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W 26 marca 2008 roku odby³a siê
XVII sesja Rady Powiatu. G³ównym
jej tematem by³o sprawozdanie Dy-
rektora Powiatowego Urzêdu Pracy
dotycz¹ce przeciwdzia³ania bezrobo-
ciu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy, migracji zarobkowych i ich
wp³ywu na lokalny rynek pracy. Z
przedstawionych danych wynika, ¿e
na terenie powiatu strzeleckiego bez
pracy pozostaje ci¹gle 2447 osób.

W minionym roku 2007 sytuacja
na strzeleckim rynku pracy kszta³to-
wa³a siê do�æ dynamicznie: w stycz-

niu zarejestrowanych by³o 3082 osób
bezrobotnych, w koñcu grudnia �
2365, czyli o 740 osób mniej ni¿ grud-
niu roku 2006 i o 721 mniej w sto-
sunku do stycznia 2007. Jak widaæ �
spadek do�æ du¿y, jednak nie najwiêk-
szy w ci¹gu ca³ego roku: nastêpowa³
systematycznie od stycznia do lip-
ca, kiedy zanotowano najmniej osób
bez pracy (2177), potem w okresie
sierpieñ � listopad liczba bezrobot-
nych utrzymywa³a siê w granicach
2225-2210, by w grudniu wzrosn¹æ
o ponad 150. W tym samym czasie
w PUP zarejestrowane by³y 43 oso-
by poszukuj¹ce pracy

Ubieg³oroczny spadek liczby
bezrobotnych jest spowodowany
m.in. utrzymuj¹cym siê wzrostem go-
spodarczym i du¿¹ migracj¹ zagra-
niczn¹.

Sesja Rady Powiatu
W dyskusji radni wyra¿ali zanie-

pokojenie faktem, ¿e wyra�nie spa-
da liczba osób w wieku przedproduk-
cyjnym, co na pewno odbije siê za
kilka lat niekorzystnie na naszym
rynku pracy: z 18778 osób w roku
2002 do 15037 w roku 2006, czyli o
ponad 3700 osób w ci¹gu 5 lat (obra-
zuje to zamieszczony poni¿ej dia-
gram).

Kolejnym niekorzystnym zjawi-
skiem jest ci¹gle najni¿szy  woje-
wództwie opolskim wska�nik przed-
siêbiorczo�ci, mimo wzrostu liczby

podmiotów gospodarczych na na-
szym terenie. Dyrektor Norbert Ja-
skó³a podkre�la³, ¿e zwi¹zane jest to
z �lukami� w statystyce osób zamel-
dowanych w naszym powiecie a fak-
tycznie tutaj przebywaj¹cych oraz
odwiecznym problemem ³atwego do-
stêpu do zagranicznych rynków pra-
cy, co powoduje �zabijanie� przed-
siêbiorczo�ci w wielu mieszkañcach
powiatu.

Powiatowy Urz¹d Pracy stara siê
ograniczaæ te niekorzystne zjawiska
poprzez: programy aktywizacyjne,
szkolenia, roboty publiczne, sta¿e,
dofinansowanie nowych stanowisk
pracy czy dotacje dla nowych przed-
siêbiorców. Za realizacjê projektu
�Mój cel � moja firma� strzelecki
Urz¹d Pracy zosta³ wyró¿niony
przez Ministra Rozwoju Regionalne-

go, co potwierdza skuteczno�æ i po-
trzebê realizacji tego typu zadañ.
Do�æ burzliw¹ dyskusjê wzbudzi³
projekt uchwa³y w sprawie odwo³a-
nia darowizny nieruchomo�ci na rze-
czy gminy Zawadzkie. Konkretnie �
chodzi o budynek dawnego szpitala
w tej miejscowo�ci, który zosta³ po-
darowany notarialnie samorz¹dowi
gminnemu przez samorz¹d powiatu
2 listopada 2005 r., zgodnie z uchwa³¹
Rady Powiatu z 27 lipca 2005 r. W
akcie notarialnym zawarto zastrze-
¿enie, ¿e obiekt zosta³ przekazany w
darowi�nie �z przeznaczeniem na za-
spokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty gminnej w zakresie ochro-
ny zdrowia i pomocy spo³ecznej�. I
dalej: strony zgodnie o�wiadczy³y, ¿e
w przypadku niewykorzystania nie-
ruchomo�ci na cele zwi¹zane z
ochron¹ zdrowia, darowizna podlega
odwo³aniu.

Informacja o zamiarze sprzeda-
¿y dawnego szpitalnego budynku
przez w³adze gminy Zawadzkie
wzbudzi³a sprzeciw darczyñców �
st¹d projekt uchwa³y, który wzbu-
dzi³ emocje, ale którego ostatecznie
nie poddano pod g³osowanie. Zarów-
no radni powiatu, jak i przedstawi-
ciele gminy Zawadzkie optowali za
swoimi wyborami: z jednej strony
sprzeda¿ budynku, z drugiej � od-
wo³anie darowizny.
Wiceburmistrz Zawadzkiego Janusz

Szampera poinformowa³, ¿e pro-
wadzeniem dzia³alno�ci medycznej w
tym obiekcie nikt nie by³ zaintereso-
wany, bo nie spe³nia on norm wyma-
ganych dla dzia³alno�ci zwi¹zanej z
ochron¹ zdrowia.

