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30 stycznia odby³a siê XV sesja
Rady Powiatu. Radni jak corocznie
w styczniu przyjêli sprawozdanie
Starosty z dzia³alno�ci Komisji Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku za 2007 rok.
W tym roku koñczy siê równie¿ ka-
dencja tego organu, wiêc Rada podjê-
³a uchwa³ê o ponownym wydelego-
waniu do pracy w tej komisji radnych
Jana Bogusza i Stefana Sz³apê, któ-
rzy z tytu³u sprawowanych funkcji
Kierownika Obrony Cywilnej w gmi-
nie Strzelce Opolskie i Komendanta
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w po-
wiecie, maj¹ najwiêksze do�wiadcze-
nie w zakresie zadañ, jakimi zajmuje
siê komisja. Komisja Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku realizuje zadania Starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad po-
wiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i
stra¿ami oraz zwi¹zane z zapewnie-
niem porz¹dku publicznego i bezpie-
czeñstwa obywateli.

Radni zatwierdzili równie¿ plan
pracy Komisji Rady na nadchodz¹cy
rok.

***
Wa¿nym punktem sesji by³o

podjêcie uchwa³y w sprawie aktuali-
zacji Strategii Rozwoju Powiatu
Strzeleckiego. Propozycja przegl¹du
i dostosowania strategii wi¹za³a siê z
zmian¹ warunków gospodarczych,
spo³ecznych, celów i sposobów re-
alizacji. Zadanie dostosowania stra-
tegii zosta³o postawione przed ko-
misj¹ dora�n¹ Rady Powiatu.

Radny Jan Cie�lik oceni³ jej func-
kojnowanie w taki sposób: - Komisja
dora�na zosta³a powo³ana do pewnej
modyfikacji, reorientacji niektórych
celów strategii, ale mieli�my zadanie
nie³atwe. Naszym celem by³o bo-
wiem nienaruszanie praw autorskich.
Strategia zosta³a stworzona przez
osoby do tego zatrudnione i my�my
mogli w ramach tych praw autorskich

dokonaæ jedynie pewnych przewar-
to�ciowañ. Moje wyst¹pienie roz-
pocznê od takiego motta: ��wiat ustê-
puje z drogi temu, kto wie dok¹d zmie-
rza�.

Dlaczego od tego rozpoczynam.
W naszej Radzie funkcjonuje opinia
¿e strategia jest dokumentem po to
opracowanym, ¿eby mieæ podstawy
starania siê o �rodki unijne. Nic bar-
dziej b³êdnego. Strategia jest opraco-
wana w innym celu.

Czêsto zastanawiamy siê nad ce-
chami strategii - odwaga koncepcji,
zdolno�æ do prze³amywania stereo-
typów, schematów, konkurowania z
najlepszymi, wizjonerstwo, orienta-
cja na problemy otoczenia, na kluczo-
we problemy, elastyczno�æ, ci¹g³y
rozwój i dostosowanie do nowych
wyzwañ.

Ta modyfikacja, któr¹ komisja
przedstawi³a wynika z tych cech.
My�my próbowali dostosowaæ wi-
zjê do aktualnych mo¿liwo�ci. �Wi-
zja bez dzia³ania jest tylko marzeniem.
Dzia³anie bez wizji, to tylko wype³-
nianie czasu. Tylko wizja z dzia³aniem
mo¿e zmieniæ �wiat.� Traktujmy stra-
tegiê jako dokument, który nadaje kie-
runki rozwojowi naszego powiatu.

Uchwa³¹ Rady Strategia Powiatu
do roku 2015 roku zosta³a zaktuali-
zowana. Jak powiedziano na wstêpie
� by³o to podyktowane zmieniaj¹cy-
mi siê uwarunkowaniami dzia³alno�ci
powiatu oraz zmianami w jego oto-
czeniu, np. na rynku pracy. Ponadto
nale¿a³o usun¹æ ze Strategii zapisy
wskazuj¹ce szczegó³owo zadania do
realizacji, które odnosi³y siê do okre-
su programowania 2004-2006.

