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P O W I A T

Ptasia grypa

i co jeszcze?

dzie, z rzadka jednak o tym, jak dawno jest znana (po raz pierwszy cho-

roba by³a zidentyfikowana w 1878

roku, jak podaj¹ jedni lub w 1901 r.,
jak wynika z innych róde³; w¹tpli-

woci jednak nie ma co do miejsca 

na pewno by³o to we W³oszech). W

1955 r. zidentyfikowano wywo³uj¹-

cy j¹ patogen. Wirus ptasiej grypy

nale¿y do rodziny Orthmyxviridae,
jest wirusem grypy typu A.

Dlaczego wiêc tyle alarmuj¹cych

wieci pojawi³o siê dopiero w ostat-

nim czasie? Niektórzy ca³y obecny

szum przypisuj¹ koncernom farma-

ceutycznym, inni  szukaj¹cym sen-

sacji mediom. Jakby jednak nie by³o
 wprowadzone przepisy nakazuj¹ce okrelone zachowania obowi¹zuj¹.

Wród nich  zakaz wypuszczania

drobiu z kurników, niezale¿nie od

tego, czy hoduje siê ich kilka tysiêcy

i wiêcej czy tylko kilka sztuk.
-

Do kiedy ten zakaz obowi¹zu-

je?  z tym pytaniem zwróci³am
siê do Waldemara W³odary, powiatowego lekarza weterynarii.
-

Obostrzenia w Unii Europejskiej,

a wiêc i u nas, maj¹ obowi¹zywaæ do

koñca maja br. wed³ug zapowiedzi,

ale nie wykluczam, ¿e wczeniejsze-

go ich poluzowania, bo proszê zauwa¿yæ, ¿e na przyk³ad go³êbie ju¿

mo¿na oblatywaæ. W zasadzie nasz
teren le¿y poza g³ównymi trasami mi-

gracyjnymi ptactwa, niemniej wszyscy powinni przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów tak d³ugo, dopóki

nie zostanie oficjalnie potwierdzone,
¿e zagro¿enie minê³o.
-

-

Bêdziecie to sprawdzaæ?
Kontrola tych zaleceñ nale¿y do

zadañ s³u¿b porz¹dkowych; my jako
inspekcja weterynaryjna wkraczamy

tylko wtedy, gdy dociera do nas bez-

porednia informacja o konkretnym
fakcie.

-

-

Donos?
Mo¿na tak powiedzieæ. Przecie¿

my nie wiemy, kto hoduje piêæ kur na

dzia³kach, czy w gospodarstwie przy-

domowym trzy kaczki, w dodatku

przy obecnym zatrudnieniu w naszej
inspekcji nie jestemy w stanie przeprowadzaæ takich kontroli.
-

Docieraj¹ do Was sygna³y o

niszczeniu bocianich gniazd w
obawie przed wirusem?
-

Na szczêcie nie i mam nadziejê,

¿e mieszkañcy naszego powiatu ni-

gdy podobnych kroków nie podejm¹.

Przestrzegam, ¿e bocian z uwagi na
spadaj¹c¹ liczebnoæ wystêpowania

objêty jest cis³¹ ochron¹ gatunkow¹!

Poza tym nie ma i nie by³o bezpo-

redniego zagro¿enia wirusem ptasiej
grypy od tych ptaków.

Jaka kadencja?

Ser z kminkiem

O ptasiej grypie mówi siê wszê-

Rekordzici to W³osi  na w³asnej krajowej licie maj¹ ok. 4 ty-

Polska na razie jeszcze wlecze siê
W styczniu br. rozstrzygniêty

czy w Lenicy, Zespó³ Szkó³ Spe-

cjalnych w Kad³ubie i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem.

Kilka dni trwa³y gor¹ce przygo-

towania do udzia³u w targach, bo prze-

cie¿ dzi pojêcie rynek odnosi siê

równie¿ do szkó³. Jak siê najlepiej
sprzedaæ w dobie odczuwalnego

ni¿u demograficznego? Jak uczniów,

nawet spoza terenu powiatu, przy-

ci¹gn¹æ w³anie do naszych placówek owiatowych? Jak oferta eduka-

cyjna prezentowana na targach prze³o¿y siê na rzeczywistoæ?

