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Gdyby�cie Pañstwo jednak zde-
cydowali siê przeznaczyæ ten jeden
procent podatku dochodowego na or-
ganizacje po¿ytku publicznego dzia-

wszystkie peany zawarte w kolej-
nych wypowiedziach zaproszonych
VIP-ów: wicemarsza³ek wojewódz-
twa Ewy Rurynkiewicz, kuratora
o�wiaty Franciszka Minora, prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich Gerharda Bar-
todzieja, a¿ po wypowied� starosty
Józefa Swaczyny, który po wylicze-
niu wszystkich inwestycji ostatnich
lat w Kad³ubie (a
przy ka¿dej
mieszkañcy anga-
¿owali siê w spo-
sób rzadko spoty-
kany gdzie in-
dziej), z wyra�-
nym zaciekawie-
niem spyta³: �co
jeszcze wymy�li-
cie? czego Wam
jeszcze brakuje?�,
a wreszcie wyli-
czy³: �tylko w
2004 roku wyre-
montowali�cie re-
mizê stra¿y po-
¿arnej, obchodzili-
�cie jubileusz 200-
lecia istnienia
szko³y, zajêli�cie
II miejsce w kon-
kursie Piêkna
wie��.  I stwierdzi³
dalej: - doceniaj¹c
wszystko co
wspólnie zrobili-
�cie, trzeba bardzo
zazdro�ciæ Wam tego zgrania.

Podobn¹ opiniê wypowiedzia³
szef kaliskiej firmy MURBET, która
by³a wykonawc¹ tego zadania. - Bar-
dzo rzadko na placach budowy spo-
tykam siê z takim zaanga¿owaniem i

pomoc¹ przy realizacji inwe-
stycji, jak w³a�nie tu, w Ka-
d³ubie - mówi³. I doda³ za in-
nymi go�æmi: � widaæ, ¿e tu
marzenia siê spe³niaj¹
So³tys Gabriela Puzik na-
prawdê mo¿e byæ dumna ze
wspó³mieszkañców. Da³a
zreszt¹ temu wyraz w swojej
bardzo emocjonalnej wypo-
wiedzi, w której krótko przy-
pomnia³a, ¿e najpierw w wio-
sce powsta³o stowarzysze-
nie, którego zadaniem by³o
doprowadzenie do rozbudo-
wy szko³y. Uda³o siê to zro-
biæ, ale przez te siedem lat trze-
ba siê by³o nie�le napracowaæ.
I wspólne imprezy nie tylko
przynios³y dochód, ale i zin-
tegrowa³y spo³eczno�æ.
Mo¿liwe wiêc by³y kolejne
wspólne przedsiêwziêcia.
Dwa lata temu stowarzysze-
nie zmieni³o nazwê � zajmuje
siê teraz rozwojem wsi.
Bardzo perspektywicznie
wypowiedzia³ siê w tej kwe-
stii proboszcz kad³ubskiej
parafii � ks. Franciszek Wol-
nik. � Bardzo lubiê �wiêciæ �

mówi³ � a ostatnio trochê mia³em u
nas ku temu okazji. I po wyliczeniu
kolejnych, za¿artowa³: - teraz chêt-
nie po�wiêci³bym p³ywalniê. Choæ
nie wiadomo, czy mówi³ o p³ywalni
w Strzelcach Opolskich (co sugero-
wali równie¿ ¿artem inni go�cie), czy
jednak o tej w Kad³ubie. Wa¿ne, ¿e
nie wydaje siê to takie nierealne, choæ

pani so³tys raczej od tego siê od¿e-
gnuje.

W koñcu wie� postanowi³a prze-
cie¿ inwestowaæ w przysz³o�æ i m³ode
pokolenie. To najcenniejsze inwesty-
cje ze wszystkich mo¿liwych.

Tu marzenia siê spe³niaj¹

Nie chc¹ dobroczynno�ci?

³aj¹ce na terenie powiatu strzeleckie-
go, w my�l powiedzenia �bli¿sza ko-
szula cia³u�, dla u³atwienia podaje-
my ich nazwy i adresy:

Starosta  Strzelecki Józef Swaczyna
i Wicestarosta Waldemar Gaida

przekazuj¹ kad³ubskiej m³odzie¿y
najbardziej potrzebny sprzêt - pi³ki

Uczestnikami otwarcia nowej sali sportowej by³y w³adze województwa,
powiatu i gminy Strzelce Opolskie

Ks. Franciszek Wolnik po�wiêca nowy obiekt
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W poprzednim numerze naszego
dwutygodnika pisali�my o koniecz-
no�ci przebudowy skrzy¿owania
ulic Doliñskiej, Mickiewicza i Koziel-
skiej, o czym my�l¹ i do czego przy-
mierzaj¹ siê w³adze gminy i powiatu
strzeleckiego w najbli¿szych latach.
To nie tylko �w¹skie gard³o� komu-
nikacyjne, ale i jeden z kilku niebez-
piecznych odcinków dróg w naszym
powiecie.