***
Radni zatwierdzili równie¿

uchwalenie nowego Regulaminu Or-
ganizacyjnego Starostwa Powiatowe-
go, który postanawia o utworzeniu

nowego wydzia³u � inwestycji i za-
rz¹dzania funduszami. Nowa komór-
ka ma odpowiadaæ za pozyskiwanie,
realizowanie i rozliczanie inwestycji
pozyskiwanych z �rodków ze-
wnêtrznych. Planowane zatrudnienie
to cztery osoby. A wymagania wo-
bec przysz³ej kadry bêd¹ stawiane
bardzo wysokie. Wszystko wskazuje
tak¿e na to, ¿e ich wynagrodzenie
wygl¹daæ bêdzie nieco inaczej, ni¿
pozosta³ej czê�ci pracowników za-
trudnionych w starostwie: istotn¹
czê�ci¹ sk³adow¹ p³acy prawdopo-
dobnie bêdzie prowizja od pozyska-
nych �rodków zewnêtrznych.

W dalszej czê�ci obrad radni pod-
jêli uchwa³y w sprawie:
- udzielenia pe³nomocnictwa Dy-

rektorowi i Zastêpcy Dyrektora
Powiatowego Urzêdu Pracy do
sk³adania i zatwierdzania projek-
tów wspó³finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego;

- szczegó³owych zasad udzielania
dotacji dla niepublicznych szkó³
i placówek o�wiatowych;

- przyjêcia zadania z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej w zakresie
przeprowadzenia poboru;

- ustalenia regulaminu okre�laj¹ce-
go zasady wynagradzania na-
uczycieli za pracê oraz zasady
przyznawania dodatków i nagród
w roku 2008.
Radni wys³uchali równie¿ infor-

macji Dyrektor ZOZ w Strzelcach
Opolskich nt. bie¿¹cej sytuacji finan-
sowej.

Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 27 lutego 2008 roku o godz.
13.00, a jej tematem bêdzie przyjêcie
sprawozdañ Powiatowego Rzeczni-
ka Praw Konsumentów i Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie za 2007 rok.

w.w., m.g.

Sesja Rady Powiatu
Rak piersi i rak macicy s¹ najczê�ciej wystêpuj¹cymi nowotworami
z³o�liwymi u kobiet.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych znacznie zwiêksza szan-
se pacjentek na ca³kowite wyleczenie, dlatego te¿ ZOZ Strzelce Opol-
skie przypomina o dzia³aj¹cej przy Szpitalu Strzelce Opolskie � Po-
radni Chorób Piersi, do której zapraszamy wszystkie Panie, równie¿
te, nie objête Programem Profilaktyki Raka Piersi tj. poni¿ej 50 lat i
powy¿ej 59 lat.

Poniedzia³ek    1500  -  1700

Pi¹tek  1500  -  1700

Rejestracja osobi�cie lub telefoniczna 077 461-32-91(do 5) wew.102
Skierowanie nie jest wymagane.

Poznajemy partnerski powiat SOEST

W powiecie Soest w³a�nie po-
wstaje nowy szlak turystyczny �
Sauerland-Waldroute, biegn¹cy przez
park krajobrazowy Arnsberger Wald.
Zarówno siedziba zarz¹du, który
odpowiada za promcjê szlaku, jak i
biuro parku znajduj¹ siê w siedizbie
powiatu Soest. W projekt zaanga¿o-
wane s¹ powiaty Soest, Paderborn,
Märkischer Kreis oraz Hochsauer-
landkreis, jak równie¿ 15 miast i gmin
po³o¿onych w obrêbie szlaku.

