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Gdzie pojawi¹ siê policjanci?Przede wszystkim tam, gdzie w po-bli¿u budynków szkolnych w wy-niku du¿ego natê¿enia ruchu zwiêk-szone jest zagro¿enie wypadkamidrogowymi, ale i tam, gdzie docho-dzi³o do pobiæ lub gdzie strasz¹ � jakprzy gimnazjum przy ul. Kozielskiej� ruiny, w których gimnazjalna m³o-dzie¿  popala papierosy (policjawnioskowa³a do S¹du Rodzinnego ozajêcie siê spraw¹ przy³apanych natym uczniów).Jak mówi ndkm Krzysztof Jê-dryszczak, oficer prasowy komen-dy powiatowej policji w StrzelcachOp. � akcja nie ograniczy siê dozwiêkszonej ilo�ci patroli w okoli-cach szkó³. G³ówn¹ ide¹ jest bowiemzapoznanie najm³odszych uczniówz zasadami ruchu drogowego, a star-szym � ich przypomnienie. W szko-³ach zostan¹ równie¿ zorganizowa-ne spotkania z uczniami. Wezm¹ wnich udzia³ � zarówno w StrzelcachOp. jak i w Zawadzkiem � funkcjo-nariusze - specjali�ci ds nieletnich iprewencji kryminalnej, dzielnicowioraz policjanci z drogówki. Bo prze-

Dotrzymujemy obietnicy

Bezpieczna droga ...
cie¿ bezpieczna droga do szko³y niewi¹¿ê siê wy³¹cznie z ruchem drogo-wym. To tak¿e zapoznanie dzieci zinnymi potencjalnymi zagro¿eniami,m.in. z  agresj¹, wymuszeniami pie-niêdzy, czy narkotykami i zasadamizachowania w takich wypadkach. Lek-komy�lno�æ czy brak do�wiadczenia,a tak¿e nie�wiadomo�æ istniej¹cychniebezpieczeñstw � niejednokrotnieprowadzi do tragicznych wydarzeñ.- Bêdziemy tak¿e zachêcaæuczniów i uczestników zajêæ w �wie-tlicach �rodowiskowych do wykona-nia plakatów czy banerów z has³ami�Pomó¿ pierwszakowi�, �Uwaga,dziecko!� czy �Bezpieczna droga doszko³y� i wywieszenia ich na p³otachswoich domów czy gospodarstw �mówi ndkm Jêdryszczak. - U nas topionierski projekt, ale od lat znako-micie sprawdza siê w Austrii czy wNiemczech. Przystrojone tam w po-dobny sposób bramy czy ogrodzeniaprzypominaj¹ wszystkim u¿ytkow-nikom drogi o konieczno�ci zachowa-nia szczególnej ostro¿no�ci w miej-scach, w których napotkaæ mo¿nadzieci.

- Przyczyn¹ tak z³ego stanu  tech-nicznego jezdni by³a niestabilno�æ na-wierzchni smo³o-betonowej u³o¿onejna podbudowie kostki granitowej �mówi Andrzej Ful, z-ca naczelnikawydzia³u dróg  w strzeleckim staro-stwie. � To i kompletny brak odwod-nienia drogi, powodowa³o powstawa-nie niezliczonej ilo�ci dziur i to po-mimo stale wykonywanych remon-tów cz¹stkowych. O tym, jak by³o�le, mo¿e �wiadczyæ fakt, ¿e w ci¹gukilku minionych lat wiêkszo�æ szkódkomunikacyjnych na terenie naszegopowiatu by³a wynikiem uszkodzeñsamochodów powsta³ych w czasiejazdy przez £¹ki Kozielskie. W do-datku poruszanie siê tamtêdy by³orównie niebezpieczne dla pieszych,z powodu braku chodnika � dodaje. �Co� trzeba by³o wiêc z tym zrobiæ,bo na wielu spotkaniach obiecywanoto mieszkañcom, ale prawdziwy pro-blem stanowi³ brak pieniêdzy na takdu¿¹ inwestycjê. Wiadome by³o, ¿ez w³asnych �rodków powiat nie jestw stanie sfinansowaæ tego zadania,postanowiono wiêc szukaæ zewnêtrz-nych �róde³, tym bardziej ¿e zaczê³ysiê wtedy pojawiaæ takie mo¿liwo-�ci. Decyzja o kompleksowej prze-budowie drogi zapad³a w powiecie wroku 2002. Dokumentacja projekto-wa zadania zosta³a opracowana wsierpniu 2003, ale...nie dawa³a mo¿li-wo�ci formalnych do rozpoczêcia in-westycji, bo nieuregulowane by³y

wówczas sprawy w³asno�ci gruntów.Podzia³ geodezyjno-prawny i wykupgruntów przez powiat strzelecki na-st¹pi³ w tym samym 2003 roku, aZarz¹d Powiatu uzyska³ pozwoleniebudowlane w po³owie 2004 roku.

