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Tadeusz Kauch,
burmistrz Ujazdu

Wszystkie zapowiedziane przed 4
laty zadania zosta³y wykonane. Kana-
lizacja sanitarna powsta³a wszêdzie tam,
gdzie jest to ekonomicznie uzasadnio-
ne; w pozosta³ych przypadkach bêdzie-
my my�leæ o zainstalowaniu szczelnych
szamb lub przydomowych biooczysz-
czalni. Powiod³o siê nam tak¿e w ko-
lejnym wskazanym wówczas punkcie �
mamy asfalt na g³ównych ci¹gach ko-
munikacyjnych, ale temat �drogi� uda-
³o siê nam zrealizowaæ z nawi¹zk¹.
My�lê to o budowie dwóch nowych dróg
w Uje�dzie, czyli ul. Gliwickiej i ul.
Bursztynowej na Osiedlu Piaski (na któ-
re uda³o siê nam pozyskaæ �rodki z Na-
rodowego Programu Rozwoju Dróg
Lokalnych, czyli tzw. �schetynówek�),
budowie chodników i kilku nowych dro-
gach transportu rolnego (Balcarzowice
� Kotulin, Stary Ujazd � Kopanina,
Kolonia Jaryszów � Buczki, Zimna
Wódka � Droga Starostrzelecka, o bar-
dzo wysokim standardzie). Ca³a gmina
wzbogaci³a siê te¿ o wiele dodatkowych
punktów �wietlnych: brakowa³o ich w
ujazdowskim parku, tak¿e na Weso³o-
wie w Zimnej Wódce, czy w Jaryszo-
wie.

Cztery lata temu mówi³em te¿ o
uruchomieniu Strefy Aktywno�ci Go-
spodarczej; dzi� funkcjonuj¹ tam trzy
przedsiêbiorstwa: FM Logistic, Haba
Beton, JD Trade. Planowali�my te¿
budowê zbiornika wodnego Ujazd. W
ci¹gu ostatnich trzech lat powsta³ re-
tencyjny zbiornik, który stanowi dzi�
nie tylko istotne zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe, ale te¿ funkcjê rekre-
acyjn¹: atrakcyjna nie tylko dla tury-
stów pieszych czy rowerzystów, ale te¿
wêdkarzy ci¹gn¹ tu, bo jego

Brygida Pytel,
wójt Izbicka

Staram siê aby mieszkañcy mogli
mieszkaæ tam, �gdzie czysta woda i tra-
wa zielona� jak powiedzia³ A. Asnyk i
wiele uda³o siê zrobiæ w tym zakresie,
g³ównie budowa kanalizacji sanitarnej
w Otmicach (RPO), Ligocie Czambo-
rowej (PROW) i Kro�nicy, Boryczy,
Utracie, Grabowie (Fundusz Spójno�ci).
Po zakoñczeniu tych inwestycji 65%
gminy bêdzie objête kanalizacj¹. Jeste-
�my w trakcie realizacji II etapu mo-
dernizacji ujêæ wody, aby zapewniæ
mieszkañcom Siedlca, Poznowic i
Sprzêcic wodê dobrej jako�ci.

W tej kadencji zosta³a równie¿ wy-
budowana upragniona przez mieszkañ-
ców sala gimnastyczna przy szkole w
Kro�nicy. Wiele równie¿ zosta³o wy-
konane dla so³ectw w zakresie stworze-
nia miejsc rekreacji i wypoczynku dla
mieszkañców. Zagospodarowanie tere-
nów jest w trakcie realizacji, s¹dzê ¿e w
przysz³ej kadencji bêd¹ te prace zakoñ-
czone.

Wykonana zosta³a równie¿ moder-
nizacja ulicy Wyzwolenia w Izbicku. W
tej miejscowo�ci od dawna jest kanali-
zacja sanitarna, wiêc mo¿na by³o wy-
konaæ remont drogi.

Jako wójt gminy chcia³abym jak
najwiêcej zrobiæ dla mieszkañców,
wspomagaj¹ mnie aktywne grupy z so-
³ectw gminy. Pomys³ów mam wiele, nie-
stety mo¿liwo�ci finansowe s¹ ograni-
czone, zw³aszcza ¿e na gminy nak³ada
siê coraz wiêcej zadañ, za którymi nie
id¹ pieni¹dze a jedynie wydatki.

