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26 pa�dziernika. Szczepanek.
A wzd³u¿ drogi jedna �ciêta przy-
dro¿na lipa. Kolejna. I nastêpna.
I jeszcze jedna. Dlaczego?!

Wszystko odby³o siê zgodnie z
prawem. Jak mówi Jolanta Szatkow-
ska z Referatu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w strze-
leckim ratuszu: - Zarz¹d Dróg Wo-
jewódzkich w Opolu Oddzia³ Tere-
nowy w Ole�nie wyst¹pi³ w 2004 r.
do burmistrza Strzelec o wydanie
zezwolenia na usuniêcie drzew ro-
sn¹cych w pasie drogi wojewódz-
kiej nr 426. W uzasadnieniu wnio-
sku podano, ¿e mieszkañcy Szcze-
panka wyst¹pili o to ze wzglêdu na
niszczenie przez drzewa nawierzch-
ni drogowej, ograniczenie widoczno-
�ci na ³ukach, poniewa¿ rosn¹ w
odleg³o�ci od 0,3 do 0,9 m od krawê-
dzi drogi i utrudniaj¹ im wyjazd z
posesji. Gmina siê zgodzi³a. I tyle.
Tylko ponad 120-letnich lip ju¿ nie
ma.
- Nikt, kto je�dzi t¹ drog¹, nie po-
dzieli oburzenia z tego powodu �
stwierdzi³ rzeczowo znajomy. �
Wszyscy bêd¹ szczê�liwi, ¿e tych
drzew ju¿ nie ma.

Mia³ racjê, choæ nie do koñca.
Niektórzy moi rozmówcy podzie-
lali opiniê, ¿e jednak szkoda drzew.
Niektórzy � i równie¿ stali u¿yt-
kownicy tej drogi - posunêli siê na-
wet do do�æ daleko id¹cego stwier-
dzenia: te lipy by³y zdrowe, mog³y
postaæ jeszcze ze 100 lat; to drogê
powinno siê przesun¹æ. Pytanie tyl-
ko, sk¹d na to mia³oby siê wzi¹æ pie-
ni¹dze.

Wytnijcie drzewa!
Wycinanie przydro¿nych

drzew nasili³o siê w wielu regionach
Polski. Racje zwolenników takiego
rozwi¹zania i jego przeciwników
�cieraj¹ siê mocno. I przecz¹ sobie
wzajemnie.

Jedni podpisuj¹ apele o wycin-
kê drzew przydro¿nych pod has³em
STOP �MIERCI NA PRZYDRO¯-
NYCH DRZEWACH, pisz¹c w
nich: �Apelujemy do wszystkich
urzêdów pañstwowych i w³adz sa-
morz¹dowych odpowiedzialnych za
bezpieczeñstwo na drogach publicz-
nych w Polsce o pilne podjêcie dzia-
³añ zmierzaj¹cych do ca³kowitej
wycinki drzew rosn¹cych na pobo-
czach. Drzewa te zagra¿aj¹ bezpie-
czeñstwu uczestników ruchu drogo-
wego i przyczyniaj¹ siê do oko³o
20% �miertelnych wypadków na
polskich drogach. (...) Wszystkie
drzewa rosn¹ce w odleg³o�ci oko³o
2 m od krawêdzi jezdni zwiêkszaj¹
niebezpieczeñstwo wypadku x 2�.

Inni � do tych samych adresa-
tów - �l¹ protesty przeciw masowej
zag³adzie drzew.

Wycinka to barbarzyñstwo!
 �Apelujemy do Sejmu RP o piln¹
nowelizacjê ustawy daj¹cej prawo
do bezkarnego niszczenia wspania-
³ych zadrzewieñ przydro¿nych!�-
pisz¹. I powo³uj¹ siê na inne dane.

