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Sesja Rady Powiatu

¯êdowice: przed i po remoncie drogi

Barut: przed i po remoncie drogi

30 czerwca odby³a siê kolejna sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego, której te-
matem przewodnim by³a debata drogo-
wa oraz �rodki lokalnego transportu
zbiorowego. Ta tematyka szeroko oma-
wiana by³a na posiedzeniach wszystkich
komisji problemowych, a wprowadze-
niem do dyskusji na sesji by³a prezenta-
cja multimedialna z komentarzem An-
drzeja Fula, Naczelnika Wydzia³u
Dróg Powiatowych w strzeleckim sta-
rostwie.

Przypomnia³ on, ¿e ³¹czna d³ugo�æ
dróg powiatowych wynosi ponad 312,7
km, w³asno�ci¹ powiatu s¹ te¿ 44 obiek-
ty mostowe. W sumie w latach 2007-
2010 nak³ady finansowe na drogi wy-
nios³y 23. 466.023 z³. �redniorocznie
wydaje siê 5.866.506 z³. W roku bie¿¹-
cym te nak³ady wynios¹ 7.921.017 z³,

co w przeliczeniu na 1 kilometr drogi
daje 25,3 tys. z³. Natomiast potrzeby
s¹ tak ogromne, ¿e � wg wyliczonego
przez nas u�rednionego wspó³czynnika
modernizacji drogi powiatowej na 1 km
drogi powinni�my przeznaczaæ 1,3 mln
z³ - nie wliczaj¹c do tego obiektów
mostowych! To ogromna kwota.

Do najwiêkszych inwestycji drogo-
wych w bie¿¹cym roku nale¿y przebu-
dowa i rozbudowa wraz z odwodnieniem
i budow¹ �cie¿ki rowerowej w ci¹gu dro-
gi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota
Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz
z dokumentacj¹ projektow¹ - Odcinek
II � jest to kwota rzêdu 1.301.125 z³.
Drug¹ spor¹ inwestycj¹ jest usprawnie-
nie ci¹gu komunikacyjnego Ujazd -
Kêdzierzyn - Ko�le przez remont drogi
powiatowej 1458 O wraz z budow¹ chod-
nika - wraz z dokumentacj¹ projektow¹
na ³¹czn¹ kwotê 1.258.980 z³.

Andrzej Ful mówi³ tak¿e o po-
miarach natê¿enia ruchu na drogach po-
wiatowych. Drog¹ o najwiêkszej prze-
pustowo�ci w powiecie jest droga 1807
O jest to ulica 1 Maja w Strzelcach
Opolskich � na dobê przeje¿d¿a ni¹
3569 samochodów. Drug¹ w kolejno�ci
pod tym wzglêdem jest droga 14680 O
Le�nica � Lichynia z 2853 samocho-
dami na dobê. Na trzecim miejscu pla-
suje siê droga 1457 O ³¹cz¹ca Ujazd z
powiatem kêdzierzyñskim � 2091 po-
jazdów na dobê. Tu¿ za ni¹ � jest droga
krajowa nr 94 w gminie Jemielnica i
droga 1466 O w B³otnicy Strzeleckiej �
2070 aut na dobê. Drog¹ krajow¹ nr 94
w Izbicku i nr 1850 O w Otmicach je�-
dzi 1972 samochodów na dobê, a w
gminie Zawadzkie najruchliwsza jest
droga wojewódzka nr 901 prowadz¹ca
z Kielczy do granic w  województwa -
716 samochodów na dobê.

W dyskusji jako pierwszy g³os za-
bra³ Radny Jan Bogusz, który zauwa-
¿y³, ¿e stan techniczny dróg oraz spraw-
no�æ urz¹dzeñ drogowych: przepustów,
rowów ma du¿y wp³yw na bezpieczeñ-
stwo ruchu i nie tylko � widaæ to by³o
po ostatnich podtopieniach. Zapyta³,
jakie dzia³ania zosta³y podjête przez
Wydzia³ Dróg Powiatowych, by popra-
wiæ stan tych urz¹dzeñ w so³ectwach:
Rozmierka, Kad³ub, Dziewkowice,
Osiek.

