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fskolleg opracowali wspólny projekt.Podobne kontakty ze szko³ami w Po-wiecie Strzeleckim utrzymuj¹ szko-³y Bodelschwingh-Schule oraz Con-rad-von-Soest-Gymnasium. Równie¿grupa skautów z Bad Sassendorfwspó³pracowa³a z harcerstwem zPowiatu Strzeleckiego.W kwietniu 2003 roku PowiatSoest pomóg³ w³adzom PowiatuStrzeleckiego w sprowadzeniu spe-cjalistycznego sprzêtu.Prócz tego do podjêcia decyzji opodpisaniu oficjalnej wspó³pracyprzyczyni³y siê wizyty hospitantówz Powiatu Strzeleckiego w PowiecieSoest oraz w szczególny sposóbwspó³praca Zwi¹zku Muzyków Lu-dowych Nadrenii-Palatynatu orazZwi¹zku Powiatu Soest z orkiestra-mi dêtymi w Powiecie Strzeleckim.Ponadto w³adze Powiatu Soest prze-kaza³y wsparcie finansowe dla ofiarwichury, która w tamtym okresie wPowiecie Strzeleckim wyrz¹dzi³awiele szkód. A w pa�dzierniku 2003roku ówczesny starosta strzeleckiwraz z delegacj¹ wzi¹³ udzia³ wDniach Gospodarki Hellweg w So-est. W miêdzyczasie szpital w Soestnawi¹za³ wspó³pracê ze Szpitalem

Partnerstwo
z perspektywy Soest

Powiatowym w Strzelcach Opol-skich, a i odby³y siê wy-miany uczniowskie orazwizyty delegacji obu po-wiatów.W roku 2001 podpisanooficjalne umowy pomiê-dzy powiatami Soest iStrzelce Opolskie. W bu-dynku strzeleckiego sta-rostwa wymieniono siêwówczas aktami zawar-cia partnerstwa.We wrze�niu 2005roku z okazji 15. �wiêtaFoyer po�wiêconego tymrazem 60. rocznicy Poko-ju w Europie, w obecno-�ci przedstawicieli Po-wiatu Strzeleckiego wholu budynku starostwaSoest ods³oniêto fresk,który wykonany zosta³specjalnie na tê okazjêprzez ludowego artystê.Spotkania przedstawicieli obupowiatów mia³y miejsca równie¿ nap³aszczy�nie sportowej. Wielokrot-nie dru¿yna samorz¹dowców z po-wiatu Soest bra³a udzia³ w turniejupi³ki siatkowej w Strzelcach Opol-skich. Podobna wspó³praca dotyczyrównie¿ jednostek s³u¿b ratunko-wych, stra¿y po¿arnej oraz policji.Partnerstwo funkcjonuje przedewszystkim dziêki o¿ywionej wymia-nie pomiêdzy w³adzami obu powia-tów i poszczególnymi jednostkami,ale równie¿ dziêki mieszkañcom orazgrupom po obu stronach granicy, aca³o�æ uzupe³nia energiczna wspó³-praca przedstawicieli �wiata muzy-ki. Chcemy z³o¿yæ podziêkowanianaszym polskim Partnerom za do-tychczasow¹ wspó³pracê oraz¿yczyæ, aby przysz³o�æ sprawi³a, bysta³a siê ona jeszcze bardziej dyna-miczna i o¿ywiona. Powinno nas³¹czyæ przekonanie, ¿e s¹siedztwozamieni siê w partnerstwo we wspól-nej Europie. Jestem pe³en wiary, i¿nam siê to uda.
Starosta

Wilhelm Riebniger
(t³um. J. Ko³odziejczyk)

Budynek starostwa w Soest

strzeleckim w trakcie rutynowej kon-
troli �rodków ¿ywienia stwierdzili-
�my stosowanie m¹czki miêsno-kost-
nej. To pasza niezgodna z przepisa-
mi unijnymi � mówi - ze wzglêdu na
ryzyko przenoszenia choroby
Creutzfelda-Jakoba. Zagro¿enie dla
ludzi jest raczej hipotetyczne, ale le-
piej dmuchaæ na zimne. Stosowanie
takiej m¹czki w ¿ywieniu zwierz¹t
hodowlanych zabronione jest i z in-
nego wzglêdu � mo¿e byæ ona ska¿o-
na biologicznie, choæby salmonell¹, a
ta bakteria stanowi bardziej realne za-
gro¿enie chorobowe ni¿ priony. Nie-
w³a�ciwa jako�æ produktu stanowi³a
podstawê mojego wniosku do pro-
kuratury do wszczêcie postêpowa-
nia. Chcê podkre�liæ natomiast, ¿e nie
stwierdzono na naszym terenie sto-
sowania niedozwolonych antybioty-
ków. Proszê zauwa¿yæ, ¿e u¿ywam
s³owa �niedozwolone�, bo przecie¿

M¹czka do
               prokuratora

drób równie¿ leczy siê antybiotyka-
mi, jak ludzi, ale po pierwsze: s¹ to
inne ni¿ �ludzkie� antybiotyki, a po
drugie - miêso mo¿e trafiæ do obrotu
dopiero po up³ywie okre�lonego okre-
su karencji. Stosowanie niew³a�ci-
wych farmaceutyków w leczeniu dro-
biu mo¿e doprowadziæ do wywo³a-
nia oporno�ci niektórych bakterii na
leki, a to z kolei mo¿e stanowiæ na-
prawdê du¿y problem w leczeniu lu-
dzi. Dobrym tego przyk³adem jest
jeden ze szczepów Escherichia coli.
- Mo¿na by zapytaæ w tym miej-
scu, dlaczego producenci drobiu w
ogóle stosuj¹ niedozwolon¹ m¹czkê?
- Jak siê okazuje, odpowied� jest
prosta: jest kilka razy tañsza ni¿ pa-
sza z soi.