�Problem jednak w tym, ¿e licz-
ba wypadków nijak siê nie ma do
liczby drzew rosn¹cych przy dro-
gach. Wydzia³ �rodowiska i Rolnic-
twa Mazowieckiego Urzêdu Woje-
wódzkiego zbada³, czy wycinanie
drzew wp³ywa na bezpieczeñstwo
jazdy. �Zagro¿enie dla ruchu drogo-
wego w zwi¹zku z wystêpowaniem

przy jezdni drzew nie jest potencjal-
nie wiêksze ni¿ na innych odcinkach
dróg. Ewentualne usuniêcie drzew nie
poprawi bezpieczeñstwa�. W 2003
r., gdy wycinano znacznie mniej ni¿
w 2004 r., mniej by³o i wypadków� �
pisze w tygodniku �Przegl¹d� (z
17.10.2005) Andrzej Dryszel. Przy-
tacza on tak¿e opiniê policji: �Kom.
Marcin Szyndler z Komendy G³ów-
nej Policji, twierdzi, ¿e wyciêcie na-
wet wszystkich drzew przy drogach
na pewno nie poprawi bezpieczeñ-
stwa ruchu: � Na bezpieczeñstwo
wp³yw maj¹ trzy elementy: droga, sa-
mochód i kierowca. Tylko jeden z nich
my�li i w³a�nie zachowanie kierow-
ców w ponad 95% decyduje o liczbie
wypadków. Je�li kierowca bêdzie je-
chaæ ostro¿nie, zgodnie z przepisa-
mi, to nie uderzy w drzewo�.

Szczepanek w statystyce
drogowej

A jak wygl¹daj¹ wypadkowe sta-
tystyki w Szczepanku w ciagu ostat-
nich 5 lat? Zapytany o to  ndkm
Krzysztof Jêdryszczak z Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opol-
skich przytacza nastepuj¹ce dane: w
roku 2000 � 2 wypadki, 4 kolizje i 3
rannych; w 2001 r. - 1 wypadek, 11
kolizji, 1 ranny; w 2002 r. - 1 wypa-
dek, 4 kolizje, 2 rannych; w 2003 r. -
1 wypadek, 4 kolizje, 1 ranny; w 2004
� 2 wypadki, 4 kolizje, 2 rannych; w
2005 r. - 3 kolizje. Ofiar �miertelnych
nie by³o, choæ jeden z rannych pie-
szych potr¹cony przez samochód
zmar³ w szpitalu na zapalenie p³uc.
Ndkm Jêdryszczak dodaje, ¿e wobec
tych liczb uzasadnione by³y tzw.
wnioski obywatelskie mieszkañców
Szczepanka o wycinkê drzew. - Taka
ilo�æ zdarzeñ drogowych z ofiarami
to bardzo du¿o, jak na tak krótki od-
cinek. Ta droga przenosi ruch ciê¿a-
rowy, towarowy z autostrady w kie-
runku Czêstochowy, a drzewa wcho-
dz¹ce w skrajniê drogi utrudniaj¹ wi-
doczno�æ.

Gdy pytam, czy przestrzeganie
obowi¹zuj¹cego tam ograniczenia
prêdko�ci do 40 km nie poprawi³oby
statystyk, odpowiada, ¿e nadmierna
prêdko�æ jest tylko jedn¹ z przyczyn
wypadków. - Du¿a ilo�æ zdarzeñ to
st³uczki, otarcia, w wyniku zajecha-
nia drogi. Drzewa orgranicza³y pole
widzenia kierowców, co prowadzi³o
do wyje¿d¿ania na �rodek drogi; to
by³o równie¿ przyczyn¹ kolizji w
trakcie w³¹czania siê pojazdów do
ruchu. Mieszkañcy sami sobie insta-
lowali lusterka przy wyje�dzie na
drogê, by u³atwiæ sobie ¿ycie, ale jak
widaæ niewiele to dawa³o.
Ndkm Jêdryszczak dopowiada jesz-
cze, ¿e Komenda G³ówna Policji stoi
na stanowisku, ¿e na wszystkich
³ukach dróg - ale nie na prostych ich
odcinkach - drzewa powinny byæ
wyciête, bo ze statystyk wynika, ¿e
4 z 8 ofiar �miertelnych na polskich
drogach ginie w wyniku uderzenia w
drzewo.

