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- Zacznijmy jednak od zadañ zwi¹-
zanych z o�wiat¹. Wypada³oby w
tym miejscu powtórzyæ to, o czym
ju¿ kilkakrotnie mówili�my, a wiêc
dzi� � tylko wyliczenie w telegraficz-
nym skrócie. Uda³o siê na tyle zak-
tywizowaæ nauczycieli, ¿e w tego-
rocznej edycji grantów wykorzysta-
na zosta³a ca³a pula �rodków wyasy-
gnowanych przez powiat na zajêcia
pozalekcyjne � w odró¿nieniu od
roku poprzedniego. Po drugie � po-
prawi³a siê nasza baza edukacyjna. I
nie tylko chodzi tu o lepsze wyposa-
¿enie szkó³ w sprzêt, ale i ca³¹ szkoln¹
infrastrukturê � bazê kszta³cenia za-
wodowego, centrum egzaminacyjne,
zaplecze sportowo-rekreacyjne, a
tak¿e modernizacjê obiektów. Tu
chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e od 8 lat te
placówki o�wiatowe, dla których
powiat jest organem prowadz¹cym,
funkcjonuj¹ nie tylko w oparciu o
�go³¹� subwencjê; na wszystkie in-
westycje w tym okresie uda³o siê nam
pozyskaæ pieni¹dze ze �róde³ ze-
wnêtrznych. Cieszy te¿, ¿e w ramach
promocji powiat strzelecki by³ wspó³-
organizatorem i wspó³finansuj¹cym
wiele przedsiêwziêæ edukacyjnych.
Niektóre z nich zaowocowa³y publi-
kacjami, zwi¹zanymi z nauczaniem o
�naszej ma³ej ojczy�nie�, jak i o jej
historii � zarówno w ujêciu przy-
czynkarskim, jak i ogólnym.
- Domy Pomocy Spo³ecznej rów-
nie¿ wymaga³y sporych nak³adów:
wszystko po to, by dostosowaæ je
do nowych standardów � zgodnie z
wymogami. Wcale nie by³o to proste
ani krótkotrwa³e dzia³anie: moderni-
zacja w DPS Le�nica trwa³a prawie 3
lata, ale dziêki niej mamy aneksy ku-
chenne z ³azienkami. To samo zrobi-
li�my w DPS w Szymiszowie, ale tam
nie zakoñczy³y siê jeszcze wszyst-
kie prace � trwa budowa oczyszczal-
ni �cieków, a to jest istotne przy bra-
ku komunalnej sieci kanalizacyjnej.

wiêcej  pieniêdzy � mogli�my wiêcej
zrobiæ, choæby podj¹æ siê moderni-
zacji obiektów, które czeka³y na to
ca³e lata. Ze �rodków pomocowych
realizowali�my tak du¿e zadania, jak
inwestycja drogowa w £¹kach Ko-
zielskich,  modernizacja ogrzewania
w SOSW w Le�nicy (o czym mo¿e-
cie Pañstwo przeczytaæ w innym
miejscu) czy modernizacja naszej
�ku�ni inetelektualnej�, czyli Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, który zy-
ska³ równie¿ now¹ halê sportow¹ i
boiska.

Du¿e �rodki zewnêtrzne uda³o siê
zdobyæ Powiatowemu Urzêdowi
Pracy z Euroepjskiego Funduszu
Socjalnego.

Wspomnieæ te¿ nale¿y o nak³a-
dach na ochronê zabytków (ko�cio³a
�w. Wawrzyñca i �w. Barbary w
Strzelcach, w Uje�dzie i Jemielnicy,
zabytkowego cmentarza w Kielczy i
odrestaurowanie kaplic drogi krzy-
¿owej na Góze �w. Anny) i o wspar-
ciu dla naszych DPS-ów w Kad³ubie
i Zawadzkiem.

