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Trzy tygodnie po poprzedniej, 14
czerwca, na wniosek Zarz¹du Powia-
tu Strzeleckiego odby³a siê nastêpna
sesja Rady Powiatu Strzeleckiego.
Powodem jej zwo³ania by³o podjêcie
kolejnej ju¿ uchwa³y w sprawie PKS
w Strzelcach Op. Konkretnie - w spra-
wie wyra¿enia zgody na podjêcie dzia-
³añ celem przyst¹pienia do spó³ki i
nabycia akcji Przedsiêbiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich Spó³ka Akcyjna z siedzib¹
w Strzelcach Opolskich.

Pamiêtacie Pañstwo zapewne, ¿e
o sprawie pisali�my ju¿ po kwietnio-
wej sesji. Projekt uchwa³y z dnia 28
kwietnia 2010 r. sporz¹dzony zosta³
zgodnie z tre�ci¹ pisma Ministerstwa
Skarbu Pañstwa - Departament Nad-
zoru W³a�cicielskiego i Prywatyzacji
z dnia 14 kwietnia 2010 r. oraz by³
konsultowany z w/w Departamen-
tem, który w pe³ni zaakceptowa³ ten
projekt. Tymczasem odmienne jednak
od ministerialnego stanowisko zapre-
zentowa³ Wojewoda Opolski, jako
organ nadzoru. Wojewoda stwierdzi³
niewa¿no�æ § 1 Uchwa³y Nr XLI/363/
10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
28 kwietnia 2010 roku w sprawie wy-
ra¿enia zgody na nabycie 100% akcji
Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samo-

chodowej w Strzelcach Opolskich
S.A.

W praktyce takie rozstrzygniê-
cie wojewody spowodowa³o, ¿e ten
w³a�nie paragraf wspomnianej kwiet-
niowej uchwa³y  Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku
zosta³ usuniêty z obrotu prawnego.
W konsekwencji zatem spowodowa-
³o brak zgody Rady Powiatu Strze-
leckiego na podjêcie dzia³añ, których
celem by³o nieodp³atne nabycie 100%
akcji strzeleckiego PKS.

Skoro jednak Minister Skarbu
wyznaczy³ termin podpisania umo-
wy z Powiatem Strzeleckim na 17
czerwca br. konieczne by³o podjêcie
uchwa³y, która by stanowi³a do tego
podstawê prawn¹. Ostatecznym
przecie¿ cel to przyst¹pienie to ko-
munalizacja PKS z siedzib¹ w Strzel-
cach Opolskich.

Przedmiotowa uchwa³a zosta³a
przyjêta przez Radê Powiatu jedno-
g³o�nie.
W trakcie sesji radni ustalili równie¿
wysoko�æ sk³adki na rzecz poszko-
dowanych mieszkañców powiatu
strzeleckiego podczas majowej po-
wodzi, pochodz¹cych z gmin Za-
wadzkie i Kolonowskie.  Sk³adka ta
wyniesie 200 z³.

Podczas kolejnej sesji Rada usta-
li szczegó³owy sposób podzia³u ze-
branej kwoty na w/w gminy.

Starosta Józef Swaczyna poin-
formowa³ równie¿ radnych o dzia³a-
niach podjêtych w zwi¹zku z o dwo-
³aniem Dyrektora Opolskiego Od-
dzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Opolu � Kazi-
mierza £ukawieckiego. W�ród tych
dzia³añ by³y m.in.: udzia³ Starosty w
posiedzeniu Zarz¹du Zwi¹zku Po-
wiatów Polskich, podczas którego
zosta³o podjête stanowisko zawiera-
j¹ce sprzeciw w sprawie odwo³ania
Dyrektora Opolskiego NFZ; spotka-
nie Konwentu Starostów  Wojewódz-
twa Opolskiego i przyjêcie równie¿
negatywne stanowiska. Stanowisko
to zosta³o przes³ane do: Premiera,
Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia,
Pos³ów, Wojewody i Marsza³ka Wo-
jewództwa Opolskiego.