Wtedy mo¿na by³o szukaæ sposobówdofinansowania inwestycji.Taka okazja pojawi³a siê w pierw-szym naborze wniosków do ZPORR.Kilku punktów jednak zabrak³o doszczê�cia, ze wzglêdu na sztywneuwarunkowania proceduralne. Wnio-sek nie zosta³ zakwalifikowany do do-finansowania.Nie poprzestano jednak na tym

fakcie, wniosek zosta³ opracowanypo raz kolejny i z³o¿ony w drugimnaborze ZPORR - w roku 2005. Tymrazem uda³o siê ju¿ przej�æ przez sitokwalifikacyjne.Warto�æ zadnia to prawie 1,4 mlnz³. � I jest to najwiêksza inwestycjadrogowa, jak¹ kiedykolwiek w swo-jej historii powiat strzelecki realizo-wa³. Na trzy czwarte tej kwoty otrzy-mamy dofinansowanie z funduszystrukturalnych UE, 10% pokryjebud¿et pañstwa, a 15% - bud¿et po-wiatu.Popisana z wykonawc¹ (firm¹MOSTY PRDiM z Kêdzierzyna-Ko�la) umowa przewiduje termin za-koñczenia robót na 31 pa�dziernika,ale prace id¹ w tak szybkim tempie �dodaje Andrzej Ful � ¿e istnieje szan-sa na wcze�niejsze zakoñczenie in-westycji. Zakres zadania obejmujekompleksow¹ przebudowê ca³ej dro-gi, wraz z u³o¿eniem nowej na-wierzchni na d³ugo�ci 1,2 km, po³o-¿eniem kanalizacji deszczowej o d³u-go�ci 930 m w 6 odcinkach z 3 uj�cia-mi, odprowadzaj¹cymi wodê do ist-niej¹cych cieków wodnych oraz u³o-

¿enie po jednej stronie drogi chodni-ka.- To, co bêdzie wykonane � dopo-wiada A. Ful � zapewni trwa³o�æ nawiele lat, a warto jeszcze dodaæ, ¿eumowa obejmuje inwestycjê 5-letni¹gwarancj¹; gdyby wiêc w tym czasiepojawi³y siê jakie� usterki � wyko-nawca bêdzie musia³ je usun¹æ na w³a-sny koszt.

Dzi� ju¿ sy-tuacja jest inna:od zapowiedzid¹¿enia do zmianw ordynacji wy-borczej na nieko-rzy�æ mniejszo-�ci niemieckiejup³ynê³o trochêczasu, a premieri prezydent ju¿ wypowiedzieli siêprzeciwko sugestiom LPR. Nie zmie-nia to jednak faktu, ¿e gdy propo-zycje pad³y - wiele osób by³o obu-rzonych.- Polska jest cz³onkiem Unii Eu-ropejskiej - mówi starosta Józef Swa-czyna - a w Unii mniejszo�ci naro-dowe i etniczne traktowane s¹ jakskarb ró¿norodno�ci. A je�li skarb -nale¿y go chroniæ. I tak czyni siê w�starych� krajach cz³onkowskichUE, obdarzaj¹c mniejszo�ci pewny-mi przywilejami. Zg³aszaj¹c swoj¹propzycjê, LPR ¿¹da³o wzajemno-�ci dla mniejszo�ci polskiej w Niem-czech. A ja zadam pytanie: czy Po-lacy, którzy tam mieszkaj¹ - czuj¹siê mniejszo�ci¹ i czy chcielibyzmian? Zagadnienia progu wybor-czego dla mniejszo�ci w Niemczech

nie s¹ zreszt¹ do rozstrzygniêcia nainnym forum ni¿ miêdzypañstwowe.Natomiast podobne przywileje wy-borcze do tych, które ma mniejszo�æniemiecka w Polsce, ma mniejszo�æpolska na Litwie, nie jest wiêc to ¿adenewenement, jak starano siê przedsta-wiaæ w wypowiedziach. Na szczê�ciewszelkie dyskusje usta³y po zajêciuw tej kwestii stanowiska przez braciKaczyñskich.- Otwarte funkcjonowanie mniej-szo�ci narodowych jest korzystne dlaca³ych spo³eczeñstw: przyczynia siêdo prze³amywania uprzedzeñ i ste-reotypów, uczy tolerancji i poszano-wania praw innych. Natomiast wbija-nie takich klinów, jak próbowa³a torobiæ LPR - nie sprzyja dobros¹siedz-kiej wspó³pracy - ocenia starosta Swa-czyna. - Chcia³bym te¿ przypomnieæ,ile zyskali�my dziêki mniejszo�ci nie-mieckiej: praktycznie ca³y strzeleckiszpital zosta³ wyremontowany, przypomocy Niemieckiego CzerwonegoKrzy¿a trafi³a tam te¿ czê�æ sprzê-tów i wyposa¿enia; wiele gmin pozy-ska³o �rodki dziêki Fundacji Rozwoju�l¹ska.To tylko przyk³ady naszego wk³a-du w dobro wspólne.