Jednym z priorytetów w naszej
dzia³alno�ci by³ strzelecki szpital.
Pamiêtamy pocz¹tki kadencji, gdy  w
wyniku zmniejszenia kontraktu pra-
wie o 30 proc. ZOZ w³a�ciwie mia³
tylko pieni¹dze na wyp³aty. Trzeba
przyznaæ, ¿e samorz¹d powiatu
stan¹³ wtedy na wysoko�ci zadania:
najpierw udzieli szpitalowi kredytu
w wysoko�ci 1,5 mln z³, a potem dal-
szych � w sumie ok. 2,5 mln z³. Bar-
dzo unowocze�nione zosta³o wypo-
sa¿enie i aparatura, ale te¿ poprawi³a
siê kondycja finansowa szpitala; nie
zalega wobec swojego personelu z
wyp³atami, a to oczywi�cie wp³ywa
na atmosferê w zespole. Ta z kolei

Ca³kiem dobre lata Wiêksza kasa, wiêksze mo¿liwo�ci
Przewidujemy, ¿e w nied³ugim czasie
konieczne stanie siê zwiêkszenie per-
sonelu w Domu w Szymiszowie:
zw³aszcza ilo�ci pielêgniarek i tera-
peutów, bo coraz wiêcej mieszkañców
trafia do nas w z³ym stanie. I tu chcia³-
bym wskazaæ na niepokoj¹ce zjawi-
sko: domy pomocy spo³ecznej zaczê-
³y zastêpowaæ zak³ady opiekuñczo-
lecznicze, choæ ich funkcja jest inna.
Maj¹ byæ one domami pogodnej je-
sieni, niweluj¹cymi osamotnienie, z
zapleczem przystosowanym do za-
jêæ rekreacyjnych i terapeutycznych.
- Wspomnieæ te¿ nale¿y o bardzo
pozytywnych zmianach w szpitalu.
Informowali�my o nich szeroko, dzi�
wiêc dopowiedzmy tylko, ¿e choæ
poprawa warunków jest znaczna w
porównaniu ze stanem sprzed kilku
lat, to w perspektywie chcieliby�my,
by by³o jeszcze lepiej. Wydaje siê jed-
nak, ¿e zakup niezbêdnej, a bardzo
drogiej aparatury lub sprzêtu (my�lê
tu o rentgenie cyfrowym czy tomo-
grafie komputerowym) nie bêdzie
mo¿liwy bez bardziej zdecydowane-
go ni¿ dot¹d finansowego wsparcia sa-
morz¹dów gminnych.
- Na koniec chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ za czteroletni¹ wspó³-
pracê wszystkim radnym z Rady
Powiatu, szczególnie tym z Komisji
Edukacji za partnerskie wsparcie,
g³ównie w zakresie zadañ zwi¹zanych
z edukacj¹ i promocj¹, a tak¿e za s³o-
wa konstruktywnej krytyki w sytu-
acjach, w których by³y potrzebne.
Mniej by³o w mijaj¹cej kadencji s³ow-
nych utarczek, a wiêcej merytorycz-
nej  dyskusji, choæ nie zabrak³o pole-
mik politycznych. Okaza³o siê jed-
nak przy nich, ¿e mo¿na ró¿niæ siê
pogl¹dami, a w sprawach istotnych
dla spo³eczeñstwa powiatu � stwo-
rzyæ bazê do zawierania kompromi-
su. To tworzy zupe³nie now¹ jako�æ
w samorz¹dowej rzeczywisto�ci.
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przek³ada siê na ogóln¹ atmosferê w
szpitalu. W efekcie � pacjenci chc¹
siê tu leczyæ: oko³o jedna czwarta
doros³ych pacjentów i ok. 50 proc.
przychodz¹cych tu na �wiat malu-
chów nie jest mieszkañcami powia-
tu strzeleckiego. Oznacza to, ¿e szpi-
tal staje siê placówk¹ ponadregio-
naln¹ i to dobrze �wiadczy o zatrud-
nionej tu kadrze. W tym miejscu bar-
dzo serdecznie chcia³bym podziêko-
waæ ca³emu personelowi i dyrekcji
za to, ¿e nie tylko nie opu�cili szpi-
tala w najtrudniejszych czasach, ale
i wszyscy pomagali wyj�æ z kryzy-
su.