Andrzej Ful: � Bezpo�rednio na

etapie wystêpowania takich zagro¿eñ
wydzia³ DP odpowiednio reaguje. Gdzie
wyst¹pi³a taka konieczno�æ - ustawia-
li�my oznakowania awaryjne. Nie w
ka¿dym przypadku stan infrastruktury
dróg powiatowych by³ przyczyn¹ sta-
nów zalewowych. Czêsto obarczano nas
win¹ w chwilach, gdy woda sp³ywa³a z
terenów przyleg³ych do pasa drogowe-
go i powodowa³a uci¹¿liwo�ci. W Ka-
d³ubie wyst¹pi³o zalewisko totalnie nie
zwi¹zane z stanem dróg. Kilka przepu-
stów bêdzie przebudowywanych, któ-
rych stan techniczny uleg³ pogorsze-
niu. Wiele rowów bêdzie odtwarzanych.

Radny Stefan Sz³apa z kolei
pyta³, ile w ostatnim czasie by³o przy-
padków obarczenia powiatu kosztami
za szkody spowodowane w pojazdach?
Jak wygl¹da zg³aszanie uszkodzeñ na

drogach: wyrw, uszkodzeñ barierek, jaka
jest reakcja? Czy jest jaka� firma siê
tym zajmuj¹ca i ile czasu ma na podjê-
cie dzia³añ?
- Stwierdzanie uszkodzeñ odbywa siê
podczas objazdów � odpowiedzia³ na-
czelnik Ful. Czêsto takie uszkodzenia
s¹ zg³aszane przez policjê jak i samych
mieszkañców. Dzia³ania s¹ podejmo-
wane natychmiast, ka¿de takie miejsce
do dwóch godzin musi byæ w odpowied-
ni sposób oznakowane � niezale¿nie
od pory dnia i tygodnia. Je�li chodzi o
szkody komunikacyjne - ka¿dy kto
uszkodzi³ sobie pojazd na naszych dro-
gach ma prawo ubiegania siê o odszko-
dowanie. Wa¿ne jest, by tê szkodê od-
powiednio udokumentowaæ, by wyklu-
czyæ nieuczciwe dzia³ania � najlepszym
dokumentem potwierdzaj¹cym jest
notatka policyjna. W roku ubieg³ym
warto�æ wyp³aconych odszkodowañ
wynios³a nieca³e 8000 z³.

Radny Jerzy Krupok stwierdzi³,
¿e Komisja Rewizyjna, która przepro-
wadzi³a kontrolê dróg powiatowych w
gminie Kolonowskie oceni³a je jako w
miarê przyzwoite. - Wspólnymi si³ami
powiatu i gminy zbudowano chodniki.
W Staniszczach Wielkich spotkali�my
siê z mieszkañcami, którzy przekazali
nam uwagi. Nie chodzi³o o same drogi,
jak o dro¿no�æ odwodnienia. W ci¹gu
ulicy Le�nej ukaza³y siê uszkodzenia w
nawierzchni spowodowane opadami. W
dalszym ci¹gu w fatalnym stanie jest
nawierzchnia na mo�cie na ulicy Ko-
�ciuszki.

Nastêpnie g³os zabra³ Franciszek
£upak, przewodnicz¹cy Komisji Bu-
d¿etu. � Nasza komisja równie¿ odby³a
swe posiedzenie w terenie. Najgorzej
prezentuj¹ siê pobocza. Jazda staje siê
bardziej niebezpieczna. Te dwie nasze
du¿e inwestycje to kwota ok. 2,5 mln
z³. Po³owa tej kwoty pochodzi z �sche-
tynówek� druga czê�æ to wk³ad w³asny.
Dobrze to wygl¹da je�li widzimy, ¿e w
tym roku na inwestycje drogowe wyda-
jemy 6 mln z³, ale pamiêtajmy, ¿e po-
³owa tej kwoty to kredyty. Przez parê
lat w taki sposób mo¿na poci¹gn¹æ do
przodu, jednak w pewnym momencie
staniemy. Widaæ postêp, nasze miej-
scowo�ci piêkniej¹, co bardzo cieszy.

