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POWIAT STR Z E LE C K I

Na czele rankingu

Prawie 8 mln z³otych na modernizacjê ulic Cementowej i 1 Maja
Oficjalna nazwa: Narodowy
Program Budowy Dróg Lokalnych.
Popularniejsza, acz nieoficjalna:
schetynówki.
Po og³oszeniu trzyletniego programu modernizacji i budowy dróg przez
wicepremiera Grzegorza Schetynê (ma
zakoñczyæ siê w 2011 roku, a w tym
czasie rz¹d przeznaczy na to ponad 3
mld z³) w kolejce po kasê, i to niema³¹, ustawi³y siê samorz¹dy. No
mo¿e niekoniecznie jest to cis³e okrelenie, bo ¿eby za³apaæ siê na dofinansowanie (za³o¿enie programu jest
jasne: po³owê rodków na drogi daje
rz¹d, po³owê wyk³ada samorz¹d) trzeba by³o z³o¿yæ w urzêdach wojewódzkich dobrze opracowane projekty. I to doæ szybko  do 21 listopada. Wszystkie województwa zosta³y
obdzielone po równo  kwot¹ ponad
60 mln z³otych. Ka¿dy powiat móg³
z³o¿yæ dwa projekty, ka¿da gmina 
jeden. Podstaw¹ ocen projektów by³y
trzy kryteria: poprawa bezpieczeñstwa na drodze, powi¹zanie drogi z
innymi drogami powiatowymi lub krajowymi; premiowana mia³a byæ równie¿ wspó³praca miêdzy samorz¹dami.
Powiat strzelecki oczywicie z³o-

Bêdzie
kanalizacja
76 mln z³otych dostan¹ Strzelce Opolskie i Jemielnica na kanalizacjê
Obydwie gminy stara³y siê o pozyskanie unijnych rodków od maja
ubieg³ego roku - wspólnie przygotowa³y projekt budowy sieci. Koszt ca³ej inwestycji wyniesie 153 mln z³otych, a unijne rodki pokryj¹ 60 proc.
wartoci zadania.
9 grudnia 2008 zgodê na dofinansowanie inwestycji podpisa³ wiceminister ochrony rodowiska Stanis³aw
Gaw³owski.
- Ten podpis to znak, ¿e pieni¹dze
s¹ zabezpieczone i gminy mog¹ ruszaæ
z budow¹ kanalizacji - informowa³
marsza³ek województwa Józef Sebesta, który negocjowa³ w ministerstwie,
by dokumenty podpisano jak najszybciej.
10 grudnia Ministerstwo Ochrony rodowiska opublikowa³o listê rankingow¹. Na 37 pozytywnie ocenionych projektów, Strzelce Opolskie i
Jemielnica znalaz³y siê na 12 pozycji.
Po przet³umaczeniu na j. angielski
wniosek musi zostaæ przedstawiony
Komisji Europejskiej.
Budowa bêdzie roz³o¿ona na kilka etapów i ma potrwaæ do 2012 roku.

¿y³ dwa projekty: Przebudowa i
rozbudowa ci¹gu komunikacyjnego
pó³nocnego obejcia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie
 etap II - droga powiatowa 1807 O
ul. 1 - go Maja od ul. Zak³adowej wraz
z rondem przy ul. Cementowej
(koszt zadania 3,89 mln z³) oraz
Przebudowa i rozbudowa ci¹gu komunikacyjnego pó³nocnego obejcia
i komunikacji gospodarczej miasta
Strzelce Opolskie - etap III droga
powiatowa 2272 O ul. Cementowa
(koszt zadania wynosi 4,07 mln z³otych).
6 grudnia wojewodowie og³osili
listê rankingow¹ z³o¿onych projektów w swoich regionach. Zanim to
jednak nast¹pi³o, wojewoda opolski
Ryszard Wilczyñski stwierdzi³, ¿e
zainteresowanie modernizacj¹ lub
budow¹ dróg w ramach Narodowego
Programu Remontu Dróg Lokalnych
jest na Opolszczynie tak du¿e, ¿e
na pewno ca³a pula pieniêdzy przewidziana na realizacjê tego programu
zostanie wydana.
Po og³oszeniu listy rankingowej wojewody okaza³o siê, ¿e ca³¹ stawkê
otwieraj¹ oba projekty z³o¿one przez
Powiat Strzelecki. Najwiêksz¹ iloæ