Kolejn¹ �dzialk¹�, na której
chcia³bym siê zatrzymaæ przez
chwilê, to oczywi�cie drogi i trans-
port. Tylko w tym roku wydali�my
na to 7,5 mln z³! ¯aden inny powiat
w województwie opolskim tyle nie
wyda³. Faktem jest, ze konieczne
by³o zaci¹gniêcie kredytu na moder-
nizacjê dróg, ale po tak ostrej zimie
nie wyobra¿¹m sobie, jak one wy-
gl¹da³yby bez dodatkowych �rod-
ków.

Wspania³¹ spraw¹ jest wspó³-
praca z burmistrzami i wójtami na-
szego powiatu, którzy uczestnicz¹ i
w partycypuj¹ w po³owie kosztów
budowy czy modernizacji chodni-
ków wzd³u¿ dróg powiatowych bie-
gn¹cych przez so³ectwa.

To du¿a sprawa, ale chcia³oby
siê nieco wiêcej. Dzi�, z perspekty-
wy mijaj¹cych 4 lat, mo¿emy stwier-
dziæ, ¿e - generalnie rzecz ujmuj¹c �
powiaty jako struktura samorz¹do-
wa sprawdzi³y siê, przyda³yby siê
im jednak zdecydowanie wiêksze
uprawnienia. My�lê tu choæby o
wspólnej z gminami gospodarce �cie-

kami czy odpadami sta³ymi. Uwa¿am
na przyk³ad, ¿e w powiecie powinno
funkcjonowaæ tylko jedno wysypisko
�mieci, a nie jak jest dotychczas � od-
rêbne w ka¿dej z gmin. W zaprzyja�-
nionym z nami powiecie Soest, na te-
renie którego mieszka 320 tysiêcy
mieszkañców jest tylko jedno sk³ado-
wisko odpadów!

Na pewno du¿ym wyzwaniem dla
przysz³ej Rady Powiatu i przysz³ego
starosty bêdzie absorpcja unijnych
�rodków, które szerokim strumieniem
maj¹ pop³yn¹æ w latach 2007-2013.
Przypomnê, ¿e ju¿ dzi� cierpimy na
brak firm, które by chcia³y realizowaæ
niektóre nasze zadania, choæby drogo-
we. T³umacz¹, ¿e z jednej strony maj¹
problemy z materia³ami budowlany-
mi (¿wir, cement, kamieñ), a z drugiej
� z pozyskaniem pracowników przy
obecnej wysoko�ci zarobków. Dlate-
go w³a�nie mam obawy, ¿e bardzo trud-
no bêdzie wykorzystaæ unijne pieni¹-
dze, gdy na lokalnym rynku nie po-
prawi siê koniunktura.

Tego ¿yczê nowym w³adzom sa-
morz¹dowym, a równocze�nie dziê-
kujê wszystkim moim wspó³pracow-
nikom. Oni, wbrew obiegowej opinii o
popijaj¹cych przez ca³y dzieñ kawê i
przek³adaj¹cych papiery z miejsca na
miejsce urzêdnikach, bardzo anga¿uj¹
siê we wszystkie zadania. To fachow-
cy, staraj¹cy siê s³u¿yæ ludziom, do
czego przecie¿ samorz¹d jest powo³a-
ny.

Dziêkujê tak¿e kierownikom
wszystkich jendostek organizacyjnych
Powiatu za to, ¿e swoim zaanga¿owa-
niem podnosili presti¿ swoich placó-
wek.
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�Lokalne centrum rozwoju w
£¹kach Kozielskich � moderniza-
cja ci¹gu komunikacyjnego wsi �
droga 1434 O� to pe³na nazwa naj-
wiêkszej inwestycji drogowej Po-
wiatu Strzeleckiego, realizowanej
w ci¹gu ostatnich o�miu lat.

