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- Do koñca grudnia na od�nie-
¿anie dróg powiatowych wydali�my
prawie 148 tysiêcy z³otych, podczas
gdy w analogicznym okresie roku
2004 � po³owê tej kwoty. W stycz-
niu natomiast wydamy ok. 50 ty-
siêcy.

- To szacunek, bo miesi¹c siê jesz-
cze nie skoñczy³, a co nam aura przy-
niesie to wielka niewiadoma; oby by³a
³askawsza. Miejmy nadziejê, ¿e w
nastêpnych zimowych miesi¹cach tak
du¿ych wydatków na od�nie¿anie nie
bêdziemy ju¿ ponosiæ, bo bêdziemy
musieli siê martwiæ, czy nie bêdzie
trzeba rezygnowaæ z zaplanowanych
inwestycji. Oczywi�cie zawsze pro-
gnozuje siê kwoty na od�nie¿anie, po-
sypywanie piaskiem i sol¹ jezdni oraz
ewentualne wywo¿enie �niegu, ale
czyni siê to na podstawie wydatków
lat poprzednich. W zasadzie jednak
tak naprawdê to swego rodzaju lote-
ria � albo siê utrafi albo nie � ocenia
starosta strzelecki Józef Swaczyna. -
Najwa¿niejsze, ¿e postanowili�my w
naszym powiecie podnie�æ standar-
dy zimowego utrzymania dróg, ca³-
kowicie na przyk³ad zrezygnowali-
�my z VI standardu, a drogi posypy-
wane s¹ sol¹ i piaskiem nie tylko na
³ukach i skrzy¿owaniach. W pewnych
okoliczno�ciach obowi¹zuj¹ce na dro-
gach powiatowych standardy do-
puszczaj¹ ich nieprzejezdno�æ nawet
przez 16 godzin. Na drogach powia-
tu strzeleckiego do tego nie dopu�ci-
li�my, choæ na przyk³ad autostrada
A4 zamkniêta by³a przez 10 godzin.
- Sam Pan du¿o je�dzi. Jest Pan
zadowolony z warunków na dro-
gach?
- Je¿d¿ê nie tylko g³ównymi tras-
sami, bocznymi te¿, zawsze jednak

Nasza zima z³a
pamiêtam przestrogê mojego instruk-
tora: dostosuj jazdê do warunków na
drodze. Ale odpowiadaj¹c na pyta-
nie: widzê jak to wygl¹da - czasem
gminom zdarzaj¹ siê wpadki, czasem
na drogach powiatowych jest �le. Ale
na drogi wysy³amy równie¿ nasze

kontrole. Stanowi¹
podstawê do zap³aty
za us³ugê od�nie¿ania.
Zdarzy³o siê, i to nie
jeden raz tej zimy, ¿e
odmówili�my zap³aty.
Tak by³o na przyk³ad
4 i 5 stycznia w Kolo-
nowskiem, a 17 i 18
stycznia stan dróg w
Jemielnicy nie pozwa-
la³ na zap³atê kwoty
wy¿szej niz 50 proc.
tej wynikaj¹cej z fak-
tury.
- Jaka to firma tak
�le od�nie¿a?

Przecie¿ nie chodzi o
wskazywanie palcem,

tylko o zasadê, jak¹ stosujemy.
- Ale mieszkañcy siê denerwuj¹,
¿e �le siê je�dzi.

Rozumiem tê nerwowo�æ, bo
wszyscy chcieliby, by natychmiast
po opadach �niegu drogi by³y uprz¹t-
niête i czarne. Ale gdyby�my wszyst-
kie chcieli posypywaæ sol¹, to 400
tysiêcy, które mamy zaplanowane na
akcjê zimowego utrzymania w roku
2006 wystarczy³oby do koñca stycz-
nia. A gdzie luty, marzec, listopad i
grudzieñ? Nie mówi¹c ju¿ o ogrom-
nych zniszczeniach nawierzchni. Stan
dróg nie jest dobry, a wiadomo, jak
sól niszcz¹co wp³ywa na drogi o na-
wierzchni smo³owej, których mamy
wiêkszo�æ. Gdy trzeba bêdzie usu-
waæ zniszczenia po zimie, mo¿e siê
okazaæ - je�i bêd¹ bardzo du¿e - ¿e z
niektóych zadañ inwestycyjnych na
drogach, a mamy ich zaplanowanych
33, trzeba bêdzie zrezygnowaæ. Nie
od�nie¿amy idealnie, ale te¿ trzeba
pamiêtaæ, ¿e solanka dzia³a tylko do
5 stopni poni¿ej zera. Przy du¿ych
mrozach bêdziemy drogi posypywaæ
samym piaskiem.

