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W dniu 25 listopada 2004 roku Sta-
rosta Strzelecki - Józef Swaczyna,
Wicestarosta Strzelecki - Waldemar
Gaida oraz Skarbnik Powiatu Jolan-
ta Drochomirecka podpisali w War-
szawie umowy o dofinansowanie
przedsiêwziêcia inwestycyjnego ze
�rodków MENIS, pochodz¹cych z
puli przekazanej ministerstwu przez
Totalizator Sportowy.
Na salê gimnastyczn¹ w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzel-

Sala z totolotka

cach Opolskich  otrzymali�my w tym
roku  250 tysiêcy z³otych, ale to jesz-
cze nie wszystko. W roku 2005 otrzy-
mamy kolejn¹ transzê � w wysoko�ci
450 tysiêcy z³otych.
W bie¿¹cym roku równie¿ dofinan-
sowano � i to z tego samego �ród³a �
kolejne zadanie, o którym wspomi-
namy wy¿ej. Kwota w wysoko�ci
139,2 tysi¹ca z³otych przeznaczono
na remont kompleksu sportowego w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie.

cd. ze str. 1

Zdjêcia przedstawione wy¿ej obrazuj¹ kolejne etapy budowy sali w Zespole
Szkó³ w Strzelcach Opolskich. Zdjêcie zaprezentowane ni¿ej to DPS w Kad³u-
bie, który równie¿ skorzysta³ ze �rodków totalizatora sportowego.

nie koniec. Rzec mo¿na by � to
dopiero pocz¹tek. Dopiero bo-
wiem po podpisaniu umowy mo¿-
na bêdzie rozpocz¹æ ca³¹ proce-
durê z og³oszeniem przetargu na
dostawê.

Sprzêt, o którym mowa, zast¹-
piæ ma wys³u¿ony, ju¿ 10-letni. Co-
raz trudniej znale�æ do niego czê-
�ci zamienne, bo technika idzie
szybko do przodu, a takich urz¹-
dzeñ jak nasze ju¿ siê po prostu
nie produkuje.

Szpitale po raz pierwszy indy-
widualnie mog³y staraæ siê o unij-
ne �rodki pomocowe z przeznacze-
niem na dofinansowanie swoich
inwestycji. Ca³y koszt dostawy
monitora centralnego, ³¹cz¹cego
12 monitorów wraz z odpowied-
nim oprzyrz¹dowaniem (dla Od-
dzia³u Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, dla Bloku Operacyjne-
go i na potrzeby sali wybudzeñ
tego Bloku, a tak¿e sali ciêæ cesar-
skich) oszacowano na 1,3 mln z³.
Ka¿dy wnioskodawca jednak musi
pewn¹ czê�æ inwestycji pokryæ z
w³asnych funduszy. Strzelecki
szpital otrzyma 975 tys. z³.

- Powiat porêczy szpitalowi kre-
dyt na pozosta³¹ kwotê � mówi
starosta Józef Swaczyna. � i  pod-
piszemy stosown¹ umowê. To
naprawdê du¿a szansa na popra-
wê wyposa¿enia naszego szpita-
la. Przecie¿ zapewnienie bezpie-
czeñstwa i wysokiego standardu
leczenia i opieki nad pacjentami to
podstawowe zadanie naszej pla-
cówki.

Pieni¹dze
na sprzêt

dla
szpitala

dok. ze str. 1 miastami nic siê nie zmieni. Nato-
miast ci wszyscy, którzy chc¹ je-
chaæ dalej - np. do Wroc³awia,
bêd¹ siê musieli przesi¹�æ w Opo-
lu do poci¹gu kursuj¹cego na tra-
sie Opole - Wroc³aw. Te zmiany
wynikaj¹ z finansowania poci¹-
gów regionalnych. Partycypuja w
tych kosztach urzêdy marsza³kow-
skie poszczególnych województw.
Jednak wyja�niæ nale¿y, ¿e poci¹-
gi relacji Gliwice - Wroc³aw by³y
poci¹gami wojeódzkimi, a nie re-
gionalnymi, a wiêc nie mog³y byæ
dofinansowane tak, jak te ostat-
nie. Te szczególy nie maj¹ jednak
zasadniczego znaczenia dla pasa-
¿erów, poza - jak wspomnia³em -
przesiadk¹ w Opolu dla osób ja-
d¹cych w kierunku Wroc³awia.

W przypadku poci¹gów oso-
bowych godziny kursowania bêd¹
mia³y minutowe odchylenia od
dotychczasowych. Zmieniaj¹ siê
natomiast godziny kursowania
poci¹gów po�piesznych.

Poci¹gi pospieszne odcho-
dz¹ce do WROC£AWIA od-
je¿d¿aæ bêd¹ ze stacji Strzelce Op.
od 12 grudnia o godz. 11.34 (do
tej pory 11.49) i o godz. 20.04 (do-
tychczas o 17.58).