Powiat Strzelecki mia³ do dyspo-

radnego powiatu. Wczeniej nie mia-

na stanowisko starosty Józefa Swa-

piêæ, na wniosek Marsza³ka Woje-

czyny. I ten okres oceniam bardzo

wództwa Opolskiego, zosta³o wpi-

pozytywnie. Wprawdzie nie zmie-

normalna,

druga jako

³em podobnych dowiadczeñ na ¿ad-

nym szczeblu samorz¹du. Co siê uda-

³o? Przede wszystkim uspokoiæ sy-

tuacjê w samej Radzie Powiatu. Dobrze, ¿e radni siê spieraj¹, ale na ko-

misjach czy innych spotkaniach, na
sesjach ju¿ raczej nie powinno docho-

Roman Maj:

ni³a siê nasza rola w Radzie  nadal

powiatu, nie mam wiêc porównania

sób funkcjonowania Zarz¹du Powia-

spo³eczeñstwa powiatu, na pierw-

- To moja pierwsza kadencja radnego
do innych okresów, jak niektórzy moi

jestemy opozycj¹, ale obecny spo-

tu powoduje, ¿e w³aciwie opozycji

dziæ do tego. Natomiast jeli chodzi o

to, co radni mogli uczyniæ na rzecz
szym miejscu wymieniê ustabilizo-

Wród nich na pierwszym miej-

koledzy. Wyranie jednak widaæ w jej

nie widaæ. Starocie uda³o siê tak po-

wanie sytuacji szpitala. W tej chwili

kiem (czosnkiem, bez przypraw) -

przyznaæ, nieco mnie szokowa³, bo

przesta³a sprzyjaæ konfliktom, a

ny i na tej bazie mo¿na planowaæ

Fan-Agri s.c. Ma³gorzata, Piotr An-

Radzie Powiatu. W tym czasie odby-

scu - Ser domowy sma¿ony z kmin-

trakcie dwa okresy. Pierwszy, muszê

kierowaæ wszystkim, ¿e atmosfera

zg³oszony przez kad³ubsk¹ firmê

czego innego spodziewa³em siê po

wspó³praca z Rad¹ rozwija siê bar-

derwald, El¿bieta Puzik - w kategorii

³o siê ok. 20 sesji rady i w³aciwie

ju¿ o szpitalu, jako niezwykle istot-

dzo dobrze. Wspomnia³em wczeniej

sery i inne produkty mleczne. Za nim

ka¿da koñczy³a siê jakim incyden-

mas¹ kremow¹ z czarnej porzecz-

lepsze wra¿enie, gdy okazywa³o siê,

spraw zwi¹zany jest z owiat¹. Tu

chowa (pow. brzeski), Cha³wy se-

Rada przy Starocie. Moim zdaniem

wiadcz¹ o tym przede wszystkim

znajduj¹ siê: Je¿ - ciasto tortowe z

ki (pow. prudnicki), Nalewka orzezamowe (pow. brzeski) i Go³¹bki z

tem ze starost¹; to sprawia³o nienaj-

¿e to w³aciwie nie Rada Powiatu, a
radny ma reprezentowaæ swoich wy-

kaszy gryczanej i ziemniaków

borców i broniæ ich interesów nieza-

Dlaczego dzi znów wracamy do

zreszt¹ opiniê wyrazi³em w czasie

(pow. nyski).

tematu? Otó¿ powody s¹ dwa.

le¿nie od swoich przekonañ. Tak¹

nej, a pozytywnie dla wszystkich

rozwi¹zanej kwestii. Drugi pakiet

tak¿e mo¿emy zapisaæ sobie plus.
bardzo dobre efekty nauczania, a ich
obiektywnym miernikiem s¹ wyniki

ostatnich matur, ale tak¿e iloæ inwe-

stycji w placówkach owiatowych,

pierwszej sesji, mówi¹c te¿ o tym, ¿e

dla których powiat jest organem pro-

ków, inicjator projektu Opolski pro-

tywn¹, skoro wyborcy akurat moje

w modernizacji i budowie nowych

regionu rozpoczyna cykl szkoleñ

zycji. I rzeczywicie  by³y sprawy,

ale ten punkt jest najs³abszy w dzia-

Pierwszy - Zwi¹zek l¹skich Rolni-

dukt szans¹ na rozwój i bogactwo

dotycz¹cych produktu tradycyjnego
i regionalnego. Mog¹ wzi¹æ w nim

udzia³ przedstawiciele nie tylko wytwórców (gastronomii, piekarni, wê-

dliniarstwa, drobnego przetwórstwa,

gospodarstw agroturystycznych), ale

i panie z kó³ gospodyñ wiejskich, jak
równie¿ wszyscy zainteresowani te-

matem produktu tradycyjnego oraz

tym, jakie korzyci mo¿na osi¹gn¹æ
przez jego rejestracjê.