W³a�nie sprawom bezpieczeñ-
stwa na drogach i oczekiwanym
przez mieszkañców inwestycjom
zwi¹zanym z popraw¹ bezpieczeñ-
stwa na drogach po�wiêcone by³o
spotkanie zorganizowane z inicja-
tywy starosty Józefa Swaczyny 20
stycznia. Uczestniczyli w nim rów-
nie¿ burmistrz Strzelec Opolskich,
wójt gminy Jemielnica, so³tysi Su-
chych £anów i Szczepanka, komen-
dant powiatowy policji, dyrektor Za-
rz¹du Dróg Wojewódzkich i Dróg
Krajowych.
A dyskutowano przede wszystkim
o bezpieczeñstwie na drogach. Anali-
za stanu w minionym roku zaprezen-
towana zosta³a zebranym w obszer-
nym materiale przygotowanym
przez policjê.

I choæ z danych wynika, ¿e w
roku 2004 dosz³o na terenie naszego
powiatu do mniejszej ilo�ci wypad-
ków (by³o ich 73) ni¿ w roku 2003
(82) i mniej osób ponios³o w nich
�mieræ (w roku 2004 � 15, w roku
2003 � 19) lub odnios³o obra¿enia (w
minionym roku 75, natomiast w roku
2003 -  83), to jednak ilo�æ kolizji
wzros³a. I to a¿ o 122 - z 535 w roku
2003 do 657 w roku 2004.

Zdecydowanie najczê�ciej winni
tych zdarzeñ byli kieruj¹cy pojazda-
mi, i to nie tylko kierowcy samocho-
dów osobowych, ciê¿arowych czy
autobusów, ale tak¿e rowerzy�ci, mo-
torowerzy�ci i motocykli�ci. To oni
ponosz¹ odpowiedzialno�æ za 57 wy-
padków i 565 kolizji drogowych, ale
dwie pierwsze wymienione grupy
kierowców spowodowa³y zdecydo-
wan¹ ich wiêkszo�æ.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ tych
zdarzeñ by³o niedostosowanie prêd-
ko�ci do warunków ruchu na drodze
� w 21 wypadkach i 146 kolizjach.
Drugie miejsce w tej niechlubnej sta-
tystyce zajmuje nieust¹pienie pierw-
szeñstwa przejazdu (by³o to przy-
czyna 10 wypadków i 91 kolizji), a
trzecie miejsce przypisaæ nale¿y nie-
zachowaniu w³a�ciwej odleg³o�ci od
pojazdu poprzedzaj¹cego, co sta³o siê
przyczyn¹ 3 wypadków i 80 kolizji.

Piesi natomiast stali siê przy-
czyn¹ 9 ubieg³orocznych wypadków
i 5 kolizji, przy czym a¿ w 5 przy-

Chcemy, by na naszych
drogach by³o bezpieczniej

padkach piesi znajdowali siê pod
wp³ywem alkoholu. W zdarzeniach
z udzia³em pieszych dwie osoby po-
nios³y �mieræ, a siedem zosta³o ran-
nych.

Kiedy najczê�ciej dochodzi do
wypadków i kolizji? Najbardziej fe-
ralnym dniem na naszych drogach
jest pi¹tek � w minionym roku za-
notowano w te dnie 12 wypadków i
103 kolizje. Nieco tylko mniej zda-
rzeñ przynios³y w ubieg³ym roku
wtorki � 11 wypadków i 100 kolizji,
a soboty � 8 wypadków i 99 kolizji.
Najbezpieczniejszym dniem na dro-
gach powiatu by³a w roku 2004 �roda.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e do najwiêk-
szej ilo�ci wypadków (ponad 45 pro-
cent) dosz³o w godzinach 16.00 �
21.00, a do kolizji � w godzinach
10.00 � 18.00 (ponad 54,8 proc.).

Na terenie gmin Izbicko, Strzelce
Opolskie i Le�nica policja odnotowa³a
w ubieg³ym roku wzrost ilo�ci wy-
padków drogowych, a terenem gdzie
dochodzi do nich najczê�ciej jest gmi-
na Strzelce Opolskie.

Najniebezpieczniejszymi tra-
sami na naszym terenie s¹: droga
nr 94 � Strzelce Op. � Izbicko, gdzie
w roku ubieg³ym dosz³o do 2 wy-
padków wiêcej ni¿ w roku 2003 i gdzie
zginê³a 1 osoba wiêcej ni¿ rok wcze-
�niej. Tu tak¿e odnotowano wzrost
kolizji o 7. Drug¹ tak¹ niebezpieczn¹
drog¹ jest autostrada A4, w szczegól-
no�ci w rejonie Góry �w. Anny. Naj-
czê�ciej powtarzaj¹cymi siê tu przy-
czynami zdarzeñ s¹: nadmierna prêd-
ko�æ, za�niêcie kierowcy oraz parko-
wanie pojazdów na pasie awaryjnym.
W dokonanej analizie policja zwróci-
³a tak¿e uwagê, ¿e na stan bezpie-
czeñstwa na tej trasie maj¹ równie¿
wp³yw; ukszta³towanie terenu oraz
brak miejsc obs³ugi podró¿nych.