W imiê dobros¹siedzkiej
wspó³pracy

Zorganizowana przez Urz¹dMarsza³kowski ósma edycja konkur-su �Piêkna wie� opolska 2006� zo-sta³a rozstrzygniêta. W kategorii�Najpiêkniejsza wie�� jego laureatk¹zosta³a miejscowo�æ Pilszcz w gmi-nie Kietrz, a w kategorii �Najpiêk-niejsza zagroda wiejska� � zagrodanale¿¹ca do Micha³a Lipiñskiego zewsi Przysiecz w gminie Prószków.
Ryszard Wilczyñski, pe³nomoc-

Nasi w�ród najpiêkniejszych
i najlepszych

nik zarz¹du województwa ds. reali-zacji programu �Odnowa wsi� zauwa-¿a, ¿e dzisiaj aby znale�æ siê w gronielaureatów, nie wystarcza piêkna opra-wa wsi i zapewnienie wygodnych wa-runków ¿ycia. - Wie� - mówi - powin-
na siê odznaczaæ jak¹� specyfik¹ czy
specjalizacj¹, która bêdzie towarzy-
szyæ jej dalszemu rozwojowi. Chodzi
o to, by nie by³a to tylko piêkna wy-
dmuszka z pustym wnêtrzem.

Z powiatu strzeleckiego do kon-kursu zg³osi³o siê 5 so³ectw � w ró¿-nych kategoriach. I wszystkie zosta-³y docenione!
W kategorii �Najpiêkniejsza wie��drugie miejsce zajê³a Rozmierz (i
zdoby³a nagrodê 7,5 tysi¹ce z³o-
tych), a wyró¿nienie � G¹siorowi-ce (2 tys. z³).

W konkursie na �Najlepszyprojekt odnowy wsi� jury nie przy-
zna³o pierwszej nagrody, za to Ka-d³ub zaj¹³ w tej kategorii III miej-
sce (2 tys. z³) za projekt pt. �Dom
Stra¿aka jako centrum kultural-
no-rozrywkowe�, natomiast wy-
ró¿nienie (1 tys. z³) otrzyma³y Sta-niszcze Ma³e, które zg³osi³y pro-
jekt �Zak¹tek w krainie dinozau-
rów�.

Z kolei pañstwo Gra¿yna i Zyg-munt Urban z £azisk otrzymali wy-
ró¿nienie honorowe w kategorii�Najpiêkniejsza zagroda wiejska�.

Podsumowanie konkursu i
wrêczenie nagród (ich pula wyno-
si 65 tysiêcy z³otych) odbêdzie siê
7 pa�dziernika w Pilszczu - zwy-
ciêskiej miejscowo�ci.

Burmistrz Le�nicy, So³tys Wsi Raszowa
zapraszaj¹ na

Do¿ynki Gminne Le�nica 2006 pod Patronatem Honorowym
Pos³ów: Ryszarda Galla, Henryka Kroll,

Wicemarsza³ka Józefa Kotysia
16 � 17 wrze�nia 2006 r., Park Wiejski w Raszowej,

w ramach Do¿ynek przegl¹d dorobku artystycznego zespo³ów
mniejszo�ci niemieckiej
Program

SOBOTA 16.09.2006 R.1300 wymarsz korowodu z ulicyS³owackiego � obok klubu DFK1400 POWIATOWA ORKIESTRA
DÊTA1500 przekazanie chleba1530 FROHSINN1600 CHÓR SZKO£Y MUZYCZNEJ1625 Dzieci z PublicznegoPrzedszkola w Raszowej1640 zespó³ taneczny SILESIA1700 MIREK JÊDROWSKI1815 rodzeñstwo KAMPA z Januszkowic

1100 Msza �w. w ko�ciele pw.Wszystkich �wiêtych w Raszowej1500ORKIESTRA DÊTA Z RASZOWEJ1545 SUSKIE SKOWRONKI1645 Dzieci z SP Raszowa1700 SUSKIE SKOWRONKI1750 NO NAME1900 zabawa z zespo³em MAROKO
Organizatorzy:Urz¹d Miejski w Le�nicy, �l¹skie Stowarzyszenie Samorz¹dowe, Rada So³eckai Mieszkañcy Wsi Raszowa,Wspó³praca:OSP Raszowa,  DFK Raszowa, LOKiR, OSP £¹ki Kozielskie, OSP Czarnocin,Impreza zorganizowana przy  wsparciu finansowym i rzeczowym:Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji,Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc³awiu,Firm: Izobud £¹ki Kozielskie, Remondis Opole, ZA Kêdzierzyn SA, Gizeli iGrzegorza Pyki - Jemielnica

Serdecznie zapraszam Hubert Kurza³  - Burmistrz Le�nicy

1930 zabawa z zespo³em ATHRIXOk. 21 00 sztuczne ognie
NIEDZIELA 17.09.2006 R.

Lata czekano na remont drogi

dok. ze str. 1

Inwestycja oddana zostanie
przed terminem
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