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Telefony w szko³ach i Starostwie
Powiatowym nie milkn¹, a informa-
cja przekazywana uczniom pytaj¹-
cym o tzw. stypendia unijne (wspó³-
finansowane ze �rodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego i Bu-
d¿etu Pañstwa) jest zawsze taka sama
� czekamy na akceptacjê wniosku o
p³atno�æ z³o¿onego w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim. Jak d³ugo jeszcze?
Odpowiedzi na to pytanie nie zna
nikt, nawet pracownicy zajmuj¹cy siê
weryfikacj¹ wniosków w Urzêdzie
Marsza³kowskim, którzy radz¹
uzbroiæ siê w cierpliwo�æ i czekaæ...
Sk¹d te opó�nienia? Przede wszyst-
kim z powodu wprowadzenia d³ugo
oczekiwanej formy wyp³aty stypen-
dium � w gotówce - na podstawie
o�wiadczenia o przeznaczeniu
wsparcia na cele edukacyjne oraz za-
�wiadczenia o uczestnictwie w zajê-
ciach szkolnych. Wymagane w
zwi¹zku z tym zmiany w regulami-
nie przyznawania   i przekazywania
stypendium uczniom   zosta³y wpro-
wadzone na pierwszej sesji Rady Po-
wiatu po wej�ciu w ¿ycie Rozporz¹-
dzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego, zezwalaj¹cego na stosowanie
formy finansowej i obowi¹zuj¹ od 9
czerwca br. Jedyn¹ przeszkod¹ w
wyp³acie stypendium  w tej chwili
jest brak �rodków, nie pozostaje wiêc
nic innego, jak tylko czekaæ. W mo-
mencie otrzymania decyzji o akcep-
tacji wniosku i przekazaniu pieniê-
dzy informacjê o rozpoczêciu wyp³at
preka¿emy do szkó³, zamie�cimy w
prasie i na stronie ineternetowej po-
wiatu strzeleckiego: www.powiat-
strzelecki.pl

28 czerwca odby³a siê 45. sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. G³ów-
nym tematem by³a debata drogowa
przygotowana przez Wydzia³ Ruchu
Drogowego i Dróg Powiatowych Sta-
rostwa Powiatowego w Strzelcach
Op.

Faktem, który zgodnie podkre-
�lili radni by³ wzrost nak³adów fi-
nansowych na drogi powiatowe z
2,1 mln z³ w 1999 r. do 7,06 mln z³
w roku bie¿¹cym.

Stwierdzono, i¿ na drogach po-
wiatowych robi siê wiele zarówno w
zakresie remontów cz¹stkowych, re-
montów okresowych oraz w zakre-
sie przebudowy dróg. Niemniej jed-
nak,  potrzeby w tym zakresie pozo-
staj¹ nadal niewspó³miernie wysokie
w stosunku do nak³adów.

Do zwiêkszenia skali potrzeb
przyczyni³a siê tegoroczna surowa
zima, po której wiele nawierzchni
dróg zosta³o w zniszczonych. Radni
podkre�lili udzia³ gmin w dofinanso-
waniu inwestycji drogowych realizo-
wanych przez powiat.

Wk³ad gmin sukcesywnie
wzrasta i obecnie wynosi
698.500,00 z³. W rozbiciu na po-
szczególne gminy, dotychczasowy
udzia³ finansowy (tj. w latach 1999-
2006) wyniós³ (w z³):
- gmina Izbicko � 305.000,00,
- gmina Jemielnica � 420.000,00,
- gmina Kolonowskie � 316.810,00,
- gmina Le�nica � 264.146,00,
- gmina Strzelce Op. � 358.036,00,
- gmina Ujazd � 291.800,00,
- gmina Zawadzkie � 124.102,00.