Radny Ryszard Nocoñ z kolei
pyta³ o poci¹gi relacji Strzelce � Kato-

wice oraz Strzelce � Wroc³aw, a do-
k³adniej o poci¹gi Interregio. Widzieli-
�my w telewizji, czytali�my w prasie o
zak³óceniach w po³¹czeniach w zwi¹z-
ku z niesp³aceniem przez samorz¹dy
oraz PLK zad³u¿enia. Chcia³bym za-
pytaæ, czy zmieni³o siê co� w tych po-
³¹czeniach od ostatniego sprawozdania?

Odpowiedzi udzieli³a Czes³awa
Szuszkiewicz, Naczelnik Wydzia³u
Komunikacji i Transportu. � ¯adne z
po³¹czeñ nie zosta³o zawieszone. Do-
sz³y nas równie¿ s³uchy, ¿e rozbudowy-
wana bêdzie linia kolejowa szybkiego
ruchu i bêdzie bieg³a przez Strzelce. Nie
zgadza siê z tym starosta kêdzierzyñ-
ski, który chcia³by, by ta linia bieg³a
w³a�nie przez jego powiat. Mamy jed-
nak lepsze warunki. Bêdziemy mieli
dostêp do wielkich aglomeracji, je�li
tylko zostanie ta linia zmodernizowa-
na.

Radny Jan Bogusz zauwa¿y³, ¿e
przedstawiona informacja nie uwzglêd-
nia zmian, jak¹ jest na pewno przejêcie
PKS-u. Jakie dzia³ania planuje podj¹æ
Zarz¹d Powiatu w celu usprawnienia
transportu publicznego, w tym równie¿
obni¿enia kosztów, jak i cen biletów
autobusowych?

Czes³awa Szuszkiewicz odpo-
wiedzia³a, ¿e dzieñ przed sesj¹ odby³o
siê Walne Zgromadzenie spó³ki, zosta-
³a wybrana Rada Nadzorcza i mo¿emy
zaczynaæ dzia³aæ. Na dzieñ dzisiejszy
jeszcze nie da siê odpowiedzieæ na pana
pytania, dajmy sobie trochê czasu.

Wcze�niej radny Stanis³aw Kra-
wiec staro�cie zada³ pytanie o to, kto
jest we w³adzach spó³ki � w Radzie Nad-
zorczej i mianowanie prezesa oraz klucz
wyboru do w³adz.

Starosta Swaczyna odpowiedzia³, ¿e
zgodnie z ustaw¹ o komunalizacji wy-
³¹cznie do Zarz¹du Powiatu nale¿y wy-
typowanie cz³onków Rady Nadzorczej.
Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej z
ramienia w³a�ciciela zosta³ Waldemar
Gaida. Pozostali cz³onkowie RN to:
prawnik, pan Waldemar Piontek oraz
pani Klaudia Kluczniok, która prowa-
dzi sprawy Izby Gospodarczej �l¹sk w
Opolu.

S. Krawiec pyta³ te¿, czy do Rady
Nadzorczej PKS wchodzi dwóch cz³on-
ków Rady Pracowniczej?

Odpowied� J. Swaczyny: - Nie.
Nastêpnie g³os zabra³ radny Jan

Cie�lik, który zauwa¿y³, ¿e wydatki
na drogi s¹ coraz wiêksze, ale jak jest
realizowany wieloletni program doty-
cz¹cy dróg? Oczekiwania spo³eczeñ-
stwa po przejêciu PKS s¹ du¿e. Trans-
port w soboty i niedziele praktycznie
nie istnieje. S¹ ogromne utrudnienia w
doje�dzie do naszych szkó³ ponadgim-
nazjalnych. Warto ju¿ dzi� na ten te-
mat mówiæ.

Andrzej Ful podkre�li³, ¿e naj-
wiêksze inwestycje drogowe s¹ zgodne
ze Strategi¹ Rozwoju Powiatu Strzelec-
kiego. Kolejnym dokumentem strate-
gicznym potwierdzaj¹cym planowo�æ
dzia³añ Zarz¹du jest Program Rozwoju
Sieci Drogowych Dróg Powiatowych -
opracowany 3 lata temu i równie¿ kon-
sekwentnie realizowany.

