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POWIAT STR Z E LE C K I

Dotrzymujemy obietnicy

dok. ze str. 1

Lata czekano na remont drogi
- Przyczyn¹ tak z³ego stanu technicznego jezdni by³a niestabilnoæ nawierzchni smo³o-betonowej u³o¿onej
na podbudowie kostki granitowej 
mówi Andrzej Ful, z-ca naczelnika
wydzia³u dróg w strzeleckim starostwie.  To i kompletny brak odwodnienia drogi, powodowa³o powstawanie niezliczonej iloci dziur i to pomimo stale wykonywanych remontów cz¹stkowych. O tym, jak by³o
le, mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e w ci¹gu
kilku minionych lat wiêkszoæ szkód
komunikacyjnych na terenie naszego
powiatu by³a wynikiem uszkodzeñ
samochodów powsta³ych w czasie
jazdy przez £¹ki Kozielskie. W dodatku poruszanie siê tamtêdy by³o
równie niebezpieczne dla pieszych,
z powodu braku chodnika  dodaje. 
Co trzeba by³o wiêc z tym zrobiæ,
bo na wielu spotkaniach obiecywano
to mieszkañcom, ale prawdziwy problem stanowi³ brak pieniêdzy na tak
du¿¹ inwestycjê. Wiadome by³o, ¿e
z w³asnych rodków powiat nie jest
w stanie sfinansowaæ tego zadania,
postanowiono wiêc szukaæ zewnêtrznych róde³, tym bardziej ¿e zaczê³y
siê wtedy pojawiaæ takie mo¿liwoci. Decyzja o kompleksowej przebudowie drogi zapad³a w powiecie w
roku 2002. Dokumentacja projektowa zadania zosta³a opracowana w
sierpniu 2003, ale...nie dawa³a mo¿liwoci formalnych do rozpoczêcia inwestycji, bo nieuregulowane by³y

wówczas sprawy w³asnoci gruntów.
Podzia³ geodezyjno-prawny i wykup
gruntów przez powiat strzelecki nast¹pi³ w tym samym 2003 roku, a
Zarz¹d Powiatu uzyska³ pozwolenie
budowlane w po³owie 2004 roku.

fakcie, wniosek zosta³ opracowany
po raz kolejny i z³o¿ony w drugim
naborze ZPORR - w roku 2005. Tym
razem uda³o siê ju¿ przejæ przez sito
kwalifikacyjne.
Wartoæ zadnia to prawie 1,4 mln
z³.  I jest to najwiêksza inwestycja
drogowa, jak¹ kiedykolwiek w swojej historii powiat strzelecki realizowa³. Na trzy czwarte tej kwoty otrzymamy dofinansowanie z funduszy
strukturalnych UE, 10% pokryje
bud¿et pañstwa, a 15% - bud¿et powiatu.
Popisana z wykonawc¹ (firm¹
MOSTY PRDiM z KêdzierzynaKola) umowa przewiduje termin zakoñczenia robót na 31 padziernika,
ale prace id¹ w tak szybkim tempie 
dodaje Andrzej Ful  ¿e istnieje szansa na wczeniejsze zakoñczenie inwestycji. Zakres zadania obejmuje
kompleksow¹ przebudowê ca³ej drogi, wraz z u³o¿eniem nowej nawierzchni na d³ugoci 1,2 km, po³o¿eniem kanalizacji deszczowej o d³ugoci 930 m w 6 odcinkach z 3 ujciami, odprowadzaj¹cymi wodê do istniej¹cych cieków wodnych oraz u³o-

Dzi ju¿ sytuacja jest inna:
od zapowiedzi
d¹¿enia do zmian
w ordynacji wyborczej na niekorzyæ mniejszoci niemieckiej
up³ynê³o trochê
czasu, a premier
i prezydent ju¿ wypowiedzieli siê
przeciwko sugestiom LPR. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e gdy propozycje pad³y - wiele osób by³o oburzonych.
- Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej - mówi starosta Józef Swaczyna - a w Unii mniejszoci narodowe i etniczne traktowane s¹ jak
skarb ró¿norodnoci. A jeli skarb nale¿y go chroniæ. I tak czyni siê w
starych krajach cz³onkowskich
UE, obdarzaj¹c mniejszoci pewnymi przywilejami. Zg³aszaj¹c swoj¹
propzycjê, LPR ¿¹da³o wzajemnoci dla mniejszoci polskiej w Niemczech. A ja zadam pytanie: czy Polacy, którzy tam mieszkaj¹ - czuj¹
siê mniejszoci¹ i czy chcieliby
zmian? Zagadnienia progu wyborczego dla mniejszoci w Niemczech
dok. ze str. 1