Zdaniem J. Swaczyny polityka
zdrowotna na Opolszczy�nie by³a
prowadzona w przemy�lany  spo-
sób, czasem starostowie i dyrekto-
rzy szpitali stali w sporze z opol-
skim NFZ-em, ale zawsze udawa³o
siê osi¹gaæ kompromis. Nadto Staro-
sta podobnie pozytywnie wypowie-
dzia³ siê o gospodarce finansowej
prowadzonej przez kierownictwo
opolskiego NFZ. Nasz Oddzia³ jest
dobrze postrzegany w Polsce, cho-
cia¿by za rozwi¹zania w zakresie re-
jestru us³ug medycznych. Niestety
mimo licznych protestów, zosta³ ju¿
og³oszony konkurs na nowego dyrek-
tora Oddzia³u Opolskiego. Starosta
zasygnalizowa³, ¿e bêdzie namawia³
pozosta³e powiaty do zajêcia zbio-
rowego protestu odno�nie odwo³ania
pana £ukawieckiego.

Kolejna sesja odbêdzie siê zwy-
czajowo, w ostatni¹ �rodê miesi¹ca,
czyli 30 czerwca 2010 r. o godz. 13.00
w sali narad Starostwa. Jej przedmio-
tem bêdzie debata drogowa oraz �rodki
lokalnego transportu zbiorowego.

Iwona Tyslik

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
Do wakacji pozosta³o ju¿ tylko

kilka dni. Czê�æ dzieci i m³odzie¿y
wyjedzie poza miasto na obozy, ko-
lonie. Aby czas ten spêdzony by³ w
bezpieczny sposób chcemy Pañstwu
przekazaæ kilka rad, które mog¹
uchroniæ Was i Waszych najbli¿szych
przed niebezpieczeñstwem.
Podró¿uj¹c poci¹giem � pamiêtaj:
- unikaj pustych przedzia³ów lub

tych gdzie s¹ osoby nietrze�we,
- nigdy nie zostawiaj baga¿u bez

nadzoru,
- w trakcie wsiadania i wysiadania

z poci¹gu zwróæ szczególn¹ uwa-
gê na otaczaj¹ce Ciê osoby � naj-
czê�ciej w takich sytuacjach do-
chodzi do kradzie¿y kieszonko-
wych,

- unikaj przyjmowania od niezna-
jomych jakichkolwiek poczêstun-
ków (napoje, alkohol, s³odycze).

Bezpieczny wypoczynek nad wod¹:
- korzystaj tylko z k¹pielisk strze-

¿onych,
- nigdy nie wchod� do wody po

alkoholu,
- nigdy nie skacz do p³ytkiej wody

o nieznanym dnie � taki skok
mo¿e zakoñczyæ siê nieodwracal-
nym kalectwem,

- po d³ugim le¿eniu na s³oñcu nie
zanurzaj siê gwa³townie w wo-
dzie - stopniowe sch³adzanie or-
ganizmu pozwoli Ci unikn¹æ szo-
ku termicznego,

- zwracaj szczególn¹ uwagê na oso-
by bêd¹ce pod Twoj¹ opiek¹.

Dziecko na kolonii, obozie:
- sprawdzaj, kto organizuje pobyt

Twojego dziecka i czy ma ku temu
odpowiednie kwalifikacje,

- uczulaj i ostrzegaj dziecko na kon-
takty z osobami z nowopozna-
nymi, które mog¹ go skrzywdziæ,

- u�wiadamiaj i ostrzegaj swoje
dziecko o niebezpieczeñstwie ja-
kie nios¹ za sob¹ skutki u¿ywa-
nia narkotyków, pamiêtaj¹c ¿e
wakacje sprzyjaj¹ pierwszym
kontaktom z nimi,

- przestrzegaj dziecko przez zwie-
rzêtami, które mog¹ byæ nosicie-
lami w�cieklizny.

