
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Powiat ratuje zabytki
W ci¹gu ostatnich piêciu lat Powiat Strzelecki na ratowanie zabytków wyasy-
gnowa³ blisko 350 tysiêcy z³otych. Najlepszy pod tym wzglêdem okaza³ siê
rok 2008, kiedy z bud¿etu Powiatu przeznaczono na ten cel blisko 90 tysiêcy
z³otych. W tym swoistym �rankingu� na drugim miejscu uplasowa³ siê rok 2006
� z �zabytkow¹� dotacj¹ w wysoko�ci 83,5 tysiêcy. Oczywi�cie kwoty mog¹
robiæ wra¿enie, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e ¿adna z nich nie zosta³a przeznaczona
na renowacjê jednego zabytkowego obiektu: �krótk¹ ko³drê� (bud¿etow¹) trze-
ba dzieliæ, a ¿e potrzeby s¹ ogromne, dlatego te¿ ka¿da, nawet najmniejsza
kwota siê liczy.

25 sierpnia w siedzibie starostwa strzeleckiego podpisane zosta³y umowy na
rok 2010 � na dotacjê na ratowanie zabytków.

Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich �wiêtych w Raszowej na dofinanso-
wanie wymiany pokrycia dachowego z azbestu na budynku ko�cio³a Parafii
Rzymskokatolickiej Wszystkich �wiêtych w Raszowej - w wysoko�ci 15
000,00 z³

Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Górze �w. Anny na dofinansowanie
restauracji 5 kaplic kalwaryjskich w Górze �w. Anny: Po¿egnania z Mari¹,
Królowej Patriarchów, Królowej Anio³ów, Przyjêcia w niebie, Matki Mi³osier-
dzia - w wysoko�ci 10 000,00 z³

Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowziêcia NMP w Jemielnicy na dofinanso-
wanie wykonania systemu monitoringu w ko�ciele pw. Wniebowziêcia NMP w
Jemielnicy wraz z zabudowaniami klasztornymi oraz ko�ciele cmentarnym pw.
Wszystkich �wiêtych w Jemielnicy - w wysoko�ci 11 000,00 z³

Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem na dofinansowanie od-
tworzenia pierwotnego wygl¹du ganku tzw. lauby wraz z wykonaniem podestu
i schodów na zabytkowym budynku w Kolonowskiem - w wysoko�ci 5 000,00
z³

Parafii Rzymskokatolickiej �w. Andrzeja Aposto³a w Uje�dzie na wymianê czê-
�ci elementów konstrukcyjnych drewnianej wiê�by dachu wraz z wymian¹ po-
krycia dachu oraz odnowieniem elewacji ko�cio³a �w. Andrzeja Aposto³a w Uje�-
dzie - w wysoko�ci 18 000,00 z³.

Starosta Józef Swaczyna poinfor-
mowa³ o aktualnej sytuacji w strze-
leckim PKS i powo³aniu cz³onków
rady nadzorczej oraz cz³onka zarz¹-
du spó³ki. Do koñca obecnego tygo-
dnia ma byæ równie¿ powo³any pre-
zes zarz¹du. W tym przypadku nie
obowi¹zuje procedura konkursowa -
w³a�ciciel (czyli Powiat Strzelecki) ma
prawo powo³aæ na to stanowisko w³a-
snego kandydata. Sytuacja finansowa
spó³ki jest stabilna, a o wszystkich
zmianach - mówi starosta Swaczyna -
bêdziemy informowali mieszkañców
na bie¿¹co. W tej chwili najistotniej-
sza jest informacja o przywróceniu
kursowania tych autobusów, które
zosta³y zawieszone na czas wakacji.

