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- Jego s³owa potwierdza rodzina
pana Jerzego Wolnego z tej samej
wsi. Jego ¿ona, pani Violetta mówi,
¿e bardzo siê dziwili, gdy ci¹gle do-
stawali niepomniejszone rachunki.
Dziwili siê i p³acili. Wreszcie zadzwo-
nili na infoliniê. Tam us³yszeli, ¿e
mog¹ wnie�æ reklamacjê za brak mo¿-
liwo�ci korzystania z telefonu. Wst¹-
pili z reklamacj¹. TP SA uwzglêdni³a
j¹ ze wzglêdu na brak ³¹czno�ci przez
dwa tygodnie. Ale o zmniejszeniu czy
zaniechaniu op³at za abonament �
nadal nie by³o ani s³owa.

So³tys Balcarzowic Teresa
Æwielong te¿ zosta³a poszkodowa-
na, ale ¿e dos³ownie dopiero przed
kilkoma dniami dowiedzia³a siê o
obietnicy TP SA, nawet niespecjal-
nie siê dzi� (18.XI) dziwi, ¿e jej ra-
chunki telefoniczne pozosta³y bez
zmian. Zreszt¹ inni mieszkañcy do-
mów przy ul. Dworcowej i Toszec-
kiej s¹ w takiej samej sytuacji.
� Gdy pytanie, dlaczego Teleko-
munikacja Polska SA nie wywi¹zuje
siê z obietnic o zwolnieniu z op³at
abonamentowych? - zadajê rzecznik
TP SA, Maria Piskier jest wyra�nie
zaskoczona. - Zwracali�my siê do
gmin z pro�b¹ o podanie list miesz-
kañców poszkodowanych przez wi-
churê. Na pewno wszyscy, których
nazwiska znalaz³y siê na tych listach
zostali na okres trzech miesiêcy zwol-
nieni z abonamentu. To mo¿e nie jest
du¿a kwota, ale jednak jaka� pomoc
jest.

Proszê o ponowne sprawdzenie,
czy na pewno takie pisma z TP SA
do gmin trafi³y, a je�li tak � kiedy.
Sama równie¿ staram siê to spraw-
dziæ, tyle ¿e w urzêdach miejskich w
Uje�dzie i Strzelcach Opolskich. I w

Zabawa w g³uchy telefon
obu miejscach s³yszê ró¿ne rzeczy.

W OPS w Uje�dzie przyznaj¹,
¿e faktycznie, na prze³omie wrze�nia
i pa�dziernika przysz³o z Telekomu-
nikacji Polskiej takie pismo z pro�b¹
o podanie wykazu osób poszkodo-
wanych. Ale by³o tyle bardzo pilnych
spraw, wci¹¿ co� trzeba by³o za³a-
twiaæ, i... Tak jako� zesz³o. Pismo w
odwrotnym kierunku � z OPS do
TPSA z nazwiskami osób, które ucier-
pia³y w wichurze - wysz³o wczoraj,
17 listopada.

W OPS w Strzelcach Opol-
skich o ¿adnym pi�mie z TPSA nic
nie wiadomo. Bo i po co tam wysy-
³aæ jakie� wykazy? - Przecie¿ ka¿dy
mia³ pisaæ pro�bê o zwolnienie z abo-
namentu indywidualnie � s³yszê � a
my, jako gmina, potwierdzali�my tyl-
ko wniosek osoby poszkodowanej.
� I takie wnioski by³y pozytyw-
nie za³atwiane? � dziwiê siê, bo prze-
cie¿ w pierwszej rozmowie przed-
stawiciel TPSA zapewnia³, ¿e licz¹
siê tylko listy zbiorowe, sporz¹dzo-
ne przez gminê.
� Oczywi�cie � pada odpowied�.
Gdy proszê o podanie kilku nazwisk
tych, którzy zwolnienie z abonamen-
tu za³atwili sobie indywidualnie, bo
jednak chcê to sama  sprawdziæ, w
odpowiedzi pada krótkie:
� Ale¿ to dane chronione!
� Niemniej pani w strzeleckim OPS
by³a tak uprzejma, ¿e porozmawia³a
z jedn¹ z takich osób, a ta z kolei
zgodzi³a siê porozmawiaæ ze mn¹.
� To pani Dorota Smolarek z
B³otnicy Strzeleckiej, która opo-
wiada, ¿e rzeczywi�cie wyst¹pi³a do
Telekomunikacji indywidualnie, a do
wniosku do³¹czy³a potwierdzenie z
gminy o poniesionych w wichurze

