2

P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Uwaga na objazdy!

Zmiana organizacji ruchu na trasie
Strzelce Op. - Kêdzierzyn-Kole
Od soboty 17 czerwca zosta³a

zamkniêta dla ruchu odcinek dro-

gi miedzy Olszow¹ i Zalesiem l¹skim.

Wszystko to w zwi¹zku z mo-

dernizacj¹ drogi wojewódzkiej nr 426

prowadzonej przez Zarz¹d Dróg Wo-

jewódzkich w Opolu.

Po remoncie

jezdnia bêdzie znacznie szersza, a
tym samym bezpieczniejsza.

Na czas prac drogowych wyzna-

czony zosta³ objazd ze Strzelec Opolskich do Kêdzierzyna-Kola. Za-

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu mierci

p.

mieszczony poni¿ej schemat wska-

zuje, jak powinnimy jedziæ do grud-

Wernera Ma³ka

Rodzinie, Przyjacio³om

nia. Przewidywany termin zakoñcze-

oraz Wspó³pracownikom

nia prac modernizacji drogi i przy-

wrócenia ruchu na tym odcinku to
31.12.2005 r.

sk³adaj¹

Zarz¹d i Rada

Powiatu Strzeleckiego

Pani

Janinie Gurbie

Pielêgniarce Prze³o¿onej

Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu mierci
MATKI
sk³adaj¹

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

Pielêgniarce Prze³o¿onej

Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Janinie Gurbie
wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu mierci
MATKI
sk³adaj¹

Dyrekcja Zespo³u Opieki Zdrowotnej

w Strzelcach Opolskich oraz wspó³pracownicy

Bezp³atny kurs przedsiêbior-

Bêdzie bezpieczniej dla
rowerzystów i pieszych

czoci dla gimnazjalistów!

Na spotkaniu 14 czerwca br.

lono, ¿e inwestycja ta komplekso-

Strzelec Opolskich i Jemielnicy, sta-

lono równie¿, ¿e wszystkie 4 zainte-

mielnicy i Szczepanka przedyskuto-

stwie Strzeleckim, Urzêdzie Miej-

przedstawiciele samorz¹dów gmin

rostwa strzeleckiego oraz so³ectw Je-

wali postulaty i sprawy priorytetowe zwi¹zane z opracowaniem kon-

cepcji i budowy cie¿ki rowerowej w

ci¹gu drogi powiatowej nr 426 na od-

cinku Piotrówka  Strzelce Opolskie.

Po raz kolejny mówiono o nich

20 czerwca, podczas spotkania z re-

wo poch³onie oko³o 80 tys. z³. Usta-

resowane podmioty (mowa o Staroskim w Strzelcach Op., Gminie Je-

mielnicy i Urzêdzie Marsza³kow-

skim) bêd¹ w równym udziale partycypowaæ w wydatkach poniesionych

na inwestycjê, tj. po 25% ka¿dy. Poniewa¿ rozpoczêcie dzia³añ zwi¹za-

To ju¿ V edycja kursu organizo-

wanego przez Fundacjê KOMAN-

DOR. Patronat nad projektem objêli:

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Opolski Kurator Owiaty, Pomorski

Kurator Owiaty, Warmiñsko-mazur-

ski Kurator Owiaty i Zachodniopomorski Kurator Owiaty.

przedsiêwziêcia i dyskusja co do cha-

organem wiod¹cym i realizuj¹cym

rakteru umów jakie maj¹ byæ sporz¹-

inwestycjê bêdzie Zarz¹d Dróg Wo-

leniem partycypacji kosztów. W

i jednoczenie administrator drogi nr

dzone z samorz¹dami wraz z okre-

spotkaniu ze strony w³adz lokalnych
powiatu strzeleckiego uczestniczyli:

Józef Swaczyna  starosta strzelecki, burmistrz Strzelec Opolskich 

jewódzkich w Opolu - jako zarz¹dca
426. Samorz¹dy z naszego powiatu,

zainteresowane budow¹ cie¿ki rowe-

rowej, podpisz¹ wkrótce stosowne

umowy z Zarz¹dem Województwa

Krzysztof Fabianowski oraz Joachim

Opolskiego i przeka¿¹ rodki na za-

strony samorz¹du województwa:

Rowerzyci ju¿ nie mog¹ siê do-

Jelito  wójt Jemielnicy, natomiast ze
Andrzej Kasiura  cz³onek Zarz¹du

Woj. Opolskiego oraz Bogdan Poliwoda  dyrektor Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Bezporednio na spotkaniu okre-

sadzie prefinansowania.

czekaæ oddania do u¿ytku przeznaczonej dla nich cie¿ki. Wreszcie
zmniejsz¹ siê ich obawy o potr¹cenie
na tym odcinku przez samochód.

/s/

Choæ strategia jest dokumentem

ogólnym, nie powinna traciæ charak-

teru konkretnego planu, zbioru celów

s¹siedztwem aglomeracji przemys³oniæ rolê zielonych oaz dla tych jednostek.

