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POWIAT STR Z E LE C K I

Wspólnie po unijn¹ kasê
Burmistrz Mariusz Stachowski,
w imieniu trzech s¹siaduj¹cych ze
sob¹ gmin: Zawadzkie, Kolonowskie,
Ozimek podpisa³ umowê o dofinansowanie projektu: Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego
Dolina Ma³ej Panwi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata
2007-2013.
Realizacja projektu rozpocznie siê
w II kwartale 2009 r., zakoñczy w
listopadzie 2011 roku.
Ca³kowita wartoæ projektu wynosi ponad 16,5 mln z³, a wielkoæ
dofinansowania ponad 10 mln z³.
Projekt przewiduje zarówno
wspólne przedsiêwziêcia (m.in. budowê (wraz z infrastruktur¹) nowych
szlaków rowerowych i remont istniej¹cych oraz budowê przystani kajakowych wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹), jak i indywidualne, podyktowane uwarunkowaniami ka¿dej z
gmin.
Na terenie gminy Zawadzkie
planuje siê: przebudowê budynku kinoteatru w Zawadzkiem, w którym
funkcjonowaæ bêdzie Centrum Informacji Turystycznej. Znajdzie siê tu:
biuro informacji turystycznej, sala
konferencyjno-szkoleniowa, przechowalnia i pomieszczenia magazynowe dla rowerów i kajaków, a tak¿e

Ponad 12 mln na kanalizacjê
30 marca br. gmina Izbicko podpisa³a umowê o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007  2013 w
ramach: Osi priorytetowej Ochrona
rodowiska, dzia³anie Infrastruktura wodno - ciekowa i gospodarka
odpadami na zadanie pod nazw¹
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z rozdzielcza sieci¹ wodoci¹gow¹ we
wsi Otmice gm. Izbicko.
Umowa zosta³a podpisana przez
Wójta Gminy Izbicko  Brygidê Pytel, Skarbnika  Teresê Rok oraz Zarz¹d Województwa.

galeria wystawienniczo-artsytyczna.
Turyci, którzy tu wyznacza sobie
miejsce spotkañ, bêd¹ do swojej dyspozycji mieæ zaplecze gastronomiczne.
Pomylano tak¿e o zagospodarowaniu terenu Stawu Hutniczego jako
miejsca rekreacji wodnej wraz z budow¹ deptaka ³¹cz¹cego staw z Kana³em Hutniczym.
Na terenie gminy Kolonowskie
istniej¹ca cie¿ka pieszo-rowerowa
miêdzy Dinoparkiem a Staniszczami

Spawacze
po egzaminach

Ma³ymi zostanie dostosowana dla
potrzeb osób niepe³nosprawnych i
zapewnienia dojazdu ewakuacyjnoratunkowego w bezporednim s¹siedztwie trasy sp³ywów kajakowych,
Na terenie gminy Ozimek
przebudowany bêdzie 1,3-kilometrowy szlak turystyczny na terenie Dinoparku (ul. 1 Maja w Krasiejowie),
a po renowacji zabytkowego mostu
wisz¹cego w Ozimku ma siê on staæ
jedn¹ z atrakcji turystycznych.

Zamki i legendy
naszego kraju - czêæ 1
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Projekt
realizowany
przez Powiat
Strzelecki
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

W dniach 2 i 6 kwietnia 2009 odby³y siê egzaminy na spawacza w ramach
projektu pn. Przysz³y absolwent  fachowiec. Uczeñ szko³y zawodowej z
miêdzynarodowymi certyfikatami realizowanego w ramach Dzia³ania 9.2
Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Do egzaminu przyst¹pili wszyscy uczestnicy szkolenia, czyli 40 osób, które od padziernika 2008 roku uczestniczy³y w szkoleniu Nauka spawania metod¹ MAG obejmuj¹cym 25 godzin teorii i 120
godzin praktyki. S¹ to uczniowie: Zespo³u Szkó³ zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem oraz Technikum
Zawodowego przy Spo³eczno  Owiatowym Stowarzyszeniu Menad¿erów
w Strzelcach Opolskich. O solidnym przygotowaniu kursantów wiadcz¹ efekty  wszyscy zdali. Teraz pozosta³o im tylko czekaæ na otrzymanie oficjalnych potwierdzeñ uzyskanych uprawnieñ, czyli zawiadczeñ i ksi¹¿eczek
spawacza . Kolejne egzaminy w ramach projektu odbêd¹ siê 29 maja 2009 z
jêzyka niemieckiego  Zertifikat Deutsch für den Beruf, równie¿ w maju odbêdzie siê egzamin z Eksploatacji instalacji, sieci i urz¹dzeñ elektrycznych.
Serdecznie gratulujemy spawaczom i ¿yczymy podobnego sukcesu wszystkim pozosta³ym uczestnikom projektu. Trzymamy za Was kciuki.

