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Gmina Strzelce Opolskie wraz z Gminnym Zarz¹dem O�wiaty i Wy-
chowania przyst¹pi³a do projektu �Rozwój nowoczesnych kadr zarz¹dza-
nia o�wiat¹ w Gminie Strzelce Opolskie�.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX �Rozwój wykszta³cenia i
kompetencji w regionach�, Dzia³ania 9.4 �Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu o�wiaty� Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013.

Projekt ma na celu osi¹gniecie optymalnych wyników w zakresie mobilno-
�ci zawodowej i zespo³owej pracowników o�wiaty i kadr zarz¹dzaj¹cych do
koñca 2010 roku. Przyczyni siê do u³atwiania kadrze zarz¹dzaj¹cej o�wiat¹ w
Gminie Strzelce Opolskie dostêpu do form doskonalenia zawodowego w zakre-
sie ICT, jak równie¿ wzrost kompetencji zawodowych dyrektorów placówek
o�wiatowych, ich zastêpców i pracowników GZOiW w zakresie komunikacji
interpersonalnej i pracy zespo³owej.

Projekt skierowany jest do kadry administracyjnej i zarz¹dzaj¹cej o�wiat¹
w szko³ach i placówkach o�wiatowych, dla których organem za³o¿ycielskim
jest Gmina Strzelce Opolskie. W okresie 01.10.2009 � 31.12.2009 projekto-
dawca obejmie wsparciem 40 beneficjentów ostatecznych.

Program rozwoju kadr
Burmistrz Tadeusz Goc podpi-

sa³ 3 listopada umowê na rozbudowê
�rodowiskowego Domu Samopomo-
cy przy ulicy Habryki w Strzelcach
Opolskich. Wykonawc¹ jest firma
Joachima Spyry z B³otnicy Strzelec-
kiej.

Zakres zamówienia obejmuje bu-
dowê nowego budynku przyleg³ego
do istniej¹cego, wykonanie nadbudo-
wy i przebudowy dachu nad sal¹ do
æwiczeñ, wykonanie pochylni dla nie-
pe³nosprawnych, tarasu, ogrodzenia
i zagospodarowanie terenów zielo-
nych. Wykonanie ca³o�ci inwestycji
zakoñczy siê do 31 maja 2010 roku.

Warto�æ zadania to 880 tys. z³o-
tych, z czego 600 tys. pokryje dota-
cja pozyskana z bud¿etu pañstwa.

Przypomnijmy, ¿e �rodowisko-
wy Dom Samopomocy to miejsce
dziennej opieki (od 8.00 do 16.00) nad
osobami z zaburzeniami psychiczny-
mi i upo�ledzeniem umys³owym z te-

Rozbudowa �DS rozpoczêta
renu Gminy Strzelce Opolskie. Dom
sprawuje opiekê nad dzieæmi, m³o-
dzie¿¹ i osobami doros³ymi, w tej
chwili ma pod opiek¹ ponad 50 osób.
Opiekê mo¿na podzieliæ na dwa dzia-
³y: terapeutyczno-opiekuñczy (peda-
godzy, pracownik socjalny, terapeuci
zajêciowi) i rehabilitacyjno-medyczny

(rehabilitanci i pielêgniarka).
 Jak mówi wiceburmistrz Maria

Feliniak: obecna inwestycja znacznie
poprawi standard �rodowiskowego
Domu Samopomocy, umo¿liwi prowa-
dzenie dodatkowych warsztatów i za-
biegów.

hc

Strzelce � miasto handlowe

Miasta zawsze powstawa³y na
szlakach handlowych, najczê�ciej w
miejscach, w których siê one krzy¿o-
wa³y. Miasta budowano wiêc w miej-
scach, które by³y dostêpne; poza roz-
leg³ymi puszczami, gdzie nie by³o bez-
piecznie, gdzie w ogóle nie da³o siê
dojechaæ. Miasta by³y od pocz¹tku
miejscem, gdzie wymieniano siê ró¿-
nymi towarami, us³ugami, gdzie han-
dlowano. Potem kto� nazwie miasto
przestrzeni¹ wymiany. I to zarówno
wymiany handlowej jak i wymiany
spo³ecznej, kulturowej. To w³a�nie
wymiana sta³a siê �ród³em bogactwa
miast oraz mieszczañstwa. Praca wy-
twórcza by³a zawsze �ród³em dostat-
ku, ale to dopiero wymiana mog³a
przynie�æ bogactwo.