Tendencjê wzrostow¹ wykazuje
tak¿e dofinansowanie inicjatyw rad

Sesja Rady Powiatu
so³eckich przez powiat w okresie
1999-2006. Dziêki zaanga¿owaniu
lokalnych �rodowisk i przy udzia-
le finansowym powiatu udaje siê
wykonaæ nowe chodniki.

Z tematem dróg �ci�le wi¹¿e siê
zagadnienie bezpieczeñstwa. W celu
jego zwiêkszenia radni wskazywali na
konieczno�æ m.in. budowy ronda w
Zawadzkiem na skrzy¿owaniu dróg:
w stronê Strzelec Op., Kolonowskie-
go i Dobrodzienia; budowy �cie¿ki ro-
werowej na trasie Piotrówka � Strzel-
ce Op.; budowy szerszych chodni-
ków (aby mogli z nich korzystaæ ro-
werzy�ci) tam, gdzie droga jest w¹-
ska i w z³ym stanie.

W dalszej czê�ci obrad Rada pod-
jê³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu powia-

tu,
- w sprawie opinii do koncepcji roz-

budowy Szpitala Powiatowego w
Strzelcach Op. � owa koncepcja za-
wiera g³ówne za³o¿enia zmierzaj¹-
ce do spe³nienia wymagañ stawia-
nych przez Ministra Zdrowia
wzglêdem szpitalnego oddzia³u ra-
tunkowego oraz pomieszczeñ i
urz¹dzenia ZOZ;

- w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale nr XXXIX/361/05 Rady
Powiatu Strzeleckiego z
28.12.2005 r. dot. ustalenia wyka-
zu wydatków, które nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego
2005;

-  w sprawie: zatwierdzenia skonso-
lidowanego bilansu Powiatu Strze-

leckiego sporz¹dzonego na dzieñ
31 grudnia 2005 r.,

- w sprawie nadania statutów nastê-
puj¹cym jednostkom: Powiatowe-
mu Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Op., Powiatowemu
Urzêdowi Pracy w Strzelcach Op.,
Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzelcach Op. z fili¹ w Szymiszo-
wie i fili¹ w Le�nicy oraz Staro-
stwu Powiatowemu w Strzelcach
Op.

- w sprawie: zatwierdzenia statutu
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Opolskich,

- w sprawie zaopiniowania zmian w
planie finansowym i inwestycyj-
nym rok 2006 Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opol-
skich,

- w sprawie umorzenia nale¿no�ci
pieniê¿nych Powiatu Strzeleckie-
go,

- w sprawie wyra¿enia zgody na
zawarcie przez Zarz¹d Powiatu
umowy na dofinansowanie przed-
siêwziêcia �Budowa boisk rekre-
acyjno-sportowych przy SOSW w
Le�nicy� ze �rodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz
na zabezpieczenie prawid³owego
wydatkowania tych �rodków w
formie weksla in blanco.
Ostatnia, przed przerw¹ waka-

cyjn¹, sesja Rady Powiatu odbêdzie
siê 26 lipca br. W jej trakcie radni za-
poznaj¹ siê z sytuacj¹ Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Op. oraz
informacjami wynikaj¹cymi z anali-
zy o�wiadczeñ maj¹tkowych rad-
nych i kierowników jednostek orga-
nizacyjnych powiatu.

Inwestycje drogowe

Chodnik w £aziskach

Chodnik w Piotrówce

Dwie inwestycje oddane do u¿ytku 5 lipca: chodnik w £aziskach ma 290 mb,
w Piotrówce 280 mb. Razem obydwa kosztowa³y 124.295,94 z³. Koszty obu
zadañ mniej wiêcej rozk³adaj¹ siê po po³owie.