bytu w orodku, by unikn¹æ nieporozumieñ. Jak bêdziemy pracowaæ?
Chcemy realizowaæ has³o dnia, a nastêpnie porównaæ efekty pracy.
Przez ca³y pobyt uczestnicy bêd¹
notowali zwroty i s³owa, by na koñcu pobytu opracowaæ s³ownik (niezbêdnik) pojêæ ukraiñskich i polskich.
Jedna z grup otrzyma aparat i kamerê cyfrow¹ i bêdzie mia³a za zadanie
dokumentowanie pobytu. W ostatnim dniu odbêdzie siê projekcja filmu; otrzyma go te¿ ka¿dy uczestnik
spotkania  jako czêæ wyprawki.
W jej sk³ad bêdzie te¿ wchodziæ album zdjêciowy (jedna z grup, wyposa¿ona w kamerê cyfrow¹, bêdzie
mia³a za zadanie dokumentowanie
ka¿dego dnia pobytu), a tak¿e egzemplarz s³ownika  niezbêdnika.
Naszym atutem jest nauczyciel
j. angielskiego pochodz¹cy w³anie z
miasta U¿gorod i pracuj¹cy w liceum

w Zawadzkiem. Zna jêzyk polski i
ukraiñski. To znacznie u³atwi porozumiewanie siê zespo³u. Drugi opiekun ze strony polskiej w³ada jêzykiem rosyjskim, co te¿ nie jest bez
znaczenia.
l¹sk i obwód Zakarpacki to dwa
regiony podobne do siebie pod wzglêdem wielokulturowoci. Na l¹sku
mieszkaj¹ ludzie, którzy definiuj¹ siebie i swe pochodzenie kulturowe:
polskie, l¹skie, niemieckie a nawet
s¹ przesiedleñcy z okolic Lwowa lwowiacy. Na Zakarpaciu ¿yj¹ obok
siebie Ukraiñcy, Rosjanie, S³owacy i
Wêgrzy.
W czasie pobytu w Polsce uczniowie zwiedz¹ Kraków, Pszczynê,
trójwie beskidzk¹. Planujemy
wycieczki piesze w góry. Atrakcji
bêdzie wiele, a po projekcie zaprezentujemy efekty wspólnej pracy.
Uczestnicy i organizatorzy projektu

Agnieszka Wodarz  koordynator projektu
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Ludzie listy pisz¹?
Wcale nie tak czêsto, jak mo¿na
by³oby siê spodziewaæ. Do starostwa trafiaj¹ zaledwie 3  4 skargi w ci¹gu roku!
Nie wiêcej. I od lat nie ma tu wiêkszych
wahniêæ. Mo¿e tak zniechêcaj¹cy jest
wymóg formalny, czyli opatrzenie skargi swoim nazwiskiem? £atwiej zapewne
by³oby napisaæ, nawet o wa¿kiej sprawie, anonimowo. Ale anonimy w zasadzie trafiaj¹ w starostwie do kosza.
W zasadzie, bo  jak mówi Agata
Mrózek, podinspektor w wydziale organizacyjnym strzeleckiego starostwa
 czasem ich tematem jest ludzka
krzywda. Wtedy podejmuje siê próbê
interwencji.
Ale czy myl¹ pañstwo, ¿e mieszkañcy lubi¹ tak¹ formê wypowiedzi?
Otó¿ nie bardzo. W ci¹gu ca³ego 2008
roku do starostwa trafi³y 2 (s³ownie:
dwa!) anonimy, a w poprzednich latach
te¿ nie by³o ich wiele. ¯yczliwie donosi siê zazwyczaj na s¹siadów. I choæ
w³asne dane zachowuje siê w tajemnicy,

Ca³kowita wartoæ projektu wynosi: 12 458 691, 53 z³ z czego wartoæ dofinansowania wynosi 5 013
447,31 z³.
Planowany termin realizacji to
czerwiec 2009 r., a zakoñczenie grudzieñ 2010.
Zakres prac bêdzie obejmowaæ
wykonanie 8045 mb ruroci¹gów kanalizacji grawitacyjnej, 2844 mb ruroci¹gów kanalizacji t³ocznej, 251
przy³¹czy kanalizacyjnych i 4 pompownie. W zakresie rozdzielczej sieci wodoci¹gowej zostanie wykonane
5766 mb sieci wodoci¹gowej i 202
przy³¹cza wodoci¹gowe.

Powiatowa
Liga
Szachowa
w ¯êdowicach
W sobotê 7 marca 2009 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w
¯êdowicach odby³a siê III tura rozgrywek w ramach Powiatowej Ligi
Szachowej. W wyniku rywalizacji
czteroosobowych dru¿yn ZSG ¯êdowice zdoby³y 14,5 pkt., RSiR Strzelce Opolskie 14 pkt., LOKiR Lenica
12 pkt., ZSG Kielcza 7,5 pkt. i Goniec 5 pkt.
W klasyfikacji ogólnej prowadzenie utrzyma³y ¯êdowice z liczb¹ 37
pkt., a nastêpnie Strzelce Op. 32 pkt.,
Lenica 29 pkt., Kielcza 26 pkt., i
Goniec 20 pkt.
Dyrekcja ZSG w ¯êdowicach zapewni³a szachistom napoje, owoce
oraz s³odki poczêstunek, za co wszyscy uczestnicy turnieju bardzo dziêkuj¹. Nastêpna, przedostatnia kolejka rozgrywek zaplanowana jest na 21
marca w Lenicy.
Robert Szecel

