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29 czerwca 2005 r. odby³a siê
XXXIV sesja Rady Powiatu Strzelec-
kiego. Jej g³ównym tematem by³a de-
bata drogowa.

Sieæ  dróg powiatowych to 312,30
km, z czego najwiêcej, bo 96,6 km dróg
po³o¿onych jest na terenie gminy
Strzelce Op. D³ugo�æ dróg powiatowych
na terenie pozosta³ych gmin wynosi:
1. Le�nica � 66 km,
2. Ujazd � 39,1 km,
3. Izbicko � 34,5 km,
4. Jemielnica � 34,1 km,
5. Kolonowskie � 34 km,
6. Zawadzkie � 8 km.

Nak³ady finansowe na drogi powia-
towe w roku 2005 wynosz¹
4.684.587,00 z³, z czego na inwestycje
przeznaczono kwotê 3.169.587,00 z³.
Jest to prawie piêciokrotny wzrost w

stosunku do nak³adów inwestycyjnych
w 1999 r.

W roku 2005 do inwestycji na dro-
gach powiatowych w³¹czy³y siê  wszyst-
kie gminy po³o¿one na terenie powia-
tu.

W trakcie dyskusji radni zwrócili
uwagê na szereg wymagaj¹cych rozwi¹-
zania problemów. Podkre�lili zw³aszcza
przede wszystkim konieczno�æ:
1. ka¿dorazowego ustawiania znaków

ograniczaj¹cych prêdko�æ na
wszystkich remontowanych odcin-
kach dróg,

2. wyciêcia drzew w Szymiszowie ce-
lem umo¿liwienia prawid³owego
o�wietlenia,

3. kontrolowania prawid³owo�ci prac
przy klejeniu dziur na drogach,

4. opracowania zasad partycypacji
powiatu w budowie przez gminy ka-
nalizacji sanitarnej,
z zaznaczeniem kto i co ma do zro-
bienia,

5. zwrócenia wiêkszej uwagi na na-
wierzchniê dróg, ni¿ na budowê
chodników,

6. jednoznacznego okre�lenia, kto ma
obowi¹zek zimowego utrzymywa-
nia chodników na terenach nieza-
budowanych przy drogach powia-
towych,

7. przekazania radnym harmonogra-
mu usuwania skutków pozimowych
uszkodzeñ dróg,

8. przyspieszenia reakcji na sytuacje
awaryjne na drogach,

9. zwiêkszenia liczby miejsc parkin-
gowych,

10. poprawy stanu poboczy bêd¹cych
czêsto przyczyn¹ wypadków na
drogach oraz pogarszania na-
wierzchni dróg.
Radni pozytywnie oceniaj¹ w³¹cza-

nie siê so³ectw w upiêkszanie miejsco-
wo�ci poprzez budowê chodników przy
drogach powiatowych.

Pomimo zwiêkszaj¹cych siê z roku
na rok nak³adów na inwestycje drogo-

we, radni zwrócili uwagê na to, i¿ stan
dróg powiatowych jest wci¹¿ niezado-
walaj¹cy.

W dalszej czê�ci obrad Rada podjê-
³a nastêpuj¹ce uchwa³y w sprawie:
1. zmiany bud¿etu powiatu na rok

2005
2. opinii do projektu restrukturyza-

cyjnego Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej w Strzelcach Op.; dziêki której
strzelecki szpital bêdzie siê móg³
ubiegaæ o po¿yczkê na sfinanso-
wanie zaleg³o�ci wobec pracowni-
ków z tytu³u tzw. ustawy 203,

3. przyjêcia regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów w roku
szkolnym 2005/2006 dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych z powia-
tu strzeleckiego koñcz¹cych siê
matur¹,

4. przyjêcia regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów w roku
akademickim 2005/2006 dla stu-
dentów powiatu strzeleckiego,

5. wprowadzenia zmian w uchwale
dotycz¹cej okre�lenia zadañ reali-
zowanych przez Powiat Strzelec-
ki, na które przeznacza siê w 2005
roku �rodki PFRON oraz wysoko-
�ci �rodków na ich finansowanie �
zmiana polega na zwiêkszeniu �rod-
ków przeznaczonych na sprzêt re-
habilitacyjny,

6. zasad udzielania dotacji celowej z
bud¿etu Powiatu Strzeleckiego na
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru, try-
bu postêpowania z wnioskiem o
udzielenie dotacji, sposób jej rozli-
czenia, rodzaju dokumentów nie-
zbêdnych do rozpatrzenia wniosku
i rozliczenia dotacji oraz postano-
wieñ, jakie powinna zawieraæ umo-
wa o udzielenie dotacji

7. zmniejszenia kwoty planowanego
do zaci¹gniêcia d³ugoterminowego
kredytu w banku krajowym.
W koñcowej czê�ci obrad radni wy-

razili swoje oburzenie w zwi¹zku z pu-
blikacj¹ na ³amach Nowej Trybuny
Opolskiej zafa³szowanych wyników eg-
zaminów maturalnych, które mog¹
mieæ wp³yw na tegoroczny nabór do
szkó³ ponadgimnazjalnych po³o¿onych
na terenie powiatu strzeleckiego.

