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Zmiany w ordynacji
wyborczej

Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w Ordynacji jest mo¿liwoæ uzgadniania
przez partie i komitety wyborcze
wspólnego podzia³u mandatów w ramach tzw. bloku list. Mo¿liwe to bêdzie w wyborach do rad gmin, które
licz¹ powy¿ej 20 tys. mieszkañców,
do rad powiatów i sejmików województw. Oznacza to, i¿ aby dostaæ
mandaty bloki startuj¹ce do rad gmin
i rad powiatów bêd¹ musia³y przekroczyæ 10 % próg. W przypadku
województw próg ten wynosi 15%.
Ordynacja zachowuje zasadê , ¿e
gdy komitet idzie do wyborów sam,
musi zdobyæ co najmniej 5% g³osów,
¿eby uczestniczyæ w podziale mandatów.
Nowoci¹ ordynacji jest te¿ zakaz u¿ywania w nazwie komitetu
wyborczego nazwy partii politycz-

nej bez jej zgody.
Do zaproponowanych przez
Sejm zmian w Ordynacji poprawki
wniós³ Senat. Senatorowie zaproponowali, by zast¹piæ proponowane
wczeniej 14-dniowe vacatio legis
zwrotem ,,ustawa wchodzi w ¿ycie z
dniem 13 wrzenia 2006 r.
Ponadto Senat w jednej z poprawek doda³ równie¿ obowi¹zek wype³nienia przez kandydatów na radnych urodzonych przed 1972 rokiem
owiadczenia dotycz¹cego jego ewentualnej wspó³pracy lub kontaktów ze
s³u¿bami podleg³ymi resortowi Spraw
Wewnêtrznych lub Obrony Narodowej w latach 1944-1990.
Pos³owie musz¹ jednak przyj¹æ
stanowisko w sprawie poprawek Senatu, a ustawê musi podpisaæ jeszcze
prezydent.

To nieelegancka gra
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Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu:

- Zmiany nie s¹ wielkie, ale za to bulwersuj¹ce: taki
zwrot w kierunku jednej opcji musi budziæ takie odczucia.
Tworzenie bloków samo w sobie nie jest z³e, ale  po
wyborach. A w nich ka¿dy komitet wyborczy, maj¹cy
swój program i poparcie spo³eczne powinien startowaæ
indywidualnie. Te zmiany s¹ szkodliwe dla idei i istoty samorz¹du.

Hubert Kurza³, burmistrz Lenicy:

- Po pierwsze: wyj¹tkowo nieelegancka jest to gra, bo tryb i
czas wprowadzania zmian w ustawie ordynacja wyborcza jest
nie do przyjêcia.
Po drugie: w Europie nie przystoi, by tak dbaæ o interes
jednej strony. Po trzecie wreszcie: wierzê, ¿e nasi mieszkañcy i
tak wybior¹ tych, którzy s¹ najlepsi.

Norbert Koston, burmistrz Kolonowskiego:

Ostatnie nowelizacje w ordynacji nie dotycz¹ wyborów w gminach do 20 tysiêcy mieszkañców  tu siê nic nie
zmienia, ale ju¿ w wyborach w gminach wiêkszych i do sejmiku  owszem, zmiany s¹. I muszê stwierdziæ, ¿e gorsz¹ce jest
wprowadzanie poprawek do przepisów przed samymi wyborami.
Takiego dzia³ania  absolutnie bez skrupu³ów - nie omieli³bym siê podj¹æ w ¿adnej sprawie dotycz¹cej mieszkañców
Kolonowskiego; nie móg³bym im potem w oczy spojrzeæ.

Joachim Jelito, wójt Jemielnicy:

- Uwa¿am, ¿e zosta³ ju¿ wypracowany pewien model
samorz¹du: sprawdza siê to w praktyce, widaæ efekty jego
dzia³ania i postêp.
Wprowadzone zmiany mog¹ przynieæ wiêcej z³ego ni¿
dobrego, bo dla mnie oznaczaj¹ one powrót do czasów nakazowo-rozdzielczych z lat 70 i 80.