Projekt ten jest wspierany finan-

sowo przez Fundusz Wspó³pracy

projekt Agro-Smak oraz Urz¹d Mar-

sza³kowski w Opolu.

Szkolenie dla zainteresowa-

zamierzamy byæ opozycj¹ konstruk-

ugrupowanie  SLD  ustawili w opo-

gdy wszyscy radni, niezale¿nie od
swoich przekonañ i barw wspierali
Zarz¹d Powiatu. Wród tych spraw

na pierwszym miejscu wymieniæ na-

wadz¹cym. Sukcesów natomiast brak

dróg. Prawda, ¿e rodków by³o ma³o,

³alnoci Zarz¹du Powiatu. Wszystko jednak wskazuje, ¿e bêdzie lepiej,

bo w tym roku jest wiêcej pieniêdzy.

Tegoroczny bud¿et uzyska³ pozy-

le¿y udzielenie pomocy strzeleckie-

tywn¹ opiniê i choæ w trakcie jego

dy wszyscy  ca³a Rada, Zarz¹d Po-

popar³a

mu szpitalowi. Anga¿owali siê wtewiatu, kierownictwo szpitala i orga-

nizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w strze-

tworzenia mielimy uwagi, ca³a Rada
kszta³t

przez Zarz¹d.

zaproponowany

Sesji absolutoryjnej jeszcze nie

leckim ZOZ. Temat s³u¿by zdrowia

by³o, ale nie widzê podstaw, by nie

matem sesji, wspiera³a nas te¿ wice-

soko oceniamy zaanga¿owanie staro-

w tamtym okresie trzykrotnie by³ te-

marsza³ek województwa Ewa Ruryn-

kiewicz. W efekcie szpital upora³ siê

z wiêkszoci¹ k³opotów, uda³o siê

udzieliæ go Zarz¹dowi Powiatu. Wy-

sty, ale faktem pozostaje, ¿e nie bra-

kuje spraw dra¿liwych, np. zbyt ma³o
by³o dyskusji na temat TSKN.

jego wynik finansowy jest korzyst-

przysz³oæ tej jednostki.

Te zadania, które dla powiatu

przewiduje ustawa o samorz¹dzie, s¹

cile okrelone, a ich gama nie jest

wcale szeroka. Jeli do tego dodamy

doæ sztywne rodki finansowe, widaæ, ¿e nie ma zbyt du¿ego pola ma-

newru. I wreszcie jasno trzeba po-

wiedzieæ, ¿e bud¿et powiatu to nie

jest bud¿et oczekiwañ radnych czy
mieszkañców powiatu, ale mo¿liwo-

ci pañstwa. Przy tym jednak musi-

my zauwa¿yæ, ¿e i tak jest to bud¿et

krocz¹cy. Zaczynalimy mniej wiê-

cej od 39 mln z³otych, dzi mamy
ponad 50 mln z³, i to przy mniejszej
iloci jednostek  bez policji, sanepidu, weterynarii.

Niemniej patrz¹c, a w³aciwie ja-

d¹c naszymi drogami, mo¿na siê czuæ

niedowartociowanym, bo widaæ ³aty

na ³atach. Dopóki dróg nie bêdziemy
budowaæ od podstaw, nie ma co li-

czyæ na zmianê. Ale chcia³bym te¿
zauwa¿yæ, ¿e nawet gdybymy mieli

pieni¹dze na budowê dróg, to i tak

brak firm, które od razu to zrobi¹.

Inaczej jest w owiacie. Ta w naszym

powiecie ma siê zupe³nie dobrze: s¹
rodki, co robi siê w ka¿dej placówce.