W poprzednim Sejmie pos³owie
zaproponowali zmianê ustawy o
ochronie przyrody, tak by znacznie
trudniejsze ni¿ dzi� sta³o siê uzyska-
nie zezwolenia na usuniêcie drzew z
granic pasa drogowego. Czy pomys³
zostanie podtrzymany w obecnym
Sejmie � trudno dzi� powiedzieæ.

M. Górka

³em�, ale to ¿adne usprawiedliwienie.
Du¿¹ rolê odgrywa tu tak¿e ca³odo-
bowy monitoring miejski, wychwy-
tuj¹cy sprawców wykroczeñ i utrwa-
laj¹cy ich podobizny, a ta�my stano-
wi¹ To oczywi�cie jest dla nas sygna³
do podjêcia stosownych kroków.
- Ukarania mandatem?
- Mandatem mo¿na ukaraæ nie tyl-
ko za to. Tak¿e np. za picie alkoholu
w miejscu publicznym, a miejsc jego
sprzeda¿y w moim rewirze nie bra-
kuje.
- Piwa te¿ nie mo¿na piæ np. w
parku na ³aweczce?
- Nie. Przeklinaæ równie¿ nie wol-
no � to tak¿e jest wykroczenie.
- A bywa pan czasem na dworcu
PKS, gdy m³odzie¿ koñczy lekcje?
- Bywam.
- I co?
- Jak s³yszê przekleñstwa � inter-
weniujê. Je�li m³ody cz³owiek ma
mniej ni¿ 16 lat � przeprowadzam
rozmowê ostrzegawcz¹, ewentualnie
konsultujê siê z wychowawc¹, je�li
ma wiêcej ni¿ 17 lat � mo¿na go ju¿
ukaraæ mandatem. Zauwa¿yæ jednak
nale¿y, ¿e o ile poza szko³¹ m³odzie¿
zachowuje siê czasem chamsko, to
zupe³nie inaczej w jej murach. Z tere-
nu najwiêkszej strzeleckiej szko³y �
a ta w³a�nie usytuowana jest w moim
rewirze - nie dotar³y do nas ¿adne
niepokoj¹ce sygna³y i ¿aden opiekun
nie zg³asza³ nadzwyczajnych zda-
rzeñ, co oznacza, ¿e jest spokój.
- Podobno sporym problemem s¹
psy wyprowadzane bez smyczy i
kagañca.
- Nawet je�li kto� lubi zwierzêta,

Mandat za przeklinanie
dok. ze str. 1

niekoniecznie musi cieszyæ siê na
widok biegaj¹cego swobodnie psa.
Generalnie tê kwestiê w mie�cie re-
guluje uchwa³a strzeleckiej Rady
Miejskiej z 1999 roku. Zgodnie z ni¹
tylko w jednym miejscu w mie�cie
psy mog¹ biegaæ swobodnie � obok
ulicy Rychla.; w ka¿dym innym
musz¹ byæ wyprowadzane na uwiê-
zi.
- A jak nie s¹? I w³a�ciciel nie
chce siê przyznaæ do zwierzaka?
- Nie zdarzy³o mi siê, ¿eby kto�
siê nie przyzna³ do w³asnego psa. Ale
spuszczenie go ze smyczy poza wy-
znaczonym do tego miejscem jest wy-
kroczeniem, za co grozi mandat.
- Strasznie du¿o wykroczeñ...
- Dzielnica jak dzielnica. W ka¿-
dym innym mie�cie s¹ rejony mniej i
bardziej bezpieczne.
- A najmniej bezpieczne miej-
sce w Pana rewirze?
- Plac ¯eromskiego po zmroku.
- W tak krótkim czasie zapewne
nie pozna³ Pan �swoich� mieszkañ-
ców?
- Z widzenia znam wiêkszo�æ. Sta-
ram siê nawi¹zywaæ z nimi kontakty,
zabiegam o kontakt w �miejscach o
du¿ym natê¿eniu zdarzeñ�, jak to siê
s³u¿bowo okre�la, zachêcam do pro-
gramu s¹siedzkiej pomocy i wspó³-
pracy z nami.
- Wspó³pracy?! To niezbyt do-
brze siê kojarzy...
- Do tego, by nie bali siê dzwoniæ
na policjê i informowaæ nas o wszyst-
kich zagro¿eniach, z jakimi siê spo-
tykaj¹.