Starosta Józef Swaczyna doda³,
¿e wczoraj byli�my na obje�dzie dróg w
gminie Ujazd. Proszê sobie u�wiadomiæ
tylko jedn¹ warto�æ � 650 m � 1,3 mln
z³.  Mimo ogromnych nak³adów nie
by³o takiej dewastacji na drogach po-
wiatowych, jak w tej chwili. Wszyscy
wiemy, ¿e s¹ to drogi wysypane t³ucz-
niem i w latach 70 przykryte warstw¹
4 cm asfaltu. A dzi� stajemy przed wy-
borem -  czy w 2011 zabieramy siê za
wszystkie rowy w powiecie i zostawia-
my dziury na drogach, czy remontuje-
my przepusty czy zostawiamy dziury
po zimie? Mówimy, ¿e drogi w Kolo-
nowskiem s¹ wzglêdnie dobre, ale natê-
¿enie ruchu w gminie jest ma³e. Dla-
czego rozjechana zosta³a droga pomiê-
dzy S³awiêcicami a Ujazdem? Bo to
najbli¿szy skrót z Kêdzierzyna na au-
tostradê. Dlaczego jest rozjechana dro-
ga pomiêdzy Jemielnic¹ a Centaw¹? Z
powodu remontu drogi 426. Mo¿na
pytaæ czy by³a konieczna obwodnica?
Ten kawa³ek drogi kosztowa³ nas pra-
wie 5 mln z³. Mo¿na gdybaæ co by by³o,
jakby�my te 5 mln przekazali na bie¿¹-
ce utrzymanie dróg � gminy by nas

chwali³,  ale musimy patrzeæ na cele
strategiczne. Rzecz najwa¿niejsza �
drog¹ powiatow¹ nie mo¿e byæ ulica w
mie�cie o d³ugo�ci 200-300 metrów!
Definicja wyra�nie mówi czym jest
droga powiatowa. £¹czy siedziby gmin
i powiatów. W chwili powstania samo-
rz¹du powiatowego zosta³y wrzucone
nam wszystkie ��mieci�, których gmi-
ny w swych sieciach nie chcia³y. Przy
powstaniu powiatu nak³ady na drogi
powiatowe wynosi³y ok 5 tys z³ na km,
wojewódzkie mia³y nak³ady rzêdu 30
tys z³/km, a krajowe ponad 70 tys z³/
km. Zdajmy sobie sprawê z faktu, ¿e
to, co mówi³ radny £upak mo¿e siê
przytrafiæ i staniemy w miejscu. Dla-
tego musz¹ nast¹piæ zmiany w dofi-
nansowywaniu remontów dróg powia-
towych - teraz s¹ stanowczo za ma³e.

Jako ostatni w dyskusji g³os zabra³
radny Ryszard Nocoñ, który dopo-
wiedzia³, ¿e na posiedzeniu Komisji
Bezpieczeñstwa by³ obecny równie¿ Z-
ca Komendanta Policji Miros³aw Ku-
tynia. Z jego informacji o stanie bez-
pieczeñstwa za pierwsze pó³ roku na
drogach powiatowych wynika, ¿e jest
mniej wypadków w porównaniu do roku
ubieg³ego.

W dalszej czê�ci radni podjêli na-
stêpuj¹ce uchwa³y w sprawie:

 uchwalenia Regulaminu Organizacyj-
nego Starostwa  Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich
- uchwa³y zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr

XXXIX/345/10 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2010
roku w sprawie okre�lenia zadañ
realizowanych przez Powiat Strze-
lecki, na które przeznacza siê w
2010 roku �rodki PFRON i wyso-
ko�ci �rodków na ich finansowa-
nie

- szczegó³owych zasad, sposobu i try-
bu umarzania, odraczania terminu
sp³aty lub rozk³adania na raty sp³aty
nale¿no�ci pieniê¿nych maj¹cych
charakter cywilnoprawny przypa-
daj¹cych Powiatowi Strzeleckiemu
lub jego jednostkom podleg³ym
oraz warunków dopuszczalno�ci
pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowiæ bêdzie po-
moc publiczn¹

- zakresu i formy informacji o prze-

biegu wykonania za pierwsze pó³-
rocze danego roku bud¿etowego pla-
nu finansowego samodzielnego pu-
blicznego zak³adu opieki zdrowot-
nej, dla którego organem za³o¿y-
cielskim jest Powiat Strzelecki �
Szpitala Powiatowego im Pra³ata�J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich

- 1. zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania bud¿etu Po-
wiatu za  pierwsze pó³rocze; 2. za-
kresu i formy informacji o kszta³-
towaniu siê wieloletniej prognozy
finansowej, w tym przebiegu reali-
zacji, o których mowa w art. 226
ust. 3

- zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2010
zaci¹gniêcia kredytu d³ugotermino-
wego na rynku krajowym

- udzielenia z bud¿etu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej Gmi-
nie Limanowa

- udzielenia z bud¿etu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej Gmi-
nie Jas³o

- udzielenia z bud¿etu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej Po-
wiatowi P³ockiemu

- udzielenia z bud¿etu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej Po-
wiatowi Bielskiemu

- udzielenia z bud¿etu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej Po-
wiatowi Tarnobrzeskiemu
W sprawach bie¿¹cych g³os zabra³

czêsty go�æ obrad Rady Powiatu � Józef
Cwielong, poruszaj¹c kilka kwestii,
m.in. ju¿  wyja�nionych (samochodu
s³u¿bowego) oraz nowych (melioracji
po powodzi - zosta³ zaproszony do od-
powiedniego wydzia³u starostwa).

Kolejna Sesja Rady Powiatu odbê-
dzie siê 28 lipca o godzinie 13.00, a
po�wiêcona bêdzie:  1. Sytuacji w s³u¿-
bie zdrowia; 2. Informacji wynikaj¹cych
z analizy o�wiadczeñ maj¹tkowych rad-
nych oraz kierowników jednostek or-
ganizacyjnych powiatu; 3. Informacji
Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej o stanie bezpieczeñ-
stwa ochrony przeciwpo¿arowej w po-
wiecie oraz o zagro¿eniach po¿arowych
powiatu.

Adam Kraka

W roku szkolnym 2009/2010 w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w
Strzelcach Opolskich wdra¿ana by³a
innowacja pedagogiczna �Z nami bez-
piecznie, czyli zdobywamy umiejêtno-
�ci ratownika�. Jej autorkami s¹: Jo-
lanta £ukowska, Iwona Iwanowska,
Elwira Morawiec-Bartczak.

Celem innowacji by³o podniesie-
nie poziomu wiedzy u uczniów w za-
kresie bezpicznych zachowañ w ró¿-
nych sytuacjach, wykszta³cenie umie-
jêtno�ci rozpoznawania i przewidywa-
nia zagro¿eñ, uwra¿liwienie na krzyw-
dê ludzk¹, niesienie pomocy innym,
uczenie panowania nad swoimi emo-
cjami i nie wpadania w panikê w mo-
mencie zagro¿enia zdrowia w³asnego i
innych.

Podsumowaniem ca³orocznej pra-
cy by³o zdobycie certyfikatu ratowni-
ka przez uczniów klas I-III. Musieli siê
oni wykazaæ nastêpuj¹cymi umiejêtno-

�ciami: przyj¹æ prawid³ow¹ postawê w
przypadku ataku psa, wezwaæ pomoc
do osoby poszkodowanej, sprawdziæ od-
dech i udro¿niæ drogi oddechowe, u³o-
¿yæ osobê poszkodowan¹ w pozycji
bocznej ustalonej, wykonaæ ucisk klat-
ki piersiowej. Nad poprawno�ci¹ wyko-
nywania poszczególnych zadañ czuwali
specjali�ci tj. ratownicy medyczni, funk-
cjonariusze policji oraz stra¿y po¿ar-
nej.

Uczniowie otrzymali szereg po-
chwa³ za bardzo dobre opanowanie teo-
retycznej i praktycznej wiedzy z zakre-
su pierwszej pomocy przedmedycznej.
W nagrodê za zdany egzamin otrzyma-
li 24 czerwca z r¹k wicestarosty Walde-
mara Gaidy, dyrektora powiatowego
szpitala Beaty Czempiel, dyrektora
GZOiW Marka ¯yczyñskiego Certyfi-
katy potwierdzaj¹ce zdobycie umiejêt-
no�ci M³odego Ratownika.

Elwira Morawiec-Bartczak

Ratownicy z certyfikatami