Celem nadrzêdnym jest uatrak-
cyjnienie turystycznej oferty regio-
nu. Chcemy prowadziæ turystów-wê-
drowców w ciekawe przyrodniczo
miejsca, dbaj¹c jednocze�nie o ochro-
nê przyrody. Szczególn¹ wagê przy-
wi¹zuje siê do zró¿nicowanych  atrak-
cji  na ³onie natury, których oferta na
pó³nocy Sauerland jest jeszcze sto-
sunkowo ma³o rozwiniêta. Szczegól-
na grupa odbiorców to urlopowicze
z najwiêkszego regionu wakacyjnego
Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii, wy-
cieczkowicze oraz mieszkañcy regio-
nu szukaj¹cy weekendowego odpo-
czynku, czyli mówi¹c krótko ludzie
szukaj¹cy ciszy na ³onie natury. W
rachubê wchodz¹ tu tak¿e walory go-
spodarcze powstaj¹cego szlaku - ga-
stronomia po lewej i prawej stronie
szlaku to przyrost nowych miejsc
pracy.
Magiczy, mistyczny � i ci¹gle inny
to znak firmowy 240-kilometrowego
szlaku Sauerland-Waldroute, na któ-

Szlak turystyczny - Sauerland-Waldroute®

otwarcie w maju 2008
rym zachwyca fascynuj¹ce, natural-
ne widowisko � bagna, pomrukuj¹cy
strumieñ oraz wiekowe lasy.
Ka¿dy tu zanurza siê w �wiat ma-
giczny � w �wiat zdumienia i �zatra-
cenia siê w lesie�. W g³êbi tego lasu
rosn¹ niespotykane ro�liny - pióro-
pusznik strusi, siódmaczek le�ny,
czartawy. Motyle lataj¹ na wy�cigi z
zimorodkiem, dziêcio³ z puchaczem.
A wê¿e, salamandry i krety wybra³y
na swój dom ciszê i samotno�æ. Na-
prawdê warto odkryæ ten mityczny
las!
Bramy do Sauerland -Waldroute®

Ju¿ w maju 2008 wêdrowiec na szla-
ku zostanie przywitany przez tzw.
bramy do  szlaku. Parkingi u wej�æ
zosta³y zaprojektowane zgodnie z jed-
nym designem. Dobrze oznaczone
�cie¿ki oraz ich przejrzysta sieæ
umo¿liwi¹ orientacjê w terenie, by
osi¹gn¹æ upragniony cel wêdrówki.
Na ka¿dym etapie szlaku znajduje siê
szczególny punkt � miejsca warte
obejrzenia.
�Pomnik Kyrilla nad jeziorem
Sorpesee� � Sundern
Orkan �Kyrill� nadci¹ga³ nad Niemcy
z prêdko�i¹ 200 km/h. Jego centra
znajdowa³y siê w Po³udniowej West-
falii  i w Siegerland. O jego spustosze-
niach przypomina znajduj¹cy siê po
wchodniej stronie jeziora Sorpesee
pomnik przyrody �Kyrill�, który po-
wsta³ w styczniu 2007. To przewró-
cone przez orkan drzewa, które nie-