Rozmawia³a M. Górka

29 grudnia 2005
mija termin sk³adania wniosków do

SPO � WZROST
KONKURENCYJNO�CI

PRZEDSIÊBIORSTW
Dzia³anie 2.3.

�Wzrost konkurencyjno�ci ma³ych i
�rednich przedsiêbiorstw poprzez in-
westycje�

Kto mo¿e z³o¿yæ wniosek?
Przedsiêbiorstwa ma³e i �rednie, któ-
re:
1. Posiadaj¹ siedzibê na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej oraz:
2. Zatrudniaj¹ �redniorocznie co naj-
mniej 10 pracowników, lub
3. Wykonuj¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ co najmniej od 3 lat; lub
4. Podejmuj¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ opart¹ na zaawansowanych
technologiach
5. Nie prowadz¹ dzia³alno�ci rolni-
czej w zakresie rolnictwa, rybo³ów-
stwa, rybactwa itp.
6. S¹ bezpo�rednio odpowiedzialne
za przygotowanie i wdro¿enie projek-
tu (nie mog¹ pe³niæ roli po�rednika).
7. Maj¹ odpowiednie �rodki finanso-
we zapewniaj¹ce p³ynn¹ i terminow¹
realizacjê dzia³añ oraz funkcjonowa-
nie firmy w d³u¿szym okresie czasu.
8. Posiadaj¹ do�wiadczenie i umiejêt-
no�ci zarz¹dzania przedsiêwziêciem.
Ma³y i �redni przedsiêbiorca to taki,
który:
- zatrudnia mniej ni¿ 250 pracow-
ników i ma albo,
- roczny obrót nie przekraczaj¹cy
40 milionów euro, albo
- sumê aktywów rocznego bilansu
nie przekraczaj¹c¹ 27 milionów euro.

Przedsiêbiorstwa niezale¿ne to
takie, w których przedsiêbiorstwo lub
grupa przedsiêbiorstw, inne ni¿ ma³e
nie posiadaj¹ wiêcej ni¿ 25% kapita³u
lub g³osów w zgromadzeniu wspólni-
ków (akcjonariuszy).
Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?
Wspierane bêd¹ inwestycje w �rodki
trwa³e zwi¹zane z:
- utworzeniem nowego przedsiê-
biorstwa, lub
- rozbudow¹ istniej¹cego przedsiê-
biorstwa lub
- realizacj¹ w istniej¹cym przedsiê-
biorstwie dzia³añ polegaj¹cych na do-
konywaniu zasadniczych zmian pro-
duktów lub procesu produkcyjnego.

Wspierane bêd¹ tak¿e inwestycje
w warto�ci niematerialne i prawne,
zwi¹zane z transferem technologii
drog¹ nabycia praw patentowych, li-
cencji, know-how, w tym nie opaten-
towanej wiedzy technicznej.
Cel programu: zwiêkszenie konku-
rencyjno�ci polskich ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw poprzez unowocze-
�nienie ich oferty produkcyjnej i tech-
nologicznej.
Grupa docelowa: ma³e i �rednie przed-
siêbiorstwa
Koszty kwalifikowane:
1. Zakup nowych �rodków trwa³ych.
2.Zap³ata rat kapita³owych z tytu³u
leasingu nowych �rodków trwa³ych do
wysoko�ci równej warto�ci zakupu
nowych �rodków trwa³ych przez fi-
nansuj¹cego, pod warunkiem, ¿e umo-
wa leasingu prowadzi do przeniesie-
nia w³asno�ci tych �rodków na korzy-
staj¹cego.
3) Zakup u¿ywanych �rodków trwa-
³ych.
4) Zakup warto�ci niematerialnych i
prawnych zwi¹zanych z transferem
technologii drog¹ nabycia praw paten-
towych, licencji, know-how, w tym nie
opatentowanej wiedzy technicznej.
5) Instalacja i uruchomienie �rodków
trwa³ych, z wy³¹czeniem wydatków
na szkolenia w zakresie ich obs³ugi.
6) Zakup gruntu.
7) Zakup robót i materia³ów budowla-
nych.
8) Zakup nieruchomo�ci zabudowanej.
9) Porady prawne, taksy notarialne,
ekspertyzy techniczne i finansowe,
je�li s¹ bezpo�rednio zwi¹zane z reali-
zacj¹ przedsiêwziêcia objêtego wspar-
ciem.
Wysoko�æ wsparcia:
od 10 000 PLN do 1 250 000
Wiêcej informacji:
http:www.parp.gov.pl/struktural-
ny2.html