punktów  a¿ 88 zdoby³ wniosek
zwi¹zany z realizacj¹ III etapu modernizacji ul. Cementowej w Strzelcach Opolskich, natomiast 79 punktów i drugie miejsce komisja konkursowa przyzna³a wnioskowi na modernizacjê ulicy 1 Maja w Strzelcach
Opolskich  na odcinku od ul. Zak³adowej  II etap.
Jak zmieni¹ siê w 2009 roku
te strzeleckie ulice?
Na odcinku d³ugoci 1 014 mb ul.
Cementowej konstrukcja jezdni ca³kowicie zostanie przebudowana
(m.in. ze wzglêdu na konieczn¹ poprawê widocznoci) i poszerzona do
7 m (dzi ma o 1 metr mniej); bêdzie
wiêc mia³a tak¹ sam¹ szerokoæ jak
ul. 1 Maja.
Pod³o¿e dróg zostanie wzmocnione, by wytrzymaæ prognozowany zwiêkszony ruch drogowy i by
ciê¿ki transport nie powodowa³
zniszczeñ. Zapobiec ma temu równie¿ nowa nawierzchnia, odporna na
tworzenie siê kolein oraz odwodnienie. Pobocza zostan¹ utwardzone,
skrzy¿owanie z ul. Nowowiejsk¹ 
przebudowane, a w miejscu, gdzie ul.
Cementowa ³¹czy siê z ul.1 Maja po-

Opolska Marka 2008
dla naszych
W Filharmonii Opolskiej wrêczone zosta³y statuetki i wyró¿nienia
laureatom konkursu Opolska
Marka 2008.
Zadaniem konkursu Opolska
Marka jest wspieranie regionalnej
przedsiêbiorczoci i promowanie najlepszych produktów wytwarzanych
na terenie regionu i najwy¿szej jakoci us³ug. W szóstej edycji zakoñczonego w³anie konkursu uczestniczy³y 32 firmy, które nades³a³y w sumie
53 zg³oszenia swych produktów i
us³ug.
- Aby konkurowaæ na rynkach europejskich trzeba byæ nie tylko dobrym, ale tak¿e rozpoznawalnym czyli trzeba mieæ swoj¹ markê - mówi³
marsza³ek województwa, Józef Sebesta, gratuluj¹c laureatom. - Opolska Marka, to jedna z naszych inicjatyw, której celem jest rozwój
przedsiêbiorczoci, a co za tym idzie
- wzrost konkurencyjnoci woje-

wództwa opolskiego.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w
gronie nagrodzonych znalaz³y siê
równiez firmy z terenu naszeog powiatu. W kategorii produkt specjalistyczny (Sektor Ma³ych i rednich
Przedsiêbiorstw) nagrodzona zosta³a Ch³odnica olejowo-powietrzna typu
CHPA z wykorzystaniem monolitycznych rur aluminiowych obustronnie
¿ebrowanych wyprodukowana przez
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe Energo-Silesia Sp. z o.o. z
Zawadzkiego
Natomiast w kategorii us³uga
specjalistyczna (Sektor Ma³ych i
rednich Przedsiêbiorstw) nagrodê
zdoby³a oferta noclegowa, organizacja bali, uroczystoci okolicznociowych, konferencji, szkoleñ, spotkañ
biznesowych, plenerowych w Zespole Pa³acowo-Hotelowym w Izbicku,
nale¿¹cym do VIP PALM Hubert
Palm.
Serdecznie gratulujemy.

Pielêgnowanie tradycji muzycznych
- Powiatowa M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
Kolejny rok piêknie podtrzymuje tradycje muzykowania na instrumentach dêtych Powiatowa M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Mniejszoci Niemieckiej. Mo¿na jej pos³uchaæ podczas ró¿nych imprez na terenie powiatu strzeleckiego, pocz¹wszy do
do¿ynek po koncerty kolêdowe w
kocio³ach. Gra w niej w sumie blisko
100 muzyków, g³ównie m³odzie¿y cz³onków orkiestr  Zawadzkie, Jemielnica, Lenica oraz wychowanków
szko³y muzycznej w Strzelcach Opolskich (wczeniej w sk³ad orkiestry
wchodzi³o Kolonowskie).
Wspólne granie zapocz¹tkowali w
roku 2004, z inicjatywy ówczesnego
pos³a Mniejszoci Niemieckiej, Helmuta Paisdziora - jako M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta Mniejszoci Niemiec-

kiej Powiatu Strzeleckiego.
Orkiestra otrzyma³a cztery razy
dotacjê Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na realizacjê zadania maj¹cego na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój
jêzyka regionalnego. Dwukrotnie orkiestra otrzyma³a dotacjê z Powiatu
Strzeleckiego. W roku bie¿¹cym realizuje zadanie Muzyka ³agodzi
obyczaje  edukacja poprzez zajêcia muzyczne, rozwijanie talentu i zainteresowañ muzycznych wród
m³odzie¿y powiatu strzeleckiego.
Kierownikiem Orkiestry, który
sprawuje opiekê muzyczn¹ nad projektem jest obecnie Piotr Beier.