W. W³odara na koniec dopowia-
da, ¿e podobnego typu kontrole zo-
stan¹ przeprowadzone równie¿ u ho-
dowców innych zwierz¹t, np. �wiñ.

PROJEKTY  MIÊKKIE
Europejski Fundusz Spo³eczny
Programy realizowane przez powiat (5) 793 267 z³
Programy realizowane przez PUP (12) 2 637 899 z³
RAZEM 3 431 116 z³
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Programy realizowane przez powiat (3) 2 964 126 z³
Programy realizowane przez SP ZOZ (1) 975 000 z³
RAZEM 3 939 126 z³
O G Ó £ E M 7 370 292z³
(w nawiasach ilo�æ dofinansowanych projektów)

INWESTYCJE
Zadania dofinansowane ze �rodków Unii Europejskiej
w ramach ZPORR

SP ZOZ w Strzelcach Opolskich
�Zakup sprzêtu monitoruj¹cego parametry ¿yciowe pacjen-
tów dla Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich�,
projekt nr Z/2.16/III/3.5.2/21/04
Warto�æ zadania 1 300 000 z³
W tym dofinansowanie EFRR 975 tys. z³
Bud¿et Pañstwa 127 tys. z³

Powiat Strzelecki
 �Kompleksowa modernizacja systemu cieplnego SOSW w
Le�nicy � ograniczenie niskiej emisji�, umowa nr Z/2.16/III/
3.1/29/05/U/38/06
Warto�æ zadania 1 670 319
W tym dofinansowanie EFRR 1 084 510
Bud¿et Pañstwa 144 643
�Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole
Szkó³ w Strzelcach Opolskich�
Zadanie podzielone na dwa etapy:
1. Budowa nowej hali sportowej - 2004 r.
2. Budowa zaplecza hali, ³¹cznika oraz boisk zewnêtrznych
(ZPORR - umowa nr Z/2.16/III/3.5.1/19/04/U/37/05  Po-
prawa dostêpu m³odzie¿y powiatu strzeleckiego do pod-
stawowej infrastruktury sportowej ) - 2005 r.
warto�æ zadania 2 954 811 z³
W tym dofinansowanie:
dotacja MENiS w ramach Programu rozwoju Bazy Sporto-
wej Województwa Opolskiego kwota 700 tys. PLN
EFRR + Bud¿et Pañstwa kwota 1 032 tys. PLN
�Lokalne Centrum Rozwoju w £¹kach Kozielskich � mo-
dernizacja ci¹gu komunikacyjnego wsi � drogi nr 1434 O�,
umowa nr Z/2.16/III/3.1/28/05/U/48/06
Warto�æ zadania 1 421 528,97
W tym dofinansowanie EFRR 977 892,19
Bud¿et Pañstwa 130 385,63

�rodki Unii Europejskiej pozyskanew ramach okresu 2004-2006
Zadania dofinansowane ze �rodków

Kontraktu  wojewódzkiego
DPS w Strzelcach Opolskich
2004 - Adaptacja budynku DPS � filia w Le�nicy
warto�æ zadania 839,1 tys. z³
w tym kontrakt 498,7 tys. z³
2005 - Modernizacja i adaptacja budynku po by³ym szpi-
talu w Le�nicy przy ul. Szpitalnej 20 na potrzeby DPS-
u � roboty adaptacyjno-budowlane
warto�æ zadania 459 305
w tym kontrakt 136 tys. z³
DPS w Zawadzkiem
2004 - Modernizacja oczyszczalni �cieków
Warto�æ zadania 61 000
w tym kontrakt 30 tys z³
ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
2005 - Remont sali do gimnastyki korekcyjnej
Warto�æ zadania 221 550
w tym kontrakt 99,4 tys. z³
2006 - Remont hal warsztatowych i  dostosowanie do
potrzeb o�rodka egzaminacyjnego
Warto�æ zadania 223 353
w tym kontrakt 98,8 tys. z³
RAZEM KONTRAKT DLA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 862,9 tys. z³
Bank �wiatowy � 2002 rok
projekt numer 4058 �Remont drogi powiatowej 27-807�
warto�æ zadania: 252 039 z³
warto�æ dofinansowania: 172 000 z³
projekt numer 7036 �Odbudowa dróg powiatowych�
warto�æ zadania: 361 534 z³
warto�æ dofinansowania: 300 000 z³
RAZEM BANK �WIATOWY 472 tys. z³

Rezerwa celowa subwencji ogólnej
Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice -
Le�nica - Zalesie �l.
2003 298 861,77
w tym dof. 151 000
2004 244 934,96
w tym dof. 120 000
2005 232 348,87
w tym dof. 100 000
2006 734 170,51
w tym dof. 300 000
RAZEM 571 tys. z³
ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich 2006
Prace termomodernizacyjne budynku g³ównego szko³y
Kwota ogó³em 585 355 w tym premia termomoderni-
zacyjna z BO� oko³o 130 tys. z³
ZSO w Strzelcach Opolskich 2003
Wyposa¿enie pracowni informatycznej, historycznej,
medioteki
Warto�æ zadania 48 141 w tym Fundacja Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej 20 tys. z³ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

ZSO w Strzelcach Opolskich

Nowy sprzêt w strzeleckim szpitalu

Gdy  w bud¿ecie powiatu na nie wszystko starcza pieniêdzy - trzeba siêgaæ po zawnêtrzne �ród³a finansowania. Czy
jeste�my w tym skuteczni, mo¿ecie siê Pañstwo przekonaæ w czasie lektury poni¿szego zestawienia i.... na str. 8
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