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

Zapytany o ich przyczyny pod-
komisarz Nowak wyja�nia, ¿e nasz
powiat nie odbiega w niczym od sta-
tystyk w ca³ym garnizonie opolskim.
Trzy g³ówne grzechy kierowców to:
niedostosowanie prêdko�ci do warun-
ków panuj¹cych na drodze, nieprawi-
d³owe wyprzedzanie i nieust¹pienie
pierwszeñstwa przejazdu. Tak¿e �
jazda po alkoholu.A nietrze�wych na
drogach jest coraz wiêcej, niestety. Do
kilku wspomnianych wcze�niej wy-
padków i kolizji równie¿ doprowa-
dzili �w stanie po spo¿yciu�: 6 spo-
�ród nich by³o kierowcami samocho-
dów osobowych, 1 � samochodu ciê-
¿arowego, i po jednym: rowerzysta,
motorowerzysta i motocyklista.
- Gdzie dochodzi do najciê¿szych
wypadków? Niestety, na autostra-

Pijemy. Jedziemy. Zasypiamy
dzie A4, w okolicach Góry �w. Anny.
Dlaczego?
- Tam dochodzi do wypadków
�dziwnych�, na które nie ma wp³y-
wu ani stan dróg, ani stan techniczny
samochodów, ani policja nie jest w
stanie im przeciwadzia³aæ.. Najwiêk-
szym problemem w tamtych okoli-
cach jest zasypianie prowadz¹cych
pojazdy. Jazda autostrad¹ wi¹¿e siê
z pewna monotoni¹, gdy do tego do-
chodziw w³¹czenie przez kierowców
tzw. �tempomatów�, blokuj¹cych
szybko�æ � kierowanie pojazdami
staje siê jeszcze bardziej nu¿¹ce i roz-

Podkom. S³awomir Nowak

dok. ze str. 1

Wypadek w którym, 4 osoby zosta³y ranne, zdarzy³ siê 17 sierpnia br. na 259 km.
autostrady A4 w kierunku Wroc³awia

�Bezpieczna
droga do szko³y�
to akcja organizo-
wana od kilku lat
przez policjê w
ca³ym kraju. Tak-
¿e w naszym po-
wiecie.
- Trwaæ bêdzie do
koñca wrze�nia �
mówi sier¿. Beata
Kocur, oficer pra-
sowy strzeleckiej
komendy. - G³ów-
nym celem akcji
jest zapewnienie
bezpieczeñstwa
dzieci w drodze
do szkó³ oraz monitorowanie w ich
rejonie ruchu ko³owego. Oznacza to,
¿e od pierwszych dni nauki w pobli-
¿u szkó³, zw³aszcza podstawowych,
czê�ciej ni¿ dot¹d pojawiaæ siê bêd¹
patrole policji. Ich zadaniem jest dys-
cyplinowanie kierowców, zarówno
pod wzglêdem przestrzegania do-
zwolonej szybko�ci, jak i stosowa-
nia siê do znaków drogowych usta-
wionych w s¹siedztwie placówek
o�wiatowych. W drugiej czê�ci tej
prewencyjnej akcji, czyli w nastêp-
nych dniach wrze�nia, przewidziane
zosta³y spotkania policjantów z
uczniami na terenie szkó³. Tematem

W dniu 20 sierpnia 2009 r. odby³
siê odbiór techniczny inwestycji pn.
�Przebudowa  i rozbudowa ci¹gu ko-
munikacyjnego pó³nocnego obej�cia
i komunikacji gospodarczej miasta
Strzelce Opolskie� - Etap II � �Dro-
ga powiatowa 1807 O ul. 1- go Maja
od ul. Zak³adowej wraz  z rondem
przy ul. Cementowej� i Etap III �
�Droga powiatowa 2272 O ul. Ce-
mentowa�.

Zgodnie z warunkami pozwole-
nia budowlanego w nawi¹zaniu do art.

32 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych ( t.j. Dz.U z 2008 r.
Nr 193 poz. 1194 z pó�n. zmianami ),
przed przyst¹pieniem do u¿ytkowa-
nia drogi Zarz¹d Powiatu Strzeleckie-
go musi uzyskaæ decyzjê o pozwole-
niu na u¿ytkowanie.

Po uzyskaniu decyzji na u¿ytko-
wanie, inwestycja zostanie oficjalnie
otwarta dla u¿ytkowników dróg.

Rondo - po odbiorze
technicznym

Z okazji Dnia Weterana
w imieniu Rady oraz Zarz¹du

Powiatu Strzeleckiego
pragniemy wszystkim Weteranom

¿yczyæ wielu si³ i zdrowia
oraz d³ugich lat ¿ycia w spokoju i szczê�ciu.
Niechaj doznane wzruszenia jeszcze  bardziej
umocni¹ w ka¿dym z nas mi³o�æ do Ojczyzny.

¯yczymy Wam pogody ducha, oby�cie
nadal byli dla nas przyk³adem

Polaka i patrioty.