Krzysztof Fabianowski,
burmistrz Strzelec Opolskich:

- Mia³em zaszczyt i honor poznaæ w 1991 roku twórców reformy samorz¹dowej  ta idea urzek³a nie tylko mnie.
A z czym dzi mamy do czynienia? Z wywróceniem do
góry nogami idei, a nawet zaprzeczeniem samorz¹dnoci.
Wprowadzone zmiany to koniec marzeñ o aktywnoci ludzi, koniec spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Teraz mo¿emy przestaæ mówiæ o rzeczywistych wyborach w rodowiskach lokalnych, w których Kowalski mia³ mo¿liwoæ ubiegania siê o mandat radnego. Mo¿emy natomiast zacz¹æ mówiæ o chodzeniu na
g³osowanie.
To nie walka z uk³adami, a tworzenie gigantycznych uk³adów: przed- i
powyborczych.

Józef Swaczyna  Starosta Strzelecki

¯a³osne s¹ te gierki polityków w pracy nad now¹
ordynacja wyborcz¹. Rz¹dz¹cy chc¹ doprowadziæ, ¿eby
nasza aktywnoæ obywatelska ca³kowicie znik³a. Przypomina mi to najgorsze czasy minionej epoki, kiedy by³
potrzebny tylko g³os, a nie mia³em wp³ywu na kogo zag³osowa³em.
Apelujê, ¿eby iæ gremialnie do wyborów i zag³osowaæ na tych, którzy siê sprawdzili pracuj¹c dla lokalnej
spo³ecznoci. Wierzê w moich mieszkañców, ¿e nie dadz¹
siê zmanipulowaæ.

¯niwnioka czas

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e lato siê koñczy, na polach ju¿ pusto, a wiêc 
nadchodzi czas do¿ynek. Plony by³y
nie takie, jak siê spodziewano, ale to
nie powód, by ¿niwnioka nie zorganizowaæ. A wiêc zapraszamy na do¿ynki! Wybór bêdzie trudny, bo w
tych samych dniach uroczystoci
odbywaj¹ siê w ró¿nych miejscowociach, a wszêdzie bêdzie mnóstwo
atrakcji.
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Nowe chodniki

So³eckie:
2 i 3 wrzenia - w Kad³ubie Piecu
3 wrzenia  w Staniszczach M.
3 wrzenia  w Osieku
Gminne:
2 i 3 wrzenia  w Jemielnicy
3 wrzenia  w Ujedzie
16 i 17 wrzenia  w Raszowej do¿ynki gminne Lenicy

Korona
w Starym
Ujedzie

W Jemielnicy

17 sierpnia dokonano odbioru technicznego oraz oddano do u¿ytku kolejny
odcinek chodnika przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy. Wartoæ zadania 100.437,84
z³. Kosztami zadania podzieli³y siê: Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego - 48.285,84
z³. i Gmina Jemielnica  52.152,00 z³.

Jak co roku gospodynie miejscowoci Stary Ujazd przygotowuj¹ siê do
wiêta do¿ynek. A czasu ju¿ niedu¿o, bo gminne do¿ynki w Ujedzie
odbêd¹ siê 3 wrzenia. Wielotygodniowy trud wykonania korony
¿niwnej oceniony tak¿e zostanie w
dorocznym konkursie koron. Po obserwacji pierwszych efektów i postêpów prac nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
miejsce w czo³ówce jest zapewnione.

Now¹ koronê przygotuj¹ z tegorocznych k³osów i s³omy zbó¿ rosn¹cych
na okolicznych polach, zbieranych w
okrelonych porach roku, a nastêpnie przechowywanych w takich warunkach, by jak najlepiej wygl¹da³y
one splecione razem w piêkne wzory w koronie. Poniewa¿ zwyczaj
wspólnego wykonywania korony w
Starym Ujedzie jest ci¹gle ¿ywy,
równie¿ i w tym roku przygotowania rozpoczê³y siê ju¿ kilka miesiêcy
wczeniej.
Samo wykonanie korony to praca
¿mudna, ale jest to tak¿e okazja do
wspólnych spotkañ. W Starym Ujedzie od kilku lat korona przygotowywana jest na terenie posesji pañstwa Joachima i Krystyny Cholewa.
Szczególnie cenn¹ pomoc¹ s³u¿¹ jednak dowiadczone gospodynie z
okolicznych gospodarstw, które nadaj¹ temu dzie³u ducha poprzez m.in.
misternie wykonane szczegó³y korony.
Piotr K.