Tadeusz Goc,
burmistrz Strzelec Opolskich

Swoj¹ wypowied� muszê rozpocz¹æ
od moich s³ów sprzed czterech lat, któ-
rych dzisiaj jestem pewien - nasza gmi-

Moja gmina po 4 latach�
Po wyborach samorz¹dowych w 2006 roku do nowo wybranych burmistrzów i wójtów zwrócili�my siê z pro�b¹ o
dokoñczenie jednego zdania: Moja gmina za 4 lata� Wypowiedzi opublikowali�my w nr 24 (73)/2006 naszej
gazety (dostêpny na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl, w zak³adce Dwutygodnik Powiat Strzelec-
ki). Dzi�, tu¿ przed wyborami poprosili�my o podzielenie siê krótkim podsumowaniem tego, co w ci¹gu mijaj¹-
cej w³a�nie kadencji uda³o siê zrobiæ w gminie.

na jest piêkniejsza, a mieszkañcom ¿yje
siê lepiej.

Poza tym gmina Strzelce Opolskie
na wielu p³aszczyznach dynamicznie siê
rozwija. W okresie ostatnich 4 lat na
terenie by³ej cementowni powsta³a Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, co pozwo-
li³o pozyskaæ wielkiego inwestora (Kro-
nospan), a na terenach by³ego Agro-
metu prê¿nie rozwijaj¹ siê firmy pana
Adamtza. W ci¹gu ostatnich czterech
lat mojej kadencji powsta³o oko³o 600
miejsc pracy, co spowodowa³o wyra�-
ny spadek bezrobocia. Du¿¹ uwagê przy-
wi¹zywali�my do rozbudowy infrastruk-
tury drogowej: wybudowano i wyremon-
towano 14 km dróg wraz z chodnikami
i �cie¿kami rowerowymi. Powsta³y m.
in. ul. Bocznicowa, Ogólnomiejska oraz
drogi w Warm¹towicach i Rozmierzy.
Wyremontowano natomiast m.in. uli-
cê Moniuszki, Jankowskiego, Kardy-
na³a. Wyszyñskiego. Warto wspomnieæ,
¿e przy tych inwestycjach oraz prze-
budowie targowiska miejskiego powsta-
³o ponad 500 miejsc parkingowych.
Rozpoczêto te¿ realizacjê wielkich
marzeñ mieszkañców gminy, czyli bu-
dowê krytej p³ywalni pn. Centrum Re-
kreacji Wodnej i Sportu oraz kanaliza-
cji sanitarnej przy udziale wsparcia fun-
duszy unijnych i �rodków gminy.

Bardzo du¿¹ uwagê przywi¹zywali-
�my do inwestycji w obiekty o�wiato-
we (remonty placówek, termomoder-
nizacje, budowa sal gimnastycznych
PSP w B³otnicy Strzeleckiej, boisk PSP
nr 1, PSP nr 7).

Na pozytywny wizerunek miasta
wp³ywaj¹ równie¿ bez w¹tpienia rewi-
talizacja parku miejskiego oraz remont
zabytkowego ratusza, który jako wizy-
tówka miasta by³ ju¿ kilkakrotnie po-
kazany przed g³ównym wydaniem Wia-
domo�ci w TVP 1 .

Zrealizowano równie¿ wiele mniej-
szych inwestycji, ale jak¿e wa¿nych dla
okre�lonych grup spo³ecznych, nie
sposób tu nie wspomnieæ o rozbudowie
�rodowiskowego Domu Samopomocy,
wspieraniu remontu obiektów zabytko-
wych, nowej �wietlicy w B³otnicy Strze-
leckiej, czy modernizacji wysypiska
�mieci w Szymiszowie.

Ponadto gmina bardzo prê¿nie i
skutecznie aplikuje o �rodki zewnêtrz-
ne na inwestycje i inne zadania, gdzie w
ostatnich latach w ramach ró¿nych
programów uzyska³a dofinansowanie o
³¹cznej wysoko�ci 78.051.101.21 z³.
W�ród dzia³añ gminy trudno nie wspo-
mnieæ o szeregu podjêtych zadañ na
rzecz mieszkañców, mam tu na my�li
uchwalenie kolejnych 10 planów zago-
spodarowania przestrzennego, reorga-
nizacjê Urzêdu Miejskiego, rozbudowê
monitoringu miejskiego, pozyskanie
nowych terenów pod budownictwo.

