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Sesja Rady Powiatu
Drogi dla wnuków

Wprowadzeniem do debaty po
przerwie by³a prezentacja materia³ów
przez Naczelnika Wydzia³u Dróg Po-
wiatowych, Andrzeja Fula. W swoim
wyst¹pieniu skupi³ siê g³ównie na wiel-
ko�ci nak³adów finansowych przezna-
czonych na drogi powiatowe w ci¹gu
minionej dekady oraz realizowanych w
tym roku. Radni zapoznali siê równie¿
z danymi na temat natê¿enia ruchu na
naszych drogach. Na koniec powiedzia-
no parê s³ów o planowanych inwesty-
cjach na przysz³o�æ.

Radny Franciszek £upak: - Ko-
misja bud¿etu na wyjazdowym posie-
dzeniu oceni³a, ¿e  postêp prac na obej-
�ciu pó³nocnym jest wysoce zaawanso-
wany. W prasie pojawi³y siê artyku³y o
nie do koñca poprawnej konstrukcji
ronda. Wczoraj, stoj¹c z dala, komisja
mia³a mo¿liwo�æ obserwowania ruchu w
tym miejscu. Dla kierowców jad¹cych
wolno rondo jest bezpieczne i maj¹ oni
wystarczaj¹co miejsca na manewry. Dwa
bardzo du¿e samochody ciê¿arowe prze-
jecha³y przez to rondo bardzo szybko i
te¿ siê zmie�ci³y, nie naruszaj¹c kon-
strukcji ronda. Wed³ug relacji  naczelni-
ka wydzia³u dróg wjazd od strony ul.
Cementowej jest trochê za w¹ski i ³uk
zostanie poprawiony, a latarnia prze-
stawiona. Nastêpnie Komisja uda³a siê
do Jemielnicy. Jad¹c stamt¹d w kierun-
ku B³otnicy obejrzeli�my nasze przy-
sz³e wydatki - chodzi o drogê Jemielni-
ca-Centawa. Widaæ tam wyra�nie szkody
zwi¹zane z przekierowaniem ruchu na
czas remontu drogi Strzelce- Jemielni-
ca. Po przystankach w B³otnicy, Balca-
rzowicach, Nogowczycach, Sieroniowi-
cach oraz Jaryszowie gdzie ogl¹dali�my
rezultaty prac, dotarli�my do odcinka
Ujazd Piaski � Kêdzierzyn-Ko�le. Na
razie zosta³ on wstêpnie poprawiony,
by nie by³ tak uci¹¿liwy przy je�dzie
samochodem, natomiast inwestycja jest
zaplanowana na przysz³y rok. By móc
poprawiæ stan po³owy naszych dróg,
trzeba - tak jak naczelnik Ful ju¿ po-
wiedzia³ - 20 lat i nak³ady rzêdu 12,2
mln z³otych rocznie. Je�li zrobimy to w
20 lat, to po tym czasie druga po³owa
dróg nie bêdzie w najlepszym stanie.

Radny Stanis³aw Tubek stwier-
dzi³, ¿e je�li w ostatnich 10 latach wy-
dano 35 mln, w tym roku 10 mln, a
potrzeby na modernizacjê (nie wlicza-
j¹c w to inwestycji mostowych) wynosz¹
211 milionów, to rachunek jest prosty:
aby zaspokoiæ wszystkie drogowe po-
trzeby Powiatu Strzeleckiego potrzeba
grubo ponad pó³ wieku! Wiadomo, ma-
rzeniem jest rocznie wydawaæ ponad 12
milionów, prawdopodobnie jednak to
niemo¿liwe. Je�li Powiat Strzelecki bê-
dzie wydawa³ na drogi tyle, ile teraz, to
i tak bêdzie dobrze. Zreszt¹ nigdy nie
by³o tak, by na bie¿¹co mo¿na by³o za-
spokoiæ wszelkie potrzeby.
 Radny Jan Bogusz mówi³: - Z ¿alem
patrzy³em na prace wykonane na po-
szczególnych drogach powiatowych.
Wra¿enie robi rozmach prac i sposób
ich wykonywania. Szkoda, ¿e nie wszê-
dzie s¹ wykonywane. Mam takie wra-
¿enie, ¿e drogi w gminie Strzelce Opol-
skie nie znajduj¹ siê na terenie powiatu
strzeleckiego, bo jako�æ prac w gminie
Strzelce Opolskie odbiega od nich. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e mimo zapewnieñ
usuniêcia zastoin i innych niedoci¹gniêæ
nie ruszono palcem. Przyk³adem mog¹
tu byæ ul. Wolno�ci w Szymiszowie, ul.
Wolno�ci w Ro¿ni¹towie, zastoiny przed
szko³¹, przed budynkiem ochotniczej
stra¿y po¿arnej w Szymiszowie. By³y
zg³aszane uwagi, spostrze¿enia miesz-
kañców gminy Strzelce Opolskie co do
zakresu  robót na ul. 1 Maja w Strzel-
cach Opolskich: braku �cie¿ki rowero-
wej, braku chodnika, braku rowów prze-
pustowych. Mam nadziejê, ¿e zostanie
to uwzglêdnione na dalszym etapie prac.
W zaprezentowanych materia³ach zo-
sta³y przedstawione wyniki dofinanso-
wania przez poszczególne gminy w la-