Starosta Józef Swaczyna �nie
mo¿na pos¹dzaæ nas o zamach na ten
budynek. Powiat strzelecki sta³ na
czele tych, które najwcze�niej prze-
kaza³y gminom obiekty przychodni.
I z perspektywy czasu widaæ, ¿e trze-
ba by³o wybraæ drogê powiatu kê-
dzierzyñsko-kozielskiego, który dzi�
z dzier¿awy takich obiektów osi¹ga
ponad 1 mln przychodu i przezna-
cza go na potrzeby swojego szpitala
powiatowego.

Radny Jan Cie�li z kolei postulo-
wa³, ¿e nale¿y robiæ wszystko, by
pieni¹dze z ewentualnej sprzeda¿y
przeznaczone zosta³y na rzecz
mieszkañców Zawadzkiego � kon-

kretnie: na remont liceum ogólno-
kszta³c¹cego w Zawadzkiem.

Rozbie¿no�ci co do ostateczne-
go rozwi¹zania kwestii tego budyn-
ku spowodowa³y, ¿e zgodnie z suge-
sti¹ radnego gminy Zawadzkie Józe-
fa Romberga, a potem � wnioskiem
formalnym radnego powiatu Krzysz-
tofa Fabianowskiego � podjêcie
uchwa³y w tej sprawie wycofano z
porz¹dku obrad.

Zgodzono siê wiêc, ¿e najlep-
szym wyj�ciem bêdzie od³o¿enie osta-
tecznych rozstrzygniêæ na pó�niej,
czyli na nastêpn¹ sesjê Rady Powia-
tu, ju¿ po spotkaniu obu zaintereso-
wanych stron, na którym ma doj�æ
do szczegó³owego omówienia
wszystkich problemów. Spotkanie
zaplanowane zosta³o na 7 kwietnia
br. O tym, jakim efektem skoñczy siê
ono � poinformujemy w nastêpnym
numerze naszego dwutygodnika.
W dalszej czê�ci obrad radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
- wspólnego organizowania z Wo-

jewództwem Opolskim doradz-
twa metodycznego nauczycieli
oraz zawarcia umowy w tej spra-
wie,

- uchwalenia Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Op.,

- przyjêcia do realizacji �Powiato-
wego Programu Dzia³añ na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych na
2008 rok w Zakresie Rehabilita-
cji Zawodowej� oraz  �Powiato-

wego Programu Dzia³añ na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych na lata
2008-2010 w Zakresie Rehabili-
tacji Spo³ecznej�,

- okre�lenia zadañ realizowanych
przez Powiat Strzelecki, na któ-
re przeznacza siê w 2008 roku
�rodki Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób  Niepe³no-
sprawnych,

- udzielenia pomocy finansowej dla
gminy Le�nica w formie dotacji
celowej na organizacjê Mi-
strzostw Polski w biegacvh gór-
skich,

- wyra¿enia zgody na zawarcie
przez Zarz¹d Powiatu umowy o
dofinansowanie przedsiêwziêcia
pn.�Wieloetapowa budowa kom-
pleksu zewnêtrznych boisk spor-
towych wraz z zagospodarowa-
niem terenu w LO w Zawadzkiem
� budowa boiska do pi³ki no¿nej
z nawierzchni¹ z trawy synte-
tycznej wraz z czê�ciowym za-
gospodarowaniem terenu� oraz
wystawienia weksla �in blanco�,

- zmiany  bud¿etu powiatu na rok
2008.

Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 30 kwietnia 2008 roku o
godz. 13.00, a jej tematem bêdzie oce-
na realizacji  bud¿etu za 2007 rok oraz
informacja Komendanta Powiatowe-
go Policji o stanie bezpieczeñstwa w
powiecie.

W. Witoñ

Diagram obrazuj¹cy spadek liczby mieszkañców powiatu w wieku przed-
produkcyjnym

Powiat przyjazny dwóm kó³kom
Poznajemy partnerów z Soest

ce do skrócenia dojazdu do wielu
miejsc miasta. Infrastruktura powin-
na byæ mo¿liwie przyjazna rowerzy-
stom, dodatkowo us³ugi powinny byæ
skierowane na potrzeby ruchu rowe-
rowego oraz jego uczestników. Mowa
tu równie¿ o pieszych, deskorolkow-
cach i wrotkarzach oraz motocykli-

stach. Je�li oni wszy-
scy bêd¹ czuli siê w
mie�cie, gminie lub
powiecie bezpiecz-
nie, wówczas otrzy-
muje siê tytu³ �Po-
wiatu Przyjaznego
Rowerzystom�.