Zagro¿enia wynikaj¹ce z u¿ywa-
nia �rodków odurzaj¹cych lub nar-
kotyków oraz alkoholu:
- nie przyjmuj poczêstunków od

nieznajomych, zw³aszcza w �rod-
kach komunikacji,

- pamiêtaj, ¿e posiadanie nawet
najmniejszej ilo�ci narkotyku jest
prawnie zakazane,

Bezpieczne wakacje
- o pojawieniu siê narkotyków po-

wiadamiaj opiekuna lub osobê
doros³¹, w razie potrzeby poli-
cjê,

- zdecydowanie odmawiaj ka¿do-
razowej propozycji spo¿ycia na-
poju alkoholowego,

- miej �wiadomo�æ, ¿e ka¿dy ro-
dzaj alkoholu dzia³a na organizm
tak samo - opó�nia reakcjê

- bêd¹c pod wp³ywem alkoholu na-
ra¿asz siê na ryzyko stania siê
ofiar¹ przestêpstwa lub jego
sprawc¹.

Prace polowe
- zwracaj szczególn¹ uwagê na dzie-

ci, brak nadzoru ze strony zajê-
tych pracami polowymi rodzi-
ców jest czêsto przyczyn¹ wy-
padku,

- zwracaj uwagê na zabezpiecze-
nie maszyn i urz¹dzeñ rolni-
czych, zw³aszcza takich elemen-
tów jak pasy transmisyjne czy
kosy kosiarki,

- w czasie przejazdu maszynami
rolniczymi drogami publicznymi
zadbaj o ich nale¿yte o�wietle-
nie,

- jad¹c samochodem, w momencie
zauwa¿enia jad¹cej maszyny rol-
niczej czy cz³owieka pêdz¹cego
zwierzêta, zwolnij � przestraszo-
ne zwierzê mo¿e zachowaæ siê w
sposób zupe³nie nieprzewidy-
walny.

Inne niebezpieczne zachowania:
- nie wpuszczaj do domu niezna-

nych, obcych osób,
- w rozmowach telefonicznych i

osobistych kontaktach z niezna-
jomymi nie podawaj maj¹tku i
nieobecno�ci doros³ych w domu,

- zachowaj ostro¿no�æ w kontak-
tach z wolno biegaj¹cymi psami,

- bêd¹c na dyskotece nigdy nie
przyjmuj poczêstunku od nie-
znajomych � mog¹ byæ tam  do-
sypane substancje psychoaktyw-
ne, w ró¿nym stopniu ogranicza-
j¹ce �wiadomo�æ, a w³asny napój
miej stale w zasiêgu wzroku, aby
unikn¹æ przykrej niespodzianki,

Ka¿dego roku w czasie letniego wy-
poczynku dochodzi do zdarzeñ i
wypadków z udzia³em nieletnich.
Przyczyn¹ jest nie tylko brak zago-
spodarowania wolnego czasu dzieci i
m³odzie¿y, ale czêsto równie¿ niew³a-
�ciwa opieka nad nimi ze strony ro-
dziców czy prawnych opiekunów.
     

Jeden z najlepszych pi³karzy rêcznych �wiata, którego nie trzeba przedsta-
wiaæ bli¿ej mieszkañcom powiatu - S³awomir Szmal w rodzinnej miejscowo�ci
w Zawadzkiem, gdzie rozpoczyna³ w Autonomicznej Sekcji Pi³ki Rêcznej
swoj¹ karierê szczypiornisty , odebra³ z r¹k marsza³ka woj. opolskiego Józefa
Sebesty tytu³ �Zas³u¿onego dla województwa opolskiego�

�Kasa� zas³u¿ony
dla regionu

Jak czytamy w komunikacie
MSP: �Komunalizacja spó³ki PKS w
Strzelcach Opolskich jest kolejnym
etapem realizowanej przez MSP kon-
cepcji, polegaj¹cej na decentralizacji i
przekazaniu w rêce samorz¹dów nad-
zoru nad lokalnym transportem. Mi-
nisterstwo wierzy, ¿e spo³eczno�æ
lokalna jest bardziej �wiadoma i wra¿-
liwa na potrzeby pasa¿erów oraz
u¿ytkowników komunikacji publicz-
nej�.