Inwestycja oddana zostanie
przed terminem
Wtedy mo¿na by³o szukaæ sposobów
dofinansowania inwestycji.
Taka okazja pojawi³a siê w pierwszym naborze wniosków do ZPORR.
Kilku punktów jednak zabrak³o do
szczêcia, ze wzglêdu na sztywne
uwarunkowania proceduralne. Wniosek nie zosta³ zakwalifikowany do dofinansowania.
Nie poprzestano jednak na tym

¿enie po jednej stronie drogi chodnika.
- To, co bêdzie wykonane  dopowiada A. Ful  zapewni trwa³oæ na
wiele lat, a warto jeszcze dodaæ, ¿e
umowa obejmuje inwestycjê 5-letni¹
gwarancj¹; gdyby wiêc w tym czasie
pojawi³y siê jakie usterki  wykonawca bêdzie musia³ je usun¹æ na w³asny koszt.

Nasi wród najpiêkniejszych
i najlepszych

Zorganizowana przez Urz¹d
Marsza³kowski ósma edycja konkursu Piêkna wie opolska 2006 zosta³a rozstrzygniêta. W kategorii
Najpiêkniejsza wie jego laureatk¹
zosta³a miejscowoæ Pilszcz w gminie Kietrz, a w kategorii Najpiêkniejsza zagroda wiejska  zagroda
nale¿¹ca do Micha³a Lipiñskiego ze
wsi Przysiecz w gminie Prószków.
Ryszard Wilczyñski, pe³nomoc-

W imiê dobros¹siedzkiej
wspó³pracy

nik zarz¹du województwa ds. realizacji programu Odnowa wsi zauwa¿a, ¿e dzisiaj aby znaleæ siê w gronie
laureatów, nie wystarcza piêkna oprawa wsi i zapewnienie wygodnych warunków ¿ycia. - Wie - mówi - powinna siê odznaczaæ jak¹ specyfik¹ czy
specjalizacj¹, która bêdzie towarzyszyæ jej dalszemu rozwojowi. Chodzi
o to, by nie by³a to tylko piêkna wydmuszka z pustym wnêtrzem.

Z powiatu strzeleckiego do konkursu zg³osi³o siê 5 so³ectw  w ró¿nych kategoriach. I wszystkie zosta³y docenione!
W kategorii Najpiêkniejsza wie
drugie miejsce zajê³a Rozmierz (i
zdoby³a nagrodê 7,5 tysi¹ce z³otych), a wyró¿nienie  G¹siorowice (2 tys. z³).
W konkursie na Najlepszy
projekt odnowy wsi jury nie przyzna³o pierwszej nagrody, za to Kad³ub zaj¹³ w tej kategorii III miejsce (2 tys. z³) za projekt pt. Dom
Stra¿aka jako centrum kulturalno-rozrywkowe, natomiast wyró¿nienie (1 tys. z³) otrzyma³y Staniszcze Ma³e, które zg³osi³y projekt Zak¹tek w krainie dinozaurów.
Z kolei pañstwo Gra¿yna i Zygmunt Urban z £azisk otrzymali wyró¿nienie honorowe w kategorii
Najpiêkniejsza zagroda wiejska.
Podsumowanie konkursu i
wrêczenie nagród (ich pula wynosi 65 tysiêcy z³otych) odbêdzie siê
7 padziernika w Pilszczu - zwyciêskiej miejscowoci.

nie s¹ zreszt¹ do rozstrzygniêcia na
innym forum ni¿ miêdzypañstwowe.
Natomiast podobne przywileje wyborcze do tych, które ma mniejszoæ
niemiecka w Polsce, ma mniejszoæ
polska na Litwie, nie jest wiêc to ¿aden
ewenement, jak starano siê przedstawiaæ w wypowiedziach. Na szczêcie
wszelkie dyskusje usta³y po zajêciu
w tej kwestii stanowiska przez braci
Kaczyñskich.
- Otwarte funkcjonowanie mniejszoci narodowych jest korzystne dla
ca³ych spo³eczeñstw: przyczynia siê
do prze³amywania uprzedzeñ i stereotypów, uczy tolerancji i poszanowania praw innych. Natomiast wbijanie takich klinów, jak próbowa³a to
robiæ LPR - nie sprzyja dobros¹siedzkiej wspó³pracy - ocenia starosta Swaczyna. - Chcia³bym te¿ przypomnieæ,
ile zyskalimy dziêki mniejszoci niemieckiej: praktycznie ca³y strzelecki
szpital zosta³ wyremontowany, przy
pomocy Niemieckiego Czerwonego
Krzy¿a trafi³a tam te¿ czêæ sprzêtów i wyposa¿enia; wiele gmin pozyska³o rodki dziêki Fundacji Rozwoju
l¹ska.
To tylko przyk³ady naszego wk³adu w dobro wspólne.

Bezpieczna droga ...