Na koniec zwracam siê z
pro�b¹ o wyrozumia³o�æ do wszyst-
kich mieszkañców powiatu i rów-
noczesnie z apelem: lepiej do pra-
cy wyjechaæ wcze�niej, by jechaæ
spokojnie, z prêdko�ci¹ mniejsz¹
ni¿ przy innych warunkach.

Do Trybuna³u Konstytucyjnego
sprawê skierowa³ Rzecznik Praw
Obywatelskich. Wyrok zosta³ wyda-
ny: Trybuna³ uzna³, ¿e przepis usta-
laj¹cy wysoko�æ op³aty za wydanie
karty pojazdu sprowadzonego z za-
granicy na 500 z³ jest niezgodny z
konstytucj¹ i kodeksem drogowym.

Oceni³ równie¿, ¿e op³ata za wy-
danie karty pojazdu nie mo¿e byæ ko-
lejnym podatkiem, a taki w³a�nie mia³a
charakter.

20 stycznia, ul. Mickiewicza
w Strzelcach Op.

stali pe³nej kwoty w grudniu, nie do-
stan¹ jej ju¿ nigdy � projekt opiera
siê na za³o¿eniu równych szans, a
wiêc wszyscy uczestnicy traktowa-
ni s¹ jednakowo. Ró¿nice w wyso-
ko�ci otrzymanego stypendium zo-
stan¹ zniwelowane w trakcie realiza-
cji projektu.
Po wyp³acie stypendium przycho-
dzi czas na przygotowanie i z³o¿enie
w Urzêdzie Marsza³kowskim tzw.
�Wniosku Beneficjenta o p³atno�æ�.
Jest to dokument, w którym rozlicza
siê z otrzymanych i ju¿ wydatkowa-
nych �rodków i jednocze�nie wnio-
skuje o przekazanie nastêpnej tran-
szy. Do wniosku za³¹cza  siê �Zesta-
wienie faktur/innych dokumentów o
równowa¿nej  warto�ci dowodowej
beneficjenta ostatecznego�, który jest
najbardziej praco- i czasoch³onnym
dokumentem. Ka¿d¹ pozycjê z fak-
tury, czy rachunku wprowadza siê
do �zestawienia� oddzielnie, a zda-
rzaj¹ siê faktury, na których widnieje
20 artyku³ów � np. ró¿nych przybo-
rów szkolnych. Zazwyczaj �zesta-
wienie� obejmuj¹ce wydatki zrefun-
dowane w ramach jednej transzy to

oko³o 100 � stronicowy dokument.
Ponadto do wniosku o p³atno�æ po-
winno siê za³¹czyæ kserokopie  tych
faktur i rachunków, które mog¹ wzbu-
dzaæ jakiekolwiek w¹tpliwo�ci u osób,
które sprawdzaj¹ wniosek � doku-
menty te musz¹ byæ odpowiednio
opisane � najlepiej gdy dokonuje tego
sprzedawca, ewentualnie dyrektor
szko³y � i wyja�niaæ, ¿e poniesiony
wydatek by³ niezbêdny, aby uczeñ
móg³ w pe³ni uczestniczyæ w zajê-
ciach szkolnych. Oprócz tego za³¹-
cza siê kserokopie wyci¹gów banko-
wych, listê uczestników projektu,
o�wiadczenia o mo¿liwo�ci wyst¹-
pienia tzw. �literówek�, listy wyp³at
stypendium z potwierdzeniem odbio-
ru pieniêdzy przez uczniów oraz ze-
stawienie uczestników projektu wraz
z kwotami, które im przyznano i
wyp³acono. Ca³o�æ dokumentacji sk³a-
da siê w Urzêdzie Marsza³kowskim,
który sprawdza dokumenty, w razie
w¹tpliwo�ci prosi o wyja�nienia i
uzupe³nienia, a po akceptacji wnio-
sku przekazuje nastêpn¹ transzê do-
finansowania.