Pewne zasady s¹ niezmienne. Je-
¿eli o powodzeniu miasta ma decydo-
waæ skala wymiany, to trzeba sobie
zdaæ sprawê, ¿e zasoby, którymi mo¿-
na obracaæ na rynku nie s¹ nieograni-
czone. Miasta, w gruncie rzeczy s¹
podmiotami gry wolnorynkowej i
musz¹ rywalizowaæ o zasoby: o lu-
dzi, o dobra, o inwestorów, a tak¿e o
wizerunek. I tutaj te¿ pewne zasady
s¹ niezmienne; o dostêpie do zasobów
decydowaæ bêdzie w znacznym stop-
niu dostêpno�æ komunikacyjna.

Strzelce � miasto przyspieszone

Strzelce Opolskie powsta³y jako
niewielkie, ale od pocz¹tku wa¿ne mia-
sto na szlaku handlowym miedzy
Krakowem a Wroc³awiem. Nie mia³y
nigdy wielkiego znaczenia militarne-
go, czy politycznego, ale zawsze pe³-
ni³o funkcje miasta handlowego, które
obs³ugiwa³o okoliczne, wsie i tereny
rolnicze. Takie Strzelce Opolskie mia-
³y zawsze swoje wa¿ne miejsce w
tzw. uk³adzie osadniczym �l¹ska.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e gdyby nikt
wcze�niej nie wymy�li³ Strzelec to one
musia³by wymy�liæ siê same. Ten sta-
ry szlak komunikacyjny, wraz z wzro-
stem znaczenia Wroc³awia, Opola,
oraz rozwojem miast aglomeracji prze-
mys³owej Górnego �l¹ska, nabiera³
coraz wiêkszego znaczenia. To w³a-
�nie w tym korytarzu poprowadzono
liniê kolejow¹, linie transportu ko³o-
wego stale modernizowano dostoso-
wuj¹c je do zmieniaj¹cych siê potrzeb,
�rodków lokomocji i prêdko�ci. To w
ramach tego korytarza od dawna ist-

Komunikacja a sprawa strzelecka
nia³y szlaki ¿eglugi �ródl¹dowej, tak-
¿e rozbudowywane i modernizowa-
ne. To tu w latach miêdzywojennych
wybudowano nowoczesn¹, jak na owe
czasy autostradê. Z czasem korytarz
ten w Koncepcji Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju zosta³ nazwa-
ny pasmem przyspieszonego rozwo-
ju.

Nazwa zobowi¹zuje. Zobowi¹zu-
je z jednej strony samo miasto do tego,
¿eby utrzymaæ strategiczne po³o¿e-
nie miasta; zobowi¹zuje tak¿e zarz¹d-
ców linii i dróg komunikacyjnych do
sta³ego podnoszenia standardów po-
ruszania siê.

Strzelce � miasto autostradowe

Stan na dzieñ dzisiejszy nie jest
z³y. W odleg³o�ci kilku minut jazdy
od miasta przebiega autostrada A4.
Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e w s¹siedz-
twie Strzelec wybudowano dwa du¿e
wêz³y autostradowe, co jest sytuacj¹
wyj¹tkow¹ dla miasta tej wielko�ci.
Takiego luksusu nie ma np. Opole,
które po³o¿one jest w znacznej odle-
g³o�ci od autostrady i po³¹czone z ni¹
uk³adem dróg o ograniczonej przepu-
stowo�ci. Nasza sytuacja poprawi siê
jeszcze po wybudowaniu autostrady
A1 (pó³noc-po³udnie) na wysoko�ci
Gliwic, czyli w odleg³o�ci oko³o 20
minut od Strzelec.

Strzelce � miasto tranzytowe

Uk³ad dróg w obrêbie miasta nie-
stety nie uleg³ praktycznie ¿adnej mo-
dernizacji od czasów zamierzch³ych.
Miasto oparte zosta³o kiedy� na szkie-
lecie dróg prowadz¹cych w kierunku
wschodnim w ci¹gu ul. Krakowskiej i
w kierunku zachodnim � w ci¹gu ul.
Opolskiej oraz w kierunku po³udnio-
wo-zachodnim w kierunku do Gogo-
lina i Góry �w. Anny. Te drogi - dzi�
krajowe i wojewódzkie - maj¹ charak-
ter dróg tranzytowych, przeloto-
wych, a jednocze�nie s¹ wa¿nymi dro-
gami w obs³udze wewnêtrznej miasta.
Drogi te obs³uguj¹ liczne po³o¿one
przy nich nieruchomo�ci, co powo-
duje wiele utrudnieñ i obni¿a poziom
bezpieczeñstwa. W godzinach szczy-
tu praktycznie wszyscy spotykamy
siê na odcinku miedzy ko�cio³em �w.
Barbary, a stacj¹ benzynow¹ przy ul.
Toszeckiej, przecinaj¹cym nasz rynek
i przechodz¹cym oko³o 2 m od naro¿-
nika ratusza. Z odcinka tego musi sko-