Gdzie pojawi¹ siê policjanci?
Przede wszystkim tam, gdzie w pobli¿u budynków szkolnych w wyniku du¿ego natê¿enia ruchu zwiêkszone jest zagro¿enie wypadkami
drogowymi, ale i tam, gdzie dochodzi³o do pobiæ lub gdzie strasz¹  jak
przy gimnazjum przy ul. Kozielskiej
 ruiny, w których gimnazjalna m³odzie¿ popala papierosy (policja
wnioskowa³a do S¹du Rodzinnego o
zajêcie siê spraw¹ przy³apanych na
tym uczniów).
Jak mówi ndkm Krzysztof Jêdryszczak, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Strzelcach
Op.  akcja nie ograniczy siê do
zwiêkszonej iloci patroli w okolicach szkó³. G³ówn¹ ide¹ jest bowiem
zapoznanie najm³odszych uczniów
z zasadami ruchu drogowego, a starszym  ich przypomnienie. W szko³ach zostan¹ równie¿ zorganizowane spotkania z uczniami. Wezm¹ w
nich udzia³  zarówno w Strzelcach
Op. jak i w Zawadzkiem  funkcjonariusze - specjalici ds nieletnich i
prewencji kryminalnej, dzielnicowi
oraz policjanci z drogówki. Bo prze-

cie¿ bezpieczna droga do szko³y nie
wi¹¿ê siê wy³¹cznie z ruchem drogowym. To tak¿e zapoznanie dzieci z
innymi potencjalnymi zagro¿eniami,
m.in. z agresj¹, wymuszeniami pieniêdzy, czy narkotykami i zasadami
zachowania w takich wypadkach. Lekkomylnoæ czy brak dowiadczenia,
a tak¿e niewiadomoæ istniej¹cych
niebezpieczeñstw  niejednokrotnie
prowadzi do tragicznych wydarzeñ.
- Bêdziemy tak¿e zachêcaæ
uczniów i uczestników zajêæ w wietlicach rodowiskowych do wykonania plakatów czy banerów z has³ami
Pomó¿ pierwszakowi, Uwaga,
dziecko! czy Bezpieczna droga do
szko³y i wywieszenia ich na p³otach
swoich domów czy gospodarstw 
mówi ndkm Jêdryszczak. - U nas to
pionierski projekt, ale od lat znakomicie sprawdza siê w Austrii czy w
Niemczech. Przystrojone tam w podobny sposób bramy czy ogrodzenia
przypominaj¹ wszystkim u¿ytkownikom drogi o koniecznoci zachowania szczególnej ostro¿noci w miejscach, w których napotkaæ mo¿na
dzieci.

Burmistrz Lenicy, So³tys Wsi Raszowa

zapraszaj¹ na
Do¿ynki Gminne Lenica 2006 pod Patronatem Honorowym
Pos³ów: Ryszarda Galla, Henryka Kroll,
Wicemarsza³ka Józefa Kotysia
16  17 wrzenia 2006 r., Park Wiejski w Raszowej,
w ramach Do¿ynek przegl¹d dorobku artystycznego zespo³ów
mniejszoci niemieckiej

Program

SOBOTA 16.09.2006 R.
13 00 wymarsz korowodu z ulicy
S³owackiego  obok klubu DFK
14 00 POWIATOWA ORKIESTRA
DÊTA
15 00 przekazanie chleba
15 30 FROHSINN
16 00 CHÓR SZKO£Y MUZYCZNEJ
16 25 Dzieci z Publicznego
Przedszkola w Raszowej
16 40 zespó³ taneczny SILESIA
17 00 MIREK JÊDROWSKI
18 15 rodzeñstwo KAMPA z Januszkowic

19 30 zabawa z zespo³em ATHRIX
Ok. 21 00 sztuczne ognie
NIEDZIELA 17.09.2006 R.

1100 Msza w. w kociele pw.
Wszystkich wiêtych w Raszowej
1500ORKIESTRA DÊTA Z RASZOWEJ
1545 SUSKIE SKOWRONKI
1645 Dzieci z SP Raszowa
1700 SUSKIE SKOWRONKI
1750 NO NAME
1900 zabawa z zespo³em MAROKO

Organizatorzy:
Urz¹d Miejski w Lenicy, l¹skie Stowarzyszenie Samorz¹dowe, Rada So³ecka
i Mieszkañcy Wsi Raszowa,
Wspó³praca:
OSP Raszowa, DFK Raszowa, LOKiR, OSP £¹ki Kozielskie, OSP Czarnocin,
Impreza zorganizowana przy wsparciu finansowym i rzeczowym:
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc³awiu,
Firm: Izobud £¹ki Kozielskie, Remondis Opole, ZA Kêdzierzyn SA, Gizeli i
Grzegorza Pyki - Jemielnica
Serdecznie zapraszam Hubert Kurza³ - Burmistrz Lenicy