Du¿y wp³yw na rozwój gminy ma
bardzo du¿a aktywizacja w dzia³ania na
rzecz swoich �rodowisk lokalnych so-
³ectw, OSP, �wietlic wiejskich, LZS-ów.

£ukasz Jastrzembski,
burmistrz Le�nicy

W grudniu 2006 roku zdanie �Moja
gmina za 4 lata�� koñczy³ �p. Hubert
Kurza³, który po raz kolejny wówczas
zosta³ wybrany przez mieszkañców bur-
mistrzem Le�nicy � jak czynili to nie-
przerwanie od 1989 roku. Niestety,
przegra³ d³ug¹ walkê z chorob¹ trakcie
kadencji. Po jego �mierci gmin¹ kiero-
wa³a pani Anna Wyschka, a w przed-
terminowych wyborach burmistrzem
wybrany zosta³ £ukasz Jastrzembski.
To on dzi� podsumowuje zmiany.
- Cztery lata mijaj¹cej kadencji w gmi-
nie Le�nica to okres wielkiej straty i
zwi¹zanych z ni¹ zmian, ale równie¿
bardzo wielu inwestycji, tych du¿ych i
tych mniejszych � mówi. � Maj¹c na

uwadze zapewnienie nale¿ytej bazy dy-
daktycznej dla naszych dzieci i nauczy-
cieli, w ostatnich latach przeznaczyli-
�my ponad dwa miliony z³otych na re-
monty przedszkoli i szkó³. Wyremon-
towane zosta³y przedszkola w Le�nicy,
Lichyni, Górze �w. Anny, przeprowa-
dzono remonty dachów i elewacji szkó³
w Le�nicy, Raszowej i Zalesiu. Dziêki
dobrej wspó³pracy z dyrektorami szkó³
i przedszkoli pozyskujemy fundusze ze-
wnêtrzne na przeprowadzanie dodatko-
wych zajêæ edukacyjnych oraz wypo-
sa¿enie sal lekcyjnych.

Uda³o siê zrealizowaæ wszystkie
dzia³ania zapowiedziane przez burmi-
strza Kurza³a, poprawiaj¹ce jako�æ
¿ycia w naszej gminie. Mieszkañcy
Le�nicy doczekali siê rewitalizacji Pla-
cu Narutowicza (Rynek) i Placu Mar-
ka. Przebudowany zosta³ równie¿ Klub
Wiejski w Raszowej, a �wietlice w Czar-
nocinie, £¹kach Kozielskich i Kad³ub-
ku - wyremontowane. Po gruntownym
remoncie i przebudowie spichlerza w
Le�nicy urz¹dzona w nim zosta³a gale-
ria sztuki. To wszystko mo¿na wymie-
niæ jednym tchem, ale s¹ to przedsiê-
wziêcia, które zapewniaj¹ mo¿liwo�æ
atrakcyjnego spêdzenia wolnego czasu
mieszkañców gminy. Z t¹ my�l¹ opra-
cowywany jest tak¿e projekt przebu-
dowy le�nickiego k¹pieliska; na pozy-
skiwanych dzia³kach przy Szkole Pod-
stawowej w Le�nicy powstanie kom-
pleks boisk wielofunkcyjnych, a dla
najm³odszych utworzono dwa nowe pla-
ce zabaw w Le�nicy (jeden w trakcie
realizacji).

Sukcesywnie przeprowadzane s¹ re-
monty kolejnych odcinków sieci wo-
doci¹gowej oraz ujêæ wody. W tym roku
zakoñczono budowê kanalizacji sani-
tarnej w Raszowej, a rozpoczê³a siê bu-
dowa kanalizacji w £¹kach Kozielskich.
Opracowywana jest równie¿ dokumen-
tacja budowy kanalizacji i przebudowy
sieci wodoci¹gowej w Zalesiu.