rzystaæ mieszkaniec Suchych £anów,
chc¹cy odwiedziæ s¹siada z £anów
Mokrych, po drodze spotykaj¹c wê-
glarkê wioz¹c¹ wêgiel z Gliwic do
Wroc³awia. Sytuacja ta nabrzmiewa z
roku na rok. W momentach, kiedy au-
tostrada staje siê niedro¿na � miasto
praktycznie stoi. Latem tego roku
zdarza³o siê tak kilkakrotnie. Segrega-
cja ruchu tranzytowego i lokalnego
staj¹ siê coraz wa¿niejszym proble-
mem do rozwi¹zania w mie�cie.

Strzelce � miasto samochodowe

Nie jest to jednak jedyny problem.
Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e w naszym
mie�cie jest za ma³o dróg. Dziwne
spostrze¿enie. Ale ju¿ analiza danych
statystycznych pokazuje, ¿e w na-
szym mie�cie udzia³ terenów zwi¹za-
nych z komunikacj¹ jest bardzo niski.
Jest to wynikiem licznych zaniedbañ
sprzed lat.

Wiele dróg istniej¹cych nie ma sta-
tusu dróg publicznych; wiele dróg pla-
nowanych od lat 70-tych nigdy nie
doczeka³o siê realizacji. Mamy wspó³-
czesne samochody, a uk³ad dróg - bar-
dzo historyczny. Poruszanie siê po
zat³oczonych drogach, poszukiwanie
miejsc parkingowych w centrum s¹
utrapieniem mieszkañców.

W mie�cie jest wiele terenów prze-
znaczonych na zabudowê mieszka-
niow¹, terenów rozwojowych. Nieste-
ty brak mo¿liwo�ci dojazdu, obs³ugi
komunikacyjnej, powoduj¹, ¿e plany
te pozostaj¹ tylko na papierze. W
ostatnich latach aspekt braku �rod-
ków na nowe drogi zaczyna znikaæ:
gmina stara siê, czêsto z powodze-
niem, o zewnêtrzne �rodki europej-
skie i krajowe na realizacje nowych i
modernizacje starych dróg.

Drugim wa¿nym problemem do
rozwi¹zania jest zatem rozbudowa
uk³adu dróg miejskich, lokalnych.

Strzelce � miasto wygodne

Obydwa wymienione wy¿ej pro-
blemy rozwi¹zaæ mo¿na za pomoc¹
innych �rodków. Wy³¹czenie ruchu sa-
mochodowego z centrum miasta mo¿-
liwe jest praktycznie jedynie poprzez
wybudowanie obwodnicy w ci¹gu
drogi krajowej nr 94. Nie mo¿emy li-
czyæ, ¿e autostrada przejmie ruch tran-
zytowy. Po wprowadzeniu op³at za
przejazd autostrad¹ nale¿y spodzie-
waæ siê wzrostu natê¿enia ruchu tran-

Strzelecki O�rodek Kultury
zaprasza na przedstawienie te-
atralne w re¿yserii Roberta Talar-
czyka pt. �¯yd�, które odbêdzie siê
18 listopada o godz. 18:00 w sali wi-
dowiskowej.

Akcja sztuki rozgrywa siê w ma-
³ym miasteczku gdzie� w Polsce. W
jednej ze szkó³ odbywa siê po godzi-
nach pracy nadzwyczajna rada peda-
gogiczna. Syn s³ynnego izraelskiego
pisarza przys³a³ do sekretariatu e-
mail, w którym poprosi³ o odnalezie-
nie w szkolnym archiwum wypraco-
wania swego ojca. Dyrektor podupa-
daj¹cej placówki wpada na pomys³,
aby z pomoc¹ naszego ¯yda z Ziemi
�wiêtej uratowaæ miejsca pracy.

Chce go zaprosiæ do rodzinnej
miejscowo�ci, nazwaæ szko³ê imie-
niem jego ojca, a przy okazji zachêciæ
go�cia do jej dotowania. Ale czy ¯yd
mo¿e uratowaæ bohaterów sztuki?