szkodach. I w pa�dzierniku otrzy-
ma³a z TPSA fakturê koryguj¹c¹ � z
tytu³u nadp³aty za abonament w
trzech kolejnych miesi¹cach: sierp-
niu, wrze�niu i pa�dzierniku.
� Kolejna rozmowa z rzecznik
TPSA.
� Wszystkie gminy przez które w
sierpniu przesz³a nawa³nica, poinfor-
mowali�my o zwolnieniach z abona-
mentu przez 3 miesi¹ce. Wydawa³o
siê, ¿e ka¿da z gmin swoich miesz-
kañców wpisze na listê jak najszyb-
ciej i prze�le j¹ do nas. Nie wszyscy
siê spieszyli. Gdy poprosili�my o li-
sty � okaza³o siê, ¿e niektóre gminy
uwa¿aj¹ te dane za �wra¿liwe�, pod-
legaj¹ce ochronie danych osobowych
i nie ma mowy o tym, by takie wyka-
zy nam przes³a³y bez pisma z naszej
strony. Na pocz¹tku pa�dziernika
istotnie TPSA wyst¹pi³a do tych
gmin z pismem i pro�b¹ o sporz¹-
dzenie wykazów osób poszkodowa-
nych: przecie¿ musimy mieæ jakie�
rzetelne podstawy do zwolnieñ; po-
dane zosta³y równie¿ imiona i nazwi-
ska osób, które w TPSA mia³y zaj-
mowaæ siê tymi sprawami oraz ich
telefony i adresy, równie¿ mailowe.
Do dzi� z czterech miejscowo�ci nie
mamy ¿adnego odzewu. Tymczasem
np. w Rusinowicach czy Koszêcinie
zwolnienia z abonamentu ju¿ dawno
zosta³y udzielone. Powtarzam jed-
nak: dopóki nie bêdzie zbiorczych list
z gmin, nie bêdzie zwolnieñ � mówi
Maria Piskier z TPSA.
� Na koniec pytam jeszcze, kiedy
ci spó�nialscy �z przypadku� bêd¹
mogli liczyæ na ni¿sze rachunki tele-
foniczne. Zapewne dopiero na po-
cz¹tku przysz³ego roku, bo system
rozliczeñ jest do po³owy miesi¹ca.

Marta Górka
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�Przychylno�æ dla rodzin nale¿y
w dzisiejszych czasach do prioryte-
towych spraw spo³eczeñstwa. Ro-
dzina wymaga szczególnego trakto-
wania - ze wzglêdu na przysz³o�æ.
Kto zak³ada rodzinê, przejmuje od-
powiedzialno�æ. Rodziny s¹ filarami
spo³eczeñstwa, bez nich w naszych
miastach i wsiach nie by³oby ¿ycia.
Atrakcyjny region wyró¿nia siê
przede wszystkim byciem przyja-
znym rodzinom�. Tymi s³owami roz-
poczyna siê deklaracja Sojuszu dla
Rodzin. 120 partnerów, po�ród któ-
rych s¹ gminy Powiatu Soest oraz
oko³o 40 przedstawicieli gospodarki,
22 pa�dziernika br. wziê³o udzia³ w
uroczysto�ci inauguracji dzia³alno�ci
Sojuszu.