Wybudowane i wyremontowane zo-
sta³y nastêpuj¹ce drogi na terenie na-
szej gminy: ul. Wiejska w Dolnej, bu-
dowa ul. Ojców Kulawy (nowe osiedle),
remont ulic Brzegowej, Goreckiego i
Krótkiej w Le�nicy, wyremontowano
ul. Wolno�ci w Lichyni, przeprowadzo-
no remont ul. Szkolnej i Dworcowej w
Raszowej oraz - wspólnie z Powiatem
Strzeleckim - ul. Góry �w. Anny w Ra-
szowej. W tym roku podpisana bêdzie
umowa na dofinansowanie przebudowy
ul. Powstañców �l. w Górze �w. Anny
(realizacjê tego zadania przewidujemy
na 2011 rok), z³o¿ony zosta³ równie¿
wniosek na dofinansowanie remontu ul.
S³owackiego w Raszowej. Wspólnie z
Powiatem Strzeleckim remontowane s¹
kolejne odcinki chodników przy dro-
gach powiatowych na terenie gminy
Le�nica, natomiast przy wspó³udziale
rolników opracowywany jest wielolet-
ni program przebudowy próg transpor-
tu rolnego w ca³ej gminie.

Wychodz¹c naprzeciw mieszkañ-
com i chc¹c wesprzeæ ich aktywno�æ
spo³eczn¹ wprowadzony zosta³ �Gmin-
ny system wsparcia inicjatyw so³ectw i
osiedli�, w którym to mieszkañcy so-
³ectwa/osiedla sami zarz¹dzaj¹ przydzie-
lon¹ im kwot¹ pieniêdzy i decyduj¹,
jakie inicjatywy w so³ectwie w danym
roku zrealizowaæ.

Patrz¹c z perspektywy na to, co
planowano na pocz¹tku kadencji i to,
co zosta³o zrealizowane, mo¿emy �mia-
³o powiedzieæ, ¿e zosta³o wykonane
wiele wiêcej ni¿ zaplanowano. Jednym
z g³ównych czynników, który mia³ na
to wp³yw, to bardzo wysoka skutecz-
no�æ naszej gminy w pozyskiwaniu �rod-
ków zewnêtrznych oraz zaanga¿owa-
nie i fachowo�æ osób zwi¹zanych z re-
alizacj¹ tych inwestycji i projektów.
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19 pa�dziernika starostowie przekazali 5 zestawów komputerowych: 1 zestaw
dla Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddzia³
Rejonowy w Strzelcach Opolskich - komputery odebra³ pan Stanis³aw D³u-
towski oraz 4 zestawy dla Polskiego Zwi¹zku Niewidomych - okrêg opolski -
odebra³a pani Krystyna Wilczyñska. Komputery s¹ wprawdzie u¿ywane, ale
sprawne i na pewno przydadz¹ siê w nowych organizacjach.

Komputery dla potrzebuj¹cych

KONSULTACJE
DLA ORGANIZACJI
POZARZ¥DOWYCH

22 PA�DZIENIKA 11:00

STAROSTWO  STRZELECKIE

W dniu 22 PA�DZIERNIKA o godz. 11:00 w sali narad Starostwa Strzelec-
kiego przy ul. Jordanowskiej 2 odbêd¹ siê konsultacje dla organizacji pozarz¹-
dowych.

Tematyka spotkania:
1) Omówienie projektu �Programu wspó³pracy Powiatu Strzeleckiego z

organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia-
³alno�æ po¿ytku publicznego w roku 2011�

2) Omówienie kolejnego roku wspó³pracy samorz¹du terytorialnego
z organizacjami pozarz¹dowym.

3)  Nowe formy wspó³pracy - patronat Starosty Strzeleckiego.
4) Przedstawienie najczê�ciej pope³nianych b³êdów tak w samych ofertach

jak i realizacji zadañ czy sprawozdawczo�ci. 
5) Zmiany wynikaj¹ce z projektu nowelizacji ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku

publicznego i o wolontariacie.

ZDOB¥D� PRAKTYCZN¥ WIEDZÊ!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI
ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH!

Od pocz¹tku roku do 30 wrze-
�nia w powiecie strzeleckim do-
sz³o do 524 kolizji i 30 wypadków
drogowych, w których 31 osób zo-
sta³o rannych i 4 zabite. Od 1 do
17 pa�dziernika policyjne staty-
styki odnotowa³y: 4 wypadki, 33
kolizje, 6 rannych i jedn¹ ofiarê
�mierteln¹.