Skar¿yæ siê ka¿dy mo¿e
s¹siadów  owszem, przedstawia siê nadzwyczaj szczegó³owo.
Na co siê skar¿yli mieszkañcy w
roku 2008?
W maju. Sk³adam skargê na pracê
Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego jako zarz¹dcy dróg powiatowych... - to mieszkanka Kad³uba, która spowodowa³a
kolizjê na skrzy¿owaniu ul. Powstañców l. i Krótkiej, postanowi³a podzieliæ siê odpowiedzialnoci¹. Nie uda³o siê,
bo wczeniej, przy przyjêciu policyjnego mandatu, nie zg³asza³a ¿adnych
uwag. Skarga zosta³a uznana za bezzasadn¹, podobnie jak dwie pozosta³e.
W sierpniu. Skargê z³o¿y³ przedsiêbiorca - na postanowienie starosty (z listopada 2007!)dotycz¹ce przebiegu linii
autobusowej - na trasie Opole  Izbicko. Poniewa¿ skarga zosta³a skierowana niew³aciwie - do Urzêdu Marsza³kowskiego, zosta³a odes³ana zgodnie z
kompetencjami. W efekcie ca³e postêpowanie trwa³o d³ugo: ca³y rok. Ostateczna instancj¹ okaza³o siê Samorz¹-

dowe Kolegium Odwo³awcze. Do niego
odwo³a³ siê przedsiêbiorca po uznaniu
przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady Powiatu skargi za bezzasadn¹. Ale i SKO uzna³o ca³e postêpowanie za prawid³owe.
We wrzeniu. Mieszkaniec Spóroka poskar¿y³ siê na niew³aciw¹ pracê
s³u¿b starostwa przy czyszczeniu i pog³êbianiu przydro¿nego rowu. Rada
Powiatu po zbadaniu sprawy odpowiedzia³a: na ka¿dym etapie sprawy Wydzia³ Dróg zachowa³ dba³oæ ( ) o w³aciw¹ realizacjê postulatów i zastrze¿eñ.
Na co skar¿ono siê rok wczeniej?
¯e nie zosta³ odwo³any Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (nie
podlega starocie), ¿e sk³ad opa³u zanieczyszcza tynki, okna i parapety
(¿adna z norm nie zosta³a przekroczona), ¿e ZOZ wystawi³ rachunek za przyjazd karetki do chorego (nie by³ to
wyjazd ratuj¹cy ¿ycie, w dodatku chory by³ w stanie wskazuj¹cym i nie po
raz pierwszy w takim stanie wzywa³

pogotowie  a przy poprzednich wezwaniach rachunków nie wystawiano).
Panie starosto, mam sprawê...
W sprawach skarg i wniosków starosta przyjmuje w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 14.00  16.00.
Ka¿dy mo¿e przyjæ - w ró¿nych godzinach i w ró¿nych dniach. Decyduje
siê na to ok. 20 osób miesiêcznie.
- Przecie¿ znaj¹ mnie, wiedz¹, ¿e ich
wys³ucham  mówi starosta Józef Swaczyna. - Czasem przychodz¹ do mnie
z bardzo delikatnymi, rodzinnymi sprawami. Bywa, ¿e tylko po to, by siê
przed kim wygadaæ i po¿aliæ na córkê
czy rodziców. Czasem, ¿ebym jako
doradzi³, gdzie maj¹ szukaæ pomocy.
Komu przeszkadza rozwalaj¹cy siê,
niezamieszka³y dom? Przychodzi poskar¿yæ siê na wójta czy burmistrza,
traktuj¹c urz¹d starosty jako nadrzêdny. A miêdzy nami nie ma przecie¿
¿adnej podleg³oci! Doæ czêsto zdarzaj¹ siê skargi na s¹siadów (przyoru-

je mi pole, wszed³ mi metr do lasu,
wykopa³ kamieñ graniczny). Tak¿e
 na urzêdników starostwa: na zbyt
powolne za³atwianie spraw, na niew³aciwe traktowanie. Czasem maj¹ racjê i
muszê kim potrz¹sn¹æ, ale na pewno nie jest tak, jak w latach 60. - ¿e
urzêdnik nic, tylko kawê pije i przek³ada papiery z miejsca na miejsce! A tak
wielu siê wydaje. W efekcie  to urzêdniczki przychodz¹ do mnie zap³akane,
bo zosta³y fatalnie potraktowane. D³ugo za³atwiaj¹ sprawy zwi¹zane z rejestracj¹ samochodu? Tego nie da siê za³atwiæ w 10 minut. Urzêdnik musi
wszystko posprawdzaæ, bo mo¿e siê
okazaæ, ¿e sprowadzony zza granicy
samochód jest na przyk³ad kradziony.
A takie przypadki wykryte zosta³y w³anie u nas. W Niemczech nie ma kolejek? Ale¿ s¹, sam to widzia³em w wydziale komunikacji w Soest. Tylko tam
ludzie siê tak ³atwo nie denerwuj¹, jak u
nas.
mg