Czy mo¿e ich zbawiæ?
Artur Pa³yga � w �lad za Janem

Tomaszem Grossem � porusza pro-
blem polskiego antysemityzmu.Jego
sztuka nie jet jednak adaptacj¹ tezy
autora Strachu, stawia raczej pytanie
o postawê tak zwanych elit intelektu-
alnych. Co potrafi¹ robiæ z pamiêci¹?

Czy próbuj¹ j¹ �oczyszczaæ�?
Czy w ogóle chc¹ mówiæ o histo-

rii? Jak radz¹ sobie z upiorami prze-
sz³o�ci, kiedy, nieoczekiwanie dla sa-
mych siebie, przygotowuj¹c siê do
wizyty kontrowersyjnego go�cia, od-
krywaj¹ swój w³asny �problem
¿ydowski�.

To spektakl o Polakach, a nie o
¯ydach�- mówi autor sztuki. �W Pol-
sce przedziwnie silny jest antysemi-
tyzm, a jednocze�nie dziwny, bo skie-
rowany w pustkê. Dotyka nas
wszystkich, równie¿ bohaterów mo-
jej sztuki�.

Spektakl otrzyma³ Nagrodê G³ów-
na III Festiwalu Polskich Sztuk
Wspó³czesnych R@PORT w Gdyni.

Przedstawienie przeznaczone
jest dla widzów od lat 16.
Bilety w cenie 10 z³ do nabycia od 9
listopada w kawiarence interneto-
wej (wtorek - sobota 12:00 - 18:00).

�¯yd�
zytowego przez Strzelce.

Od wielu lat w³adze gminy czyni¹
starania o budowê obwodnicy. Jej bu-
dowa nie le¿y jednak w naszej kompe-
tencji, ani w naszych mo¿liwo�ciach
finansowych. Niestety nie do nas na-
le¿y te¿ podjêcie stosownych decyzji
w tej sprawie, chocia¿ podejmujemy
ró¿ne dzia³ania wspieraj¹ce. W sierp-
niu 2006r. Rada Miejska uchwali³a -
bez sprzeciwów spo³ecznych - miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. W koñcu 2008r. przyjête
zosta³o studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego, do którego wprowadzono roz-
wi¹zania przestrzenne i komunikacyj-
ne uwzglêdniaj¹ce budowê obwodni-
cy dla naszego miasta. Widzimy, ¿e
stanowisko zarz¹dcy drogi krajowej
zaczyna siê powoli zmieniaæ. Mamy
nadziejê, ¿e budowa obwodnicy kra-
jowej stanie siê realna w ci¹gu najbli¿-
szych lat.

Zadaniem tej obwodnicy bêdzie
przejêcie ruchu tranzytowego. Nie
rozwi¹¿e to problemów lokalnych.

W tej sprawie gmina podejmuje
dzia³ania projektowe, inwestycyjne i
organizacyjne. Rozpoczêto budowê
drogi tzw. �Nowobocznicowej� oraz
przed³u¿enie ul. Kazimierza Wielkie-
go do ul. Bursztynowej. Niestety, cza-
sem spotyka siê to z oporem i prote-
stami niektórych mieszkañców.

Warto przy tej okazji zaznaczyæ
dwie sprawy: planowane przez mia-
sto drogi nie bêd¹ mia³y nigdy funkcji
drogi tranzytowej; miasto nie mo¿e bu-
dowaæ obwodnicy, ani nawet �ma³ej
obwodnicy�. Miasto mo¿e budowaæ
drogi lokalne, miejskie � s³u¿¹ce nam,
mieszkañcom tego miasta.

Naszym obowi¹zkiem jest zosta-
wiæ to miasto dla nastêpnych pokoleñ
w stanie lepszym, ni¿ my�my je otrzy-
mali; ¿eby�my nie spotkali siê z za-
rzutem, ¿e zmarnowali�my szansê. Za
wiele lat nikt nie bêdzie pamiêta³ dys-
kusji nad przebiegiem ulicy Nowo-
bocznicowej, ale bêdzie ocenia³ to mia-
sto pod k¹tem tego, czy jest ono wy-
godne, czy jest dobrze urz¹dzone. Lecz
nie bêdzie w stanie tego oceniæ, je�li
nie bêdzie móg³ do naszego miasta
przyjechaæ, a je�li ju¿ przyjedzie to
utknie w korku.

Chciejmy, ¿eby ¿y³o nam siê le-
piej, wygodniej, bogaciej. Bo warto.

Krzysztof Kafka
Architekt Miejski