Jednego tylko dnia, w pi¹tek 15
pa�dziernika dosz³o do trzech wypad-
ków. O godz. 14.50 w P³u¿nicy Wiel-
kiej (wg wstêpnych ustaleñ policjan-
tów, kieruj¹cy 42-letni mieszkaniec
Opola zjecha³ na prawe pobocze, ude-
rzy³ w znak drogowy, a nastêpnie w
drzewo i z obra¿eniami cia³a zosta³
przewieziony do szpitala); o godz.
18:58 w Kalinowie (wg wstêpnych usta-
leñ policjantów 30�letni mieszkaniec
Radomia kieruj¹cy samochodem ciê-
¿arowym Iveco jad¹cym z kierunku
Strzelec Opolskich najecha³ na ty³ au-
tobusu kierowanego przez 50-letniego
mieszkañca powiatu kêdzierzyñsko�
kozielskiego. Autobus zatrzyma³ siê na
skrzy¿owaniu, aby wysadziæ pasa¿er-
kê. Pasa¿erowie samochodu ciê¿aro-
wego zostali przewiezieni z obra¿enia-
mi cia³a do szpitala).

Tego samego dnia o godz. 19:48
dosz³o do wypadku w Suchej (wg wstêp-
nych ustaleñ policjantów 32-letni
mieszkaniec gminy Strzelce Opolskie
jad¹c z kierunku Strzelec Opolskich
samochodem osobowym opel vectra,
z nieustalonej przyczyny zjecha³ na
lew¹ stronê drogi uderzaj¹c w poprze-
dzaj¹cy go samochód, a nastêpnie do
rowu i uderzy³ w drzewo. W wyniku
tego zdarzenia �mieræ poniós³ 30-let-
ni pasa¿er - mieszkaniec gminy Strzelce
Opolskie. Kierowca oraz 19-letnia pa-

sa¿erka z obra¿eniami cia³a zostali prze-
wiezieni do szpitala).
- Co siê dzieje na naszych drogach? �
pytam pdkm S³awomira Nowaka, naczel-
nika Wydzia³u Ruchu Drogowego.
- Ostatni pi¹tek rzeczywi�cie by³ wy-
j¹tkowy - przyznaje, dodaj¹c, ¿e przez
20 lat swej pracy w strzeleckiej drogów-
ce pamiêta i takie miesi¹ce, kiedy w po-
wiecie dochodzi³o do 16-17 wypadków
miesiêcznie. � Od pocz¹tku 2010 do dzi�
odnotowali�my mniej zdarzeñ na na-
szych drogach, ni¿ w analogicznym okre-
sie poprzedniego roku. W powiecie jest
bezpieczniej, ale w ca³ym województwie
� ju¿ nie, przy czym do wiêkszo�ci wy-
padków i kolizji drogowych dochodzi w
Opolu i najbli¿szych okolicach miasta.
Stan bezpieczeñstwa poprawi³ siê zw³asz-
cza na g³ównych szlakach komunika-
cyjnych powiatu, ale te¿ � mówi pdkm
Nowak � s¹ one pod naszym sta³ym nad-
zorem. Przede wszystkim autostrada A4;
na drodze nr 94 mamy wideoradar i sta-
³e patrole, a wzmo¿one kontrole poja-
wiaj¹ siê tam zawsze od pi¹tku do po-
niedzia³ku, przy czym nasz odcinek pra-
cy nie koñczy siê na granicy powiatu, a
na rondzie tu¿ przed Opolem. Pod sta-
³ym nadzorem mamy te¿ drogê  nr 409,
nr 426 � zw³aszcza w kierunku Zawadz-
kiego i nr 901 w samym Zawadzkiem.
Ale nawet wiêksza ilo�æ patroli policji
nie zapobiegnie wszystkim zdarzeniom.
We�my choæby pod uwagê to, co sta³o
siê w pi¹tek: moim zdaniem przyczyn¹
dwóch z trzech wypadków � my�lê tu o
zdarzeniu w Kalinowie i P³u¿nicy - by³
brak koncentracji kierowców. To, nie-
stety, wp³ywa na zwolnion¹ reakcjê (lub
jej brak) kieruj¹cego pojazdem w chwili
niespodziewanej sytuacji na drodze.
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Skoncentruj siê!


