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W trakcie dyskusji nad obszer-
nym materia³em przygotowanym
przez Wydzia³ Dróg Powiatowych
radni zwrócili uwagê przede wszyst-
kim na bezpieczeñstwo na drogach, a
warto dodaæ, ¿e niemal wszystkie
komisje problemowe Rady wcze�niej
przeprowadzi³y tam �wizje lokalne�.
Radni wnioskowali o ustawienie lu-
ster drogowych na najbardziej new-
ralgicznych skrzy¿owaniach m.in.
ulic Dworcowej i Marka Prawego w
Strzelcach Opolskich. Starosta poin-
formowa³ zgromadzonych, ¿e w ra-
mach przebudowy pó³nocnego obej-
�cia miasta rozwa¿ana jest kwestia
budowy ronda w tym miejscu, jed-
nak¿e jest to sprawa do�æ odleg³a.
Radny H. Barton zwróci³ uwagê na
podobn¹ sytuacjê na skrzy¿owaniu
ulic Góry �w. Anny i Porêbskiej w
Le�nicy. Zawieszane lustra w tym
miejscu s¹ jednak notorycznie nisz-
czone, co powoduje sta³e zagro¿enie
w ruchu na tym skrzy¿owaniu. Zwró-
cono równie¿ uwagê, ¿e lustra s¹ ele-
mentem, który poprawia bezpieczeñ-
stwo, ale nic nie zast¹pi ludzkiej prze-
zorno�ci. Radni zapoznali siê rów-
nie¿ z inwestycjami realizowanymi
przez Powiat Strzelecki w tym za-
kresie. Radny Franciszek £upak
stwierdzi³, ¿e  remonty chodników
niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na bezpie-
czeñstwo mieszkañców, a równie¿
maj¹ funkcjê wspomagaj¹c¹ rozwój
estetyki miejscowo�ci. Nikt nie ukry-
wa³ jednak, ¿e inwestycje na drogach
s¹ bardzo kosztowne i Powiatu
Strzeleckiego na powa¿ne zadania nie
staæ.

Dlatego dla Powiatu tak wa¿ne
jest uzyskanie dofinansowania w ra-
mach RPO dwóch powa¿nych zadañ
drogowych: obwodnicy pó³nocnej
Strzelec Opolskich i drogi dojazdo-
wej do lotniska w Kamieniu �l¹skim.

Radna Barbara Ksionsko pyta³a
o przyczyny likwidacji kursu auto-
busowego z Kêdzierzyna do Czêsto-
chowy przez Górê �w. Anny, który
by³ jedn¹ z niewielu mo¿liwo�ci do-
jazdu do Strzelec Opolskich z Wy-
sokiej.

Zaproszony na sesjê Kierownik
Przewozów Pasa¿erskich w strzelec-
kim PKS Antoni Karecki wyja�ni³,
¿e za ten kurs nie odpowiada, gdy¿
jest to kurs innego przewo�nika. Na
pytania z sali, czy nie mo¿na takiego

O nak³adach finansowych i bezpieczeñstwie na drogach

kursu uruchomiæ, Antoni Karecki
stwierdzi³, ¿e �to musi byæ realny
kurs. Dla nas nie ma problemów, aby
taki kurs uruchomiæ. Przewozy na tej
trasie by³y �wiadczone przez firmê
prywatn¹, ale im siê to nie op³aca³o,
wiêc nam pewnie te¿ nie by³oby ³atwo
zapewniæ rentowno�ci tego kursu.�
Radny Krzysztof Fabianowski
mówi³: �warto podziêkowaæ PKS za
przyjêcie gimbusów. Gdyby Gminy
mia³yby siê tym zajmowaæ to by³by
to najdro¿szy transport na �wiecie.
W poprzednich latach podjêto ró¿ne
dzia³ania, które zwiêkszy³y przycho-
dy firmy, zró¿nicowa³y tabor, ale
zawsze jest jaki� okres, który firma
mo¿e wytrzymaæ bez inwestycji. Nie
chcia³bym komentowaæ obecnej sy-
tuacji w firmie i ró¿nych wydarzeñ
które mog¹ mieæ miejsce. Ka¿da fir-
ma mo¿e doprowadziæ do sytuacji w
której mo¿na �przeje�æ� w³asny ma-
j¹tek i obiekt. Mówi³ Pan (Antoni
Karecki) o sytuacji, ¿e dzia³ania pry-
watyzacyjne mog¹ doprowadziæ do
istotnego obciêcia kursów PKS. Wie-
lu z nas ma pewnie samochód, ale nie
wszyscy. PKS pe³ni wiêc istotn¹
rolê.�

Radny Cie�lik pyta³ �czy rozpo-
znaje siê potrzeby komunikacyjne i
w jaki sposób? T³umaczenie, ¿e na
niektóre kursy nie ma chêtnych, wy-
nika z faktu, ¿e ludzi siê odzwyczaja
od jazdy autobusem. Inna sprawa jak
wygl¹da komunikacja PKS w sobo-
ty, niedziele i dni �wi¹teczne? Nie ma
¿adnej komunikacji! A zapotrzebowa-
nie na takie kursy jest.�

Antoni Karecki stwierdzi³, ¿e
PKS przez ca³y rok monitoruje sys-
tem po³¹czeñ autobusowych pod k¹-
tem op³acalno�ci, s¹ równie¿ zbiera-
ne wnioski pasa¿erów.
Radni mówili równie¿ o potrzebie
dostosowania po³¹czeñ PKS do roz-
k³adu jazdy PKP (Jerzy Krupok),
zadano równie¿ pytanie o cenê bile-
tów, które zdaniem radnego Jana Bo-
gusza s¹ w porównaniu do innych
przewo�ników do�æ wysokie.
Przedstawiciel PKS stwierdzi³, ¿e
obni¿enie cen wp³ynie na likwidacjê
dalszych po³¹czeñ i nie zagwarantuje
odpowiedniej komunikacji w regionie,
która i tak w wielu przypadkach jest
ma³o dochodowa.

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

- uchylenia uchwa³y Nr XI/103/07
Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 26 wrze�nia 2007 r. w spra-
wie najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz warto�ci jed-
nego punktu w kategorii zaszere-
gowania dla pracowników samo-
rz¹dowych zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych Powia-
tu Strzeleckiego

- ustalenia najni¿szego wynagro-
dzenia zasadniczego oraz warto-
�ci jednego punktu w kategorii za-
szeregowania dla pracowników
samorz¹dowych zatrudnionych
w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych,

- okre�lenia rodzajów �wiadczeñ
przyznawanych w ramach pomo-
cy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobu ich
przyznawania

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

- Zmiany zwi¹zane s¹ z reorgani-
zacj¹ Wydzia³ów Inwestycji i Zarz¹-
dzania Funduszami i Wydzia³u  Dróg
Powiatowych. Nie uda³o siê pozy-
skaæ nowych pracowników do tych
Wydzia³ów, wiêc postanowili�my
przenie�æ sprawy zamówieñ pu-
blicznych do Wydzia³u Mienia Po-
wiatu. Nast¹pi³a w zwi¹zku z tym
zmiana nazwy Wydzia³u MP na Wy-
dzia³ Zamówieñ Publicznych i Mie-
nia Powiatu. Wszystkie zmiany re-
gulaminu nie spowoduj¹ zmian w ilo-
�ci etatów.
- ustalenia wynagrodzenia Prze-

wodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu
Strzeleckiego,Podwy¿ka wyna-
grodzenia Starosty zwi¹zana jest
z podwy¿kami dla pracowników
Starostwa, które wprowadzono
od 1 lipca br. �rednio o 300 z³
brutto na etat. Po podwy¿ce pen-
sja Starosty wzros³a do 10040 z³
brutto;