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom
gminy Zawadzkie radni zobowi¹zali Za-
rz¹d Powiatu do przygotowania proce-
dury przekazania budynku by³ego szpi-
tala w Zawadzkiem na rzecz tej¿e gmi-
ny. Zastrzegli przy tym, ¿e w budynku
tym przez okres co najmniej 5 lat po-
winna byæ prowadzona dzia³alno�æ z
zakresu ochrony zdrowia.

Na kolejnej sesji, która odbêdzie
siê 27 lipca 2005 r., radni zapoznaj¹ siê
z sytuacj¹ w s³u¿bie zdrowia w I pó³ro-
czu 2005 r.

Sesja Rady Powiatu
Stan techniczny dróg powiato-

wych, bezpieczeñstwo kieruj¹cych i
pieszych, realizacja robót i inwesty-
cji oraz ich planowanie, to zagadnie-
nia bardzo bliskie wszystkim miesz-
kañcom naszego powiatu. Te jak¿e
wa¿ne, rozleg³e i odpowiedzialne te-
maty zdominowa³y porz¹dek obrad
komisji problemowych oraz sesji
Rady Powiatu w czerwcu.

Co zrobiæ, aby drogi powiatowe
by³y bezpieczne, na co przeznaczyæ
absolutnie niewystarczaj¹ce w sto-
sunku do skali potrzeb �rodki finan-
sowe, co mo¿na poprawiæ, uspraw-
niæ lub zmieniæ, aby drogi - którymi
zarz¹dza Powiat, nie budzi³y zastrze-
¿eñ? Na te i wiele innych pytañ sta-
rali siê odpowiedzieæ radni oraz An-
drzej Ful � zastêpca naczelnika Wy-
dzia³u ruchu drogowego i dróg powia-
towych starostwa. Debata drogowa
zosta³a poparta obszernymi i profe-
sjonalnie przygotowanymi materia-
³ami multimedialnymi, wskazuj¹cy-
mi wielow¹tkowo�æ zagadnieñ, pre-
zentowano wiele analiz, wykresów i
slajdów zdjêciowych.

Jak wskazuj¹ dane statystyczne
- wska�nik ofiar �miertelnych w wy-
padkach na polskich drogach jest
dwukrotnie wy¿szy ni¿ w innych
krajach Unii Europejskiej. Z tego

wzglêdu poprawa bezpieczeñstwa
ruchu drogowego to ju¿ nie tylko s³o-
wa, ale specjalistyczne programy
poprawy stanu istniej¹cego okre�la-
ne mianem �GAMBIT�. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e w ostatnim czasie
liczba zarejestrowanych pojazdów
zwiêkszy³a siê o 20%, a praca prze-
wozowa na wszystkich polskich dro-
gach zwiêkszy³a siê o oko³o 35%.
Bezpieczne drogi to zatem wyzwa-
nie, a problemu nie mo¿na bagateli-
zowaæ tak¿e dla dróg kategorii po-
wiatowych. Po¿¹dane dzia³ania w
zakresie infrastruktury drogowej po-
wiatowej zmierzaj¹ce do poprawy
brd to przede wszystkim:
- przebudowa skrzy¿owañ lub ich

elementów na bezpieczniejsze,
- segregacja ruchu pieszego i ko³o-

wego przez budowê chodników
na odcinkach przej�æ przez miej-
scowo�ci i poza terenem zabu-
dowy,

- wprowadzanie �rodków uspoka-
jania ruchu przy szko³ach i w in-
nych wra¿liwych miejscach,
wprowadzanie wysokiej jako�ci
nowoczesnego i niekonwencjo-
nalnego oznakowania pionowego
i poziomego zw³aszcza przej�æ
dla pieszych, ulepszenie na-
wierzchni drogowych,

