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3 pa�dziernika odby³ siê odbiór � z udzia³em przedstawicieli Gminy Za-
wadzkie,  Pani So³tys ̄ êdowic, Wykonawcy i Przedstawicieli WDP Starostwa
Strzeleckiego � etapu I.1 zbudowanego chodnika w ̄ êdowicach przy ul. Strze-
leckiej, zlokalizowanego w ci¹gu drogi powiatowej nr 1803 O. Do zakresu
robót firmy �GABART� nale¿a³o m.in. przesuniêcie wpustu ulicznego, budo-
wa �cieku ulicznego, zamiana hydrantu p.po¿ nadziemnego na podziemny i
wykonanie zjazdu do posesji, a wszystko to na d³ugo�ci 52 mb. Ze wzglêdu na
to, ¿e ulica Strzelecka jest drog¹ zabytkow¹, wykonawca wbudowa³ od strony
jezdni nowe, granitowe krawê¿niki.

Umowa na wykonanie inwestycji opiewa³a na kwotê 42.523,70 z³ brutto, z
czego 20.000,00 z³ zap³aci³a Gmina Zawadzkie.

Wygodniej, bezpieczniej
W ¯êdowicach

12. pa�dziernika odby³ siê odbiór koñcowy zadania pn. �Przebudowa chod-
nika w ci¹gu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opol-
skich�. Komisja odbiorowa dokona³a oceny robót przebudowy chodnika na
odcinku d³ugo�ci 95 m po lewej stronie ulicy, gdzie przebudowany zosta³
pocz¹tkowy odcinek chodnika od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ ul. Opolsk¹.
Prace polega³y na rozebraniu starego i zniszczonego odcinka, wstawieniu no-
wych krawê¿ników, wykonaniu nowej solidnej podbudowy oraz u³o¿eniu na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej. Podczas prowadzenia robót zosta³a
tak¿e wykonana regulacja pionowa trzech studzienek. Na zakoñczenie prac
zosta³a wykonana wzd³u¿ remontowanego chodnika nawierzchnia z miesza-
nek mineralno � bitumicznych grysowych.

Koszt wykonanych robót to 43057,39 z³, z czego po³owê �rodków zapew-
ni³a Gmina Strzelce Opolskie. Dostêpne �rodki finansowe pozwoli³y na roz-
szerzenie zakresu przebudowy o dalsze 16 m, do ³¹cznej warto�ci inwestycji
50 tys. z³ � finansowanej przez samorz¹d gminny i powiatowy.

W Strzelcach Op.

Tego samego dnia odby³ siê koñcowy odbiór techniczny zadania pn. �Prze-
budowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice � Zalesie �l¹skie w miejsco-
wo�ci Le�nica. Roboty polega³y na wymianie starej i mocno zdeformowanej
nawierzchni w obrêbie skrzy¿owania ul. Zdzieszowickiej, ¯yrowskiej oraz
Polnej. £¹cznie zosta³ wykonany nowy dywanik na powierzchni ponad 1000
m2. Po wykonaniu nawierzchni z mieszanek matyksowo-grysowych SMA
zosta³o odnowione równie¿ oznakowanie poziome. Remont by³ ju¿ d³ugo ocze-
kiwany przez mieszkañców Le�nicy, poniewa¿ z³y stan nawierzchni powodo-
wa³ znaczne uci¹¿liwo�ci dla posesji zlokalizowanych blisko drogi.

Koszt robót to 47437,58 z³. Na pokrycie po³owy kosztów zadania Powiat
Strzelecki otrzyma³ dofinansowanie z Ministerstwa Transportu z rezerwy
subwencji ogólnej.

W Le�nicy

Og³oszony przez wojewodê
opolskiego konkurs pod nazw¹
�Opolskie Euro� mia³ promowaæ naj-
lepsze projekty zrealizowane w ra-
mach tego programu. 15 pa�dzierni-
ka w Filharmonii Opolskiej podsu-
mowano uroczy�cie pierwsz¹ edycjê
konkursu.

Nagrody oraz wyró¿nienia w
konkursie �Opolskie Euro� przyzna-
wane by³y w czterech kategoriach:
Rozwój Regionalny, Przedsiêbior-
czo�æ, Rozwój Lokalny i Nagroda
mieszkañców Opolszczyzny.

W pierwszym etapie jury kon-
kursowe z po�ród nades³anych zg³o-
szeñ wybra³o po piêæ w ka¿dej kate-
gorii. Nie zabrak³o w�ród nich repre-
zentantów powiatu.

Nasze barwy w ramach kate-
gorii rozwój lokalny reprezento-
wa³ projekt �Poprawa dostêpu

Opolskie Euro 2007
m³odzie¿y powiatu strzeleckiego
do podstawowej infrastruktury
sportowej� zrealizowany za kwo-
tê ponad 1.300 tysiêcy z³otych
przez Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Strzelcach Opolskich, a
w �rozwoju regionalnym� projekt
�Uzbrojenie terenu Strefy Aktyw-
no�ci Gospodarczej (SAG) Olszo-
wa� zrealizowany przez gminê
Ujazd za kwotê ponad 4 mln z³o-
tych.

Dodatkowo w tej samej kategorii
wytypowano zadanie �Modernizacja
drogi wojewódzkiej nr 426 na odcin-
ku Olszowa-Zalesie o d³ugo�ci 5 km�,
choæ projektodawc¹ jest Samorz¹d
Województwa Opolskiego, to inwe-
stycja zlokalizowana jest w naszym
powiecie, a jej efekt widoczny dla
wszystkich zmotoryzowanych. Choæ

nominacje te s¹ niew¹tpliwym suk-
cesem, trochê szkoda, ¿e wygra³y inne
projekty.