Anna Gawlik

Utworzenie Warsztatu Terapii
Zajêciowej by³o jednym z celów zwi¹-
zanych z zaspokojeniem potrzeb nie-
pe³nosprawnych mieszkañców po-
wiatu strzeleckiego, wskazanych w
Strategii Rozwi¹zywania Problemów
Spo³ecznych Powiatu Strzeleckiego na
lata 2001 � 2015. Taki Warsztat funk-
cjonuje od 1 stycznia 2002 przy DPS
Zawadzkie i jest prowadzony przez
Zgromadzenie Braci Szkó³ Chrze�ci-
jañskich w Kopcu.

Spe³nia istotn¹ rolê w rehabilita-
cji osób niepe³nosprawnych, niezdol-
nych do podjêcia zatrudnienia. Pod-
stawowy jego cel to ogólne uspraw-
nienie i takie rozwijanie umiejêtno�ci
(w tym wykonywania czynno�ci
¿ycia codziennego oraz zaradno�ci
osobistej, przy zastosowaniu ró¿-
nych technik terapii zajêciowej), które
przygotuj¹ uczestników do prowa-
dzenia niezale¿nego, samodzielnego i
aktywnego ¿ycia, na miarê ich indy-
widualnych mo¿liwo�ci.

Warsztat jest placówk¹ pobytu
dziennego, a zajêcia prowadzone s¹
zgodnie z indywidualnymi programa-
mi rehabilitacji i terapii przygotowa-
nymi przez radê programow¹ dla ka¿-
dego uczestnika warsztatu. Osoby
bior¹ce udzia³ w terapii w ramach in-
dywidualnego programu w tzw. �tre-
ningu ekonomicznym� mog¹ otrzy-
maæ do swojej dyspozycji �rodki fi-
nansowe w wysoko�ci nieprzekra-
czaj¹cej 20% najni¿szego wynagro-
dzenia. Wysoko�æ kwoty oraz jej
przeznaczenie, indywidualnie dla
ka¿dego uczestnika, ustala kierownik
warsztatu, w porozumieniu z rad¹
programow¹ warsztatu. W 2005 r. w
zajêciach warsztatowych uczestni-
czy³o 20 osób z 3 gmin: Zawadzkie,
Kolonowskie i Jemielnica, a terapia
odbywa³a siê w 4 pracowniach: rêko-
dzie³a artystycznego, gospodarstwa
domowego, ogrodniczo-technicznej
oraz tkacko-wikliniarskiej. Po rozsze-
rzeniu dzia³alno�ci o pracowniê
ogrodniczo-hodowlan¹, wzros³a rów-
nie¿ ilo�æ uczestników Warsztatu. Do
dotychczasowego grona do³¹czy³y
osoby z terenu gminy Strzelce Opol-
skie. Koszty wynikaj¹ce ze zwiêk-
szenia liczby uczestników i utworze-
nia nowej pracowni wynios³y 12.866
z³.

W 2005 na dofinansowanie WTZ
Rada Powiatu przeznaczy³a ze �rod-
ków PFRON kwotê 281.146 z³, na-
tomiast na funkcjonowanie Warszta-
tu w roku 2006 - kwotê  335.350 z³.

Pani Brygidzie Pytel
Wójt Gminy Izbicko

wyrazy szczerego g³êbokiego wspó³czucia
po �mierci

Matki

sk³adaj¹
Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

Pierwsza transza
wyp³acona

Niestety, mniejsze op³aty bêdziemy
uiszczaæ dopiero od 1 maja, a nie od
zaraz, bo na obni¿enie op³aty Mini-
sterstwo Transportu i Budownictwa
ma 3 miesi¹ce. Jednak co wa¿ne: tym,
którzy zap³acili ju¿ za karty, pieni¹-
dze nie zostan¹ zwrócone.