Istotne jest równie¿, aby zawrzeæ

w strategii zapisy o niezbêdnej rewi-

i narzêdzi do ich osi¹gniêcia. Tych

talizacji terenów poprzemys³owych

nowanym projekcie. Zapisy w sty-

bytkow¹, a tak¿e o rekultywacji te-

ostatnich nie znajdujemy

w propo-

lu: Konieczne jest opracowanie i

oraz zabudowanych substancj¹ za-

renów ska¿onych.

gospodarki odpadami i ciekami ja-

Fundacjê na p³ytach CD-ROM.

cjê zamierzonych dzia³añ, przy czym

wych, które jednoczenie maj¹ pe³-

siê z tez¹, ¿e rozwój aglomeracji opol-

j¹cych rozwój gospodarczy. Strate-

bud¿ecie kwotê 20 tys. z³ na realiza-

stosownego monta¿u finansowego

skiej jest równowa¿ny z rozwojem

Opolszczyzny.

333 wpisaæ w strategiê zbiornik

cyjnego woj. opolskiego, ustalenie

ca czerwca zabezpieczy w swoim

niewystarczaj¹ce. Zwracamy te¿

uwagê na sytuacjê gmin obci¹¿onych

nie tych dzia³añ wymaga rozwoju in-

wie pracowaæ bêd¹ w oparciu o lek-

cji do Wieloletniego Planu Inwesty-

róde³ energii s¹ naszym zdaniem

2000  2015. Nie mo¿emy pogodziæ

czych, zw³aszcza w obszarze ma³ych

równie¿, ¿e ka¿dy samorz¹d do koñ-

kowskim by³o wpisanie tej inwesty-

nacji uci¹¿liwych i niebezpiecznych

zjalistów rozpocznie siê ju¿ we wrze-

niu. Przez ca³y rok szkolny (22 spo-

tanta i wykonawcy robót, ustalono

Województwa Opolskiego na lata

tkania, 90 minut tygodniowo) ucznio-

przetargowej dla wy³onienia projek-

lem spotkania w Urzêdzie Marsza³-

nym do Pañstwa pimie dotycz¹cym

uwag do projektu Strategii Rozwoju

wdro¿enie zestawu dzia³añ na rzecz

kursu przedsiêbiorczoci dla gimna-

wymaga uruchomienia procedury

dok. ze str. 1

Kolejna edycja multimedialnego

nych z budow¹ cie¿ki rowerowej

prezentantami w³adz samorz¹dowych województwa opolskiego. Ce-

Pakiet
Wrzeniowy
2005/2006

Powiat strzelecki  lokomotywa
rozwoju czy peryferie województwa?

cje multimedialne dostarczone przez
W trakcie zajêæ uczestnicy po-

znaj¹ zagadnienia zwi¹zane z pro-

wadzeniem dzia³alnoci gospodar-

czej. Zadaniem gimnazjalistów jest

stworzenie i zarz¹dzanie miniprzedsiêbiorstwem, przygotowanie zesta-

wów artyku³ów szkolnych oraz wy-

promowanie ich w Internecie. Grup¹

wzrostu liczby podmiotów gospodar-

i rednich przedsiêbiorstw. Powodzestytucji oko³obiznesowych, wspieragia przewiduje inicjowanie, a nawet

bezporednie kreowanie podmiotów
otoczenia biznesowego, g³ównie z
zakresu

doradztwa,

wspierania

s¹ bezp³atne!

Reasumuj¹c, w strategii brak jest

wskazanych kierunków rozwoju i

natomiast zbiorem postulatów. Ukie-

Nie wskazuje to na ¿adne konkretne

zasad¹ co dobre dla Opola - dobre

oczywiste fakty.

stolica regionu bêdzie motorem jego

standardu infrastruktury komunika-

cyjnej

postulujemy

wpisanie

wprost, ¿e priorytetem bêd¹ drogi do-

jazdowe do wêz³ów autostrady.

W tym samym dziale brak jest zapi-

dok. na str. 7

gii w zakresie sanitacji gmin.

narzêdzi do osi¹gania jej celów, jest

cjê, który otrzymuje niezbêdn¹ po-

dialne do projektu oraz szkolenia

sno okreliæ sposób realizacji strate-

runkowanie dokumentu zgodnie z

kurencyjnych instrumentów finanso-

W dziale III p.1. Podniesienie

Wszystkie materia³y multime-

GZWP 335, a w ramach systemowej

przedsiêbiorczoci, oferowania kon-

zamierzenia, a jedynie stwierdza

moc i materia³y.

staw wody pitnej, sugerujemy, aby

obok ochrony wód zbiornika GZWP

wych oraz marketingu regionalnego.

uczniów opiekuje siê nauczyciel bezp³atnie przeszkolony przez Funda-

Bior¹c pod uwagê, jak istotnym

problemem staje siê zapewnienie do-

sów o ochronie czystoci powietrza,

same zapisy wspominaj¹ce o elimi-

dla wszystkich i przekonanie, ¿e
rozwoju, wydaje siê nam niczym nie
uzasadnione. Dokument ten stawia
nasz powiat w roli peryferyjnej dla

regionu i sk³ania do zastanowienia siê

nad wspólnot¹ celów jakie chcemy

osi¹gaæ.

Józef Swaczyna

Starosta Strzelecki