Poci¹gi po�pieszne jad¹ce w
kierunku KATOWIC i dalej od-
je¿d¿aæ bêd¹ ze Strzelec Op. o 7.32
(do tej pory - 11.02) i o 16.32 (do-
tychczas o 16.20).

Ju¿ wkrótce

Zmiany w rozk³adzie

Starosta Strzelecki informu-
je wszystkie osoby fizyczne i
prawne, które otrzyma³y decy-
zje Wojewody Opolskiego o
przejêciu przez Skarb Pañstwa
lub samorz¹dy lokalne czê�ci
ich nieruchomo�ci zajêtych pod
drogi publiczne, ¿e zgodnie z
tre�ci¹ otrzymanych decyzji
Wojewody osoby te mog¹ sk³a-
daæ wnioski o wyp³atê odszko-
dowania za utracone nierucho-
mo�ci. Wnioski nale¿y sk³adaæ
do Starosty Strzeleckiego przy
ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzel-
cach Opolskich.

Wnioski
o odszkodowania

Ju¿ szósty raz zderz¹ siê ze
sob¹ tradycja z technik¹ i praco-
wito�æ z pomys³owo�ci¹. Jak piêk-
ne bêd¹ efekty tego zderzenia nie
trzeba przekonywaæ nikogo, kto
choæ raz w czasie �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia widzia³ nasze miejsco-
wo�ci.

Jak w poprzednich latach za-
praszamy Pañstwa do wspó³za-
wodnictwa na trzech poziomach:
- w ramach so³ectw, które mog¹

zg³osiæ gminom po dwie naj-
piêkniej przystrojone posesje
(do 24 grudnia),

- w ramach gmin, które zg³osz¹
komisji powiatowej po trzy
najpiêkniejsze obej�cia na

swoim terenie (do 31 grudnia),
- i w reszcie na poziomie powia-

tu o tytu³ najpiêkniej przystro-
jonej posesji 2004 (do 6 stycz-
nia 2005).
Przypominamy, ¿e w konkur-

sie nie mog¹ braæ udzia³u zdobyw-
cy trzech pierwszych miejsc w
ubieg³orocznym konkursie. Wiê-
cej szczegó³ów podamy Pañstwu
na ³amach kolejnego wydania
�Powiatu Strzeleckiego� i �Strzel-
ca Opolskiego�.

Jeszcze raz, w imieniu orga-
nizatorów, czyli Zarz¹du Powia-
tu Strzeleckiego oraz Redakcji
Strzelca Opolskiego, zaprasza-
my do udzia³u!!!

Znów zab³ysn¹ �wiate³ka ...
Tytu³ trochê nostalgiczny i rozmarzony, ale takie prze-

cie¿ s¹ te �wiêta � ciep³e, rodzinne i pe³ne nadziei. Po raz
kolejny zapraszamy Pañstwa do udzia³u w konkursie na
�Najpiêkniej przystrojon¹ posesjê Powiatu Strzeleckiego
w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia�.

od 12 grudnia zmienia siê roz-
k³ad jazdy Polskich Kolei Pañ-
stwowych.

W województwie opolskim
zmiany oznaczaj¹, ¿e 11 po³¹czeñ
zniknie z rozk³adu. Zastapi¹ je au-
tobusy wynajmowane przez PKP
miêdzy: Nys¹ i Kamieñcem, Namy-
s³owem i Kluczborkiem, Fosow-
skiem i Tarnowskimi Górami oraz
miêszy Fosowskiem i Kielcz¹. Ca³-
kowicie zawieszony zostanie ruch
na linii Zawadzkie - Kluczbork.

Pojawi¹ siê za to nowe po³¹-
czenia miêdzy Brzegiem, Wroc³a-
wiem i Kêdzierzynem-Ko�lem. Na
tych odcinkach wprowadzone zo-
stan¹ dodatkowe poci¹gi kursu-
j¹ce w weekendy dla doje¿d¿aj¹-
cej m³odzie¿y.

- A jakie zmiany nast¹pi¹ dla
pasa¿erów korzystaj¹cych ze sta-
cji Strzelce Opolskie? - z takim
pytaniem zwróci³am siê do Piotra
Rymaszewskiego, Naczelnika
Dzia³u Marketingu Przewozów Re-
gionalnych PKP w Opolu.
- Generalnie na trasie przebie-
gaj¹cej przez to miasto kursowaæ
bêdzie taka sama ilo�æ poci¹gów
- odpowiada. -  Istotn¹ zmian¹ jest
jednak to, ¿e zmieniaj¹ siê ich sta-
cje koñcowe. O ile do tej pory
przez Strzelce Opolskie wiod³a tra-
sa poci¹gów relacji Wroc³aw - Gli-
wice, to teraz, po wprowadzonych
zmianach, bêd¹ kursowa³y têdy
poci¹gi relacji Opole - Gliwice. Dla
pasa¿erów je¿d¿¹cych do wszyst-
kich miejscowo�ci pomiêdzy tymi

Takimi poci¹gami
nieprêdko poje-
dziemy.
Za to