Orkiestra zagra³a w roku bie¿¹cym
koncerty w Lichymi, Strzelcach Opolskich, podczas Pielgrzymki Narodów
w Zlatych Horach, koncertu przyjani w Zawadzkiem, w Jemielnicy
oraz Lenicy. Tak¿e podczas festynu kulturowego w Staniszach Wielkich  28. wrzenia, zorganizowanego przez Zwi¹zek Emerytów i Rencistów Oddzia³ Rejonowy w Strzelcach Opolskich w ramach zadania
publicznego dofinansowanego przez
Powiat Strzelecki  Tradycje nie znaj¹
granic  poznanie wielokulturowoci
powiatu. Planowane s¹ jeszcze koncerty kolêd w Jemielnicy i Lenicy.
W repertuarze znajduj¹ ró¿norodne utwory pocz¹wszy od pieni
religijnych i kolêd, muzyki powa¿nej
po standardy muzyki rozrywkowej.

wstanie rondo. Dla poprawy bezpieczeñstwa kierowców wzd³u¿ ul. Cementowej zamontowane bêd¹ bariery energoch³onne, poprawione zostanie tak¿e oznakowanie poziome i
pionowe. W ten sposób niewykorzystywana dot¹d pó³nocna obwodnica
miasta wreszcie zacznie spe³niaæ sw¹
funkcjê - odci¹¿aj¹c centrum Strzelec Opolskich z ruchu ciê¿kich samochodów.
Kiedy to wszystko ma siê ziciæ? Do koñca 2009 roku.
W tym samym czasie maj¹ siê zakoñczyæ zadania realizowane przez
gminy w ramach programu schetynówek. Aprobatê komisji konkursowej zyska³y tak¿e wnioski szeciu
gmin z naszego powiatu, a w efekcie
znalaz³y siê na licie rankingowej
wojewody.
Gmina Strzelce Opolskie z³o¿y³a wniosek pt. Budowa dróg: Ogólnomiejskiej i ulicy ³¹cz¹cej Strzelców
Bytomskich z Opolsk¹ w Strzelcach
Opolskich - koszt zadania 5,847 mln
z³.
Gmina Ujazd - wniosek zatytu³owany Remont nawierzchni jezdni
wraz z przebudow¹ chodnika i remon-

tem obiektu mostowego w drodze
gminnej 105707 O ul. Gliwickiej w
Ujedzie - ³¹czna kwota  867,4
tys z³.
Gmina Kolonowskie zamierza
przebudowaæ czêæ ulicy Szkolnej w
Kolonowskiem  koszt zadania 
222,6 tys. z³
Gmina Zawadzkie planuje poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego w miejscowoci ¯êdowice, w
rejonie dróg gminnych: ul. Ksiêdza
Wajdy i ul. Kociuszki oraz drogi powiatowej nr 1803 O, ul. Strzelecka,
poprzez remont drogi gminnej ul.
Kociuszki - koszt zadania 120,8 tys.
z³
Gmina Jemielnica zmodernizuje jemielnick¹ ul. 1 Maja , co kosztowaæ bêdzie 433,8 tys. z³.
Gmina Lenica pozyskane rodki przeznaczy na remont nawierzchni drogi gminnej 105894O ul. Wolnoci w Lichyni  koszt zadania 226,0
tys. z³.
Na licie dodatkowej znalaz³ siê
drugi wniosek Gminy Strzelce Opolskie
pn. Budowa drogi ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskich, a
koszt tego zadania szacowany jest na
blisko 2,48 mln z³.
mg

Kasa dla Izbicka i Jemielnicy
Ministerstwo rodowiska wyda³o
zgodê na wdro¿enie dwóch projektów wchodz¹cych w sk³ad tzw. Triasu Opolskiego.
Marsza³ek województwa opolskiego, Józef Sebesta, otrzyma³ od
wiceministra resortu Stanis³awa Gaw³owskiego podpisany dokument
przewiduj¹cy przekazanie funduszy
na projekt pod nazw¹ Trias Opolski - Poprawa wody pitnej i gospo-

darki ciekowej w aglomeracjach Opole, Chrz¹stowice, D¹browa,
Komprachcice, Tarnów Opolski,
Izbicko, Prószków na kwotê 143
mln z³. Pieni¹dze na realizacjê projektu otrzyma te¿ wspólny wniosek
Strzelec Opolskich i Jemielnicy na
kwotê 76 mln. Zosta³ on z³o¿ony do
krajowego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowisko w
pierwszym naborze.

Dwujêzyczne tablice

Pierwsz¹ gmin¹ w powiecie strzeleckim, w której stanê³y tablice z nazwami
miejscowoci w jêzyku polskim i niemieckim jest Izbicko. Od podjêcia przez
radnych uchwa³y w tej sprawie min¹³ rok. Tablice, za które zap³aci³ Skarb
Pañstwa (23 tysi¹ce z³otych) witaj¹ mieszkañców i goci od 14 grudnia.
Wszystkie niemieckie nazwy wiosek pochodz¹ sprzed roku 1935.