Przy koñcu II kadencji widaæ 

mimo wszystko  ¿e szczebel powia-

tu jest potrzebny, m.in. po to, by

spajaæ wszystkie samorz¹dy gminne.

nych z powiatu strzeleckiego odbêdzie siê 20 kwietnia w sali w starym budynku szko³y w Centawie

(szczegó³y podamy w póniejszym
terminie).

dok. ze str. 1

Dlaczego tak ma³o?

Drugi powód to szacunkowa oce-

dywidualnych. W dzia³aniu 2.3 od-

siê ok. 70 produktów tradycyjnych.

wego sporód 75 projektów szeæ zo-

to  na razie - wie. Na razie, bo wie-

ny. Oznacza to, ¿e pozosta³e 42 to

tematyk¹ bêdzie wielu i wspólnie uda

-

przyczyn ma³ego zainteresowania.

zadaæ sobie pytanie o powód tak nie-

na, ¿e w naszym regionie wytwarza

nowa wsi oraz dziedzictwa kulturo-

Inn¹ mo¿e byæ brak faktycznego go-

wielkiego zainteresowania. Czy na-

Ile z nich w naszym powiecie? Któ¿

sta³o zg³oszonych przez nasze gmi-

pracuje za granic¹, zapewne wród

mocy  miem w¹tpiæ. Powodem

rzymy, ¿e jednak zainteresowanych

projekty indywidualnych rolników.

darstw rolnych. Mo¿e o tym rów-

istniej¹cych mo¿liwociach lub brak

zainteresowania wnioskami na u³a-

wzglêdu na przyczyny widaæ wyra-

siê stworzyæ tak¹ listê w naszym

powiecie.

Jak sprzedaæ szko³ê?

cjalny Orodek Szkolno-Wychowaw-

czasie nie czu³em siê dobrze w roli

pocz¹tkowanym wraz z powo³aniem

duktów, które uzyska³y ten tytu³ 

dok. ze str. 1

Zawodowych w Zawadzkiem, Spe-

a dla mnie 

gim okresem w dzia³alnoci Rady, za-

dukt Opolszczyzny 2005. Z 10 pro-

Nie mogê jednoznacznie oceniæ,

co by³o przyczyn¹, ¿e tak ma³o wnio-

sków nap³ynê³o od rolników z po-

wiatu strzeleckiego  mówi Antoni
Bajer, kierownik referatu projektów

kiem. Drugiego dnia - Zespó³ Szkó³

ma szanse dalszego rozwoju. Nie-

radnego. Zupe³nie inaczej jest z dru-

zosta³ konkurs na Tradycyjny Pro-

nu wpisane na tê listê.

odpowiem

k r ó t k o :

mniej, mimo tych plusów w tamtym

w ogonie UE.

pierwsze produkty z naszego regio-

kadencja

finansowej, a dzi sta³ siê jednym z
lepszych szpitali w województwie i

bie 550 produktów regionalnych!

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I s¹ to

nie jaka to

zapobiec utracie przezeñ p³ynnoci

oprócz win, zarejestrowali u sie-

cyjnych prowadzon¹ przez Ministra

£upak:

- Na pyta-

Dwa okresy

którzy

sanych na Listê Produktów Trady-

Tadeusz

bêdziecie Pañstwo mogli poznaæ opinie cz³onków Rady Powiatu.

Polsce na razie 50), za na licie

Francuzi,

normalnie

Rozpocz¹³ siê w³anie ostatni rok drugiej kadencji samorz¹du powiatowego.

europejskiej - 149. Drugie miejzajmuj¹

Jest ca³kiem

Jak ten okres oceniaj¹ radni? W kolejnych numerach naszego dwutygodnika

siêcy produktów tradycyjnych (w

sce

S T R Z E L E C K I

unijnych w Oddziale Regionalnym

ARiMR w Opolu, osoba najlepiej poinformowana w tym zakresie, bo to

przygotowa³a materia³y promocyjne,

ulotki i foldery reklamowe dotycz¹-

ce w³asnej oferty kszta³cenia. Oprócz

tego przedstawiaj¹ 10-15 minutowe
prezentacje multimedialne o sobie
oraz

najciekawszych wydarzeniach

z ¿ycia szko³y.