- wprowadzanie �rodków uspoka-
jania ruchu,

- przebudowa, remonty i korekta
poboczy oraz rowów,

- utrzymanie zieleni w otoczeniu
drogi.
Bardzo wiele inwestycji i robót

szczególnie wp³ywaj¹cych na popra-
wê b.r.d. zosta³o zrealizowanych w
latach ubieg³ych, wiele zostanie lub
ju¿ zosta³o wykonanych w ramach
tegorocznego bud¿etu, du¿o ju¿ te-
raz jest planowanych na lata przy-

sz³e. Inwestycje chodnikowe polega-
j¹ce na budowie nowych ci¹gów pie-
szych lub przebudowie starych i nie-
bezpiecznych, �zajmuj¹� poka�n¹
czê�æ w bud¿etach drogowych Po-
wiatu we wszystkich kolejnych la-
tach. Z innych inwestycji na przy-
pomnienie zas³uguj¹: przebudowa
skrzy¿owania ulic 1-go Maja i Po-
wstañców �l. w Strzelcach Opolskich,
korekta ³uku � poszerzenie drogi w
Jaryszowie (rok 2003), remont mo-

stu w Staniszczach Ma³ych, przebu-
dowa drogi oraz skrzy¿owania w Bo-
ryczy, budowa chodnika wraz z prze-
budow¹ skrzy¿owania w Zimnej
Wódce � inwestycja dwuletnie, roz-
poczête w roku ubieg³ym, a dokoñ-
czone w roku bie¿¹cym. Przebudo-
wane, skanalizowane, w³a�ciwie ozna-
kowane i co najwa¿niejsze bezpiecz-
ne skrzy¿owanie na przyk³adzie drogi
w Zimnej Wódce przedstawia poni¿-
sza fotografia.

W roku bie¿¹cym w znacznym
zakresie realizowana jest wycinka
drzew przydro¿nych, w ³¹cznej ilo-
�ci 297 sztuk. Usuniête zostan¹ drze-
wa, których stan zdrowotny budzi³
zastrze¿enia oraz drzewa rosn¹ce
zbyt blisko krawêdzi jezdni. W ter-
minie do koñca miesi¹ca zostan¹ wy-
ciête drzewa na terenie zabudowa-
nym, drugi zakres prac zosta³ zapla-
nowany na jesieñ. Tak¿e w miesi¹cu
lipcu zostanie kompleksowo odno-
wione oznakowanie poziome na dro-
gach powiatowych. W skali ca³ego

powiatu jest to znaczny zakres, od-
malowaæ trzeba bowiem 6.091 m2
pasów i znaków ró¿nego typu, w tym
co szczególnie istotne przej�cia dla
pieszych w ilo�ci 1284 m2. Odrobi-
nê �rodków finansowych powinno
tak¿e pozostaæ na nowe znaki pio-
nowe.

Drogi powiatowe to tak¿e ci¹gle
nowe potrzeby i problemy, które w
krótkim czasie musz¹ zostaæ rozwi¹-
zane. Konserwacja rowu przydro¿-
nego w Porêbie zrodzi³a konieczno�æ
zabezpieczenia jezdni i pobocza po-
przez monta¿ barier energoch³on-
nych. Okresowe zalewanie drogi po-
wiatowej w tej miejscowo�ci to ko-
lejne dzia³anie, które nale¿y podj¹æ i
poszukiwaæ �rodków dla jego reali-
zacji. Istniej¹ca kanalizacja deszczo-
wa i urz¹dzenia wodne nie spe³niaj¹
swojej funkcji, st¹d potrzeba prze-
budowy, która musi byæ poparta opra-
cowaniem koncepcyjnym z uwzglêd-
nieniem szczególnych warunków
geograficznych oraz dokumentacj¹
techniczn¹.
W roku bie¿¹cym zostan¹ wykonane
dokumentacje projektowe dla popra-
wy bezpieczeñstwa miejsc i odcin-
ków dróg szczególnie niebezpiecz-
nych. S¹ to tak¿e inwestycje bardzo
po¿¹dane przez mieszkañców. Do-
kumentacje obejm¹ swoim zakresem:
budowê chodnika wraz z przebudow¹
skrzy¿owania w Jaryszowie, prze-
budowê odcinka ulicy Habryki w
Strzelcach Op. na odcinku od skrzy-
¿owania z ul. Dworcow¹ do skrzy-
¿owania z ul. Matejki wraz z budow¹
sygnalizacji �wietlnej, przebudowê
drogi powiatowej na odcinku Le�nica
� Lichynia w zakresie poszerzenia
jezdni i podwy¿szenia parametrów
technicznych. Jak bardzo s¹ to miej-
sca niebezpieczne, niech potwierdz¹

poni¿sze zdjêcia.
Wiele inwestycji drogowych z

pewno�ci¹ nie doczeka³oby siê reali-
zacji, gdyby nie pomoc finansowa
Gmin Powiatu strzeleckiego oraz ini-
cjatywy Rad So³eckich. Wspó³praca
Powiatu z Gminami rozpoczê³a siê
na dobre w roku 2002 i jest z sukce-
sem kontynuowana. W roku bie¿¹-
cym zanotowano tak¿e rekordowe
�zapotrzebowanie� na zakup mate-
ria³ów do remontów chodników w

Drogi powiatowe w debacie
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Droga w Jaryszowie
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Ulica Habryki w Strzelcach Op.