Komunikat
w sprawie
paliwa rolniczego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przypomina (w komunikacie z
22.08.br.), ¿e rolnicy, którzy w tym
roku chc¹ odzyskaæ czêæ pieniêdzy
wydanych na olej napêdowy u¿ywany do produkcji rolnej powinni w
czasie od 1 wrzenia br. do 30 wrzenia br. z³o¿yæ odpowiedni wniosek
do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zale¿noci od po³o¿enia
gruntów rolnych.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury VAT za zakup oleju napêdowego,
które zosta³y wystawione od 1 stycznia 2006 r.
W tym roku pieni¹dze wyp³acane
bêd¹ od 1 do 30 listopada, a zwrot
rodków wynosiæ bêdzie 38,70 z³ x
iloæ ha u¿ytków rolnych. Pieni¹dze
rolnicy bêd¹ mogli otrzymaæ gotówk¹
w kasie urzêdu gminy lub miasta, albo
przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

W Lenicy

16 sierpnia w Lenicy wzd³u¿ drogi powiatowej nr 1805 O oddano do u¿ytku
chodniki wzd³u¿ ulicy Kozielskiej (po obu stronach, ³¹cznie 424 m) i wzd³u¿
ulicy Góra w. Anny - o d³ugoci 365 m. Wartoæ zadania wynios³a ponad 155
tys. z³., a w kosztach partycypowaly mniej wiêcej po po³owie: Gmina Lenica
i Powiat Strzelecki. Drugi etap zadania - chodnik na ulicy Góra w. Anny o d³.
286 m zostanie zrealizowany w 2007 roku.

Nowy inwestor
w Strzelcach Opolskich

21 sierpnia 2006 roku Syndyk
Masy Upad³ociowej Opolskiego
Przedsiêbiorstwa Budownictwa
Przemys³owego ,,Jedynka w Opolu, podpisa³ umowê sprzeda¿y w
formie aktu notarialnego nieruchomoci po³o¿onej na terenie dawnej cementowni w Strzelcach Opolskich.
Inwestorem, który naby³ tereny po
,,OPB Nr 1 jest firma ,,FILiP, która zamierza uruchomiæ w Strzelcach
produkcjê wyrobów metalowych.
Jak twierdz¹ przedstawiciele inwestora - w ci¹gu najbli¿szych szeciu
miesiêcy planowane jest zwiêkszenie zatrudnienia z obecnie pracuj¹cych na terenie ,,Jedynki trzynastu
osób, do piêædziesiêciu, a nawet siedemdziesiêciu. ,,FILiP specjalizuje
siê miêdzy innymi w produkcji konstrukcji stalowych, w elektrowniach
wiatrowych, spawalnictwie i obróbce mechanicznej metalu. Niebawem
poszukiwani bêdê pracownicy do
obs³ugi obrabiarek CNC, spawacze i
lusarze. W przysz³oci firma chce
wybudowaæ tak¿e kolejn¹ halê produkcyjn¹ obok ju¿ istniej¹cej.
Teren po ,,OPB Nr1 pierwotnie by³ obarczony istotn¹ wad¹
prawn¹ , która uniemo¿liwia³a syndykowi sprzeda¿ tej nieruchomoci.
Dzia³ka by³a pozbawiona dostêpu

do drogi publicznej i nie mog³a byæ
w³aciwie zagospodarowana przez
przedsiêbiorców zamierzaj¹cych na jej
terenie prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Problem ten rozwi¹za³a gmina
dokonuj¹c zakupu dróg przylegaj¹cych do tych terenów inwestycyjnych, dziêki czemu oferta sprzeda¿y
,,Jedynki sta³a siê bardziej atrakcyjna dla inwestora.
Burmistrz Fabianowski zapowiada, ¿e nowy inwestor bêdzie móg³
skorzystaæ z gminnego programu pod
nazw¹ ,,rodowisko Przyjazne Bezrobotnym i Inwestorom, który daje
mo¿liwoci pozyskania dofinansowania na nowotworzone miejsca pracy
na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Firma ,,FILiP, to ju¿ drugi inwestor,
który w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy zainwestowa³ w Strzelcach Opolskich. W listopadzie zesz³ego roku na
ul. Zak³adowej powsta³ zak³ad firmy
,,Striko Westofen, gdzie przy produkcji pieców do wytopu aluminium
pracuje 30 osób.
W najbli¿szym czasie nale¿y spodziewaæ siê wejcia inwestora na terenie by³ej Fabryki Maszyn Rolniczych
,,Agromet, który zagospodaruje czêæ
hali 56 pod produkcjê z bran¿y konstrukcji metalowych.
rk.

