskach dwóch Radnych Powiatu. Serdecznie przepraszam za to Panów:
Józefa Swaczynê i Huberta Bartona oraz wszystkich Czytelników.
Marta Górka.

Ka¿dy ser ma
inny smak
- Nied³ugo bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e powiat strzelecki serem
sma¿onym stoi  zwracam siê do
Piotra Breitscheidela.
- Ale ka¿dy robi go swoj¹ w³asn¹
metod¹ i ka¿dy ma inny smak, a ten
zale¿y od wielu czynników, m.in. od
rêki! Bo przecie¿ nie jest tak, ¿e
wszystko da siê zrobiæ maszynowo.
Oczywicie proces wyrobu sera jest
zmechanizowany, ale co trzeba  trzeba zrobiæ rêcznie.
- Ile tego sera trafia na strzelecki rynek?
- Tygodniowo produkujemy ok. 27
ton, ale tylko znikome iloci sprzedawane s¹ u nas  wiêkszoæ naszej
produkcji trafia na czarny l¹sk.
- S¹dzi Pan, ¿e jako Tradycyjny
Produkt Opolszczyzny ten serek
bêdzie siê jeszcze lepiej sprzedawa³?
- Oznaczenie go specjalnym znakiem na pewno by siê przyda³o, ale
czy to zwiêkszy popyt  trudno
powiedzieæ. Na razie ministerstwo
rolnictwa pracuje nad ogólnokrajowym symbolem dla oznaczenia takich produktów; kiedy ostatecznie
bêdzie  nie wiadomo.
- Jada Pan swój ser?
- No jak¿eby nie, przynajmniej
dwa razy w tygodniu! Ca³a rodzina
go lubi (przecie¿ Milka to firma rodzinna!), tylko nie 18-letni syn.

