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Innym tematem jaki poruszano
na spotkaniu by³o korzystanie z od-
nawialnych �róde³ energii. Dr Jörg
Scholtes z Wy¿szej Szko³y Technicz-
nej Westfalii omówi³ sposób, w jaki
z takich �róde³ korzysta siê w regio-
nie Hellweg, gdzie pod nazw¹ Kon-
Werl 2010 stworzono ca³y system za-
rz¹dzania energi¹ otrzymywan¹ z
biomasy, wiatru i s³oñca.

Ciekaw¹ dzia³alno�æ prowadzi w
Soest Rodzina Kolpinga. Otó¿ zaj-
muje siê ona prowadzeniem centrum
edukacyjnego, które �wiadczy pomoc
w poszukiwaniu pracy osobom z
problemami. Oferta sk³ada siê ze
szkolenia zawodowego i kwalifiku-
j¹cego (szkolenia, kursy, pomoc i ko-
repetycje dla m³odzie¿y) oraz bez-
po�redniej opieki i pomocy w po-
szukiwaniu pracy.  W tej dziedzinie
Rodzina Kolpinga chcia³aby wspó³-
pracowaæ z instytucj¹ w naszym po-
wiecie �wiadcz¹c¹ podobne us³ugi.

Na spotkaniu z w³adzami powia-
tu Soest omawiana by³a tak¿e impre-
za kulturalna - �wiêto Foyer - orga-
nizowana ju¿ po raz 15. W tym roku
has³em bêdzie �60 lat pokoju w Eu-
ropie�. Mimo to w centrum zaintere-
sowania bêdzie jednak nie tylko rocz-
nica zakoñczenia wojny, ale wyda-
rzenia w okresu powojennego. W
zwi¹zku z tym w Soest my�li siê nad
artystycznym przedstawieniem tego
motta. Nawi¹zano ju¿ kontakt z ar-

Z wizyt¹ w Soest

tyst¹ malarzem, który zdeklarowa³
siê przedstawiæ ten temat w formie
fresku na budynku starostwa w So-
est.

Na tegorocznym �wiêcie Foyer
planowany jest równie¿ polski ak-
cent. Uroczysto�ci ods³oniêcia fresku
ma towarzyszyæ wystêp zespo³u z
powiatu strzeleckiego. Poza tym
Tina Stroheker, która czytaæ bêdzie
swoj¹ ksi¹¿kê �Polnisches Journal�.
Oprócz tego w galerii w holu wej-
�ciowym zorganizowana zostanie
wystawa grafik Rogera Loewiga, upa-
miêtniaj¹ca �godzinê zero� w maju
1945 r.

Starosta Riebniger z dum¹ pre-
zentowa³ w siedzibie strarostwa tzw.
BürgerService � wydzia³ nowatorski
i postêpowy nawet na warunki nie-
mieckie. W tym miejscu, w bardzo
krótkim czasie petent, równie¿ w
soboty, mo¿e za³atwiæ najpotrzeb-
niejsze sprawy np.: prawo jazdy, re-
jestracjê pojazdów, stypendia ró¿ne-
go, wszelkie op³aty i wiele innych.
Pracuj¹cy tam urzêdnicy udzielaj¹
równie¿ skrótowych informacji (tak-
¿e telefonicznie)w innych sprawach,
a tak¿e doradzaj¹ gdzie w starostwie
mo¿na za³atwiæ dan¹ sprawê.

W trakcie wizyty zwiedzono
tak¿e archiwum powiatowe, gdzie go-
�cie zapoznali siê z histori¹ powiatu
Soest i  izbê regionaln¹ Strzelec Opol-
skich.
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Jak zwykle do�æ burzliwy prze-
bieg mia³o spotkanie w³adz powia-
towych i gminnych z mieszkañca-
mi Zawadzkiego, które odby³o siê
21 lutego w zawadczañskim kino-
teatrze. Ze strony samorz¹dowców,
oprócz gospodarzy (wiceburmistrz
Mariusz Stachowski) w spotkaniu
bra³ udzia³ starosta strzelecki Jó-
zef Swaczyna, radni gminni i po-
wiatowi. Go�ciem by³ równie¿ dy-
rektor strzeleckiego szpitala po-
wiatowego, Marian Kreis.

Pierwsz¹ czê�æ spotkania zdomi-
nowa³y sprawy gminy Zawadzkie �
szczególnie jej trudnej sytuacji bud¿e-
towej. Szczegó³y i zawi³o�ci bud¿etu
przedstawi³a skarbnik gminy Karina
Nowak. Zawadzkie jest powa¿nie za-
d³u¿one, sp³ata odsetek w tym roku
wyniesie ponad 950 tys. z³. Jedyn¹
inwestycj¹, jaka w tym roku zaplano-
wana zosta³a w gminie to przygoto-
wanie dokumentacji technicznej na
budowê kanalizacji sanitarnej, za kwotê
650 tys. z³.

W takiej sytuacji gmina nie mo¿e
równie¿ liczyæ na powa¿ne wsparcie
ze �rodków pomocowych Unii Euro-
pejskiej, bowiem jak wiadomo zasad¹
dzia³ania tych funduszy jest zwrot
czê�ci poniesionych nak³adów, a nie
pe³ne finansowanie inwestycji, bez
udzia³u w³asnego samorz¹du. Podob-
nie rzecz siê mia³a ju¿ w roku ubie-
g³ym, bowiem w Zawadzkiem zreali-

zowano projekty oparte o fundusze
zewnêtrzne w wysoko�ci ok. 200 tys.
z³, g³ównie o�wiatowych i tzw. miêk-
kich, czyli takich które nie wymaga³y
anga¿owania pieniêdzy z bud¿etu sa-
morz¹du.