Poprawie bezpieczeñstwa na
drogach powiatu s³u¿yæ powinny
równie¿ inwestycje, o których mó-
wiono w czasie spotkania. O jednej z
nich � przebudowie skrzy¿owania
ulic na wylocie ze Strzelec Op. pisa-
li�my dwa tygodnie temu. O innych
mówili reprezentanci mieszkañców,
czyli so³tys Suchych £anów i Szcze-
panka. Po¿¹dane by³oby wybudowa-
nie na trasie Szczepanek � Strzelce
ci¹gu rowerowo-pieszego. Podobny
przyda³by siê na trasie Jemielnica �
Szczepanek. Mówiono tak¿e o ko-
nieczno�ci budowy chodników
(wzd³u¿ ulicy Kozielskiej, któr¹ wiele
dzieci chodzi do gimnazjum i niedale-
kiej jego budowie wzd³u¿ ulicy Go-
goliñskiej), niezbêdnym o�wietleniu
dróg na terenie wsi oraz wycince
drzew wzd³u¿ poboczy (co widaæ
w³a�nie w Szczepanku).

Oddzia³ Opolski Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepe³nospraw-
nych uprzejmie informuje,
¿e od l stycznia 2005 r. roz-
poczê³a siê kolejna - zmie-
niona edycja programu
�STUDENT kszta³cenie
ustawiczne osób niepe³no-
sprawnych�.

Celem programu jest przygotowa-
nie osób niepe³nosprawnych po-
przez sta³e podwy¿szanie kwalifika-
cji do rywalizacji o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy.

Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepe³nosprawno-
�ci (lub orzeczeniem równowa¿nym),
które s¹:
1. studentami studiów magister-

skich, studiów wy¿szych zawo-
dowych lub uzupe³niaj¹cych stu-
diów magisterskich prowadzo-
nych przez szko³y wy¿sze,

2. studentami studiów podyplomo-
wych lub studiów doktoranckich
prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych
studiów na podstawie odrêbnych
przepisów,

3. s³uchaczami kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych, kole-
giów nauczycielskich lub nauczy-
cielskich kolegiów jêzyków ob-
cych,

4. uczniami szkó³ policealnych,
5. studentami uczelni zagranicznych

lub odbywaj¹cymi sta¿ zawodo-
wy za granic¹ w ramach progra-
mów Unii Europejskiej,  ucz¹cy-
mi siê w systemie dziennym, wie-
czorowym zaocznym lub ekster-
nistycznym, w tym równie¿ za
po�rednictwem Internetu

Zgodnie z nowymi procedurami
realizacji programu wnioski/infor-
macje uzupe³niaj¹ce do wniosku
o dofinansowanie nauki nale¿y
sk³adaæ w Oddziale  PFRON w³a�ci-
wym terytorialnie dla siedziby szko-
³y w terminie:
- od 20 stycznia do 20 lutego ka¿-
dego roku realizacji programu (na I
pó³rocze) oraz,

- od 20 sierpnia do 20 wrze�nia
ka¿dego roku realizacji programu (na
II pó³rocze).

Jednocze�nie informujemy,
¿e zasady oraz druki wniosków
o dofinansowanie nauki  ze �rod-
ków Funduszu mo¿na otrzymaæ
w Opolskim Oddziale PFRON
przy ul. Koraszewskiego  8-16

w Opolu,
tel. 423-29-90 lub 423-29-93.

S¹ one równie¿ dostêpne na stronie
internetowej PFRON
(www.pfron.org.pl )

Druki wniosków programu
�STUDENT� zamieszczono

równie¿ na stronie internetowej
powiatu strzeleckiego

www.powiatstrzelecki.pl
w dziale �Aktualno�ci�.

Program
�STUDENT�

� kszta³cenie
ustawiczne osób

niepe³nosprawnych

Przypomnijmy jeszcze, ¿e odliczenia
od podatku mo¿na dokonaæ jeszcze
za ubieg³y rok � w terminie sk³adania
rocznych deklaracji i rozliczenia PIT-

1. Autonomiczna Sekcja Pi³ki Rêcznej �Zawadzkie�
ul. Opolska 23A m. 8, 47-120 Zawadzkie

2. Ochotnicza Stra¿  Po¿arna
ul. Le�na 6b, 46-057 Kolonowskie

3. Gminne Zrzeszenie �Ludowe Zespo³y Sportowe�
ul. S³awiêcicka 19, 47-143 Ujazd

4. Klub Sportowy �Unia� Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 2B, 47-110 Kolonowskie

5. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej �Barka�
ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

6. Fundacja na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
im. �w. Jana de la Salle
47-120 Zawadzkie

ów, a wiêc do koñca kwietnia br. Jesz-
cze jest trochê czasu na ostateczn¹
decyzjê, ale warto ju¿ zastanowiæ siê
nad tym.


