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Rowerem przez powiat

kracza 30oC nie nale¿y do przyjemnoci. To jednak niejedyne korzyci
cyklistów.
Jad¹c rowerem oszczêdzasz czas
Trzy czwarte pokonywanych przez
nas odcinków jest krótszych ni¿ 5
km. To w³anie tu szybkoæ roweru
jest niepokonana.

Jad¹c rowerem oszczêdzasz pieni¹dze
W kieszeni zostaje nam kasa, któr¹
trzeba by wydaæ na utrzymanie samochodu lub bilety autobusowe i kolejowe.

Wraz z przyst¹pieniem Polski do
UE nasz kraj wprost zala³a fala tanich samochodów sprowadzanych z
zagranicy. Samochód, który dotychczas mimo wszystko pozostawa³
dobrem luksusowym, teraz znalaz³
siê w zasiêgu rêki prawie ka¿dego, o
czym wiadczy³y kolejki w wydzia³ach komunikacji. Ale w koñcu, po
odstaniu swojego, z nowymi tablicami rejestracyjnymi w rêku moglimy
siê cieszyæ z nowego nabytku. No i
zaczê³a siê jazda. Niestety nie za d³uga. Teraz niczym z³e fatum przeladuje nas wizja stale rosn¹cych cen
paliw. Litr benzyny za 5 z³otych!
Straszne, ale niestety przy obecnej
sytuacji jak¿e prawdopodobne. Ratunkiem wydaje siê byæ instalacja gazowa, ale jej za³o¿enie te¿ kosztuje,
a na spadek cen gazu równie¿ jako
siê nie zanosi, jego ceny pod¹¿aj¹ raczej w przeciwnym kierunku.
Czas wiêc pomyleæ o jakim rozwi¹zaniu.
Idealnym wydaje siê rower. Jeszcze parê lat temu jeden z podstawowych rodków lokomocji, który teraz awansowa³ do roli rekreacyjnej.
Jednak niedzielne wycieczki to niejedyne zadanie, do którego siê nadaje. wietnie sprawdza siê tak¿e na
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ulicach naszych miast jako tani i niezawodny rodek lokomocji. Wprawdzie dla niektórych jazda na nim po
zakorkowanych ulicach graniczy z samobójstwem, ale ogólnie nie jest tak
le.
Szkoda tylko, ¿e w naszych miastach nie ma jeszcze dobrze rozbudowanej sieci cie¿ek rowerowych.
Przyda³yby siê one zw³aszcza
wzd³u¿ g³ównych, przewa¿nie bardzo ruchliwych ulic. Takie rozwi¹zanie nie tylko przyczyni³oby siê do
zwiêkszenia bezpieczeñstwa rowerzystów, ale i jeszcze bardziej u³atwi³o
poruszanie siê po zakorkowanych
ulicach.
Ale rower to nie tylko dobre rozwi¹zanie dla wiêkszych miast. Tak¿e, a
mo¿e trzeba by napisaæ - zw³aszcza
w mniejszych miejscowociach, jest
wspania³ym rodkiem lokomocji. Nie
ma tam takiego ruchu na drogach, powietrze ogólnie jest czystsze, nic nie
stoi wiêc na przeszkodzie, aby po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym,
zostawiæ samochód w gara¿u, a na
zakupy lub do urzêdu wybraæ siê rowerem. Zw³aszcza teraz, gdy jest ciep³o sprawia to wielk¹ przyjemnoæ,
gdy¿ siedzenie w samochodzie bez
klimatyzacji, gdy temperatura prze-

Jazda rowerem jest bezpieczniejsza ni¿ mylisz
Badania dowiod³y, ¿e chodzenie, jazda rowerem i korzystanie z publicznych rodków transportu s¹ 2,5 razy
bezpieczniejsze ni¿ jazda samochodem!

Jad¹c rowerem dbasz o swoje zdrowie
Korzystanie z roweru zwiêksza kondycje fizyczn¹ i psychiczn¹. Codzienna jazda zdecydowanie zmniejsza ryzyko wyst¹pienia dolegliwoci sercowych i chorób uk³adu kr¹¿enia.
Jad¹c rowerem wdychasz lepsze
powietrze
Brzmi paradoksalnie, ale jad¹c rowerem wdychamy powietrze lepszej jakoci ni¿ w czasie jazdy samochodem.

Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o
wielkiej frajdzie, jak¹ dostarcza jazda
na rowerze. Jest siê bli¿ej ludzi, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby zawieraæ nowe znajomoci. W samochodzie
mo¿liwoæ taka jest raczej rednia.
Dlatego warto pomyleæ nad tym, ¿e
rower to nie tylko dobry przyrz¹d
do aktywnego spêdzania wolnego
czasu, ale wietny pojazd na co dzieñ.
/kw/

Pozwolenie na budowê

* Projekt budowlany powinien
spe³niaæ wymagania okrelone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o
zagospodarowaniu przestrzennym.
* Projekt budowlany powinien zawieraæ:
- projekt zagospodarowania dzia³ki
lub terenu, sporz¹dzony na aktualnej mapie.
- projekt architektoniczno - budowlany,
- stosownie do potrzeb, owiadczenia w³aciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciep³a i gazu, odbioru
cieków oraz o warunkach przy³¹czenia obiektu do sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, oraz dróg l¹dowych,
- w zale¿noci od potrzeb, wyniki
badañ geologiczno - in¿ynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
* Projekt budowlany musi spe³niaæ
wymogi Rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegó³owego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120 z 2003r. poz.1133).
Decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu do³¹czona
do wniosku o pozwolenie na budowê musi byæ wydana na rzecz pod-

miotu wystêpuj¹cego z takim wnioskiem.
Miejsce za³atwienia: Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, pokoje 211-214.
Czas oczekiwania na za³atwienie:
Do 30 dni, a w przypadku spraw
skomplikowanych do 60 dni.
Op³aty skarbowe: Za wniosek - 5,00
z³, za ka¿dy za³¹cznik - 0,50 z³
Podstawy prawne: Podstawa prawna: art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (jednolity tekst:
Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016 z
pón. zm.)
Tryb odwo³awczy: Odwo³anie od decyzji wnosi siê do Wojewody, za porednictwem Starosty, w terminie do
14 dni od dnia dorêczenia decyzji.
Przed up³ywem terminu do wniesienia odwo³ania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwo³ania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Powy¿sze zastrze¿enia nie dotycz¹ decyzji którym zosta³ nadany
rygor natychmiastowej wykonalnoci lub które podlegaj¹ natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Wzory wniosków mo¿na pobraæ
ze strony www.bip.powiatstrzelecki.pl z dzia³u Moja sprawa

Ale to nie wszystko. Kolejne
dokumenty otrzymasz w Wydzia-

le Rolnictwa i Ochrony rodowiska w Starostwie.

Zgodnie z zapisami ustawy o
ochronie gruntów rolnych i lenych
inwestor przed wyst¹pieniem o pozwolenie na budowê zobowi¹zany
jest do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntów rolnych z
produkcji rolnej, w sytuacji kiedy planowana inwestycja ma byæ realizowana na u¿ytkach rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do
klas I, II, IIIa i IIIb oraz u¿ytkach
rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego
W odniesieniu do gruntów rolnych wniosek sk³ada siê do Starosty.
Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
projekt zagospodarowania dzia³ki z
zaznaczon¹ i rozliczon¹ powierzchni¹ do wy³¹czenia, wykaz zmian gruntowych z map¹ uzupe³niaj¹c¹, prawomocn¹ decyzjê o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z
rejestru gruntów, akt notarialny nabycia gruntu lub owiadczenie inwestora o rynkowej wartoci gruntu
przeznaczonego pod inwestycjê.
W sytuacji, kiedy inwestycja jest
realizowana na gruntach lenych,
wniosek sk³ada siê do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach.
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Centrum Edukacji
Leno-Przyrodniczej
w Nadlenictwie Zawadzkie
zaprasza

W sk³ad Centrum Edukacji Leno-Przyrodniczej wchodz¹ nastêpuj¹ce
obiekty:

1. Izba Leno-Przyrodnicza przy biurowcu Nadlenictwa *
2. Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy przy biurowcu Nadlenictwa
3. Sala Konferencyjno-Edukacyjna w biurowcu Nadlenictwa *
4. cie¿ka Przyrodniczo-Edukacyjna Nad Ma³¹ Panwi¹ w Lenictwie
Rytwiny z miejscem widokowym i dzik¹ pla¿¹
5. cie¿ka Przyrodniczo-Edukacyjna wierkle w Lenictwie wierkle
6. Pola biwakowe:
Ø Regolowiec w Lenictwie Kolejka
Ø wierkle w Lenictwie wierkle
7. Izba Przyrodniczo-Lena przy leniczówce Jawin *
8. Lene arboretum przy leniczówce Jawin *
9. Wie¿a przeciwpo¿arowa z platform¹ widokow¹ dla zwiedzaj¹cych *
(odp³atnoæ)
Edukacji Leno-Przyrodniczej jest czynne w nastêpuj¹ce dni:

1. przy Siedzibie Nadlenictwa (objekty wyszczególnione w punkcie
1*,2,3*) w ka¿dy wtorek i czwartek od 8.00 do 14.00 (prosimy o
kontakt z Pani¹ mgr in¿. Ma³gorzat¹ Kumiñsk¹-Kurczyk - tel.kom.508
348 366)
2. Lenictwo Jawin (obiekty wyszczególnione w punkcie 7*, 8*) w ka¿dy
wtorek i czwartek od 8.00 do 14.00 ( prosimy o kontakt z leniczym
Panem Robertem Pi¹tkiem, tel.kom. 508 348 363)
Prosimy o uzgodnienie terminu przyjazdu z koordynatorem grup zorganizowanych z Pani¹ M. Kumiñsk¹-Kurczyk.
3. Obiekty wyszczególnione w punkcie 4,5 dostêpne bez ograniczeñ
4. Pola biwakowe wierkle i Regolowiec mog¹ byæ u¿ytkowane w
ka¿dym dniu za wiedz¹ Nadlenictwa Zawadzkie (prosimy o kontakt
z Pani¹ mgr in¿. Agnieszk¹ Kwiecieñ tel.077 404 96 55 wew.33)
5. Wie¿a przeciwpo¿arowa czynna dla grup zorganizowanych w ka¿dy
czwartek tygodnia w godzinach od 8.00 do 14.00 po uzgodnieniu z
Panem Leniczym Krzysztofem Sawczukiem tel.kom. 508 348 358)
Uwaga!
* Obiekty nieczynne dla zwiedzaj¹cych w okresie od 1 listopada do 31
marca

Na terenie Centrum Edukacji Leno-Przyrodniczej jest mo¿liwoæ przygotowania ogniska oraz przeprowadzenia prelekcji lub pogadanki w szko³ach przez pracownika S³u¿by Lenej. Zachêcamy do p[pog³êbiania wiadomoci ekologicznej, kszta³towania w³aciwych zachowañ w lesie, szacunku dla tych dóbr, postaw proekologicznych o ochrony dziedzictwa
lenego.
Koordynatorem grup zorganizowanych i szczegó³owych informacji
udziela Pani mgr in¿. Ma³gorzata Kumiñska-Kurczyk tel.kom.508 348 366,
telefon Nadlenictwa Zawadzkie 077 404 96 55)

Pó³kolonici z wizyt¹

W pi¹tkowe po³udnie, kiedy z
nieba lal siê bezlitosny ¿ar, do strzeleckiego starostwa rowerami przyjecha³o prawie 40 dzieci z pólkolonii z
Rozmierzy. A przyjechaly, by odwiedzic strzeleckiego starostê Józefa
Swaczynê. Koniecznie chcia³y zobaczyæ, jak pracuje. Najpierw by³ teatrzyk w Domu Kultury, a potem
wizyta w strzeleckim starostwie.
Mali petenci z uwag¹ godn¹ prawdziwych samorza¹dowców wziêli
udzia³ w prezentacji multimedialnej
Powiatu Strzeleckiego. Dowiedzieli
siê, ile gmin tworzy nasz powiat, oraz
jakie szko³y powiatu strzeleckiego

czekaj¹ na nich w przysz³oci. Skupienie malych goci zostalo nagrodzone, poniewa¿ po prezentacji odby³
siê konkurs z pytaniami dotycz¹cymi kwestii poruszanych w owej prezentacji. Za poprawne odpowiedzi
byly oczywicie nagrody. A potem
jeszcze tylko s³odki poczeêstunek 
trzeba bylo przecie¿ zregenerowaæ
utracone w czasie jazdy rowerem si³y.
Starosta zapewni³ je, ¿e nigdy jeszcze nie mial takich goci i to w dodatku w takiej liczbie! Pod koniec wizyty bylo jeszcze pami¹tkowe zdjêcie.
Joanna Kolodziejczyk

