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Gmina Strzelce Opolskie zakupi-
³a 20 sztuk dyspenserów, czyli meta-
lowych skrytek zawieraj¹cych papie-
rowe torebki z ³opatkami. Zamonto-
wane na s³upkach skrytki maj¹ umo¿-
liwiæ w³a�cicielom czworonogów
sprz¹tniêcie psich ekskrementów po
w³asnych pupilach.

Zakup ten jest odpowiedzi¹ na
liczne uwagi mieszkañców dotycz¹ce
psich odchodów, znajduj¹cych siê na
publicznie dostêpnych terenach gmin-
nych. Dyspensery zosta³y umiesz-
czone w ró¿nych czê�ciach miasta
m.in. na terenie Osiedla Piastów �l., w
rejonie ul. Sosnowej, w Parku Miej-
skim i innych. Wykorzystane torebki
nale¿y wyrzucaæ do koszy ulicznych.
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31 sierpnia, w rocznicê podpisa-
nia porozumieñ sierpniowych, Prze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej Teresa
Smoleñ, Wiceburmistrzowie Strzelec
Opolskich Maria Feliniak i Józef
Kampa, Skarbnik Gminy Urszula Kil-
lman oraz dyr. GZOiW Marek
¯yczyñski z³o¿yli kwiaty pod po-
mnikiem ks. Jerzego Popie³uszko.

W 1980 roku w Stoczni Gdañskiej
podpisano porozumienia pomiêdzy
Miêdzyzak³adowym Komitetem
Strajkowym oraz delegacj¹ rz¹dow¹.
Fakt ten zakoñczy³ falê strajków w
28 województwach, gdzie strajkowa-
³o 700 zak³adów i ponad 700 tysiêcy
pracowników, m.in. komunikacja miej-
ska w 13 miastach.
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Dyspensery Rocznica Sierpnia�80

Do konkursu zg³oszonych zosta³o 15
posesji, w tym 11 w kategorii �Naj-
³adniejsza posesja na nieruchomo�ci�
(do 1 ha powierzchni) oraz 4 posesje
w kategorii �Naj³adniejsza zagroda
wiejska gospodarstwa rolnego�. Po
wnikliwej ocenie wszystkich zg³oszo-
nych posesji komisja przyzna³a w
kategorii �Naj³adniejsza posesja na
nieruchomo�ci�:

I miejsce i nagrodê o warto�ci �
500 z³ � posesji Anieli i Edwarda Go-
czo³ po³o¿onej w Rozmierzy

II miejsce i nagrodê o warto�ci �
350 z³ � posesji Gabrieli i Jana Pato³a
po³o¿onej w Warm¹towicach

III miejsca i nagrody o warto�ci �
250 z³ � posesji Ilony i Romana Duda
po³o¿onej w Suchej oraz posesji Ma-
rii i Zygfryda Mróz po³o¿onej w Szy-
miszowie

�Naj³adniejsza zagroda wiejska go-
spodarstwa rolnego�:
I miejsce i nagrodê o warto�ci � 500 z³

Do¿ynki Gminne

� zagrodzie Ma³gorzaty i Józefa Pa-
sternok po³o¿onej w Grodzisku
II miejsce i nagrodê o warto�ci � 350
z³ � zagrodzie Leokadii i Jana Glik po-
³o¿onej w Rozmierce

Wyró¿nienia i nagrody o warto�ci
200 z³ komisja przyzna³a:
- zagrodzie Reginy i Marka Kubon

po³o¿onej w Osieku
- zagrodzie Jana i £ucji Miensok

po³o¿onej w Kad³ubie

Wiceburmistrz Maria Feliniak
wrêczaj¹c nagrody laureatom konkur-
su, z³o¿y³a podziêkowania samorz¹-
dom wiejskim i w³a�cicielom zg³oszo-
nych posesji za udzia³ w konkursie i
wyrazi³a przekonanie, i¿ w kolejnych
edycjach konkursu we�mie udzia³ jesz-
cze wiêksza liczba so³ectw i posesji.

Do¿ynki ubarwi³y wystêpy ma-
¿oretek, zespo³u folklorystycznego
�Na Chwila�, �Suskich Skowronków�,
zespo³u Scherwood oraz gwiazdy fe-
stynu � Eleni z zespo³em. Na fina³
zaprezentowano pokaz sztucznych
ogni.
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Zakoñczy³a siê realizacja ko-
lejnego zadania w ramach rewita-
lizacji Parku Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich. W tak zwanym
ma³ym parku odmulony zosta³ staw
i rów naprzeciw ruin zamku, umoc-
niono brzegi i uporz¹dkowano te-
ren.

W ramach przeprowadzonych la-
tem prac wykonano m.in.
- odmulenie stawu o powierzchni

845 m2,
- wzmocnienie brzegów stawu i

Remont ma³ego parku
rowu przez specjalne opaski z ki-
szek faszynowych -250 m,

- narzut z kamienia wapiennego na
brzegach stawu � ok. 230 m3

- plantowanie i obsianie traw¹ skarp
o powierzchni 1000 m2.

Roboty wykona³a firma DDtherm
z Rozmierki za kwotê 86.000 z³. Gmi-
na uzyska³a na realizacjê tego projek-
tu dotacjê z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysoko�ci nieca³ych 60 tys.
z³otych.