- wyra¿enia zgody na zawarcie

przez Zespó³ Opieki Zdrowot-
nej w Strzelcach Op. umowy
dzier¿awy nieruchomo�ci. Doty-
czy to ustawienia na terenie szpi-
tala billboardu jednej z wielkich
sieci handlowych i jej sklepu w
Opolu za kwotê  nieca³ych 5000
z³otych rocznie. Sprawa nie zo-
sta³a zbyt przychylnie przyjêta
przez radnych, protestuj¹cych
przeciwko robieniu ze Strzelec
�reklamowiska�. Jednak dla szpi-
tala liczy siê ka¿da kwota, któr¹
mo¿na zarobiæ � ten argument
przewa¿y³ i w g³osowaniu zwo-
lennicy ustawienia reklamy zwy-
ciê¿yli jednym glosem;

- zasad zbywania, wydzier¿awia-
nia, oddania w najem, u¿ytkowa-
nia lub u¿yczenia maj¹tku trwa-
³ego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Strzelcach Op.

- zmiany Uchwa³y Nr XVI/155/08
Rady Powiatu Strzeleckiego z
27.02.2008 r. w sprawie zaopi-
niowania planu finansowego i in-
westycyjnego na rok 2008 Zespo-
³u Opieki Zdrowotnej w Strzel-
cach Op.,

- zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej z s. w Strzelcach Op. za
okres od 1 stycznia 2007 r. do 31
grudnia 2007 r.

 - zmiany bud¿etu Powiatu Strze-
leckiego na rok 2008

Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 30 lipca 2008 roku o godz.
13.00, a jej tematem bêdzie sytuacja
w s³u¿bie zdrowia i przedstawienie
informacji wynikaj¹cych z analizy
o�wiadczeñ maj¹tkowych radnych i
kierowników jednostek organizacyj-
nych powiatu.

W. Witoñ

25 czerwca 2008 roku odby³a siê XX sesja Rady Powiatu. G³ównym je
tematem by³a debata drogowa i �rodki lokalnego transportu zbiorowego.
Nic dziwnego, ¿e radni tym zagadnieniom po�wiêcili ponad 4 godziny.

Stan obiektów mostowych Powiatu Strzeleckiego
Zasady oceny obiektów mostowych

Podzia³ obiektów mostowych z uzyskan¹
ocen¹ techniczn¹ - �rednia arytmetyczna

W tym roku po raz pierwszy przy-
znano 10 nagród specjalnych oraz 8
nagród indywidualnych, jak równie¿ na-
grodê zbiorow¹. Zwyciêzcy podczas
oficjalnego rozdania nagród, które od-
bêdzie siê w grudniu 2008 po 1 750 euro.
Oprócz tego przewidziane s¹ równie¿
nagrody pieniê¿ne wed³ug uzyskanych
miejsc. 10 nagród specjalnych, 8 indy-
widualnych i nagroda zbiorowa to kwo-
ta po 400 euro.

Celem konkursu jest przede wszyst-
kim polepszanie jako�ci ¿ycia na wsi
poprzez obywatelskie zaanga¿owanie,
w³asn¹ inicjatywê oraz wzajemn¹ po-
moc, jak równie¿ poprawa bazy gospo-
darki wiejskiej oraz wzmocnienie han-
dlu i rzemios³a. Oprócz budynków oraz
ich fasad oceniane by³y równie¿ ogro-
dy oraz powierzchnie niezabudowane,
sady oraz krajobraz w wiosce. Nowym
elementem oceny s¹ rozwój gospodar-
czy, us³ugi oraz inicjatywy ekonomicz-
ne mieszkañców oraz miejscowych
przedsiêbiorstw. Tu nale¿¹ sklepy, ban-

Wsie piêknieja po obu stronach granicy
ki, i inni miejscowi us³ugodawcy jak
równie¿ bezpo�redni sprzedawcy p³o-
dów rolniczych oraz rzemie�lnicy. Oce-
nie poddano tak¿e nowo utworzone
miejsca pracy w rzemio�le, handlu, tu-
rystyce oraz w gastronomii.