Powiat Soest ubiega³
siê o ten tytu³ w roku
ubieg³ym. Decyzja o
jego przyznaniu za-
padnie prawopodob-
nie w kwietniu lub
maju. Stefan Hamme-
ke, odpowiedzialny
za wspó³pracê w
sprawach ruchu ro-
werowego jest pe³en

wiary:
- Powiat od lat bardzo anga¿uje siê w
takie dzia³ania. Ju¿ nasza karta rowe-
rowa pokazuje, jak wiele mo¿liwo�ci
i ofert maj¹ zwolennicy dwóch kó-
³ek. Nasz powiat ma nie tylko ide-
aln¹ topografiê, ale i �wietne warun-
ki, które chcemy ci¹gle ulepszaæ.

20 kwietnia 2008 rozpoczyna siê
akcja rowerowa �Jazda na rower� pod
has³em �powiat Soest w ruchu�. To
�wietna okazja do wyci¹gniecia za-
kurzonych jedno�ladów z piwnicy.
Uczestnicz¹ w niej nie tylko rowe-
rzy�ci, ale i firmy z bran¿y komuni-
kacyjnej, jak np. FahrradBus Towa-
rzystwo Ruchu Drogowego w Powie-
cie Soest, Regionalverkehr Ruhr-Lip-
pe GmbH (RLG). I jedna i druga gru-
pa u¿ytkowników dróg �wietnie bê-
dzie siê uzupe³niaæ: je�li komu� zi-
mowa przerwa odebra³a si³y i kon-
dycjê, ten mo¿e w dowolnym czasie
zatrzymaæ siê na przystanku auto-
busowym linii R 51 i R 61 i razem ze
swoim rowerem wsi¹�æ w autobus
miejski. A¿ do 5 pa�dziernika auto-
busy te bêd¹ regularnie kursowaæ w
niedziele i �wiêta na linii Soest �
Körbecke � Allagen � Warstein i Lip-
pstadt � Erwitte � Anröchte � Belec-
ke w obu kierunkach.

W niedzielê 20 lipca rusza ju¿ po
raz trzeci ��wiêto Siode³ka�. Jest to
najwiêksza impreza rowerowa West-

falii która organizowana jest m.in.
przez miasta Soest i Hamm, gminê
Welver, Ogólnoniemiecki Klub Rowe-
rowy (ADFC) oraz wspierana przez
Powiat Soest.

W tym dniu dla ruchu samocho-
dowego bêdzie zamkniêty 35-kilome-
trowy odcinek drogi z Soest do Ham,
tak, by rowerzy�ci mogli swobodnie
rozkoszowaæ siê westfalskimi wido-
kami. Wzd³u¿ drogi rowerowej staæ
bêd¹ stoiska z zaopatrzeniem w po-
trzebne wêglowodany oraz dobry
humor. I tym razem ci, którzy kon-
dycyjnie nie dadz¹ rady przejechaæ
ca³ego odcinka, mog¹ skorzystaæ z
przejazdu autobusem lub kolejk¹
miejsk¹ oczywi�cie razem ze swoim
rowerem powrotem do Soest lub
Hamm. W ubieg³ym roku w � �wiêcie
Siode³ka� uczestniczy³o 50.000 rowe-
rzystów.

Pomiêdzy tymi wydarzeniami
te¿ nie ma czasy na nudê, poniewa¿
w powiecie Soest organizowane siê
liczne lokalne imprezy wchodz¹ce w
program rowerowy. S¹ to m.in. ��wiê-

to Roweru 2008� w Gasthof Schulte
(nad Möhnesee), który to wraz z To-
uristik GmbH Möhnesee zaprasza na
�Rozgrzewkê� w sobotni wieczór 21
czerwca, po to, by w niedzielê ru-
szyæ z olimpiad¹ rowerow¹. Nied³u-
go w ksiêgarniach uka¿e siê zaktuali-
zowane wydanie mapy rowerowej ze
szlakami turystycznymi �BahnRa-
dRoute Hellweg-Weser�, która do-
stêpna bêdzie w porêcznym forma-
cie.

Wygl¹da na to, ¿e rozpoczêcia se-
zonu rowerowego ju¿ nic nie po-
wstrzyma. No mo¿e prawie nic: w
ostatnich tygodniach powiat Soest
nawiedzi³a nag³a fala zimy, która po-
kry³a wszystko �wie¿ym �niegiem, a
i zapowiadane s¹ kolejne burze �nie-
¿ne i go³oled� na drogach. Pomimo
wielkiego zaanga¿owania powiatu
pozostaje jedynie nadzieja, ¿e �wiê-
ty Piotr pozwoli, by dla wszystkich
fanów jedno�ladów najpó�niej do 20
kwietnia za�wieci³o s³oñce. W prze-
ciwnym razie rowerzy�ci bêd¹ miêli
niespodziewan¹ konkurencjê w po-
staæ sanek.
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