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jednej czy drugiej wiosce. A ci, któ-
rzy o tym wspominali, równie¿ mieli
³zy w oczach.

Rodzina Henryka i Reginy Lek-
sych w Balcarzowicach zimê prze-
mieszka³a w specjalnie zaprojektowa-
nym dla poszkodowanych w sytu-
acjach kryzysowych domu kontene-
rowym �Arka�.
- To dobre rozwi¹zanie, ale na
d³u¿sz¹ metê nie wyrobi siê finanso-
wo: koszty energii elektrycznej s¹
bardzo wysokie, a dom trzeba grzaæ
choæ przez kilka godzin dziennie.
Rachunek za pr¹d za dwa miesi¹ce
przekroczy³ tysi¹c z³otych.
? W nowo budowanym domu wie-
le jeszcze nie ma. - Od wrze�nia 2008
jestem bez pracy, robimy co siê da

Tornado. Rok pó�niej

w³asnymi si³ami, dro¿ej by³oby, gdy-
by�my wszystko mieli zlecaæ firmie.
Dostali�my ca³¹ pomoc, jaka nam
przys³ugiwa³a, tak¿e ubezpieczenie
(nie pokry³o kosztów w³o¿onych od
2005 roku w remont góry budynku
pochodz¹cego z 1929 roku), ale na
szczê�cie mieli�my jeszcze trochê
w³asnych pieniêdzy � mówi pan Hen-
ryk. - Nie chcemy robiæ cha³y; chce-
my ¿yæ jak dawniej. Robimy wolno,
ale przemy�lanie. Ale s³yszê pyta-
nia: dlaczego najpierw ocieplili fasa-
dê? Dlaczego je¿d¿¹ w te i wewte?
Firma te¿ by je�dzi³a, jakby trzeba
by³o wszystko dobrze poza³atwiaæ i
poprzywoziæ. Nie mamy ¿adnych
luksusów, przecie¿ praktycznie w
ogóle w domu jest niewiele, ale ró¿ne
uwagi piek¹ do ¿ywego.

Henryk i Regina Leksy

Czy oczy nie mog¹ zaszkliæ siê
³zami?

Pani Irena Matuszek z Zimnej Wód-
ki tak¿e ma ³zy w oczach, kiedy roz-
mawiamy. Pamiêæ o zesz³orocznych
zniszczeniach jest bolesna. - Cz³o-
wiek ani siê spodziewa³, ¿e do czego�
takiego mo¿e doj�æ, ale mo¿emy mó-
wiæ o du¿ym szczê�ciu: ¿e wszyscy
zostali�my przy ¿yciu i nikt nie zo-
sta³ inwalid¹. Mamy za co dziêko-
waæ Bogu, ale w nas to do�wiadcze-
nie zostanie do koñca dni.

Zaraz po tornadzie w Zimnej
Wódce nie by³o czasu na rozmowy:
w ka¿dym domu, w ka¿dym obej-
�ciu, które zniszczy³a wichura, wrza³a
praca: mieszkañcy zjednoczyli siê w
nieszczê�ciu i pospieszyli z pomoc¹.
I oczy robi¹ siê wilgotne tak¿e na
my�l o s¹siedzkiej ¿yczliwo�ci.
- Dziêki wszystkim, którzy nam
pomagali, daj¹c nie tylko w³asn¹ pra-
cê, ale i sprzêt � uda³o siê dom odbu-
dowaæ - mówi pani Irena. - I choæ
jeszcze nie wszystko jest zrobione,
bo choæby obej�cie nie jest jeszcze
gotowe, to najwa¿niejsze, ¿e stoi dom
z nowym dachem. Na resztê przyj-
dzie jeszcze czas. Na wszystko w
¿yciu trzeba czasu.

Kilka dni pó�niej dostajê od pani
Ireny zdjêcie zrobione w lesie okala-
j¹cym Zimn¹ Wódkê. Czê�æ drzew
powalona wichur¹; jedno wygl¹da jak
krzy¿. Czy to nie jest znak i swoisty
pomnik? - mo¿na zapytaæ.

Marta Górka
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jakie ogl¹da³ u nas. - Dobrego psa
³atwiej zapamiêtaæ ni¿ z³ego cz³owie-
ka � powiedzia³ i poprosi³ tak¿e o
zaprowadzenie go do D¿amba, nasze-
go owczarka niemieckiego, który zo-
sta³ porwany w wir tr¹by, o czym
pamiêta³ z zesz³orocznej wizyty. Na-
stêpnie zosta³ zaproszony przez nas
do domu. Wszed³ wraz z wicepre-
mierem Grzegorzem Schetyn¹ oraz
szefem swojej ochrony. Nie pozwo-
li³ jednak wej�æ nikomu wiêcej, tak¿e
fotoreporterom, gdy¿ chcia³, aby roz-
mowa z nami przebiega³a w jak naj-
bardziej kameralnych warunkach.
Premier Tusk poprosi³ o oprowadze-
nie go po wyremontowanych poko-
jach. Chêtnie ¿artowa³, a dobry hu-
mor go nie opuszcza³. Mimo ¿e roz-
mowa na pocz¹tku toczy³a siê wokó³
tornada, naszych prze¿yæ i wra¿eñ
premiera z ostatniej wizyty, szybko
zesz³a na bardziej lu�ny tor. Premier,

Premier by³
u mnie w domu!

