
P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

W tym celu mieszkañcy Powiatu
(w³a�ciciele nieruchomo�ci) winni
przeprowadziæ czynno�ci niezbêdne
do ustalenia stanu prawnego nieru-
chomo�ci. Dzia³ania nale¿y rozpo-
cz¹æ od ustalenia czy nieruchomo�æ
ma za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹.
Wstêpn¹ informacjê na ten temat
mo¿na uzyskaæ  z  ewidencji grun-
tów prowadzonej w Starostwie Strze-
leckim przy ul. Jordanowskiej, po-
kój nr 112. Je¿eli nieruchomo�æ ma
za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ koniecz-
ne jest sprawdzenie zapisów w niej
figuruj¹cych we w³a�ciwym s¹dzie re-
jonowym prowadz¹cym ksiêgê. W

Sprawd� swoj¹ ksiêgê wieczyst¹
przypadku, gdy zapis w ksiêdze, do-
tycz¹cy w³a�ciciela,  jest niezgodny
ze stanem rzeczywistym  konieczne
jest z³o¿enie w s¹dzie wniosku o do-
konanie zmiany zapisów do³¹czaj¹c
dokumenty potwierdzaj¹ce w³asno�æ
nieruchomo�ci, np. :
1) akt nadania nieruchomo�ci wraz z
decyzj¹ o wykonaniu aktu,
2) akt w³asno�ci ziemi,
3) postanowienie w³a�ciwego s¹du o
nabyciu spadku,
4) umowa sprzeda¿y nieruchomo�ci
lub inny dokument potwierdzaj¹cy
nabycie nieruchomo�ci.

W przypadku braku ksiêgi wie-

dok. ze str. 1

³uki za ma³e, ¿e osobówka to jeszcze,
ale na pewno nie du¿a ciê¿arówka z
przyczep¹, ¿e...  Narzekano nie tyl-
ko miêdzy sob¹. Uwagi zg³aszano
bezpo�rednio do Wydzia³u Dróg w
strzeleckim starostwie lub bezpo-
�rednio do starosty. Pisa³ o tym
�Strzelec Opolski�. Zapad³a wiêc de-
cyzja o przeprowadzeniu jazdy prób-
nej. 15 czerwca, na rondo wjecha³a
ciê¿arówka z bardzo d³ug¹ przyczep¹.
- Specjalnie wybrali�my pojazd
nienormatywny � mówi Andrzej
Ful, naczelnik wydzia³u dróg w sta-

Rondo do poprawki

rostwie -  bo przecie¿ celem przebu-
dowy dróg i tego skrzy¿owania jest
odci¹¿enie centrum Strzelec z ruchu
ciê¿kich pojazdów, a tak¿e zapew-
nienie sprawnej komunikacji do oko-
licznych przedsiêbiorstw. Trudno
wiêc wyobraziæ sobie, by od razu po
oddaniu do u¿ytku przebudowanych
odcinków dróg ustawiæ na nich znaki
zakazuj¹ce wjazdu niektórych pojaz-
dów. I, niestety, okaza³o siê, ¿e kry-
tyczne uwagi kierowców potwierdzi-
³y siê. Wobec czego z inicjatywy sta-
rosty zosta³o zwo³ane spotkanie pro-

Promieñ ³uku trzech wyjazdów z ronda zostanie powiêkszony

dok. ze str. 1 jektanta, wykonawcy i inwestora (za-
danie finansowane jest w po³owie z
rz¹dowych �rodków w ramach Na-
rodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych � tzw. schetynówek � i w
po³owie ze �rodków Powiatu Strze-
leckiego). Na spotkaniu zapad³a de-
cyzja o konieczno�ci zmian: posze-
rzone zostan¹ ³uki wyjazdów z ron-
da (bo problemu z wjazdem na rondo
nie ma) i u³o¿one zostan¹ nowe kra-
wê¿niki (bo dotychczasowe bêd¹ ro-
zebrane).
- Rondo zosta³o �le zaprojekto-
wane?
- Projektant o�wiadczy³, ¿e ca³o�æ
zosta³a zaprojektowana zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
- Kto pokryje koszty poprawek?
- W ca³o�ci wykonawca robót,
czyli Przedsiêbiorstwo Robót Dro-
gowych i Mostowych z Kêdzierzy-
na-Ko�la.
- Kiedy rondo zostanie popra-
wione?
- W przysz³ym tygodniu, je�li tyl-
ko warunki atmosferyczne nie prze-
szkodz¹ w tempie prac, planujemy
uruchomienie ruchu drug¹ po³ow¹
ronda � sterowanego sygnalizacj¹
�wietln¹. W tym samym czasie ta
czê�æ, która u¿ytkowana jest obec-
nie, zostanie z ruchu wy³¹czona i za-
czn¹ siê poprawki.

