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Czasy, kiedy wêdrowa³o siê po-
boczami, i kiedy cieszyli�my sie, ¿e
te pobocza s¹ utwardzone - odchodz¹
w przesz³o�æ. W naszych miejsco-
wo�ciach pojawia siê coraz wiêcej
chodników �z prawdziwego zdarze-
nia�. Na szczê�cie. Bo przecie¿ w
du¿ej mierze od tego, którêdy cho-
dzimy, zale¿y równie¿ nasze bezpie-
czeñstwo.

W dniu 14.08.2007r. odby³y siê
odbiory koñcowe zadania polegaj¹-
cych na budowie i przebudowie chod-
ników w ci¹gu dróg powiatowych Po-
wiatu Strzeleckiego na terenie gmina
Jemielnica.

Odbiory dotyczy³y nastêpuj¹-
cych zadañ:
1. Budowa chodnika w ci¹gu drogi

powiatowej 1841 O Jemielnica �
Barut w m. Jemielnica ul. Wiej-
ska
- d³ugo�æ chodnika � 130,50m

2. Przebudowa chodnika w ci¹gu
drogi powiatowej 1855 O Jemiel-
nica � G¹siorowice w m. Jemiel-
nica ul. Szkolna
- d³ugo�æ chodnika � 204,00m

3. Przebudowa chodnika w ci¹gu
drogi powiatowej 1842 O Pio-
trówka � Osiek w m. £aziska ul.
Strzelecka
- d³ugo�æ chodnika � 92,50m

4. Przebudowa chodnika w ci¹gu drogi
powiatowej 1842 O Piotrówka �
Osiek w m. Piotrówka ul. Ko-
�ciuszki
- d³ugo�æ chodnika � 79,00m

Zakres przebudowy chodników obej-
mowa³ m.in.:
- rozebranie starego chodnika
- wbudowaniu nowych krawê¿ni-

ków betonowych
- wykonanie podbudowy z kru-

szywa bazaltowego
- wykonanie nawierzchni chodni-

ka z kostki brukowej betonowej
Stare, niebezpieczne i nieeste-

tyczne chodniki nabra³y zatem no-
wej formy. Dziêki temu, jak wspo-
mnieli�my, nie tylko poprawi³o siê
nasze bezpieczeñstwo, ale wp³ynê³o
to równie¿ na zmianê wizerunku miej-
scowo�ci.

Na ul. Wiejskiej w Jemielnicy zo-
sta³a dokoñczona budowa nowego
chodnika w ramach dwuletniej inwe-
stycji. Pierwszy etap tego zadania
zosta³ zrealizowany w roku ubie-
g³ym.

Ogó³em koszty powy¿szych
odebranych inwestycji wynosi³y
181964,53z³ z tego 50% to wk³ad
gminy Jemielnica.

Wreszcie porz¹dne chodniki

W�ród piêciu dzia³ek z Opolsz-
czyzny, które przesz³y do drugiego
etapu konkursu �Grunt na Medal�
znajduj¹ siê dwie z terenu powiatu
strzeleckiego. Pierwsza z nich to I
Strefa Rozwoju Przemys³u i Handlu,
o powierzchni 2,94 ha, usytuowana
przy ul. Zak³adowej w Kolonow-
skiem, druga - o pow. 10,3 ha przy
ul. Strzelców Bytomskich w Strzel-
cach Opolskich. Konkurs organizuje
Polska Agencja Informacji i Inwesty-
cji Zagranicznych oraz samorz¹dy
województw.

Jakie kryteria musi spe³niaæ grunt
na medal?  Najistotniejsze z nich to
ujêcie w planie zagospodarowania da-

Grunt na medal?
Gminy Kolonowskie i Strzelce Opolskie na li�cie najlepszch

Nowy chodnik wzd³u¿ ulicy Strzeleckiej w £aziskach

Bezpieczniej w Jemielnicy przy ulicy Szkolnej

W Piotrówce przy ul. Szkolnej chodnik tez ju¿ oddany

nego terenu jako przeznaczonego pod
inwestycje, uzbrojenie go w media i
dogodne po³o¿enie pod wzglêdem
komunikacyjnym.

- Zakwalifikowanie do drugiego
etapu konkursu cieszy, ale przecie¿
o niczym nie przes¹dza � stwierdza
zastêpca burmistrza i sekretarz gmi-
ny Kolonowskie Konrad Wac³aw-
czyk. Na wyniki jeszcze trochê po-
czekamy, ale mamy nadziejê, ¿e w
ostatecznym efekcie nie bêdzie �le.
W po³owie wrze�nia zaplanowane
zosta³y audyty.