Kolejny temat - drogi i chodniki.
Wspólnie realizowane zadania inwe-
stycyjne prfzez powiat i gminy to
system, który sprawdza siê w prak-
tyce w naszym powiecie od lat. W�ród
ostatnich mo¿na wymieniæ: w gminie
Jemielnica - ukoñczenie chodnika i na-
sadzenie drzew w Barucie przy ul.
¯êdowickiej, w G¹siorowicach (ul.
Szkolna), w gmieni Kolonowskie -
zakoñczenie prac na parkingu przy ul.
Le�nej oraz roboty na ul. 1 Maja, Le-
�nej, Ko�ciuszki. Z kolei w gminie
Le�nica to dokoñczenie drogi powia-
towej 805 w Raszowej oraz kontynu-
acja prac na ul. Góra �w. Anny. W
gminie Ujazd równie¿ prowadzne
podobnego typu inwestycje (na Os.
Piaski, w Sironiowicach - droga po-
wiatowa nr 461 i chodnik w Zimnej
Wódce), podobnie jak w gminie Izbic-
ko (drobne roboty zwi¹zane z prze-
pustem w Utracie; jednak najwiêksz¹
inwestycj¹ -o warto�ci ok. 2,8 mln z³
jest �schetynówka� w Otmicach). Pra-
ce drogowe prowadzone by³y równie¿
w ¯êdowicach (gmina Zawadzkie).
Przy okazji inwestycji drogowych
mówiono równiez o III etapie prac na
drodze 1807 - od ronda do granicy
miasta Strzelce Opolskie w kierunku
Rozmierki (w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego). Przetarg na
te prace og³oszony zostanie prawdo-
podobnie zim¹, a roboty rusz¹ w
kwietniu przysz³ego roku. - Dzi�
wykonawcy maj¹ pe³ne portfele za-
mówieñ i ceny poszybowa³y ostro w
górê - mówi starosta - poczekamy
wiêc, a¿ nieco spadn¹.

I ostatni temat spotkania - szpital
powiatowy. W sytuacji, gdy z wielu
placówek lecznictwa zamkniêtego s³y-
chaæ coraz czê�ciej p³yn¹ informacje
o pogarszaj¹cej siê sytuacji finanso-
wej - strzelecki szpital lipiec zakoñ-
czy³ z dodatnim wynikiem finanso-
wym. Bliskim zera, ale jednak na plu-
sie - cieszy siê starosta.
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Burmistrz Zawadzkiego zaprasza
firmy remontowo-budowlane do
sk³adania ofert na realizacjê remon-
tów mieszkañ i budynków miesz-
kalnych.
Powy¿szy apel dotyczy usuwa-
nia skutków powodzi, która na-
st¹pi³a w maju b.r.

Bli¿szych informacji
w sprawie udziela

Kierownik O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem

pod numerem telefonu
(77) 462 20 95

Og³oszenie

O odpadach zrobi³o siê g³o�no w
po³owie ubieg³ego miesi¹ca, kiedy oka-
za³o siê, ¿e od 16 lipca Komisja Euro-
pejska liczy Polsce grzywnê siêgaj¹c¹
40 tysiêcy euro dziennie. Nie uda³o
siê w kraju usprawniæ gospodarki od-
padami: na przyk³ad w tym roku tyl-
ko o 8 procent zmniejszy³a siê u nas
ilo�æ wyrzucanych na wysypisko
�mieci, a mia³a zmaleæ o 25 procent.
Unijne kary mog¹ byæ jeszcze wy-
¿sze, bo od 2013 roku na wysypiska
trafiaæ ma najwy¿ej po³owa odpadów.
Natomiast druga po³owa ma byæ prze-
rabiana na surowce wtórne albo spa-
lana. A co nas to obchodzi? Otó¿ po-
winno, bo w efekcie zap³acimy za to
wszyscy.

A selektywna zbiórka odpadów
powinna zacz¹æ siê ju¿ w domu.
Co robimy z odpadami, których je-
ste�my producentami? Oto, jakie
wyniki przynios³a krótka sonda.

Maria, 29-latka, segreguje
wszystkie odpady ju¿ ok. 10 lat. Ma³o
tego, namówi³a do tego ca³¹ rodzinê,
tylko �o³ma� z trudem da³a przeko-
naæ, ¿e nie wszystko powinno siê
spaliæ w piecu. Ale najwa¿niejsze

przecie¿, ¿e jednak argumenty do niej
trafi³y.