W kategorii: rozwój regionalny,
laureatem zosta³a budowa o�rodka tu-
rystyczno-wypoczynkowego przy
zespole pa³acowym w Kamieniu �l¹-
skim (gm. Gogolin). W kategorii:
przedsiêbiorczo�æ, zwyciê¿y³o wy-
posa¿enie hali ch³odni dla firmy �Kalt
i Szron� nale¿¹cej do Stanis³awa
B³aszczoka i Anny Hajki.

W kategorii: rozwój lokalny, lau-
reatk¹ zosta³a pracownia mechatro-
niki i nauki technik CNC w Centrum
Kszta³cenia Praktycznego w Opolu.
Mieszkañcy Opolszczyzny najwiê-
cej g³osów oddali na sprzêt wyko-
rzystywany przy diagnostyce cho-
rób nowotworowych Opolskiego
Centrum Onkologii w Opolu.

18 pa�dziernika w auli Wy¿sze-
go Seminarium Duchownego w Opo-
lu � w czasie Regionalnego �wiêta
Edukacji najlepszym uczniom i stu-
dentom województwa zostan¹ wrê-
czone nagrody Marsza³ka Woje-
wództwa Opolskiego �Prymus
Opolszczyzny�. To wyraz uznania
za ich sukcesy na forum co najmniej
regionalnym.

W gronie uhonorowanych tym
wyró¿nieniem nie zabraknie równie¿
uczniowie szkó³ z terenu powiatu
strzeleckiego. Nagrody Marsza³ka
otrzymaj¹:
Katarzyna Paczkowska - uczenni-
ca Publicznego Gimnazjum Nr 2 w
Strzelcach Opolskich,
Roman Stasiñski - uczeñ ZS Pu-
blicznego Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Strzelcach Opol-
skich,
Rafa³ Hirsz - uczeñ ZS Publicznego
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi w Strzelcach Opolskich,
Christina Przyby³a - uczennica ZS
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Strzel-
cach Opolskich,
Dominika Jendrzejek - uczennica
Publicznej Szko³y Podstawowej przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Otmicach.

Prymusi
Opolszczyzny

Powiatowa Stacja Sanitarno � Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
serdecznie zaprasza mieszkanki powiatu strzeleckiego na Dzieñ Otwarty
z zakresu profilaktyki raka piersi, który odbêdzie siê

29 pa�dziernika 2007r.
w godzinach od 1000 do 1600

w Miejskim Domu Kultury w Strzelcach Opolskich.

W ramach organizowanej akcji prozdrowotnej oferujemy:
- badania USG piersi w promocyjnej cenie 15 z³,
- poradnictwo z zakresu profilaktyki nowotworowej � konsultacje z

lekarzem i po³o¿n¹,
- poradnictwo kosmetyczne,
- ekspozycjê kosmetyków dla kobiet,
- pokaz makija¿u,
- rozdawnictwo materia³ów edukacyjnych.

Badania USG piersi wykonywane bêd¹ w godzinach od 12.00 do 15.00.

Nie trzeba siê rejestrowaæ. Nie potrzeba ¿adnego skierowania. Wystarczy
przyj�æ.

Zachêcamy do skorzystania z naszej oferty profilaktycznej.
Pamiêtajmy! Profilaktyka jest najwa¿niejsza.

DZIEÑ OTWARTY
z zakresu profilaktyki

raka piersi

Patrycja P³oszaj
Powiatowa Stacja

Sanitarno � Epidemiologiczna
w Strzelcach Op.

Poprawa dostêpu m³odzie¿y powiatu strzeleckiego
do podstawowej infrastruktury sportowej

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywno�ci
Gospodarczej (SAG) Olszowa

Beneficjent: ZSO w Strzelcach Op.
Warto�æ projektu: 1 321 823,78 PLN
Dofinansowanie (EFRR): 901 723,82 PLN
Lokalizacja: Strzelce Opolskie

Przedmiotem projektu by³a budowa boisk zewnêtrznych,
zaplecza hali sportowej oraz pomieszczeñ technicznych w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich.
W wyniku realizacji projektu powsta³ zewnêtrzny kom-
pleks boisk umo¿liwiaj¹cych uprawianie ró¿nego rodzaju
dyscyplin sportowych: m.in. pi³ki no¿nej, koszykówki,
tenisa, siatkówki, biegów. Oprócz tego wybudowano obiek-
ty infrastruktury towarzysz¹cej, gdzie mie�ci siê min. za-
plecze techniczne i sanitarne nowoczesnej hali sportowej
Zespo³u Szkó³. Inwestycja zosta³a zg³oszona do ogólno-
polskiego konkursu �Mister Architektury-edycja 2005�.

Beneficjent: Gmina Ujazd
Warto�æ projektu: 4 079 222,49 PLN
Dofinansowanie (EFRR): 3 058 882,50 PLN
Lokalizacja: Olszowa, Gmina Ujazd

Strefa Aktywno�ci Gospodarczej w Uje�dzie, o po-
wierzchni 350ha, to obszar zlokalizowany przy wê�le
autostradowym �Olszowa�. Jest to jeden z terenów o
najwiêkszym potencjalne inwestycyjnym w woj. opol-
skim. Zrealizowany tam projekt umo¿liwi³ komplekso-
we uzbrojenie terenu pod inwestycje o powierzchni 225
ha, podnosz¹c jego atrakcyjno�æ inwestycyjn¹. Realiza-
cja projektu przyczyni³a siê do wzrostu konkurencyjno-
�ci inwestycyjnej, nie tylko gminy Ujazd, ale tak¿e ca³e-
go regionu opolskiego. Beneficjent zrealizowa³ na terenie
strefy SAG tak¿e inn¹, komplementarn¹ inwestycjê ze
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