£¹cznie ponad 150 przedstawi-
cieli ¿ycia publicznego zosta³o zapro-
szonych przez starostê powiatu So-
est Evê Irrgang. �To pierwszy suk-
ces, który zauwa¿a, ¿e ten zamys³
ju¿ od dawna ma pewne opó�nienie�
� podkre�li³a starosta Eva Irrgang.
Powiat Soest konkuruje z wieloma
regionami i móg³by odnie�æ sukces,
gdyby by³ przyjazny rodzinom.
Miasta i gminy s¹ ju¿ bardzo atrak-
cyjne, trzeba zatem podpatrzeæ roz-
wi¹zania na s¹siednich podwórkach.
Dlatego w³a�nie powo³ano Sojusz
Rodzin w obrêbie powiatu.

Nie ka¿da gmina jest w stanie
ud�wign¹æ w³asny sojusz, mo¿e wiêc
dzia³aæ w strukturze Powiatu. Zwi¹z-
ki i stowarzyszenia wspó³pracuj¹ z
ekspertami z poradni i urzêdów ds.
m³odych. Zwi¹zek na rzecz rodzin
jest znakiem jako�ci powiatu i jego
gmin, jest najlepsz¹ reklam¹. Werner
Bastin, szef Zwi¹zku Rzemie�lników
Hellweg, jako gospodarz, podczas
dyskusji panelowej zwróci³ uwagê, ¿e
wiele przedsiêbiorstw cz³onkowskich
to firmy rodzinne, którym le¿y na
sercu dobro rodziny. Szef firmy Wer-

Poznajemy partnerski powiat Soest

Sojusz Rodzin - 120 partnerów
ner Langer GmbH&Co. KG, Jens
Frommberger, poinformowa³, ¿e jego
90 pracowników pracuje w 30 ró¿-
nych wymiarach zatrudnienia, co
gwarantuje dobre i odpowiedzialne
podej�cie do wykonywanych obo-
wi¹zków.

W czasie spotkania rozmawiano
równie¿ o gie³dzie pomys³ów, która
powinna byæ zbiorem przyk³adów
godnych na�ladowania, a osi¹gniêcia
powinny zostaæ zaprezentowane
podczas Dnia Rodziny, który mia³-
by siê odbywaæ co roku w innym
miejscu. Z uwagi na nieodzowne po-
³¹czeniu rodziny oraz pracy zawo-
dowej proponuje siê rozszerzenie
oferty opieki. Silke Fabian i Stephan
Fuchs z Biura Obs³ugi Zwi¹zku Ini-
cjatyw Lokalnych dla Rodzin, które
od 2004 roku finansowane jest z bu-
d¿etu Ministerstwa ds. Rodzin oraz
z ze �rodków unijnych, podali kilka
interesuj¹cych faktów. W Niemczech
istnieje ponad 500 lokalnych sojuszy
z ponad 13 000 liderów, w�ród któ-
rych 4 000 to przedsiêbiorstwa, któ-
re zarz¹dzaj¹ 5 200 projektami.

Starosta Eva Irrgang zaznaczy³a,
¿e pojêcie rodziny powinno byæ trak-
towane ze szczególnym uwzglêdnie-
niem pokoleñ. Zmiany demograficz-
ne wymagaj¹ nie tylko wytê¿onej tro-
ski o dzieci i m³odzie¿, ale i opieki
nad osobami starszymi.

�Jak mo¿na zapewniæ  zintegro-
wanie ¿ycia rodzinnego oraz zawo-
dowego, je�li bliski krewny wymaga
ci¹g³ej opieki? Równie¿ w tym ob-
szarze musimy znale�æ jak najbardziej
efektywne rozwi¹zania� � mówi³a
starosta Irrgang. Pani starosta nama-
wia³a wszystkich mieszkañców po-
wiatu, w³adze, instytucje i organiza-
cje, by w najbli¿szej perspektywie
mia³y na uwadze wspólne zadanie �
bycie przyjaznym rodzinom.