Konkurs �Nasza wie� ma przy-
sz³o�æ� zosta³ rozpisany przez Mini-
sterstwo Ochrony �rodowiska, Rolnic-
twa i Ochrony Konsumentów Pó³noc-
nej Nadrenii-Westfalii. Od ponad 47 lat
konkurs jest motorem rozwoju wsi, ale
dzi� d³ugofalowy rozwój oraz zaanga-
¿owanie mieszkañców s¹ bardziej ak-
centowane ni¿ wcze�niej. To jest w³a-
�nie celem konkursu, aby przedstawiæ
ró¿norodno�æ pe³nionych przez wsie
funkcji oraz zaprezentowaæ godne na-
�ladowania przyk³ady. Konkurs ma mo-
tywowaæ powstawanie nowych per-
spektyw dla wsi oraz ca³ego regionu.
Te cele odpowiadaj¹ równie¿  wymo-
gom lokalnej Agendy 21.
Konkurs spe³nia cztery g³ówne cele:
· Poprzez wspó³pracê wzmocnione

s¹ wspólnota i odpowiedzialno�æ za
przestrzeñ ¿yciow¹.

· Wykorzystuje siê potencja³ wsi, by
zapewniæ powstanie nowych miejsc
pracy, np. w rolnictwie, handlu i
rzemio�le.

· Rozwija siê wygl¹d zewnêtrzny wsi
z zachowaniem historycznego bu-
downictwa oraz wiejska specyfik¹.

· Wzmocnienie �wiadomo�ci natury
oraz �rodowiska poprzez pielêgna-
cjê oraz zachowanie krajobrazu na-
turalnego i kulturowego.
Na szczeblu powiatowym w kon-

kursie udzia³ wziê³o 31 wiosek. Aby
zrównaæ szanse konkuruj¹cych wiosek,
w 1996 roku wyodrêbniono dwie wcze-
�niej wspomniane kategorie. Powiaty
przekazuj¹ do Izby Rolniczej w Pó³-
nocnej Nadrenii- Westfalii miejscowo-
�ci, które zwyciê¿y³y w poszczególnych
powiatach, te zostaj¹ odznaczone me-
dalami oraz dyplomami. W sk³ad ko-
misji ds. oceny wchodzi po jednym
przedstawicielu z ka¿dego ugrupowania

zasiadaj¹cego w Radzie Powiatu Soest,
przedstawiciele urzêdu ds. polityki
agrarnej, Zwi¹zku Kobiet Wiejskich,
urzêdu ds. rozwoju powiatu. od pocz¹t-
ku istnienia konkursu, czyli od 1963 a¿
do dnia dzisiejszego udzia³ w im wziê³o
534 uczestników z wiosek w ca³ym po-
wiecie Soest.
Konkurs promuje
wspó³zawodnictwo
oraz zaanga¿owanie
spo³eczne. Skutki
ruchu demograficz-
nego to nowe wy-
zwania dla prze-
strzeni wiejskiej. To
nowa organizacja
opieki duszpaster-
skiej, zamykanie
szkó³ wiejskich, re-
dukcja przedszkoli,
likwidacja wiejskich
miejsc pracy oraz
pustostany w zabu-
dowie wiejskiej.

Konkurs ten daje szansê rozwoju oraz
przekszta³cania ¿ycia na wsi.
Ze 183 wiosek w powiecie Soest 161
spe³nia za³o¿enia udzia³u w konkursie,
gdy¿ reszta miejscowo�ci ma powy¿ej
3 000 mieszkañców.

T³um. Joanna Koszela

Poznajemy partnerski powiat Soest
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