Ile bêdziemy p³aciæ? Wszystko
wskazuje na to, ¿e zamiast 500 z³o-
tych � 75 z³, bo na takim mniej wiêcej
poziomie kszta³tuj¹ siê koszty dru-
ku tych kart i ich dystrybucji.

Za auto sprowadzone
z zagranicy zap³acimy mniej

Koñcz¹ca siê jesieni¹ br. kaden-
cja Rady Powiatu i jej osi¹gniêcia w
szerokim spektrum dzia³alno�ci oce-
niam dosyæ dobrze. Mimo ograniczo-
nych mo¿liwo�ci podzia³u �rodków
bud¿etowych (dotacje celowe prze-
znaczone na tak¹, a nie inn¹ dzia³al-
no�æ) upolitycznienie Rady, uda³o siê
wspólnie zrealizowaæ szereg przed-
siêwziêæ, które przez wiele lat do-
brze bêd¹ s³u¿y³y Naszemu Spo³e-
czeñstwu.

Mam satysfakcjê, ¿e bêd¹c
cz³onkiem Tej Rady mog³em równie¿
do³o¿yæ �swoj¹ cegie³kê� i przyczy-
niæ siê do poprawy i rozwoju stanu
bazy placówek o�wiatowych oraz
warunków ¿ycia mieszkañców w
DPS.

W okresie trwania kadencji wie-

lokrotnie wystêpowa³em z wnioska-
mi, zapytaniami i interpelacjami do-
tycz¹cymi miêdzy innymi stanu
bezpieczeñstwa, w tym równie¿ i
stanu utrzymania dróg. W tym miej-
scu wraz z mieszkañcami Szymiszo-
wa wyra¿am ogromn¹ wdziêczno�æ
Radnym za poparcie i przyjêcie mo-
jego wniosku dotycz¹cego budowy
chodnika przy ul. Wolno�ci i Ligonia.

Odczuwam pewien niedosyt po-
dejmowanych przez Radê dzia³añ
maj¹cych na celu RATOWANIE
NASZEGO SZPITALA POWIATO-
WEGO (co wyra¿a³em w g³osowa-
niu). Uwa¿am, e Rada i Zarz¹d Po-
wiatu winny do³o¿yæ wszelkich sta-
rañ by szpitalowi przywróciæ �wiet-
no�æ, a wszystkim pracownikom god-
ne warunki pracy i p³acy.

Rozpocz¹³ siê w³a�nie ostatni rok drugiej kadencji samorz¹du powiatowego. Jak ten okres oceniaj¹ radni? W kolejnych
numerach naszego dwutygodnika bêdziecie Pañstwo mogli poznaæ opinie cz³onków Rady Powiatu.

Jaka kadencja?

Równie¿ niedosyt odczuwam w
tym, ¿e nie uda³o mi siê (mo¿e by³em
za ma³o aktywny) zintegrowaæ
mieszkañców DPS Szymiszów z
mieszkañcami so³ectwa. W dalszym
ci¹gu park, który móg³by byæ miej-
scem wspólnych spotkañ jest za-
mkniêty i niedostêpny dla ogó³u
mieszkañców Szymiszowa.

 Odpowiadaj¹c na liczne zapyta-
nia i uwagi pod moim adresem pragnê
t¹ drog¹ poinformowaæ szanownych
mieszkañców DPS w Szymiszowie,
¿e jestem otwarty na szerok¹ wspó³-
pracê, a moja nieobecno�æ na ró¿nego
rodzaju uroczysto�ciach, nie wyni-
ka³a z niechêci, lekcewa¿enia czy bra-
ku czasu, lecz braku zaproszenia ze
strony organizatorów.

Jan Bogusz
Cz³onek Komisji Edukacji i Komisji Bezpieczeñstwa

Rady Powiatu Strzeleckiego
KLUB RADNYCH STOWARZYSZENIA ZIEMIA STRZELECKA

Warsztaty terapii
zajêciowej
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