W zwi¹zku z rozpoczêtym remon-

tem Wydzia³u Finansowego Urzê-

du Miejskiego, od dnia 2 wrze�nia

na czas remontu wy³¹cza siê z do-

stêpno�ci cztery miejsca postojo-

we przy budynku ratusza od stro-

ny ksiêgarni. Za utrudnienia prze-

praszamy i prosimy o wyrozumia-

³o�æ.

Komunikat

Rozpoczê³a siê budowa drogi
³¹cz¹cej ulicê Strzelców Bytom-
skich z ulic¹ Opolsk¹. Na po³owê
kosztów tej inwestycji Gmina uzy-
ska³a dofinansowanie rz¹dowe.

Tzw. droga �bocznicowa�, biegn¹ca
po terenie zlikwidowanej bocznicy ko-
lejowej do dawnego Agrometu, budo-
wana bêdzie w ramach Narodowego
Programu Budowy Dróg Lokalnych,
zwanych potocznie, od nazwiska wi-
cepremiera, �Schetynówkami�. Na
ogóln¹ warto�æ inwestycji - nieca³e 1,7
mln z³otych - po³owa sfinansowana
zostanie z funduszy rz¹dowych.

Droga, uwzglêdniona ju¿ wcze-
�niej w planach zagospodarowania
przestrzennego, powstaje w celu
usprawnienia komunikacji dla miesz-
kañców Strzelec Opolskich, a w szcze-
gólno�ci mieszkañców Osiedla Pia-
stów �l¹skich. Skomunikowane zo-

Ulica �bocznicowa�
stan¹ tak¿e � poprzez ulicê Burszty-
now¹ � przygotowywane tereny pod
budownictwo i us³ugi za Osiedlem
Piastów, w rejonie ul. Mickiewicza.

Ulica �bocznicowa� zapewnieni
bezpieczeñstwo ruchu pieszych i ro-
werzystów.  Prócz drogi o d³ugo�ci
570 m, powstanie bowiem chodnik o
szeroko�ci 2 m i �cie¿ka rowerowa
równie¿ o szeroko�ci 2 m.

Inwestycja obejmuje ponadto bu-
dowê kanalizacji deszczowej, o�wie-
tlenia ulicznego oraz przebudowê li-
nii kablowej. Prace maj¹ siê zakoñczyæ
do grudnia br. Realizatorem jest firma
Larix z Lubliñca.

Po zakoñczeniu inwestycji, zgod-
nie z opracowanym planem i na pod-
stawie wydanej przez Starostê decy-
zji, po drodze poruszaæ siê bêd¹ mo-
g³y wy³¹cznie samochody osobowe i
dostawcze do 3,5 tony.

Ju¿ wkrótce rozpocznie siê,
d³ugo oczekiwany przez mieszkañ-
ców, remont ulicy Jankowskiego w
Strzelcach. Inwestycja poprzedzo-
na zosta³a gruntown¹ modernizacj¹
uzbrojenia przebiegaj¹cego pod
drog¹.
Remonty swoich dróg Gmina poprze-
dza, rozeznaniem konieczno�ci moder-
nizacji, czy te¿ napraw infrastruktu-
ry umieszczonej pod ziemi¹ w pasie
remontowanej drogi. Tak równie¿ by³o
w przypadku ulicy Jankowskiego,
któr¹ Gmina przejê³a od Spó³dzielni
Mieszkaniowej nieca³e dwa lata temu.
Zarz¹dcy infrastruktury zlokalizowa-
nej w ulicy Jankowskiego stwierdzili,
¿e niezbêdna jest tutaj wymiana sieci i
przy³¹czy zasilaj¹cych osiedle. Strze-
leckie Wodoci¹gi i Kanalizacja wybu-
dowa³y now¹ sieæ kanalizacji �cieków
komunalnych i nowe przy³¹cza. Za-
k³ad Gazowniczy równie¿ po³o¿y³
now¹ sieæ i przy³¹cza. Energetyka
Cieplna Opolszczyzny wype³ni³a nie-

Remont ul. Jankowskiego
potrzebny ju¿ kana³ ciep³owniczy
biegn¹cy pod ulic¹. Wykonanie wy-
miany sieci i przy³¹czy bardzo po-
wa¿nie zmniejsza prawdopodobieñ-
stwo wyst¹pienie awarii, a tym sa-
mym rozkopywania nowej na-
wierzchni drogi i chodników.
Prace zosta³y zakoñczone  ostatecz-
nie w pod koniec lipca bie¿¹cego roku.
Niezw³ocznie, z pocz¹tkiem sierpnia,
Gmina og³osi³a przetarg na remont uli-
cy Jankowskiego. Aktualnie trwa oce-
na ofert z³o¿onych przez wykonaw-
ców. Przewiduje siê podpisanie umo-
wy w po³owie wrze�nia, a zakoñcze-
nie remontu pó�n¹ jesieni¹ br.
Remontem objêto  ulicê na d³ugo�ci
oko³o 150 metrów (do skweru), w
tym: budowê jezdni (733 m2), wyko-
nanie chodników z kostki betonowej
( 441 m2) i parkingów z p³yt a¿uro-
wych i kostki betonowej (414 m2),
wykonanie pionowego oznakowania
drogowego i uzupe³nienie elementów
sieci kanalizacji deszczowej.

Droga przebiegaæ bêdzie w miejscu dawnej bocznicy kolejowej do Agrometu
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Reprezentacja Kad³uba

Eleni