tach 1999-2009. Oczekiwa³bym, by
Wydzia³ Dróg Powiatowych przedsta-
wi³ te¿ wska�nik wysoko�ci dofinanso-
wania przez Powiat Strzelecki na jeden
kilometr drogi w poszczególnych gmi-
nach.

Radny Stanis³aw Krawiec
te¿ odwo³a³ siê do materia³ów sesyj-
nych i zapyta³, dlaczego napisano, ¿e
wykonano nawierzchniê bitumiczn¹ na
ul. Osieckiej na odcinku po rozebra-
nym wiadukcie: mia³o to byæ we wrze-
�niu 2008. Dzi� mamy czerwiec 2009 i
jak nie by³o uzupe³nieñ mas¹ bitu-
miczn¹, tak nie ma. Kiedy wreszcie
bêdzie? Chcia³bym równie¿ zadaæ py-
tanie panu staro�cie: droga Podborza-
ny � Osiek to ju¿ nie jest droga powia-
towia, to ju¿ nawet nie jest droga poli-
gonowa. Tam ju¿ jest katastrofa. Czy
bêd¹ uzupe³nienia mas¹ bitumiczn¹, czy
cokolwiek bêdzie z ni¹ robione? Gor-
szej drogi od drogi 1804 O w powiecie
chyba nie ma. Jak siê nie mylê, trzy
lata temu mówi³ mi pan, ¿e projekt
zosta³ zrobiony i wyst¹piono do woje-
wody o dofinansowanie. Chcia³bym wie-
dzieæ, co z tym projektem siê sta³o?

Andrzej Ful: -  Na odcinku ul.
Osieckiej wykonano I etap inwestycji
w roku ubieg³ym na warto�æ 43.705 z³o-
tych. W kolumnie jest podany okres
zakoñczenia robót zrealizowanych na
tym etapie. Pozosta³y zakres robót do
wykonaniu obejmuje na³o¿enie na-
wierzchni na warto�æ ponad 100 tys.
z³otych. Takich �rodków w bud¿ecie
Powiatu Strzeleckiego w tym roku nie
ma. W ramach planowanych remon-
tów masami bitumicznymi nawierzch-
ni dróg powiatowych zostanie wyko-
nana odnowa nawierzchni na ulicy
Osieckiej w obrêbie z ulic¹ Zak³adow¹,
w miejscach gdzie jest to najbardziej
potrzebne. Uzupe³nienie pozosta³ej
czê�ci nawierzchni mo¿e zostaæ wyko-
nane w roku przysz³ym. Je�li chodzi o
Szymiszów i ulicê Wolno�ci w ramach
przygotowanych materia³ów do prze-
targu publicznego na zadanie pod nazw¹
�Remont nawierzchni dróg powiato-
wych masami bitumicznymi na gor¹-
co� zosta³y przewidziane i ujête odcin-
ki w miejscowo�ci Szymiszów. Wyko-
nane prace na kwotê bodaj¿e 50 lub 60
tysiêcy z³otych powinny w znaczny
sposób poprawiæ odwodnienie tej ulicy.
W ramach robót planowanych ujête jest
odnowienie nawierzchni na skrzy¿owa-
niu w okolicach szko³y oraz wykona-
nie wciêcia naprzeciwko sklepu. Taki
zakres zosta³ przygotowany do zamó-
wienia publicznego. Je¿eli chodzi o do-
kumentacjê projektow¹, to istnieje do-
kumentacja przebudowy drogi powia-
towej 1804 O Podborzany - Osiek. W
razie potrzeby w ka¿dej chwili mo¿na
do niej powróciæ. Oczywi�cie koniecz-
ne jest wykonanie aktualizacji technicz-
nej i aktualizacji kosztorysowej, jed-
nak to nie powinno byæ problemem w
ewentualnym rozpoczêciu zaprojekto-
wanej inwestycji.

Starosta Józef Swaczyna: - W
roku 2009 bêdzie mo¿emy przeznaczyæ
nawet 10 mln na inwestycje. W przy-
sz³ym roku ze wzglêdu na wydolno�æ
naszego powiatu oraz sytuacjê gospo-
darcz¹ w kraju mo¿emy powiedzieæ, ¿e
jak bêdzie 5 mln, to ju¿ bêdzie du¿o.
Samorz¹d w Polsce da³ siê wpu�ciæ w
kwestie przejêcia ulic jako drogi po-
wiatowe. Wszystkie powiaty w Polsce
powinny zmusiæ gminy do zabrania
tego, co nie jest drog¹ powiatow¹:
mo¿emy tu mówiæ o ok. 30 %, które
nie s¹ drogami powiatowymi. Droga
Wolno�ci w Szymiszowie nie jest drog¹
powiatow¹, droga w Ro¿ni¹towie rów-
nie¿, droga z Jemielnicy do G¹siorowic
itd., podobnie wszystkie ulice w Strzel-
cach Opolskich: Powstañców, Zak³a-
dowa, Cementowa, Budowlanych, to
samo jest w Kolonowskiem, w ka¿dej
gminie. My te drogi obs³ugujemy. Mu-
simy doprowadziæ do tego, ¿eby drogi

powiatowe by³y ci¹gami - tak jak droga
426. Droga np. Spórok- Staniszcze Ma³e
równie¿ nie jest drog¹ powiatow¹. W
gminie Ujazd jest to samo, np. z No-
gowczyc do Sieroniowic czy z Siero-
niowic do Balcarzowic. Nie ma dzisiaj
takiej mocy sprawczej, by�my jako sa-
morz¹d powiatowy wychodzili do sa-
morz¹dów gminnych i zmusili ich by te
drogi, z definicji wygl¹daj¹ce na gmin-
ne, sobie zabrali. My tym potencja³em
musimy zarz¹dzaæ. Wyk³adnikiem tych
nak³adów jest wska�nik natê¿enia ru-
chu drogowego. Droga 1802 O z Je-
mielnicy do powiatu gliwickiego jest
drog¹ powiatow¹, podobnie jak wiod¹-
ca przez Sieroniowice, Nogowczyce,
Jaryszów, Ujazd do drogi krajowej. W
ka¿dej gminie mamy dwie - trzy takie
drogi, które powinny spe³niaæ funkcje
drogi powiatowej, wtedy �rodki na nie
by siê znalaz³y. Rada musi sobie powie-
dzieæ, czy budujemy i inwestujemy pie-
ni¹dze w drogê powiatow¹ z Kêdzie-
rzyna do Ujazdu, czy w drogê z Podbo-
rzan do Osieka. Kilka lat temu powie-
dzia³em, ¿e jak powiaty nie dostan¹
wiêkszych �rodków finansowych, to
drogi powiatowe bêd¹ rozje¿d¿one. Do
tego w tej chwili dochodzi. Wystarczy³
kawa³ek remontu i droga 1802 O z Je-
mielnicy do Centawy pokaza³a ca³¹ s³a-
bo�æ. Koszt remontu tej drogi bêdzie
wynosi³ ok. 6 mln z³otych. Rada ma
�wiadomo�æ tego, ¿e �rodki s¹ ma³e.
Widzimy, jakie w gminach jest natê¿e-
nie ruchu. Droga powiatowa 1807 O
najbardziej obci¹¿ona w gminie Strzel-
ce, pozosta³e nawet w dziesi¹tce siê nie
mieszcz¹. Droga miêdzy G¹siorowica-
mi a Piotrówk¹, Piaski w Uje�dzie. Ulica
Dworcowa w Fosowskiem prowadzi do
lasu, Haraszowskie � tak samo. To s¹
nasze drogi powiatowe. Nie ma na dzieñ
dzisiejszy mo¿liwo�ci przekazania tego
samorz¹dowi gminnemu. Dla dobra  sto-
licy powiatu, maj¹c w zanadrzu pieni¹-
dze do zdobycia, patrz¹c na strefê eko-
nomiczn¹, na obej�cie Strzelec, mieli-
�my odpu�ciæ robienie ulicy Cemento-
wej, Zak³adowej, ronda, 1 Maja i robiæ
co� innego!? Na drodze z Izbicka do
Kamienia �l¹skiego przez Poznowice
na Górê �w. Anny skupia siê prawie ca³y
ruch pielgrzymkowy z Opolszczyzny.
Przejed�my dzi� ulic¹ Zawadzkiego w
Izbicku - jest w pierwszej dziesi¹tce, je�li
chodzi o natê¿enie ruchu. I dla porów-
nania - popatrzmy na niewielki ruch w
Ro¿ni¹towie, ruch na Biadaczu. Tu s¹
nasze dylematy przy budowie bud¿etu
na 2010. W tym ogromnym morzu
potrzeb musimy wybieraæ to co jest
najwa¿niejsze, czyli odci¹¿enie ruchu
na g³ównych drogach. I tu znowu wy-
chodzi kwestia zaanga¿owania �rodków
na zimowe utrzymanie, a pamiêtaæ
trzeba, ¿e przez 80% naszych dróg do-
wozimy dzieci do szkó³. W pierwszej
kolejno�ci p³ugi zawsze pojad¹ w oko-
lice gminy Le�nica oraz Ujazd, gdzie
teren jest pagórkowaty, zawiewowy. W
pozosta³e miejsca dopiero pó�niej.
Mnie samemu jest przykro, gdy ludzie
mówi¹:  panie starosto, nic siê nie robi
na drogach. Widzicie sami: te 35 mln
zosta³y wtopione w 10 lat. Pewne od-
cinki dróg s¹ gotowe, rondo te¿ bêdzie
jako� wygl¹da³o. Nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e nic siê nie robi. Robi siê, ale
niekoniecznie tam, gdzie wszyscy by-
�my chcieli, a przecie¿ wszyscy chcie-
liby�my mieæ wszystkie drogi porz¹d-
ne.

Radny Jerzy Krupok przypo-
mnia³, ¿e Komisja Rewizyjna równie¿
zajmowa³a siê drogami powiatowymi i
realizacj¹ inwestycji w infrastrukturze
drogowej na terenie gminy Ujazd w la-
tach 2007-2008. Jedna czwarta dróg
powiatowych w gminie Ujazd to drogi
nowe. Jako przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej w jej imieniu mogê powie-
dzieæ, ¿e du¿o zrobiono w zakresie bu-
dowy i remontu dróg.

Radny Kazimierz Kubal poruszy³

temat zbiorowego transportu, omawia-
ny na posiedzeniach wszystkich komi-
sji. - Niepokoj¹ca jest kondycja eko-
nomiczna naszego PKS � stwierdzi³ -
natomiast napawa optymizmem po-
prawa komunikacji kolejowej. Strzelce
doczeka³y siê bezpo�redniego po³¹cze-
nia kolejowego z Krakowem, Katowi-
cami oraz Wroc³awiem, dziêki wnio-
skom samorz¹du powiatowego i woje-
wódzkiego; i choæ z dniem 21 czerwca
te po³¹czenia  zosta³y wstrzymane i
uruchomione zostan¹ znów 1 wrze�nia,
to jednak jest lepiej.

Radny Ryszard Nocoñ przyzna³,
¿e poprawi³a siê komunikacja kolejo-
wa, ale Komisja Bezpieczeñstwa zwró-
ci³a równie¿ uwagê na to, ¿e postêpuj¹-
cej degradacji ulega infrastruktura ko-
lejowa, i to na takiej linii Kêdzierzyn-
Opole. Pocieszaj¹cym faktem jest to,
¿e tabor kolejowy jest coraz lepszy, ale
smutne jest, ¿e czas podró¿y siê wyd³u-
¿a.

W dalszym ci¹gu obrad radni pod-
jêli uchwa³y w sprawie:
* zmiany uchwa³y nr II/19/06 Rady

Powiatu Strzeleckiego z dnia 06
grudnia 2006 r. w sprawie powo³a-
nia Komisji Rewizyjnej oraz okre-
�lenia jej sk³adu osobowego

* zmiany uchwa³y nr II/21/06 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 06
grudnia 2006 r. w sprawie powo³a-
nia Komisji Bud¿etu, okre�lenia
przedmiotu jej dzia³ania oraz sk³a-
du osobowego

* wyra¿enia zgody na zawarcie przez
Zespó³ Opieki Zdrowotnej z sie-
dzib¹ w Strzelcach Opolskich umo-
wy dzier¿awy nieruchomo�ci

* podjêcia uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XXVIII/258/09 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 25
marca 2009 r. w sprawie zaopinio-
wania planu finansowego i inwe-
stycyjnego na rok 2009 SPZOZ -
Zespo³u Opieki Zdrowotnej z sie-
dzib¹ w Strzelcach Op.

* wyra¿enia opinii dotycz¹cej pro-
jektu uchwa³y Rady Miasta Ruda
�l¹ska w sprawie likwidacji Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Miej-
skiego w Rudzie �l¹skiej z siedzib¹
przy ul. Lipa 2

*  podjêcia uchwa³y zmieniaj¹cej
Uchwa³ê Nr XXVII/250/09 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia
25.02.2009 r. w sprawie okre�le-
nia zadañ realizowanych przez
Powiat Strzelecki, na które prze-
znacza siê w 2009 roku �rodki
PFRON i wysoko�ci �rodków na
ich finansowanie

* w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr XXV/233/08 Rady Po-
wiatu Strzeleckiego z dnia 30 grud-
nia 2008 r. w sprawie bud¿etu Po-
wiatu Strzeleckiego na rok 2009

* zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie
powiatu na rok 2009

* zaci¹gniêcia kredytu na rynku kra-
jowym

*  zmiany Regulaminu Organizacyj-
nego Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich
Nastêpnie g³os zabra³ radny Jan

Cie�lik, który wniós³ o poszerzenie
tematu przysz³ej sesji o ocenê opieki
zdrowotnej nad m³odzie¿¹ szkoln¹ w
szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Strzelecki. Wniosek zo-
sta³ przyjêty.

Kolejna sesja Rady Powiatu odbê-
dzie siê dnia 29 lipca 2009 o godz. 13,
a tematy g³ówne to:
1. Sytuacja w s³u¿bie zdrowia i ocena
opieki zdrowotnej nad m³odzie¿¹
szkoln¹ w szko³ach i placówkach pro-
wadzonych przez Powiat Strzelecki.
2. Przedstawienie informacji wynika-
j¹cych z analizy o�wiadczeñ maj¹tko-
wych radnych i kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu

Opr. Adam Kraka

Na blok operacyjny, czyli tam, gdzie
pracuje aparat do znieczuleñ, nie zo-
stali�my wpuszczeni (oczywi�cie re-
¿im sanitarny obowi¹zuje!), ale w
pracowni USG na parterze szpitala 7
lipca odby³ siê pokaz nowego apara-
tu do badañ ultrasonograficznych.
Zaprezentowa³ go z dum¹ doktor
Tadeusz Ryncarz, ¿ycz¹c sobie i
wszystkim obecnym, by dzia³a³ tak
samo d³ugo, jak poprzedni, który nie-
mal 20 lat temu trafi³ do strzeleckiego
szpitala i na ówczesne czasy by³
wprost rewelacyjny. Dzi� ten �sta-
ruszek� z ma³ym monitorem, stoj¹c
nieopodal nowego nabytku robi wra-
¿enie eksponatu niemal muzealnego,
ale nadal... jest u¿ywany! Jako czwar-
ty w szpitalu, pozosta³e wykorzy-
stywane s¹ na oddziale wewnêtrznym
i ginekologii.
� S¹ aparaty USG znacznie lepsze
i trzy razy dro¿sze, ale po miesi¹cu
funkcjonowania, na podstawie zebra-
nych opinii mo¿emy powiedzieæ: je-
ste�my bardzo zadowoleni. To do-
brej klasy sprzêt i ju¿ widaæ, ¿e nie-
którzy lekarze POZ (nawet ci, któ-
rzy nie maj¹ z naszym ZOZ-em pod-
pisanego kontraktu) kieruj¹ do nas
swoich pacjentów dla potwierdzenia
diagnozy. Z jednej strony kieruj¹ siê
jako�ci¹ nowego urz¹dzenia, ale rów-
nie wa¿ne jest dla nich do�wiadcze-
nie i umiejêtno�ci osoby prowadz¹-
cej badania.
Nowy aparat USG zainstalowany
zosta³ 9 czerwca, po miesi¹cu i dwóch
dniach od tamtej chwili wykonano na
nim ponad 300 badañ (to wiêcej, ni¿
szacowano: przewidywano, ¿e mie-
siêcznie bêdzie ich 270). Trochê  pó�-
niej zacz¹³ funkcjonowaæ aparat do
pe³nych znieczuleñ: w ci¹gu kilku dni
u¿yty zosta³ ju¿ kilkana�cie razy
(prognozy �ob³o¿enia� w ci¹gu roku:
100 razy na ginekologii i 200 razy na
chirurgii).
Doktor Ryncarz zachêca³, by kto� z
zaproszonych go�ci zechcia³ wypró-
bowaæ na sobie mo¿liwo�ci nowego
urz¹dzenia: mog³o byæ to USG jamy
brzusznej, stawów, tarczycy, sutka.
Wymieni³ jeszcze kilka mo¿liwych
badañ, ale... chêtnych nie by³o: wszy-
scy z chêci¹ uwierzyli, ¿e aparat jest
znakomity, podobnie jak diagnosta.
Sprzêt w pracowni USG przeznaczo-
ny jest dla pacjentów szpitala i dla
pacjentów ambulatoryjnych.
Co wa¿ne � prawie nie ma kolejek. I
co jeszcze wa¿niejsze: mo¿na przyj�æ
tu bez skierowania i poprosiæ o wy-
konanie dowolnego badania USG w
ramach szpitalnej oferty. Wtedy ba-
danie jest odp³atne, ale za to wcze-
�niej nie trzeba odstaæ d³u¿szego cza-
su w kolejce do lekarza rodzinnego,
ani pó�niej � w kolejce do USG, bo
albo jest siê przyjmowanym niemal
�od rêki� (np. w przypadku USG
jamy brzusznej nawet nie trzeba siê
rejestrowaæ), albo umawia siê na kon-
kretny � ale niezbyt odleg³y - termin.
Wprawdzie lekarze wykonuj¹cy ba-
dania na tym aparacie przyznawali,
¿e ceny w tutejszej pracowni nie s¹
konkurencyjne, ale za to jako�æ obra-
zu jest idealna. Oznacza to, ¿e da siê
precyzyjnie postawiæ diagnozê. Do-
dajmy jeszcze, ¿e wspomniane wcze-
�niej USG piersi mo¿na wykonaæ
zarówno jako badanie po mammogra-
fii albo zamiast niej: wielu lekarzy
jest zdania, ¿e badanie USG jest bar-
dziej miarodajne (mammografia mo¿e
nie wychwyciæ wszystkich zmian), i
to nie tylko u kobiet m³odszych. W
dodatku jest badaniem bezpiecznym,
które mo¿na powtarzaæ wielokrotnie,
w odró¿nieniu od badania rentgenow-
skiego, jakim jest mammografia.

Z cennikiem badañ USG mo¿ecie
siê Pañstwo zapoznaæ na str. 7.

Nowe USG
dok. ze str. 1dok. ze str. 1


