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POWIAT STR Z E LE C K I

redni rok, oby przysz³y byl lepszy
Tylko kilkanacie dni zosta³o do
koñca 2007. Jaki by³ to rok dla
Powiatu Strzeleckiego?  pytam
starostê Józefa Swaczynê.
Niestety, tylko redni. Nie by³ dobry pod wzglêdem wielkoci nak³adów inwestycyjnych  wiêksze
by³y w 2006, kiedy zrealizowalimy
lub dokoñczylimy kilka naprawdê du¿ych przedsiêwziêæ w owiacie, w drogach, kiedy powiat
strzelecki  nie w znaczeniu samorz¹du terytorialnego, ale struktury administracyjnej (gminy, firmy,
instytucje, przedsiêbiorstwa) 
pozyska³ najwiêcej pieniêdzy unijnych ze wszystkich powiatów
Opolszczyzny.
Takich sukcesów nie moglimy
odnotowaæ w mijaj¹cym w³anie
roku, ale te¿ zauwa¿yæ trzeba, ¿e
przygotowujemy siê do absorpcji
rodków unijnych w roku 2008.
Planowane inwestycje nie bêd¹
tak du¿e, jak dwa lata wczeniej,
czyli w roku 2006, ale jednak bêd¹.
Jakie?
Wierzê, ¿e lotnisko w Kamieniu l.
zostanie jednak uruchomione, co

oznacza, ze bêdziemy myleæ o
po³¹czeniu drogi powiatowej nr 94
z lotniskiem; priorytetem bêdzie
dojazd przez Izbicko-Otmice. Dokumentacjê (to wydatek rzêdu 300
tysiêcy z³otych) mamy przygotowan¹; czeka nas równie¿ opracowanie dokumentacji na obwodnicê pó³nocn¹ Strzelec Op., czyli
drogi: Zak³adow¹, Cementow¹ i 1
Maja. To projekt alternatywny w
stosunku do wspomnianego wczeniej, ale dokumentacja bêdzie
znacznie dro¿sza, ale... Od dokumentacji do sfinalizowania inwestycji  daleko. Na te dwa zadania
inwestycyjne powiat strzelecki
musia³by otrzymaæ z Regionalnego Programu Operacyjnego co
najmniej 3-3,5 mln euro. A w RPO
2008 pieniêdzy jest stanowczo za
ma³o  tylko 7,5 mln euro. Szczegó³owe wytyczne dla RPO 2008
nie s¹ jeszcze zatwierdzone, ale
chcielibymy, by te nasze obydwa
projekty znalaz³y siê w gronie zwyciêzców konkursu.
Kolejne zadanie, o którym musimy myleæ, to droga Lenica-Kra-

sowa. I na to te¿ trzeba niema³ych
pieniêdzy, a w bud¿ecie powiatu
ponad 80% rodków to tzw. pieni¹dze znaczone, z okrelonym
celem przeznaczenia. Jak widaæ 
rodki unijne stanowi¹ dla nas nieocenione ród³o, bo to dzieje siê z
finansowaniem inwestycji drogowych to nienormalne: rocznie potrzebujemy 20 mln z³ na te zadania,
przeznaczamy  3 mln, na wiêcej
nie staæ nas. Chcemy, by drogi finansowane by³y z bud¿etu centralnego, a nie bud¿etów samorz¹dów. O tym bêdziemy te¿ mówiæ w styczniu, w czasie dwudniowej konferencji zespo³u drogowego przy Zwi¹zku Powiatów Polskich, któr¹ organizujemy w siedzibie naszego starostwa.
A szko³y  mog¹ liczyæ na inwestycje w przysz³ym roku?
W Strzelcach Opolskich nasze
szko³y ponadgimnazjalne s¹ wyremontowane, dlatego rok 2008
bêdzie okresem poszukiwania
rodków na inwestycje w szko³ach
w Zawadzkiem.
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Drodzy Mieszkañcy
Powiatu Strzeleckiego,
z radoci¹ przyjê³am propozycjê
zaprezentowania Wam naszego
Powiatu Soest na ³amach dwutygodnika Powiat Strzelecki.
We wrzeniu tego roku objê³am
urz¹d starosty Powiatu Soest.
Jest to piêkne i bardzo zró¿nicowane zadanie, którego celem
bêdzie zacienianie wiêzi z Powiatem Strzeleckim.
Zapraszam Was zatem do naszego powiatu, abycie sami mogli
poznaæ powiat Soest. Aby nasze
partnerstwo mog³o nadal opieraæ siê na solidnych podstawach, powinnimy o¿ywiaæ wymianê
na mo¿liwie ró¿nych p³aszczyznach pomiêdzy stowarzyszeniami,
szko³ami czy innymi instytucjami.