Ten sam teren w ubieg³orocznym
konkursie uzyska³ wyró¿nienie. Ta

Kalinów, licz¹ca obecnie ok. 315
mieszkañców wie�, obchodziæ bêdzie
w najbli¿szy weekend jubielusz 600-
lecia.

Sk¹d nazwa? Prawdopodobne s¹
dwie wersje. Pierwsza wywodzi na-
zwê od kaliny (drzewa lub krzewu),
druga � od nazwiska lub przezwiska
Kalina.

Pierwsza wzmianka o Kalinowie
pojawia siê w dokumencie z 1393
roku, w którym rycerz ,,Gayke von
Kalinow� wymieniony zosta³ jako
strzelecki sêdzia ziemski. �wiadczy-
³oby to, ¿e sama miejscowo�æ jest
starsza. Nie wiemy, kiedy powsta³a
tam parafia, ale jest ona wymieniona

600 lat Kalinowa
w rejestrze poboru �wiêtopietrza z
1447 r.

Na pocz¹tku piêtnastego wieku
Kalinów by³ w³asno�ci¹ rodu Zwoy-
skich. Pó�niej pojawi³o siê nazwisko
Kalinowski. Czy fakt, ¿e znik³o wów-
czas nazwisko Zwoyskich, oznacza,
¿e ród zosta³ ten sam, tylko zmieni³
nazwisko? W po³owie XVI wieku
Kalinów nale¿a³ do Jana Strzeli z
Obrowca.

Tyle wstêpu do histroii wsi.

Dzi� zapraszamy na Jubielusz
600-lecia. Uroczysto�ci zaplanowa-
no na 25 sierpnia, a ich pocz¹tek prze-
widziano na godzinê 13.30.

Cztery zastêpy JRG i trzy zastêpy OSP gasi³y po¿ar stodo³y na skutek wy³ado-
wania atmosferycznego w miejscowo�ci Dolna przy ul. Wiejskiej - 20 sierp-
nia.

Burza nad Strzelcami

Do koñca pa�dziernika przyjdzie
jeszcze poczekaæ na rozstrzygniêcie
konkursu Wojewody Opolskiego
�Opolskie Euro 2007�. Konkurs ma
wy³oniæ najlepszy projekt inwesty-
cyjny realizowany w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego na Opolsz-
czy�nie i promowaæ zadania w
szczególny sposób przyczyniaj¹ce
siê do rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego, promocji przedsiêbiorczo�ci i
zaspakajania potrzeb spo³eczno�ci
lokalnych Opolszczyzny.

Z przyjemno�ci¹ mo¿emy ju¿
teraz poinformowaæ, ¿e w�ród no-
minowanych 15 zadañ nie zabrak³o
realizowanych w naszym powiecie.
W kategorii �Rozwój lokalny� nomi-
nowano zadanie �Poprawa dostêpu

m³odzie¿y Powiatu Strzeleckiego do
podstawowej infrastruktury sporto-
wej� zrealizowane przez jednostkê
powiatu - Zespó³ Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich.
W kategorii �Rozwój regionalny� no-
minowano zadanie gminy Ujazd �
�Uzbrojenie terenu Strefy Aktywno-
�ci Gospodarczej ( SAG ) Olszowa�
oraz zadanie Samorz¹du Wojewódz-
twa Opolskiego � �Modernizacja dro-
gi wojewódzkiej nr. 426 na odcinku
Olszowa - Zalesie o d³ugo�ci 5 km�.

UWAGA !!! Od wrze�nia do pa�-
dziernika nominowane projekty pre-
zentowane bêd¹ w regionalnych me-
diach, a nastêpnie zorganizowane zo-
stanie g³osowanie w�ród mieszkañców
województwa. To Pañstwo wybie-
rzecie zdobywców NAGRODY SPE-
CJALNEJ!!!

niespe³na 3-hektarowa dzia³ka znaj-
duje siê w obszarze zwanym I Stref¹
Rozwoju Przemys³u i Handlu. Jej
walory doceni³o nie tylko jury kon-
kursu, wcze�niej uczyni³o to firm,
które tu w³a�nie ju¿ zlokalizowa³y
swoj¹ dzia³alno�æ. I na tym nie ko-
niec. Kolejna planowana tu inwesty-
cja to wytwórnia salami.

Skoro w Kolonowskiem teren
przy ul. Zak³adowej zosta³ nazwany
I stref¹ rozwoju przemys³u i handlu
� gdzie jest drugi? Równie¿ w mie-
�cie � przy ul. Opolskiej. I co naj-
wa¿niejsze � ju¿ jest pierwszy zain-
teresowany nim inwestor.

W�ród najlepszych
projektów