mg

czystej do wniosku o za³o¿enie ksiê-
gi kierowanego do S¹du Rejonowego
w Strzelcach Opolskich, Wydzia³u
Ksi¹g Wieczystych, ul. Opolska nr
11, równie¿ nale¿y do³¹czyæ stosow-
ny dokument potwierdzaj¹cy w³a-
sno�æ nieruchomo�ci wraz z wypi-
sem i wyrysem z ewidencji gruntów.

Informacji dotycz¹cych nieru-
chomo�ci mo¿na zasiêgn¹æ pod nu-
merem telefonu 077-4401-745 w
siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2 lub oso-
bi�cie w pokoju 112, w godzinach
pracy Urzêdu (w poniedzia³ek 800 �
1600 , od wtorku do pi¹tku 730 � 1530).

Strzelce Opolskie, dnia  19.06.2009r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pa�dzier-
nika 2008r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �ro-
dowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) podaje do pu-
blicznej wiadomo�ci informacjê o wydaniu w dniu 18
czerwca 2009r. decyzji nr 218/09 o pozwoleniu na
budowê:
- dwóch stalowych, podgrzewanych zbiorników
magazynowych na asfalt o poj. 80 Mg ka¿dy,
- dwóch stalowych podgrzewanych zbiorników
buforowych z mieszad³em na asfalt modyfikowa-
ny o poj. 50 Mg ka¿dy,
- ekranu akustycznego,
zwi¹zan¹ z uruchomieniem produkcji drogowych
asfaltów modyfikowanych do produkcji masy bi-
tumicznej w ilo�ci do 10.000 Mg/rok w £¹kach
Kozielskich przy ul. Le�nej 4, na dzia³kach nr
730/1, 764 i 694 obrêb ewidencyjny £¹ki Koziel-
skie, gmina Le�nica.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
� Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany, ul. Jorda-
nowska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w godzinach
pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) mo¿na zapoznaæ siê z
tre�ci¹ decyzji oraz z dokumentacj¹ sprawy.

STAROSTA STRZELECKI
JÓZEF SWACZYNA

Strzelce Opolskie, 19-06-2009r.

STAROSTA   STRZELECKI

     Stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 pa�-
dziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o �rodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z 2008r.), podaje do
publicznej wiadomo�ci informacjê o wydaniu dnia
18.06.2009r. decyzji Nr 220/09 o pozwoleniu na bu-
dowê gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN200 oraz �red-
niego ci�nienia DN400 relacji: miejscowo�æ Dolna -
Strefa Aktywno�ci Gospodarczej Ujazd w miejsco-
wo�ci Olszowa wraz ze stacj¹ pomiarow¹
Q=10000nm3/h i redukcyjno-pomiarow¹
Q=10000nm3/h w miejscowo�ci Dolna wraz ze zjaz-
dem do tych stacji i zespo³em zaporowo-upustowym
w miejscowo�ci Olszowa, oraz budowê zewnêtrznej
linii elektroener-getycznej zasilaj¹cej do rozdzielni RZ-
1 i RZ-2 na terenie w/w stacji gazowych wraz przy³¹-
czem elektroenergetycznym do ZK1 i 2TPz,na dzia³-
kach  448/1, 448/2, 490/2, 490/4, 536, 509/4 - obrêb
Dolna, na dzia³kach nr 270, 314, 254/1, 311, 312, 313,
315, 256/9 - obrêb Olszowa.
  W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2, Wydzia³ Architektoniczno-
Budowlany, pokój nr 212, (w godz. pn. 800 - 1600,
wt.-pt. 730 � 1530) mo¿na zapoznaæ siê z tre�ci¹ de-
cyzji oraz dokumentacj¹ sprawy.