Marysia mê¿atk¹ jest krótko, za
to jej �druga po³ówka� jest - tak jak
ona sama - �fanem� segregowania
wszystkiego, co siê da. Plastiki tra-
fiaj¹ do du¿ego worka, który odbiera
PUKiM raz w miesi¹cu. Osobno sk³a-
dowane s¹ foliowe woreczki. Puszki
aluminiowe odk³adane s¹ dla �z³omia-
rzy� - na pewno przyjd¹, bo zawsze
przychodz¹. Bioodpady (obierki z
kartofli, z warzyw, jedzenie nie, bo w
tym domu zasad¹ jest, ¿e jedzenia siê
nie wyrzuca) id¹ na kompostownik w
ogrodzie, a papier wêdruje do �dzwo-
na�, czyli ustawionego w mie�cie spe-
cjalnego pojemnika z napisem �maku-
latura�. Podobnie szk³o � kolorami, jak
trzeba. Dziêki temu domowy pojem-
nik na �mieci sta³ siê chudszy o ok.
jedn¹ trzeci¹, co oczywi�cie przek³a-
da siê na wymierne efekty w portfelu.
Niestety, trzeba wrzucaæ do niego
�pampersy� � ich nie da siê nigdzie
�zaszufladkowaæ�.

Karolina, 35-latka mieszka w
bloku. �mieci segreguje od dawna.
Tak¿e bioodpady. Nie ma w³asnego
ogródka, gdzie da³oby siê je przero-

biæ, ale za to w s¹siedztwie ma za-
przyja�nionych gospodarzy, od któ-
rych co dzieñ bierze mleko. Có¿ to za
sztuka wzi¹æ w rêkê torbê z resztka-
mi � �winki przecie¿ ze¿r¹ wszyst-
ko. I tak w jedn¹ stronê wêdruj¹ prze-
ró¿ne organiczne resztki, a w drug¹ �
mleko prosto od krowy. Wszyscy s¹
zadowoleni. Dla szk³a (bia³e osobno,
kolorowe osobno) � oczywistym
miejscem jest specjalny �dzwon�, na-
wet nie tak dlaeko od jej bloku. Dla
plastików tak¿e. Ba, nawet gruz, któ-
ry pojawi³ siê w czasie remontu jej
mieszkania znalaz³ swoje �drugie
¿ycie� � jako t³uczeñ pod parking. A
baterie? No przecie¿ w ró¿nych urzê-
dach ustawione s¹ specjalne pojemni-
ki na zu¿yte baterie i akumulatorki.
Karolina nie wyobra¿a sobie, ¿e mo-
g³aby je z czystym sumieniem wy-
rzuciæ gdzie indziej.

Jej rówie�nik Piotr, nie jest
wprawdzie mieszkañcem bloku, ale
ca³kiem sporej kamienicy, zarz¹dza-
nej przez wspólnotê mieszkaniow¹. I
na pytanie, czy segreguje domowe
�mieci, odpowiada z gorycz¹, ¿e ma-
j¹c jeden wspólny �dupny� kontener,
nie jest w stanie tego robiæ ¿aden z

lokatorów. Po pierwsze � wszyscy
p³ac¹ ��mieciowy� rycza³t (wyliczo-
ny od osoby w gospodarstwie domo-
wym), co ustali³ jeszcze poprzedni za-
rz¹dca. Po drugie - w mieszkaniu nie
ma miejsca, jak we w³asnym domu, na
ustawienie pojemników na ka¿dy ro-
dzaj  odpadów oddzielnie, bo do
tego trzeba by³oby mieæ osobne po-
mieszczenie. Po trzecie � mieszka
akurat w takim miejscu Strzelec, ¿e
ma co najmniej kilkaset metrów do
najbli¿szych �dzwonów� i wo¿enie
tam odpadów w baga¿niku samocho-
du oznacza³oby, ¿e do �mieciowego
interesu musi dop³acaæ, a ³a¿enie tam
z torbami wypchanymi do pe³na
szk³em czy  makulatur¹ to jednak nie
dla niego. Ani tym bardziej ¿ony. Zna
przyjemniejsze sposoby na poprawê
kondycji. A w ogóle -  spacery lepsze
s¹ z dzieæmi.

Barbara, 27-latka mieszka w blo-
ku przy Sosnowej. Obowi¹zku segre-
gowania odpadów wspólnota nie na-
rzuci³a. I w³a�ciwie jest to odpowied�
na pytanie co z tymi �mieciami. Dla
spó³dzielni mieszkaniowej ustawione
s¹ kontenery � osobno na plastiki,
osobno na szk³o itd.

Nasze drogie �mieci
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