Powiat Soest le¿y
w sercu Westfalii
Powiat Soest w dzisiejszych granicach powsta³ w roku 1975 w zwi¹zku z reform¹ podzia³u komunalnego
kraju. Siedzib¹ w³adz powiatu jest
miasto Soest, które szeroko znane jest
jako redniowieczne serce Westfalii.
Powiat obejmuje 14 miast i gmin, co
daje ponad 308 tys. mieszkañców.
Powierzchnia powiatu wynosi 1.327
km2.
Jedynym partnerem powiatu jest
Powiat Strzelecki. Partnerstwo to po
wielu latach bliskich kontaktów oficjalnie zawi¹zane zosta³o w roku
2001. Jest ono dla naszego powiatu
wielkim ubogaceniem, w szczególnoci dziêki wymianom uczniowskim,
m³odzie¿owym oraz tych na p³aszczynie wspó³pracy s³u¿by zdrowia,
ratownictwa czy w kulturze i gospodarce.
Powiat Soest po³o¿ony jest na
bogatym w tradycje szlaku handlowym o nazwie Hellweg. Oblicze tego
regionu jest bardzo zró¿nicowane. W
pobli¿y autostrady A 44 oraz drogi
krajowej B1, które to przecinaj¹ powiat z zachodu na wschód, istnieje
wa¿ne po³¹czenie pó³noc-po³udnie z
Hamm, przez Werl do Arnsberg, z
Beckum poprzez Soest do Arnsberg
i Warstein oraz z Rheda-Wiedenbrück
przez Lippstadt do Warstein i Meschede. Te po³¹czenia uzupe³nia gêsta sieæ dróg powiatowych oraz sieæ
kolejowa Niemieckich Kolei z bezporednimi po³¹czeniami z Dortmundem i Hamm, jak równie¿ z Paderborn i Kassel. W bezporedniej bliskoci znajduj¹ siê tak¿e dwa regionalne lotniska (w Paderborn/Lippstadt i w Dortmundzie).
Region charakteryzuje siê profilem gospodarczym ukierunkowanym
na wytwórczoæ, bo prawie co drugie miejsce pracy osadzone jest w³anie tutaj. A dominuj¹ elektronika, obróbka metalu, przemys³ spo¿ywczy
i produkcja tworzyw sztucznych, jak
równie¿ przemys³ cementowy. Doliczyæ mo¿na tak¿e miêdzynarodowe
przedsiêbiorstwa, takie, jak firma
HELLA - dostawca czêci samochodowych i czêci dla przemys³u lotniczego, spó³ka komputerowa ACTEBIS, amerykañska firma ALCOA Automotive Structures w Soest oraz znany w wiecie browar WARSTEINER,
który warzy najlepsze niemieckie
piwo o tej samej nazwie.
Powiat Soest okazuje siê, bior¹c

po uwagê obroty, produkcjê i udzia³
eksportowy, regionem dynamicznego wzrostu z mo¿liwociami znalezienia dobrej pracy. Starania miejscowych firm z zakresu wprowadzania
innowacyjnych technik oraz systemów zarz¹dzania daj¹ wymierne efekty. Wa¿ne instytucje owiatowe jak
Techniczna Szko³a Wy¿sza Südwestfalen czy Akademia Zarz¹dzania i
Gospodarki albo Instytut TWS
uzupe³niaj¹ swoj¹ ofertê owiatow¹
dziêki wspó³pracy oraz transferowi
wiedzy z Centrum Technologicznym
CarTec w Lippstadt, Centrum Energii KonWerl, Centrum Surowców
Odnawialnych (ZNR) w Haus Düsse,
dziêki czemu rozbudowuj¹ t³o gospodarczo-technologiczne naszego powiatu.
Niespotykanie ogromne jest bogactwo kulturowe pomników, sztuki
czy budowli, jak choæby 19 w wiêkszej czêci zachowanych romañskich
kocio³ów, 17 zamków na wodzie oraz
pa³aców, jak równie¿ budynki z muru
pruskiego. Szeroko znana jest nasza
zapora Möhnetalsperre oraz Park
Krajobrazowy Arnsberger Wald, jak
równie¿ tzw. Bäderdreieck, czyli trzy
kurorty - Bad Sassendorf, Bad Waldliesborn i Bad Westernkotten. Cztery nasze rezerwaty przyrody nale¿¹
dziêki swojej florze do najcenniejszych rezerwatów w Westfalii.
Powiat Soest oferuje równie¿
wiele atrakcji od strony turystyki zró¿nicowane cie¿ki rowerowe, piesze oraz konne wiod¹ poprzez nienaruszon¹ przyrodê. I dla amatorów
sportów wodnych znajdzie siê wiele
atrakcji  mamy liczne k¹pieliska i
jeziora, a 14 maj¹cych historyczn¹
wartoæ miast oraz gmin naszego powiatu oferuje wyj¹tkowo atrakcyjne
mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu. Nasi mieszkañcy s¹ solidni, wierni, pracowici oraz szczególnie przywi¹zani do swego regionu. W towarzystwie innych ludzi s¹ raczej powci¹gliwi ze specyficznym humorem, st¹d ten ich przys³owiowy upór.
S¹ jednak bardzo rodzinni, a ich zaanga¿owanie widoczne jest w wielu sferach ¿ycia, równie¿ w dzia³alnoci
charytatywnej.
Podró¿ do Soest warta jest zatem
zachodu, a mieszkañcy powiatu
ciesz¹ siê z ka¿dych odwiedzin.
Eva Irrgang

