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Odpowiedź, jaką Zarząd Powiatu z dnia 15 grudnia 2020 roku wystosował na apel radnych
Prawo i  Sprawiedliwość  budzi  nasze  zdziwienie  i  oburzenie  wobec  rzekomej  niemocy  autorów
pisma. W zorganizowane marsze nienawiści,  ataki  na obiekty kultu religijnego i  akty profanacji
wciągano  dzieci  i  młodzież.  Niestety  brali  w  tym  również  czynny  udział  nieliczni  nauczyciele
oraz poszczególni radni naszych Samorządów. 

Z pisma pani starosty Małgorzaty Tudaj dowiadujemy się, że Starostwo, będące organem
prowadzącym  jednostek  oświatowych  nie  ma  wpływu  na  działania  zatrudnionych  nauczycieli
oraz  możliwości  weryfikacji  treści  przekazywanych  dzieciom  i  młodzieży  w  trakcie  zajęć.
Jest  to  nieprawdą,  ponieważ  w  czasach  nauki  zdalnej  zajęcia  prowadzone  za  pośrednictwem
Internetu podlegają nadzorowi tak jak zajęcia stacjonarne. Jeśli  jest tak, że Starostwo nie może
weryfikować pracy nauczycieli, to na podstawie czego przyznaje wybranym systematycznie nagrody
pieniężne? Z uzasadnienia do przyznawanych nagród wynika jednoznacznie, że Starostwo prowadzi
szczegółową obserwację działań wszystkich nauczycieli, a niektórych nagradza.

Starostwo, Urząd Miasta podobnie jak Policja są zobligowani do przestrzegania oraz stania
na straży porządku oraz ładu społecznego. Przez lata byliśmy przekonywani, że w naszym Powiecie
standardy  w  tym  względzie  są  na  najwyższym  poziomie.  Istnieje  Komisja  Bezpieczeństwa
we  współpracy  z  Gminą  Kędzierzyn-Koźle  oraz  jej  przedstawicielami.  W  obliczu  realnego
zagrożenia,  rejestrowanego  monitoringiem  łamania  prawa  Starosta  twierdzi,  że  nie  posiada
kompetencji… nie ma możliwości.. nie przysługują mu uprawnienia…, że od porządku i pilnowania
jest Policja i Prokuratura. Systematycznie rozbudowywany nakładami naszych pieniędzy monitoring
miasta okazał się być bezużyteczny.

Będąc  w  trudnym  okresie  pandemii,  wobec  szkalowania  stanowionych  od  tysiącleci
wartości,  oczekujemy  od  naszych  przedstawicieli  społecznych  realnego  działania  i  wsparcia.
Niepokojące jest  to,  że są środowiska bardzo wrogo nastawione do Kościoła,  które podburzają
młodych ludzi, którzy nie do końca byli świadomi, po co idą, co krzyczą, po co przeklinają. Niektóre
młode mamy prowadziły dzieci, pchały wózeczki. Kościół wskazuje wybory, a to się nie podoba,
bo wygodnie żyć bez zasad i wartości. 



Władza  lokalna  nie  może  być  obojętna  na  te  zjawiska.  A  hipokryzją  jest  aktywne
uczestnictwo władz w uroczystościach religijnych i jednocześnie w aktach agresji wobec Kościoła
katolickiego.  W  ciągu  mijającego  roku  przedstawicielki  władzy  Samorządowej  uczestniczyły
w  orszaku  Trzech  Króli,  obnosząc  się  w  przebraniu  Świętych,  przysposabiając  wobec  rzeszy
wiernych  koronę królewską.  Przemawiały,  oddając  cześć  Bogu i  zebranym wiernym. Zapewniać
swoją obecnością o przywiązaniu do Kościoła i jego tradycji, by w kilka miesięcy później nawoływać
do uczestnictwa w marszach nienawiści,  pełnych bluźnierstwa. Wdzierać się  na prywatny teren
Kościołów  Katolickich  znieważając  ich  świętość,  pomawiając  osoby  duchowne.  W  przekonaniu
naszego  społeczeństwa  jest  to  obłuda  zakłamanie  i  bierność.  Może  warto  się  zastanowić
nad przestrzeganiem prawa i połączyć je z sprawowaną władzą. 

Za pośrednictwem Rady Powiatu  i  Miasta,  my niżej  podpisani  radni,  jako reprezentanci
z wyboru społeczeństwa, składamy do organów ścigania zawiadomienie o obrazie uczuć religijnych
i  napaści  na  obiekty  kultu  religijnego  na  terenie  naszego  miasta  powiatowego  z  wnioskiem
o ustalenie i sprawiedliwe ukaranie winnych zaistniałym wydarzeniom. 
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