S³oñce pra¿y, upa³ od kilku
³adnych tygodni ledwo mo¿na
znie�æ. Do�æ czesto, mo¿e nawet
czê�ciej ni¿ zwykle, s³ychaæ sygna³
syren. Zrozumia³e jest wiêc pyta-
nie, czy coraz czê�ciej siê pali. O
to w³a�nie pytam rzecznika praso-
wego Komendy Powiatowej Stra-
¿y Po¿arnej.
- Faktycznie w ostatnich dniach
mamy wiêcej zg³oszeñ i wyjazdów,
ale na szczê�cie nie do po¿arów -
mówi kpt Joanna Badowska-Ghanem.
- Od 27 czerwca do 11 lipca, a wiêc w
ci¹gu mniej wiêcej dwóch tygodni,
wyje¿d¿ali�my do 60 zdarz¹, czyli
trzech - czterech dziennie. I, o dzi-
wo, powodem tych wyjazdów czê-
�ciej s¹ osy czy szerszenie, ni¿ po-
¿ary. Z tego powodu w tym czasie
wyjazów by³o ma³o, np. pali³a siê
trzcina, ale nie lasy, na szczê�cie.
- Na razie (do 11 lipca) - ¿adne z
Nadle�nictw na terenie naszego po-
wiatu nie wprowadzi³o zakazu wstê-
pu do lasu, ale nie wykluczone, ¿e
nast¹pi to wkrótce, je�li s³oneczna,
bezdeszczowa pogoda bêdzie siê
utrzymywaæ - kontynuuje kpt Ba-
dowska. - Dotychczas, mimo tak
wysokich temperatur wilgotno�æ
�ció³ki w lasach utrzymywa³a siê kil-
ka procent powy¿ej granicznego mi-
nimum - 10 proc. - kiedy taki zakaz
obligatoryjnie nale¿y wprowadziæ.
Je�³i upa³y nadal bêd¹ trwa³y, zapew-
ne zakazy zostan¹ wprowadzone.

Le�nicy, a za nimi stra¿ po¿arna,
przypominaj¹ jednak o bezwzglêd-
nym zakazie rozpalania ognisk w
pobli¿u lasów i na �ródle�nych po-
lankach.

W³a�ciwie wydawa³oby siê oczy-
wiste, ¿e przy upalnej pogodzie nie
nale¿y tego robiæ, ale podobno nie dla
wszystkich takie jest, i nale¿y o tym
przypominaæ, przypominaæ i przy-
pominaæ...

Strzeleckie DFK w nowej siedzibie

7 lipca odby³o siê uroczyste otwarcie
nowej siedziby DFK w Strzelcach Opol-
skich, w budynku Domu Kultury. Na za-
proszenie odpowiedzieli pose³ na Sejm
RP - Henryk Kroll, Wicemarsza³ek Woje-
wództwa Opolskiego � Józef Koty�, Sta-
rosta Strzelecki - Józef Swaczyna, Wice-
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Strze-
lec Opolskich - Karol Mutz, Cz³onek
Zarz¹du Województwa Towarzystwa
Spo³eczno- Kulturalnego Niemców na �l¹-
sku Opolskim - Helmut Pa�dzior, pro-
boszcz parafii pw. �w. Wawrzyñca - Wol-
fgang Jo�ko oraz wykonawcy remontu.

Siedziba DFK zosta³a wyremontowana dziêki wspólnemu wysi³kowi jego
cz³onków, przy wykorzystaniu �rodków Fundacji Rozwoju �l¹ska i Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych - ze �rodków dla Mniejszo�ci Niemieckiej (50.000
z³) oraz licznych darczyñców, sponsorów i pracy w³asnej (oko³o 25.000
z³). Dodatkowo uda³o siê pozyskaæ �rodki na wyposa¿enie. Dziêki temu
cz³onkowie DFK, jak równie¿ lokalnej spo³eczno�ci maj¹ mo¿liwo�æ swo-
bodnego spotykania siê, korzystania z bogatego zbioru ksi¹¿ek, a tak¿e
aktywnego spêdzania wolnego czasu.

Uroczysto�æ u�wietniona by³a wystêpem
zespo³u Aleksandry Kropielnickiej, tañ-
cz¹cej flamenco.
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