jako ¿e dostrzeg³ kota, chêtnie zacz¹³
opowiadaæ o swoim - podobno ³udz¹-
co podobnym do naszego - Pêpku.
Postanowi³ wej�æ tak¿e na balkon,
aby w spokoju przyjrzeæ siê okolicy
i pobliskim lasom. Jak siê okaza³o,
jest on bardzo kontaktowym i ¿ycz-
liwym cz³owiekiem:  nie czuæ by³o
pomiêdzy nami ¿adnych barier. Jak
stwierdzi³, ¿a³owa³, ¿e jego czas by³
tak ograniczony, gdy¿ chêtnie przed-
³u¿y³by nasze spotkanie. Koniec wi-
zyty nadszed³ jednak szybko. Pre-
mier wiêc po¿egna³ siê z nami ciep³o
i doda³, ¿e ¿yczy³by sobie, aby
wszystkie jego wyjazdy przebiega³y
w takiej atmosferze.

Nasze wra¿enia by³y bardzo po-
dobne. Wizyta nie przypomina³a
kompletnie spotkania z politykiem,
tylko z osob¹ zainteresowan¹ pro-
blemami mieszkañców.

Marlena Raszka
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Sierpieñ 2008

Sierpieñ 2009

edukacjê. I to ró¿nymi sposobami i z
ró¿nych �róde³.
- Czyli Powiat Strzelecki star-
tuje w konkursach z w³asnymi pro-
jektami?
- Oczywi�cie. I w tych, gdzie mo¿-
na otrzymaæ dofinansowanie na tzw.
projekty �twarde�, czyli zwi¹zane z
inwestycjami, i w tych, gdzie uzy-
skac mo¿na dofinansowanie na tzw.
projekty �miêkkie� - nieinwestycyj-
ne, zazwyczaj niewielkie, obejmuj¹-
ce takie przedsiêwziêcia jak szkole-
nia (tak¿e dla nauczycieli, ale i kadry
zarz¹dzaj¹cej o�wiat¹), stypendia,
wspó³pracê partnersk¹...
- I mamy sukcesy.
- Mamy konkretne sukcesy. Wy-
mieniê choæby ostatnie: jeden Orlik,
przy ZSZ nr 1w Strzelcach, ju¿ dzia-

Na edukacji siê nie oszczêdza
³a; drugi, przy LO w Zawadzkiem,
nied³ugo zostanie otwarty. Niedaw-
no zakoñczony zosta³ projekt �Fa-
chowiec. Absolwent szko³y zawodo-
wej z miêdzynarodowymi certyfika-
tami�. Dla Zespo³u Szkó³ im. A. Ka-
miñskiego w Strzelcach Opolskich
otrzymali�my dofinansowanie w ra-
mach projektu �Radosna Szko³a� - na
wyposa¿enie placu zabaw w sprzêt
rekreacyjny i salê do�wiadczeñ. Dziê-
ki tym wszystkim projektom zmie-
niaj¹ siê szko³y � i nie chodzi tu tyl-
ko o remonty, czy przedsiêwziêcia
termomedrnizacyjne (m.in.wymianê
okien, ogrzewania, itp.), ale te¿ ich
wyposa¿enie i warunki nauki. Musi-
my dostosowaæ siê do nowych wy-
zwañ. My�lê tu o czterech nowocze-
snych pracowniach w ZSZ nr 1, ale

tak¿e o tym, ¿e je�li otrzymamy dla
SOSW w Le�nicy dofinansowanie ze
�rodków PFRON na zakup samocho-
du, to m³odzie¿y uczacej siê w tej
placówce bêdzie znacznie ³atwiej zor-
ganizowaæ wyjazdy. Wymieniaæ
mo¿na by tu znacznie wiêcej, ale naj-
wa¿niejsza jest istota i cel tych
wszystkich dzia³añ: naszym obo-
wi¹zkiem jest do³o¿enie wszelkich
starañ, by m³odzie¿y w szko³ach, dla
kórych Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadz¹cym, zapewniæ jak
najlepsze warunki nauki i zapewniæ
wszelkie szanse pomy�lnego startu
w doros³o�æ.

Zapisa³a Marta Górka
(Wiêcej szczegó³ów o projektach

obok - przyp. mg)

Czytelnikom nale¿y siê kilka szczegó³ów na temat projektów Powiatu
Strzeleckiego zwi¹zanych z o�wiat¹.

Poni¿ej kilka wybranych przyk³adów projektów, które ju¿ s¹ realizowane
i tych, które dopiero siê rozpoczn¹; �twardych�, czyli inwestycyjnych i �miêk-
kich�, o których w rozmowie mówi wicestarosta Waldemar Gaida.

Ciep³a woda ze s³oñca, czyli projekty �twarde�

�Ograniczenie energoch³onno�ci budynku LO im. Mieszka I w Za-
wadzkiem wraz z wykorzystaniem odnawialnego �ród³a energii� - to
nazwa projektu o warto�ci 1.662.830 z³, który realizowany bêdzie od 2009
(etap I) do 2010 roku (etap II) w LO w Zawadzkiem. Przebudowa dachu,
termomodernizacja szko³y i wreszcie � ciep³a woda dziêki energii s³onecznej!
We wrze�niu bêdziemy siê staraæ o jego 85% dofinansowanie w ramach dzia³a-
nia 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2007-2013.

O ciep³ej wodzie
ze s³oñca i fachowcach

z certyfikatem
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