T³um. Joanna Koszela

Celem konkursu �Najlepsza prze-
strzeñ publiczna województwa opol-
skiego 2008� by³a promocja dobrych
rozwi¹zañ urbanistycznych miejsc
ogólnodostêpnych. W konkursie zor-
ganizowanym  przez Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa Opolskiego po
raz pierwszy, o tytu³ laureata wal-
czy³o sze�æ projektów.

Jury przyzna³o jedn¹ nagrodê i
dwa wyró¿nienia. Nagrodê Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego
za �Najlepsz¹ przestrzeñ� otrzy-
ma³o zagospodarowanie placu tar-
gowego w Le�nicy.

Inwestorem tego projektu by³a
gmina Le�nica, projektantem � zespó³
P.A. NOVA z Gliwic.

Le�nica nagrodzona

Opolszczyzna to region bogaty
w drewniane ko�ció³ki i kaplice � pod
wzglêdem ich ilo�ci plasuje siê na dru-
gim miejscu w kraju. Sporo z nich jest
jednak w nienajlepszym stanie tech-
nicznym; wiele jest s³abo zabezpie-
czonych. O tym, sk¹d wzi¹æ �rodki
na poprawê tego stanu rzeczy, dys-
kutowano w Urzêdzie Marsza³kow-
skim Województwa Opolskiego z
burmistrzami i wójtami gmin, na te-
renie których zlokalizowane s¹ drew-
niane obiekty sakralne.

Z 65 drewnianych ko�ció³ków i
kaplic w 53 brak jest instalacji alar-
muj¹cej o zagro¿eniu, 51 z nich nie
posiada instalacji antyw³amaniowej,
13 jest w bardzo z³ym stanie tech-
nicznym, a w kolejnych dziewiêciu
zauwa¿ano z³y stan techniczny
wnêtrz i zagro¿enie mykologiczne �
tak przed trzema laty oceni³a je spe-
cjalna komisja. W�ród tych najbar-
dziej zagro¿onych nie wymieniono
¿adnego z drewnianych ko�cio³ów z

Jak ratowaæ
drewniane ko�ció³ki

powiatu strzeleckiego, ale przecie¿
�rodki na poprawê ich stanu i zabez-
piecznia s¹ konieczne. Tym bardziej,
¿e upad³ do niedawna promowany
projekt ³¹czenia siê parafii w konsor-
cjum, które mog³oby siê ubiegaæ o
�rodki w ramach programu operacyj-
nego ministra kultury.

Wicemarsza³ek Teresa Karol za-
chêca³a w³adze gmin i powiatów, by
najpierw ubiega³y siê o pieni¹dze na
wykonanie dokumentacji technicznej
przedsiêwziêæ modernizacyjnych
(koszt od 100 do 200 tysiêcy z³o-
tych), a potem aplikowa³y o �rodki
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opol-
skiego lub programu operacyjnego
ministra kultury. Fundusze na rato-
wanie zabytków mo¿na te¿ uzyskaæ
w Programie Operacyjnym Wspó³-
pracy Transgranicznej Republiki
Czeskiej i RP oraz w Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Zespó³ taneczny �Klik� ze Strzelec-
kiego O�rodka Kultury podczas V
Jesiennego Festiwalu Zespo³ów Ta-
necznych Paczków 2008" 14 listo-
pada br. �Tañczyæ ka¿dy mo¿e� zdo-
by³ dwie nagrody: grupa �Klik� 2
zajê³a I miejsce w kategorii wie-
kowej klas I-III, (zespó³ przedsta-
wi³ program: �Taniec motyli�, �Pipi
Lansztrum�), grupa starsza �Klik�
zajê³a IV miejsce w kategorii m³o-
dzie¿y gimnazjalnej i szkó³ �red-
nich (prezentowany program: �Hip-
hop�, �Chwila�)

strona zespo³u: www.klik.art.pl

NAGRODY
dla Zespo³u tanecznego �KLIK�


