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Z okazji przypadaj¹cego 15 sierpnia
�wiêta Wojska Polskiego

 w imieniu Rady oraz Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego
pragniemy z³o¿yæ wszystkim ¿o³nierzom

oraz pracownikom wojska
 najserdeczniejsze ¿yczenia, zdrowia, szczê�cia,

wszelkiej pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym,
zadowolenia z odpowiedzialnej pracy

i s³u¿by dla dobra Polski.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Dzia³ania 6.2 Zagospodarowanie Te-
renów Zdegradowanych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego lata 2007
� 2013 zyska³ nie tylko akceptacjê,
ale te¿ uplasowa³ siê drugim miej-
scu wojewódzkiej listy rankingo-
wej w ocenie merytorycznej.

- To miejsce ma ¿yæ. Ma przyci¹-
gaæ ludzi � wyja�nia wicestarosta Wal-
demar Gaida. � Chcemy, by sta³o siê
zal¹¿kiem odnowy ¿ycia kulturalne-
go w powiecie strzeleckim. I co naj-
wa¿niejsze � mamy pomys³, jak to
zrobiæ. I wreszcie -  bêdziemy mieæ na

To ma ¿yæ!
to �rodki. Ca³kiem niema³e. Nak³ady
na inwestycjê s¹ du¿e (jej koszt prze-
widziano na ponad 4,8 mln z³), ale nie
ukrywam, ¿e w obecnej trudnej sytu-
acji finansowej powiatu znalezienie
pieniêdzy na wymagany przy zada-
niach dofinansowanych ze �rodków
unijnych wk³ad w³asny (ok. 781 tys.
z³) nie bêdzie ³atwym zadaniem. War-
to je jednak podj¹æ, je�li chcemy za-
proponowaæ mieszkañcom tak¹ ofer-
tê spêdzania wolnego czasu, jakiej
jeszcze u nas nie by³o.

Najpierw jednak konieczna jest
termomodernizacja budynku i taka jego
przebudowa, która umo¿liwi utworze-

nie tu multimedialnej sali konferencyj-
nej, biblioteki (�ci�le wspó³pracuj¹cej
z bibliotekami szkolnymi) i czytelni
po³¹czonej z kawiarni¹ oraz muzeum
regionalnego. Przy jego urz¹dzaniu
wzorowaæ siê bêdziemy najlepszymi
placówkami wystawienniczymi, któ-
re dziêki oryginalno�ci pomys³u i no-
woczesno�ci urz¹dzeñ oddzia³owuj¹
na wszystkie zmys³y zwiedzaj¹cych,
jak jest to w Muzeum Chopina czy
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tamte miejsca przyci¹gaj¹ wielu go-
�ci, wierzê, ¿e u nas bêdzie podobnie
� dodaje wicestarosta Gaida.

(mg)
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w sierpniu zakoñczona modernizacja
Stacji Diagnostycznej oraz odbudowa
dwóch autobusów, a kolejne dwa zo-
stan¹ zakupione w czwartym kwar-
tale tego roku.
- Odbudowa autobusów?!
- Odbudowê autobusów marki Au-
tosan mo¿na przyrównaæ do general-
nej ich modernizacji  ³¹cznie z wnê-
trzem autobusu co daje gwarancjê
¿ywotno�ci autobusu na nastêpne 9
lat. Zlecamy to wyspecjalizowanej  w
tym zakresie firmie.
- W jakiej kondycji jest firma? I
w zwi¹zku z tym jakie s¹ plany spó³-
ki na najbli¿szy okres? Bêd¹ zwol-
nienia pracowników? Ogranicze-
nia kursowania autobusów? Pod-
wy¿ka cen biletów? Czy po waka-
cjach mo¿na spodziewaæ siê zmian
w rozk³adzie jazdy? Nowych zaku-
pów dla odnowienia taboru? (to czê-
sto zadawane przez mieszkañców
powiatu pytania). A mo¿e ze wszyst-
kimi decyzjami czeka siê na nowe-
go prezesa?

Decyzje we wszystkich sprawach
spó³ki s¹ podejmowane na bie¿¹co.
Nikt nie czeka z decyzjami na nowe-
go prezesa. W ostatnim kwartale roku
bêdzie opracowywany plan piêcioletni
firmy, równie¿ w kontek�cie polityki
transportowej powiatu uwzglêdniaj¹-
cej zapotrzebowanie na �wiadczenie
us³ug w tym zakresie.

Spó³ka jest w dobrej kondycji fi-
nansowej. Za 6 miesiêcy 2010 osi¹-
gnê³a dodatni wynik finansowy.

Obecnie weszli�my w okres letni,
a to oznacza, ¿e obowi¹zuje tzw. �wa-
kacyjny �rozk³ad jazdy. Wiadomo, ¿e
wi¹¿e siê to ze zmniejszeniem obro-
tów firmy z uwagi na brak przewo-
zów m³odzie¿y do szkó³. Jednak¿e
po wakacjach nast¹pi przywrócenie
poprzedniego, tzw. dotychczasowe-
go, rozk³adu jazdy. Rozk³adu jazdy
nie mo¿na zmieniæ z dnia na dzieñ,
poniewa¿ ka¿da zmiana wi¹¿e siê z
konkretnymi procedurami administra-

Co siê zmienia w PKS-ie?

cyjnymi, a tych w aktualnym stanie
prawnym nie mo¿na pomin¹æ.

S³u¿ba przewozowa na bie¿¹co
bada zapotrzebowanie na nowe kur-
sy. Czêsto jest tak, ¿e g³o�no mówi
siê czy pisze o konieczno�ci urucho-
mienia jakiej� linii, a po jej uruchomie-
niu okazuje siê, ¿e nikt lub sporadycz-
nie 1 czy 2 osoby z niej korzystaj¹.
¯aden autobus, ani du¿y ani ma³y, nie
jest w stanie zapracowaæ na zwrot
kosztów takich us³ug.

Z praktycznego punktu widzenia
korzystniej jest kupowaæ du¿e auto-
busy, bo s¹ bardziej uniwersalne i
mo¿na je wykorzystaæ przede
wszystkim w tzw. �szczycie�. Obec-
nie Spó³ka uczestniczy w przetargach
na dowozy m³odzie¿y do szkó³ z po-
wiatu strzeleckiego i krapkowickiego.
Po ich zakoñczeniu bêdzie wiadomo,
jakie bêdzie zapotrzebowanie na au-
tobusy pod wzglêdem ich ilo�ci i po-
jemno�ci.

¯adnych radykalnych zmian siê
nie przewiduje. Nie bêdzie zwolnieñ
pracowników, nie bêdzie ograniczania
kursów. Z ca³¹ pewno�ci¹ nast¹pi
podwy¿szenie cen biletów z uwagi na
wzrost cen paliwa, podatków i op³at
administracyjnych, tym bardziej, ¿e
spó³ka od roku nie podwy¿sza³a cen,
mimo, ¿e zachodzi³y ku temu podsta-
wy. Spó³ka jest podmiotem prawa
handlowego, zatem musi siê kierowaæ
zasadami rachunku ekonomicznego.
Podwy¿ka nast¹pi od 23.08. 2010 r. i
dotyczyæ bêdzie tylko cen biletów
miesiêcznych. Ceny biletów jednora-
zowych nie ulegn¹ zmianie.
- O ile podro¿ej¹ bilety mie-
siêczne?
- Podwy¿ka biletów miesiêcznych
wyniesie �rednio  5,15 % ( jest zró¿-
nicowana wg stref kilometrowych),
gdy tymczasem tylko zwy¿ka dwóch
pozycji kosztowych za ostatnich 6
miesiêcy wynosi np. dla kosztów pa-
liwa + 11%, a dla  podatków i op³at
administracyjnych 5%.
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- Kolejne nasze zamierzenia zwi¹-
zane s¹ z zachêceniem gmin do wspól-
nych dzia³añ. Po pierwsze � niektóre
nierentowne kursy s¹ niezbêdne z
punktu widzenia interesu spo³eczne-
go: mieszkañcom poszczególnych
miejscowo�ci zapewniaj¹ dojazd do
szkó³ i miejsc pracy. Na ich utrzyma-
niu zale¿y nie tylko samorz¹dowi po-
wiatowemu jako w³a�cicielowi spó³-
ki, ale te¿ le¿y w interesie samorz¹-
dów gminnych. S¹dzê wiêc, ¿e pozy-
skanie ich do wspó³pracy w tym za-
kresie nie natrafi na powa¿ne prze-
szkody. Ale to tylko jeden z tematów,
które chcemy poruszyæ na spotka-
niach z wójtami i burmistrzami. Ko-
lejny stanowi zamiana godzin rozpo-

- mówi Renata Morawiec, cz³onek Zarz¹du PKS S.A. w Strzelcach Op.

czynania zajêæ w szko³ach: je�li lek-
cje zaczyna³yby siê o ró¿nych po-
rach w ró¿nych szko³ach � uda³oby
siê nam nie tylko roz³adowaæ t³ok w
autobusach, ale te¿ zracjonalizowaæ
czêstotliwo�æ ich kursowania.

Przymierzamy siê równie¿ do
podjêcia pewnych dzia³añ na rzecz
lepszego wykorzystania maj¹tku
spó³ki. My�lê tu zarówno o niewy-
korzystanym z punktu widzenia
spó³ki parkingu przy dworcu auto-
busowym, placu manewrowym przy
ul. 1 Maja, jak rozszerzeniu wachla-
rza us³ug �wiadczonych przez Stacjê
Diagnostyczn¹ i warsztat samocho-
dowy i zaproponowanie ich choæby
w³a�cicielom TIR-ów.

- mówi wicestarosta Waldemar Gaida, zarazem przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej PKS S.A.

***

�Honorowy Obywatel Powiatu
Strzeleckiego� to tytu³, który  na-
daje Rada Powiatu Strzeleckiego po
uzyskaniu opinii Kapitu³y.

Tytu³ nadawany jest za wybitne
zas³ugi na rzecz Powiatu Strzeleckie-
go, przyczyniaj¹ce siê do jego rozwo-
ju oraz wzbogacaj¹ce dorobek w ró¿-
nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego i
gospodarczego.

Mog¹ go zdobyæ zarówno oby-
watele Polski, jak i innych pañstw, ale
nie � mieszkañcy powiatu strzelec-
kiego.

Jednak nie ka¿dy indywidualnie
mo¿e przedstawiæ Kapitule swoj¹
propozycjê.

Kto zas³u¿ony, a kto � honorowy?
Przypominamy, i¿ do dnia 31 pa�dziernika mo¿na sk³adaæ wnioski o
nadanie tytu³u Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego oraz Zas³u-
¿ony dla Powiatu Strzeleckiego. Uchwa³ê wraz z za³¹cznikami mo¿na
znale�æ na stronie internetowej www.bip.powiatstrzelecki.pl

Wniosek o nadanie tytu³u maj¹
prawo z³o¿yæ: grupa co najmniej 100
mieszkañców Powiatu Strzeleckiego,
Komisje sta³e Rady Powiatu oraz Za-
rz¹d Powiatu Strzeleckiego.

Oczywiste jest równie¿, ¿e wnio-
sek musi zawieraæ szczegó³owe uza-
sadnienie ze wskazaniem wybitnych
zas³ug na rzecz Powiatu Strzeleckie-
go.

Natomiast tytu³ �Zas³u¿ony dla
Powiatu Strzeleckiego�stanowi za-
szczytne uhonorowanie mieszkañców
naszego powiatu. Ten tytu³ nadawa-
ny jest przez Zarz¹d Powiatu Strze-
leckiego po zasiêgniêciu opinii Kapi-
tu³y  tym osobom, które w istotny

sposób prac¹ spo³eczn¹ przyczyni³y
siê do rozwoju powiatu, gminy lub
jednostki, w której dzia³aj¹.

I tu istotna uwaga: tytu³ nie mo¿e
zostaæ nadany Radnym Powiatu
Strzeleckiego oraz cz³onkom Zarz¹du
Powiatu Strzeleckiego w trakcie pe³-
nienia funkcji

Wniosek o nadanie tytu³u maj¹
prawo sk³adaæ: grupa 50 mieszkañców
powiatu strzeleckiego, organizacje
pozarz¹dowe, Komisje sta³e Rady
Powiatu Strzeleckiego oraz Rady
Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tego tytu³u musi
zawieraæ szczegó³owe uzasadnienie ze
wskazaniem szczególnych zas³ug na
rzecz Powiatu Strzeleckiego.

W dniu 31.07.2010 na terenie
Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawad-
czañskich K¹tach, odby³ siê Festyn
Motoryzacyjny zorganizowany
przez Fan Klub Corsa, Frotera Fan
Klub przy wspó³pracy z DPS, MOK-
SiR-em oraz UMiG Zawadzkie.

Najwiêksz¹ atrakcjê wzbudzi³ po-
kaz zorganizowany przez Komendê
Powiatow¹ Policji w Strzelcach Opol-
skich. Naczelnik Wydzia³u Prewencji
nadkom. Jolanta Dec wraz ze swoimi
policjantami poprowadzi³a pokaz w
trzech os³onach:
1. zatrzymanie uciekiniera (do tej od-
s³ony policjanci u¿yli ��lepej� amuni-
cji oraz psów s³u¿¹cych w Strzelec-
kiej Komendzie);
2. bezpieczeñstwo na drodze (tutaj za�
zosta³a przeprowadzona prelekcja na
temat bezpiecznego poruszania siê
pieszo jak i rowerem)
3. pokaz tresury oraz pos³uszeñstwa

�Na czterech kó³kach� po raz drugi�

psów policyjnych ( policjanci poka-
zali jak psy pokonuj¹ tor przeszkód
oraz przy u¿yciu pozoranta ubrane-
go w specjalny kombinezon pokazali
jak pies reaguje na komendy swojego
Pana)

Na koniec podopieczni Domu Po-
mocy Spo³ecz-
nej, mogli prze-
jechaæ siê jed-
nym z radiowo-
zów.

K o l e j n ¹
atrakcj¹ by³ po-
kaz zorganizo-
wany przez OSP
Zawadzkie, stra-
¿acy pokazali
swoje umiejêt-
no�ci oraz sprzêt
jaki stra¿ posia-
da na wyposa-
¿eniu samocho-
du.

Ok. godziny 15.00 kolumna pro-
wadzona przez radiowóz przejecha³a
przez Gminê Zawadzkie i po powro-
cie na o�rodek zosta³y przeprowadzo-
ne konkursy m.in. bieg z jajkiem, str¹-
cenie krêgli, konkurs rysunkowy oraz
rzut hula-hop na tyczkê. Tutaj ka¿dy
uczestnik zosta³ uhonorowany pa-
mi¹tkowymi medalami oraz atrakcyj-
nymi nagrodami.

Przed koñcem imprezy, jako ko-
lejny punkt programu, podopieczni
DPS-u stanêli pod �deszczem� roz-
maitych s³odko�ci.

Imprezê dope³ni³a ma³a zabawa ta-
neczna z zespo³em SEVANTI.

W festynie bra³o udzia³ 26 pojaz-
dów i ok 200 osób

Organizatorzy dziêkuj¹ wszyst-
kim sponsorom i partnerom (PMG
Partner, Somac Arkadiusz Bednarek,
TanieD³ugopisy.pl, Paleste Pawe³ Le-
�niowski, Dialtech, PZU SA O/Zgo-
rzelec, UM Zawadzkie, MOKSiR
Zawadzkie, So³tys So³ectwa Kielcza
p. Cecylia Cie�lik) za pomoc w reali-
zacji festynu.