To w³a�nie uwra¿liwienie na po-
trzeby spo³ecznej leg³o u podstaw
wszystkich zabiegów o przejêcie spó³-
ki przewozowej: od dawna mieszkañ-
cy powiatu narzekali na zbyt rzadkie
po³¹czenia. Wszyscy bali siê te¿, ¿e
prywatny w³a�ciciel jeszcze ograni-
czy czêstotliwo�æ kursowania auto-
busów, likwiduj¹c nierentowne po³¹-
czenia.

Kilka dni po podpisaniu umowy
z ministrem pytam starostê Józefa
Swaczynê o najbli¿sze plany Powia-
tu zwi¹zane z PKS-em, tym bardziej,
¿e kondycja finansowa firmy by³a
przedmiotem ostatnich obrad Zarz¹-
du Powiatu.
- Wszystko wskazuje na to, ¿e jesz-
cze w czerwcu powo³ana zostanie
nowa Rada Nadzorcza, a do niej nale-
¿y powo³anie nowego Zarz¹du spó³-
ki, który okre�li kierunki dzia³ania w
najbli¿szym okresie � odpowiada. -
Pilnym problemem jest  uregulowa-
nie wszystkich spraw w³asno�cio-
wych w strzeleckim PKS: maj¹tek i
tereny s¹ spore (roczny podatek od
nieruchomo�ci tej spó³ki wynosi 300
tysiêcy z³otych), ale nale¿y zastano-

PKS dla Powiatu
wiæ siê, czy ca³o�æ jest maksymalnie
wykorzystana pod wzglêdem ekono-
micznym. Do strzeleckiego PKS
nale¿¹ m.in.. trzy dworce: w Strzel-
cach, Krapkowicach i Le�nicy � i tu
rodzi siê pytanie, czy s¹ maksymal-
nie wykorzystane, czy te¿ mo¿na
wykorzystaæ je lepiej. To, ¿e prze-
wo�nik sta³ siê spó³k¹ komunaln¹, nie
zwalnia nas od kierowania siê rachun-
kiem ekonomicznym we wszystkich
dzia³aniach. O ich szczegó³ach jed-
nak bêdziemy wypowiadaæ siê pu-
blicznie pó�niej.
- Na Opolszczy�nie kilka samo-
rz¹dów powiatowych przejê³o PKS-
y dzia³aj¹ce na ich terenie. S¹ to: G³ub-
czyce i Kluczbork, do takiego same-
go posuniêcia szykuje siê Nysa i
prawdopodobnie gminy z opolskie-
go powiatu ziemskiego. Po pierwsze
� chcemy skorzystaæ z dotychcza-
sowych do�wiadczeñ tych samorz¹-
dów, które przejê³y takie spó³ki wcze-
�niej, ale rozwa¿amy te¿ inn¹ opcjê.
Je�li z powodzeniem w naszym wo-
jewództwie funkcjonuj¹ kolejowe
przewozy regionalne, to mo¿e uda-

³oby siê stworzyæ równie¿ regional-
ne przewozy autobusowe? Mo¿na
by³oby wtedy � zak³adamy � uzy-
skaæ dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Transport
zbiorowy. Chcia³bym równie¿, by w
te dzia³ania w³¹czy³ siê nie tylko po-
wiat krapkowicki, obs³ugiwany przez
naszego przewo�nika, ale tak¿e gmi-
ny le¿¹ce na terenie powiatu strze-
leckiego. Ju¿ dzi� widaæ, ¿e musimy
znale�æ pieni¹dze na dokapitalizowa-
nie spó³ki, a pozyskane �rodki ze-
wnêtrzne zostan¹ przeznaczone
m.in. na tabor: niektóre trasy prze-
cie¿ mog¹ byæ obs³ugiwane przez
busy.
- Nam, w³adzom powiatu, zale¿y
na tym, by wszyscy mieszkañcy
powiatu mieli mo¿liwo�æ korzysta-
nia z dobrej komunikacji zbiorowej:
chcemy, by spó³ka by³a na tyle ela-
styczna i oferowa³a us³ugi tak dosto-
sowane do potrzeb mieszkañców, by
korzystanie z samochodów prywat-
nych sta³o siê ma³o konkurencyjne w
stosunku do poruszania siê autobu-
sami PKS.

Marta Górka
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