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!

- stwierdzi³y zgodnym chórem s. Bogumi³a Borkowska z DPS i Iwona Miel-
carz ze Szko³y Specjalnej w Kad³ubie, gdy rozmawia³am z nimi przy stoisku na

parterze sta-
rostwa.
Poprzednio
podopieczni
obydwu pla-
cówek wysta-
wili swoje
dzie³a do
s p r z e d a ¿ y
przed �wiêta-
mi wielkanoc-
nymi, tym ra-
zem � stroiki
na groby,

choæ nie tylko. Tak¿e inne ozdoby z drewna, a tak¿e dro¿d¿ówki (pyszne!),
chleb ze smalcem i sam smalec ze skwarkami i cebulk¹ w porêcznych s³oicz-
kach. O ile sprzeda¿ pisanek, kroszonek, kogutków i innych drobiazgów zwi¹-
zanych z Wielkanoc¹ powiod³a siê znakomicie, to pa�dziernikowy poniedzia-
³ek (24.10.) nie by³ tak pomy�lny.
- Ma³o ludzi przysz³o z zewn¹trz � mówi¹ obie panie. � Kupuj¹cy to g³ów-
nie pracownicy starostwa. Mo¿e dlatego poprzedni kiermasz tak sobie chwa-
lono, ¿e odbywa³ siê w dzieñ targowy? Tym razem chyba równie¿ ca³a akcja
zosta³a za ma³o rozreklamowana. A szkoda, bo dochód przeznaczony mia³ byæ
na wyposa¿enie sal terapii zajêciowej i zajêæ warsztatowych. I choæ tu prze-
cie¿ ka¿dy zastrzyk gotówki siê liczy, to zawsze lepiej, gdy jest wiêkszy.

Nastêpnego dnia, we wtorek, swoje wyroby wystawi³ na sprzeda¿ ZSS
przy DPS w Zawadzkiem. Wtorek to w Strzelcach dzieñ targowy, nic wiêc
dziwnego, ¿e przez siedzibê starostwa przewinê³o siê sporo ludzi, którzy
przy okazji zakupów na targowisku, postanowili za³atwiæ urzêdowe sprawy.
To oczywi�cie wp³ynê³o na ruch na stoisku. � Utarg by³ niemal tak du¿y, jak w
niedzielê przed kaplic¹ w K¹tach, gdzie sporo osób przyje¿d¿a na mszê z
Zawadzkiego i innych okolicznych miejscowo�ci � cieszy³a siê Agnieszka Szam-
pera.

26 pa�dziernika z kolei odby³ siê kiermasz prac wykonanych przez miesz-
kañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Szymiszowie. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹
siê uroczysto�ci¹ Wszystkich �wiêtych by³y to g³ównie stroiki, które ju¿ w
n a j b l i ¿ s z y
wtorek mia³y
ozdobiæ groby
naszych bli-
skich. Du¿e za-
interesowanie
k u p u j ¹ c y c h
sprawi³o, ¿e
jego uczestnicy
ju¿ zapowie-
dzieli siê na
przysz³y rok.

Kiermasz kiermaszowi nierówny

120-letnich lip ju¿ nie ma