Starosta
Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestarosta
Strzelecki

Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Henryk Bratoszek

1 wrze�nia starosta strzelecki Józef
Swaczyna dwukrotnie mówi³ o tej
pamiêtnej dla nas dacie. Pierwszy raz
� na apelu szkolnym w ZSZ nr 1, gdy
zwracaj¹c siê do m³odzie¿y przypo-
mnia³, ¿e wszyscy obecni w sali maj¹
ogromne szczê�cie, ¿e nie do�wiad-
czyli okropieñstw tej najwiêkszej w
dziejach ludzko�ci tragedii wojennej.
Drugi raz, nieco pó�niej, zwróci³ siê
do kombatantów i weteranów na spe-
cjalnej uroczysto�ci tymi s³owami:

Ca³a Polska i Europa dzisiaj po-
chyla g³owê zadumie - to 70 rocznica
wybuchu II wojny �wiatowej. Nazi-
stowskie Niemcy rozpoczê³y tê wojnê
od napa�ci na Polskê, a pó�niej kolej-

70 rocznica wybuchu wojny
ny krok zrobi³a komunistyczna Rosja �
zada³a cios w plecy.

Dzisiaj chylimy czo³a przed Wami,
drodzy Kombatanci i Waszymi Kolega-
mi. To wy byli�cie �wiadkami tych wy-
darzeñ. Wasza determinacja i bohater-
stwo na ró¿nych frontach II wojny �wia-
towej doprowadzi³o do pokonania
straszliwego, nieludzkiego ustroju.

(�) Zebrali�my siê przed tym po-
mnikiem Piety �l¹skiej, a¿eby w tym
miejscu g³o�no krzyczeæ z tej piêknej
ziemi �l¹skiej, której historia jest na-
znaczona tragizmem: Nigdy wiêcej na-
zizmu i komunizmu na naszej ziemi!

Nieco wcze�niej w czasie mszy �w. pad³y s³owa kap³ana, które warto przyto-
czyæ: Nam zostaje wielkie zaufanie do Boga. Niech m³odzi czerpi¹ z wolno-
�ci. Panie u¿ycz nam pokoju, mi³o�ci i pojednania. B³ogos³aw nam.

leniwiaj¹ce. Wreszcie � zmiana ci�nie-
nia zwi¹zana ze zmian¹ usytuowania
drogi na wy¿szej wysoko�ci. To
wszystko razem powoduje, ¿e s³ab-
nie odbiór bod�ców u kierowców i
zaczynaj¹ byæ senni. Po pewnym
czasie rzeczywi�cie zasypiaj¹.
Zreszt¹ za�niêcie by³o przyczyn¹
dwóch �miertelnych wypadków w
tym roku, a w czasie wakacji � wy-
padku, w którym nikt nie zgin¹³, ale
cztery osoby zosta³y ranne. Kieruj¹-
cy busem wioz¹cym pracowników z
zagranicy zasn¹³ i wjecha³ w TIR-a �
przypomina podkom. S. Nowak.

pogadanek bêd¹ zasady bezpieczne-
go zachowania siê dzieci jako uczest-
ników ruchu drogowego.

Teoretyczne i praktyczne pora-
dy udzielane przez policjantów s¹
oczywi�cie wa¿ne, ale najistotniejsze
jest zachowanie siê nas samych, ro-
dziców i opiekunów. To naszym za-
daniem jest pokazanie dzieciom, w
jakich miejscach mo¿na bezpiecznie
przechodziæ przez jezdniê i wpoje-
nie im podstawowych zasad obowi¹-
zuj¹cych pieszych na drodze. Bo tak
naprawdê to od nas zale¿y bezpiecz-
na droga dzieci do i ze szko³y.

Bezpiecznie do szko³y
� nie tylko we wrze�niu

�Dialog miêdzypokoleniowy� to
program, który przyczynia siê do
obalenia funkcjonuj¹cego w spo³e-
czeñstwie mitu o �konflikcie poko-
leñ�; pokazuje, ¿e m³odzi ludzie chêt-
nie anga¿uj¹ siê w organizacjê inicja-
tyw skierowanych do ludzi star-
szych; udowadnia, jak wa¿na w funk-
cjonowaniu naszego spo³eczeñstwa,
jest wspó³praca pomiêdzy starsz¹ i
m³odsz¹ generacj¹ oraz buduje trwa-
³y dialog mniejszo�ci niemieckiej z
reszt¹ spo³eczeñstwa. Program po-
zwala ukazaæ warto�æ do�wiadczeñ

ZG£O� SIÊ DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU

ludzi w ka¿dym wieku, dowodzi, ¿e
osoby starsze i m³ode, mimo odmien-
nych do�wiadczeñ, i umiejêtno�ci,
mog¹ siê wiele od siebie nauczyæ. Jed-
nym z kluczowych celów programu
jest zatem promocja wolontariatu na
rzecz osób starszych.

Do udzia³u w programie zapra-
szamy osoby w wieku od 16 do 26
lat. Je¿eli jeste� gotów do wspó³pra-
cy ze starszym pokoleniem, chcesz
zdobyæ nowe do�wiadczenie w pra-
cy spo³ecznej, poznaæ metody ani-
macji osób starszych oraz zdobyæ cer-

tyfikat ukoñczenia kursu pierwszej
pomocy � zg³o� siê do programu.
Udzia³ w programie jest bezp³at-
ny.

Program merytoryczny:
- Warsztat informacyjny �M³o-
dym byæ � starym byæ�
- Warsztat dotycz¹cy metod ani-
macji osób starszych
- Warsztat z zarz¹dzania projek-
tami
- Kurs pierwszej pomocy PCK

*DIALOG MIÊDZYPOKOLENIOWY*
CZEKAMY DO 10 WRZE�NIA 2009 r.