naruszone le¿¹ na obszarze oko³o 2
hektarów. Wówczas najbardziej
ucierpia³o nadle�nictwo Sundern, w
którym powalonych zosta³o 295.000
metrów sze�c. drewna. Dziêki temu
pomnikowi mo¿na bêdzie obserwo-
waæ, jak rozwija siê natura bez inge-
rencji cz³owieka.
�Las d�wiêków� nad jeziorem
Möhnesee
Czy w lesie szumi, trzeszczy, dmu-
cha, a mo¿e dzwoni? Ka¿dy mo¿e
sam tego do�wiadczyæ! Przez roz-
brzmiewaj¹cy d�wiêkami las biegnie
�cie¿ka o d³ugo�ci 3,5 km z 10 stacja-
mi, w których umieszczono objekty
wydaj¹ce d�wiêki, jakie poczuæ mo¿-
na wszystkimi zmys³ami.
�Las d�wiêków� zosta³ zaplanowa-
ny i móg³ powstaæ dziêki wsparciu
Ministerstwa Ochrony �rodowiska i
Gospodarki oraz Biura Ochrony
Konsumenta landu Pó³nocnej Nadre-
nii-Westfalii i wspó³pracy z pomy-
s³odawc¹ projektu dr Horstem Rel-
lecke .
�Wie¿a Lörmecke� w Warstein
Wspi¹æ siê, patrzeæ daleko i rozko-
szowaæ siê widokiem ...
W³a�nie powstaje 35-metrowa wie-
¿a widokowa usytuowana w najwy¿-
szym punkcie parku Arnsberger
Wald. St¹d mo¿na bêdzie rozkoszo-
waæ siê widokiem ca³ego obszaru.
Architektura wie¿y odpowiada za-
³o¿eniom budowy wie¿ ch³odniczych
� odpowiednio w¹ska i strzelista � i

co wa¿ne - w ca³ej Europie jeszcze
nie by³a w takiej formie realizowana.
Ukoñczenie budowy wie¿y widoko-
wej zaplanowano na kwiecieñ 2008.
Projekt wspierany jest finansowo
przez miejscowych sponsorów oraz
ministerstwo.
Odpoczynek
Równie wa¿ny jak wêdrówki jest
wypoczynek. W naszych partner-
skich schroniskach i hostelach ka¿dy
mo¿e odpocz¹æ i siê wzmocniæ. Spis
partnerskich gospodarstw agrotury-
stycznych, hosteli oraz pokoi go�cin-
nych od maja 2008 bêdzie dostêpny
na stronie internetowej www.sauer-
land-waldroute.de
Miasta i jeziora
Turystyka miejska i natura s¹ na szla-
ku Sauerland- Waldroute ze sob¹ po-
³¹czone. Z miast mo¿na w ³atwy

sposób doj�æ do szlaku Sauerland-
Waldroute.
A na nim - kolejne atrakcje- trzy za-
pory wodne: Möhnetalsperre, Sorpe-
talsperre, Aabachtalsperre oraz zbior-
nik retencyjny Diemelstausee. Ofer-
ta sportów wodnych jest tu zatem
szczegó³nie bogata.

Dalsze informacje dostêpne s¹ na
stronach internetwych

www.sauerland.com oraz
www.sauerland-waldroute.com

STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
X EDYCJA NAGRODY

�LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ�

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka og³asza dziesi¹t¹ edycjê konkursu
�Laur Ziemi Strzeleckiej� za rok 2007.

Nagroda jest wyrazem uznania dla ludzkiej aktywno�ci i ofiarno�ci,
dla ekonomicznych i spo³ecznych sukcesów firm Ziemi Strzeleckiej.

Zarz¹d Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka zwraca siê z pro�b¹ do mieszkañ-
ców powiatu strzeleckiego, do w³adz samorz¹dowych, do organizacji spo-
³ecznych o zg³aszanie kandydatur do nagrody �Laur Ziemi Strzeleckiej�.
Wniosek powinien zawieraæ informacjê o osobie kandydata wraz z uzasad-
nieniem kandydatury oraz jasno okre�lon¹ dziedzinê dzia³alno�ci zg³asza-
nej osoby. Zg³oszenia nale¿y przekazaæ do dnia  29 lutego 2008 roku, w
zabezpieczonej kopercie z dopiskiem �Laur Ziemi Strzeleckiej�, na adres:

STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
ul. Wa³owa 5, 47 � 100 Strzelce Opolskie

Zarz¹d Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

Nagrodê przyznajemy w piêciu kategoriach:
- dzia³alno�æ spo³eczna,
- dzia³alno�æ gospodarcza,
- dzia³alno�æ wychowawcza,
- dzia³alno�æ kulturalna,
- dzia³alno�æ sportowa.

Nie daj siê rakowi

Jedna z zapór na szlaku