STAROSTA  STRZELECKI
JÓZEF SWACZYNA

W powiecie Soest rozpoczêto
wdra¿anie pilota¿owego projektu
maj¹cego na celu stworzenie nowej
formy pomocy w zakresie prawid³o-
wego rozwoju i ochrony zdrowia w
grupie dzieci w wieku przedszkol-
nym w roku 2007, pod has³em
�Wczesna pomoc dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz ich rodzin�.

Projekt stanowi formê wspó³pra-
cy pomiêdzy lekarzami, opiekunami
�rodowiskowymi dzia³aj¹cymi na
rzecz dzieci i m³odzie¿y oraz wy-
chowawcami.

W fazie testowej programem ob-
jêtych zosta³o sze�æ przedszkoli w
powiecie Soest. Pozytywne rezulta-
ty przyczyni³y siê do rozszerzenia
na inne jednostki.

Dalszy rozwój projektu bêdzie
realizowany pod has³em �Dorastaæ
w zdrowiu�. Zmiana nazwy ma na
celu jasne okre�lenie i ukazanie g³ów-
nej idei wdra¿anego programu, jak¹
jest pomoc lekarzy podczas wycho-
wania dzieci oraz czuwanie nad ich
stanem zdrowia oraz przebiegiem
prawid³owego rozwoju.
Dzia³ania podejmowane w celu reali-
zacji projektu skupiaj¹ siê na nastê-
puj¹cych zadaniach:
1. Wczesne rozpoznawanie ko-
nieczno�ci pomocy
2. Poprawienie kompetencji wy-
chowawczych rodziców i opiekunów
poprzez informowanie, fachowe do-
radztwo oraz inne formy pomocy.
3. Budowa d³ugofalowych struktur
ochrony zdrowia w placówkach
przedszkolnych.

Te powy¿ej wyodrêbnione zada-
nia nakre�laj¹ g³ówne cele projektu.
Sformu³owano je w nastêpuj¹cy spo-
sób:
1. Wczesne rozpoznawanie zabu-
rzeñ rozwojowych u dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wprowadzenie
dzia³añ zapobiegawczych. Dzieci, u
których zostan¹ wykryte zaburze-

nia zostan¹ przekazane pod opiekê
specjalisty, a dalsza ich edukacja do
czasu podjêcia nauki szkolnej dosto-
sowana zostanie do ich indywidual-
nych potrzeb. Szczególnie skorzystaæ
na tym mog¹ dzieci wywodz¹ce siê z
rodzin problematycznych oraz ¿yj¹-
ce poni¿ej minimum socjalnego.
2. Organizacjê regularnych spotkañ
i dyskusji na temat ochrony zdrowia,
które pozwoli rodzicom i opiekunom
zrozumieæ wagê prawid³owego roz-
woju ich dzieci.
3. Budowanie struktur czuwaj¹cych
nad prawid³owym rozwojem dzieci
przedszkolnych. Ma to na celu stwo-
rzenie podwalin pod �wiadome i ukie-
runkowane na zdrowy rozwój  dzieci
wychowanie.

W czasie tworzenia projektu pi-
lota¿owego wykszta³ci³y siê dodat-
kowe inicjatywy:
1. Stworzenie odpowiedniej bazy
informacyjnej zawieraj¹cej ugrunto-
wan¹ wiedzê na temat ochrony zdro-
wia oraz metod diagnostycznych za-
burzeñ rozwojowych i sposobów ich
terapii.
2. Budowa punktów doradztwa w
obrêbie przedszkoli dla rodziców
3. Dalsze rozszerzenie obszaru dzia-
³ania projektu � objêto nim równie¿
miasto Lippstadt: Stwarza to w razie
potrzeby mo¿liwo�æ wizyt w domach
dzieci z podejrzeniem zaburzeñ roz-
wojowych.. Wizyty te odbywa³yby
siê przy udziale opiekunek �rodowi-
skowych.

Realizacja powy¿szego projektu
ma siê ma na celu wspieranie ju¿ ist-
niej¹cych struktur pomocy rodzinom
i wychowawcom, co z ca³¹ pewno-
�ci¹ przyczyni siê do polepszenia
kontroli  nad prawid³owym rozwojem
dzieci, a ca³y proces wspierany bê-
dzie poprzez   czynny udzia³ i ko-
operacjê ze s³u¿b¹ zdrowia.

T³um. J. Kiszka

Poznajemy partnerski powiat Soest

Dorastaæ w zdrowiu