Ogromnym wyzwaniem by³ re-mont mostu drogowego nad rzek¹Ma³a Panem w Staniszczach Ma³ych,która to inwestycja realizowana dwu-etapowo w latach 2004 i 2005 kosz-towa³a ³¹cznie 700 tysiêcy z³otych.
Dziêki uzyskaniu dofinansowania zMinisterstwa Infrastruktury w kwo-cie 300 tysiêcy z³otych, mo¿liweby³o tak¿e rozpoczêcie innego, bar-dzo drogiego, remontu drogi powia-towej 1401 na odcinku Le�nica � Li-chynia. Realizowana aktualnie prze-
budowa konstrukcji jezdni tej drogiwraz z poszerzeniem opiewa na war-to�æ umown¹ 734 tysiêcy z³otych.Jak zatem widaæ Powiat Strze-lecki realizuje coraz bardziej skom-plikowane oraz kosztowne inwesty-

cje drogowe. Podane powy¿ej kwo-ty mog¹ obrazowaæ jedynie skalêpotrzeb inwestycyjnych na drogachpowiatowych, konfrontacja mo¿li-wo�ci finansowych z potrzebami jestjednak pora¿aj¹ca. Szczególnie do-
brym i chyba najlepszym przyk³a-dem na poparcie tej tezy jest inwe-stycja w £¹kach Kozielskich.Modernizacja tej drogi planowa-na by³a przez Zarz¹d Powiatu Strze-leckiego od wielu lat. Historiê starañ
mieszkañców oraz okoliczno�ci po-zyskania dofinansowania ze �rod-ków unijnych dla przedmiotowej in-westycji, opisywali�my NaszymCzytelnikom we wcze�niejszychnumerach. Kwota niewiele ni¿sza odpó³tora miliona z³otych to warto�æ
zadania w £¹kach Kozielskich, po-legaj¹cego na przebudowie odcinkadrogi d³ugo�ci 1.200 m. W ramachprzebudowy zosta³ zbudowanynowy chodnik po jednej stronie dro-gi, zbudowano kanalizacjê desz-
czow¹ d³ugo�ci ponad 900 m., wy-

konano remont nawierzchni bitumicz-
nej na powierzchni 6.310 m2. Jak za-tem widaæ zakres robót by³ komplek-sowy, gwarantuj¹cy uzyskanie pe³ne-go efektu funkcjonalnego oraz trwa³o-�ci technicznej. Skuteczne odwodnie-nie pasa drogowego za pomoc¹ kana-
lizacji deszczowej wraz z wielomaurz¹dzeniami technicznymi, bezpie-czeñstwo ruchu pieszych � chodniki,zjazdy do posesji, zatoka autobuso-wa, nowa nawierzchnia asfaltowa ztrwa³ych mieszanek, odpowiednio
wyprofilowana i równa; to w³a�nieg³ówne wyznaczniki tej zrealizowa-nej ju¿ inwestycji.Roboty w £¹kach Kozielskichtrwa³y trzy miesi¹ce, od pocz¹tkusierpnia wykonawca z du¿ym rozma-
chem przyst¹pi³ do robót, postêp ro-bót by³ zgodny z za³o¿onym na po-cz¹tku harmonogramem. Na dzieñ dzi-siejszy rozpoczêto czynno�ci odbio-rowe, które maj¹ za zadanie spraw-dzenie prawid³owo�ci wykonanych
robót, wykazanie i usuniêcie wszel-kich usterek, do odbioru robót Zarz¹dPowiatu Strzeleckiego zaprosi³ tak¿eradê so³eck¹ oraz wszystkich zainte-resowanych mieszkañców.Zrealizowana inwestycja imponu-
je swoim rozmachem, funkcjonalno-�ci¹ oraz zakresem techniczno - u¿yt-kowym. Znaczne podwy¿szenie pa-rametrów technicznych drogi powia-towej ca³kowicie zmieni³o obraz i wi-zerunek miejscowo�ci. Zdjêcia fatal-
nego stanu drogi przed rozpoczêciemrobót, pozostan¹ ju¿ tylko dokumen-tacj¹ archiwaln¹.Co istotne, ponad milion to �rod-ki zewnêtrzne uzyskane w ramachZintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego.

Andrzej Ful

Najwiêksza inwestycja

Przebudowa drogi powiatowej w Suchej � II etap inwestycji obejmuj¹cej re-
mont kapitalny nawierzchni, budowê chodnika i wykonanie  �cieku � koszto-
wa³a 449.808,17 z³

Du¿o na drogi
Na inwestycje w modernizacjê i przebudowê dróg powia-
towych przeznaczono w latach 2002-2006 oko³o 11 mln
z³otych.

Most w Staniszczach - za ok. 700 tys. z³


