
Pami¹tkowe zdjêcie radnych powiatu w kadencji 2006-2010

Od lewej:
(pierwszy rz¹d): Jan Bogusz, Ryszard Nocoñ, Piotr Szuba, Ewelina Jelito (Sekretarz Powiatu), Joanna Mróz, Aniela Melson,
Jolanta Drochomirecka (Skarbnik Powiatu), Henryk Bartoszek, Jan Cie�lik, Jerzy Krupok, Stanis³aw Tubek,
(drugi rz¹d): Jan Zubek, Hubert Barton, Stanis³aw Krawiec, Barbara Ksionsko, Waldemar Ksionsko, Waldemar Gaida, Stefan
Sz³apa, Józef Swaczyna, Kazimierz Kubal, Henryk Bytomski, Franciszek £upak.

Ostatnia taka Rada

O ostatniej sesji w tej kadencji czytaj na str. 2 i 5

21 listopada w 4 okrêgach wyborczych wybieraæ bêdziemy 19 radnych
do Rady Powiatu, zg³oszonych przez jeden z 6 komitetów wyborczych. W
poprzednich wyborach samorz¹dowych, w roku 2006, o mandat ubiega³o
siê 165 kandydatów, w tym roku � 116. Oznacza to, ¿e o 1 miejsce w radzie
ubiegaæ siê bêdzie ponad 6 osób (dok³adnie: 6,1). Dodajmy jeszcze, ¿e z
19-osobowego sk³adu obecnej Rady o ponowny wybór ubiegaæ siê bêdzie
18

Najwiêcej kandydatów wystawi³ KW Mniejszo�æ Niemiecka � 30. Na drugim
miejscu pod tym wzglêdem uplasowa³ siê KW SLD � we wszystkich okrêgach zg³osi³
ich 20. Po 18 kandydatów znalaz³o siê na listach dwóch komitetów wyborczych �
KW Ziemia Strzelecka i KWW Spó³dzielców �Ma³a Ojczyzna�, ale ostatni z wy-
mienionych ca³¹ listê zg³osi³ tylko w Okrêgu Wyborczym nr 1, obejmuj¹cym mia-
sto i gminê Strzelce Opolskie oraz gminê Izbicko. Siedemna�cie osób startuje w
wyborach do Rady Powiatu pod szyldem Platformy Obywatelskiej, natomiast 13 �
z list KWW Razem dla �l¹ska.

Najwiêcej, bo 9 radnych, wybranych zostanie w Okrêgu Wyborczym nr 1 obej-
muj¹cym miasto i gminê Strzelce Opolskie oraz gminê Izbicko, 4 radnych - w
Okrêgu Wyborczym Nr 4, obejmuj¹cym miasta i gminy Le�nica i Ujazd, natomiast
po 3 radnych powiatu wybior¹ mieszkañcy miasta i gminy Kolonowskie oraz
gminy Jemielnica (to Okrêg Wyborczy Nr 2) i mieszkañcy miasta i gminy Zawadz-
kie (to Okrêg Wyborczy Nr 3).

Na listach kandydatów do Rady Powiatu znale�æ mo¿na niemal ca³y przekrój
spo³eczny: ludzi w ró¿nych grupach wiekowych, reprezentuj¹cych wszystkie profe-
sje, poziom wykszta³cenia, stanowiska.

Jednak statystyczny kandydat do Rady Powiatu jest mê¿czyzn¹ w wieku 46,3
lat (jest nieco m³odszy ni¿ statystyczny kandydat w ca³ym województwie opol-
skim, który ma 47 lat). Najstarszy z kandydatów do �naszej� rady ma lat 76 (a
siedemdziesi¹tkê skoñczy³o piêæ osób); najm³odszy � 23 lata (kandydatów, którzy
nie maj¹ wiêcej ni¿ 30 lat jest o�mioro).

W�ród zg³oszonych 116 kandydatów zdecydowana wiêkszo�æ to mê¿czy�ni,
ale zg³oszonych zosta³o te¿ 39 pañ, co stanowi 33,6%. To zdecydowanie wiêcej ni¿
w poprzednich wyborach, kiedy na listach kobiet by³o niespe³na 17%.

O tym, kto wejdzie w sk³ad Rady Powiatu w nowej kadencji zadecydujemy my
sami. A jest nas � osób uprawnionych do g³osowania w powiecie strzeleckim ponad
63,5 tysi¹ca.

Kogo wybierzemy?

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e na li�cie rankingowej wniosków do dofinansowa-
nia w 2011 roku  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 na 8. pozycji znalaz³ siê projekt z³o¿ony przez Powiat Strzelecki (czyli
w �rodku stawki, bo powiaty z³o¿y³y 14 projektów). Jest to zadanie pn. Rozbudowa
z przebudow¹ wraz z budow¹ chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O
Jemielnica � Centowa etap II odcinek II.

Koszt inwestycji obejmuj¹cej 958 mb drogi wynosi ponad 2,8 mln z³, z czego
po³owê stanowiæ ma wk³ad w³asny Powiatu.

Termin zg³aszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
mija³ 27 pa�dziernika o pó³nocy. W³a�ciwie lepiej by³oby u¿yæ stwierdzenia: pierw-
szy termin, bo ustawa przewiduje, ¿e je�li w wyznaczonym terminie nie zg³oszono
¿adnego kandydata lub zg³oszono tylko jednego � �gminna komisja wyborcza
niezw³ocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeñ, do dokonania dodatko-
wych zg³oszeñ. W takim przypadku termin zg³aszania kandydatów ulega przed³u-
¿eniu o 5 dni, licz¹c od dnia rozplakatowania obwieszczeñ�.

W owym �pierwszym� terminie w czterech gminach: Kolonowskiem, Izbicku,

Na li�cie �schetynówek�

dok. na str. 4

Dzi� cztery
lata mijaj¹cej
kadencji sa-
morz¹du po-
w i a t o w e g o
podsumowuje
W a l d e m a r
Gaida, wice-
starosta i rad-
ny Powiatu.
- Nie dzia³amy
kadencyjnie, w

stylu: przez cztery lata robimy to i to,
a potem niech siê dzieje co chce - pod-
kre�la z naciskiem. � W roku 2004

przyjêta zosta³a Strategia Rozwoju Po-
wiatu Strzeleckiego. Oczywi�cie nie jest
to dokument zamkniêty, lecz ¿ywy, ak-
tualizowany, gdy pewne cele ju¿ zosta-
³y osi¹gniête, i gdy wytyczono nowe,
bo wzros³y potrzeby ca³ej spo³eczno-
�ci. Tak wiêc dzia³alno�æ Rady Powia-
tu, a co za tym idzie � Zarz¹du Powia-
tu, w okresie 2006-2010 stanowi kon-
tynuacjê wcze�niejszych dzia³añ. Po-
dobnie bêdzie te¿ w kolejnej kadencji.
Mamy pewn¹ wizjê, jak powinien roz-
wijaæ siê powiat. Naszym zadaniem jest
takie przeznaczenie �rodków bud¿eto-
wych i jak najskuteczniejsze pozyski-

Radni oceniaj¹ kadencjê
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Dzia³amy d³ugofalowo

�wiêto Niepodleg³o�ci, mimo ¿e listopadowe, jest �wiêtem niezwykle
radosnym. Cieszmy siê wspólnie tym wyj¹tkowym dniem!
Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich serdecznie zapra-
szaj¹ wszystkich mieszkañców na obchody �wiêta Niepodleg³o�ci.
B¹d�my razem tego dnia!

godz.: 8.45 uroczysto�ci przed Ratuszem,
godz.: 8.50 przemarsz pocztów sztandarowych i go�ci do Ko-

�cio³a p.w. �w. Wawrzyñca,
godz.: 9.00 uroczysta Msza �wiêta,
godz.: 10.15 uroczyste z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom

Wojen i Przemocy.

W programie:

wanie zewnêtrznych, by zrealizowaæ
postawione sobie cele. I je�li wyborcy
równie pozytywnie oceni¹ nasz¹ dzia-
³alno�æ w tej kadencji, jak w poprzed-
nich numerach �Powiatu Strzeleckie-
go� czynili to radni � bêdzie to na-
szym sukcesem.
� Nie bêdê szczegó³owo wymienia³
wszystkich dokonañ; szeroko omawia-
ne by³y one na ³amach naszego dwu-
tygodnika. Podsumowanie chcia³bym
zamkn¹æ w ogromnym, choæ wymow-
nym, skrócie.

do Rady Powiatu

burmistrzem i wójtem

Razem
11 Listopada

Najlepszy Produkt
Powiatu 2010

W ósmej edycji kon-
kursu kapitu³a bêdzie
mia³a wyj¹tkowo
trudne zadanie: o
tytu³ Najlepszego
Produktu Powiatu
w 2010 roku ubie-
ga siê rekordowa
ilo�æ wyrobów i
us³ug. O tym, ja-
kie produkty i
us³ugi zosta³y
zg³oszone w tym
roku mo¿ecie
pañstwo przeczy-
taæ na stronie 4.