Podczas targów przewidziano

tak¿e wystêpy na scenie zespo³ów

szkolnych Têcza, Puls, Zespó³

nich s¹ i w³aciciele ma³ych gospo-

nie¿ wiadczyæ fakt tak s³abego u was
twienie startu m³odym rolnikom. Na

Opolszczynie rednia to ponad 40
wniosków na powiat. Od was zg³o-

szono zaledwie takich wniosków 13,

czyli  nie ma m³odych ludzi, którzy

by chcieli pozostaæ na gospodarce

przecie¿ tu w³anie trafiaj¹ wnioski o

rodziców.

s¹ realizowane. Zauwa¿yæ jednak

leccy rolnicy na ró¿nicowanie dzia-

cej. Na dzieñ 17 lutego br. z waszego

rolne  dwa.

dotacje.  Niemniej te 42 wnioski ju¿

zycji w³asne stoisko. Ka¿da ze szkó³

spodarza  wiadomo, ¿e wiele osób

nale¿y ¿e z³o¿ono ich w sumie

wiê-

terenu wp³ynê³o 93 wnioski, ale nie

wszystkie zosta³y sfinalizowane. Tak
wiêc sytuacja wygl¹da wprawdzie

Ma³o wniosków z³o¿yli te¿ strze-

³alnoci  tylko 5, a na przetwórstwo
-

Trzeba by³oby te¿ siê zastano-

wiæ, jak informacja o projektach unij-

nych dotar³a do waszych rolników, a

Tu wreszcie nale¿ymy do liderów.

23 projekty realizowane przez

samorz¹dy, stowarzyszenia i inne
podmioty to nie ma³o na 80 tysiêcz-

ny powiat. Na terenie powiatu mamy

takich potentatów jak gmina Ujazd

która pod wzglêdem pozyskanych

rodków w ramach ZPORR zajmuje

3 miejsce w województwie (pozy-

w popiele  w III priorytecie ZPORR

sze.

SPO ROL. Niewiele lepiej wygl¹da

skami o dop³aty unijne jest najwiêk-

Dlaczego jestemy w ogonie?

Uczestnictwo w programach unij-

praca doradztwa rolniczego - koñczy

Ma³o z³o¿ylimy wniosków w

sytuacja w przypadku SPO Wzrost
Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw 

wnioski) czy powiatu nyskiego (14

dze na zadanie, a dopiero potem na-

mu o wsparcie, równie¿ rodkami na

tartinkami.

Na szczêcie jest te¿ jasny punkt

zestawienia  Zintegrowany Program

Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

wypowied A. Bajer.

nej samych rolników. Najpierw trze-

stoisko w³asnorêcznie zrobionymi

do zrobienia.

i nyskim, gdzie zainteresowanie wnio-

zostaje w tyle za powiatem opolskim

wykonaniu uczniów ZSZ w Zawadz-

skich bêd¹ raczyæ odwiedzaj¹cych

nie, ¿e w tej kwestii jest jeszcze du¿o

ska³a ponad 18 mln z³otych). Inne

M³ode Gwiazdy. Ciekawie zapowia-

kiem. Uczniowie w strojach kelner-

umiejêtnoci starania siê o rodki. Bez

tak¿e jak na waszym terenie wygl¹da

nieco lepiej, ale i tak wasz powiat

-

da siê równie¿ pokaz fryzjerski w

sze firmy nie potrzebuj¹ takiej po-

mo¿e byæ raczej brak wiadomoci o

nych wymaga zdolnoci inwestycyjba przecie¿ wy³o¿yæ w³asne pieni¹stêpuje zwrot tych 50 proc. wartoci

inwestycji. To mo¿e byæ jedna z

3 wnioski to ma³o na tle Opola (22

wniosków). W ramach tego progra-

inwestycje, mog³y ubiegaæ siê przed-

siêbiorstwa sektora MSP. Mo¿emy

gminy równie¿ nie zasypiaj¹ gruszek

(Rozwój Lokalny) wród 15 gmin,
które uzyska³y najwy¿sze kwoty
znajdziemy 6 z naszego powiatu!

Równie¿ samorz¹d powiatowy do-

³o¿y³ siê do otrzymanego wyniku realizuj¹c w ramach ZPORR 9 projektów na kwotê ponad 3 mln z³otych.

Wiêc mo¿e to nie a¿ tak ma³o, za

to z pewnoci¹ mniej ni¿ bymy sobie tego ¿yczyli.