Wiceburmistrz M. Stachowski (w
zastepstwie chorego burmistrza Wer-
nera Ma³ka) stara³ siê zapewniæ miesz-
kañców, ¿e samorz¹d usilnie pracuje
nad popraw¹ sytuacji w gminie, ale
dopóki nie zostanie sp³acone zad³u-
¿enie, trudno mówiæ o jakich� zna-
cz¹cych inwestycjach. Burmistrz na-
wo³ywa³ do zachowania rozs¹dku
oraz cierpliwo�ci. Przypomina³, ¿e
trzeba realnie patrzeæ na mo¿liwo�ci
bud¿etu.

Kolejnym pal¹cym punktem spo-
tkania by³a sprawa Zak³adu Opiekuñ-
czo-Leczniczego w Zawadzkiem,
Mieszkañcy wra¿aj¹ ci¹gle swoje za-
niepokojenie faktem, ¿e zarówno licz-
ba, jak i waga placówek s³u¿by zdro-
wia jest w tej gminie co najmniej pro-
blematyczna. Dyrektor strzeleckiego
szpitala Mariam Kreis wyja�ni³, jaka
jest w chwili sytuacja podleg³ych mu
placówek (w tym zwadczañskiego
ZOL-u), oraz na czym polega efek-
tywna reforma tych¿e placówek.

Wtórowa³ mu starosta Józef Swa-
czyna. Z danych przytaczanych
przez dyr. Kreisa wynika, ¿e ZOL
nawet przy pe³nym �ob³o¿eniu� nie
by³by w stanie pokryæ swoich wy-
datków. Na dodatek zgodnie z nowy-
mi przepisami, tego typu placówkom

zosta³y postawione wysokie wyma-
gania techniczne, a tych budynek
obecnie nie spe³nia (choæby winda,
której koszt budowy wycenia siê na
450 tys. z³.) Dyrektor Kreis opisa³
zgromadzonym przyk³adowy spo-
sób na wyj�cie z �pata zdrowotne-
go�, jak mia³ miejsce w Grodkowie,
gdzie na bazie zlikwidowanego
ZOL-u przy wspó³pracy lekarzy, sa-
morz¹du i NFZ powsta³ dobry o�ro-
dek zdrowia. M.Kreis stwierdzi³
równie¿, ¿e dla Zawadzkiego nie ma
innej drogi, jak tylko bardzo prze-
my�lana i sprawnie przeprowadzo-
na reorganizacja s³u¿by zdrowia.

W dyskusji, jak pó�niej mia³a
miejsce nie zabrak³o g³osów o cha-
rakterze szerszym, ni¿ problemy
gminy czy powiatu. Mieszkañcy
nawo³ywali m.in. do lustracji
wszystkich samorz¹dowców, ale
tak¿e do budowy gimnazjum bez
wzglêdu na sytuacjê demograficzn¹
gminy, rozliczenia samorz¹du z
obietnic przedwyborczych, pada³y
pytania o zabiegi wokó³ pozyska-
nia wiêkszych inwestorów, wokó³
zdobywania �rodków unijnych. Nie
zabrak³o utyskiwañ na stan dróg w
gminie.

Spotkanie, które mog³oby trwaæ
do pó�nych godzin nocnych pod-
sumowaæ mo¿na zdaniem, ¿e pro-
blemów Zawadzkie ma zapewne tak
samo du¿o jak inne gminy, a ich roz-
wi¹zanie nie jest wcale takie proste...
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Skromny bud¿et,
k³opot z ZOL-em i... lustracja

Departament Koordynacji Pro-
gramów Operacyjnych Zarz¹du Wo-
jewództwa Opolskiego zwróci³ siê
do samorz¹dowców szczebla gmin-
nego i powiatowego z pro�b¹ o wy-
ra¿enie opinii na temat projektu
Kontraktu Wojewódzkiego na lata
2005-2006.

Pomijaj¹c ju¿ fakt bardzo krótkie-
go terminu pozostawionego adresatom
pro�by na analizê projektu i wyra¿e-
nie opinii, co mo¿e sugerowaæ raczej
ma³e zainteresowanie t¹ ocen¹, z do-
kumentów nie wynika, o jakich kwo-
tach zarezerwowanych w kontrakcie
dla samorz¹dów lokalnych mowa. Za-
równo bowiem aktualny Program Roz-
woju Województwa Opolskiego, jak i
wynikaj¹cy z niego Kontrakt Woje-
wódzki wyra�nie wskazuj¹, ¿e wiêk-
szo�æ �rodków skierowanych bêdzie,
z uzasadnieniem - �dla jednostek o zna-
czeniu regionalnym� � do instytucji
podlegaj¹cych formalnie Zarz¹dowi
Województwa. W takiej sytuacji rze-
czywi�cie do�æ trudno znale�æ prze-
konywuj¹cy zwi¹zek priorytetów
Kontraktu Wojewódzkiego z naczeln¹
my�l¹ programu rozwoju wojewódz-
twa, który ma byæ, zdaniem jego twór-
ców, ukierunkowany na: Wspieranie
rozwoju spo³eczno-gospodarczego re-
gionu dla wzmocnienia jego konkuren-
cyjno�ci i wzrostu poziomu ¿ycia jego
mieszkañców.

Gminni i powiatowi samorz¹dow-
cy, dobrze ju¿ zorientowani i do�wiad-
czeni w zdobywaniu np. funduszy po-
chodz¹cych z Unii Europejskiej
twierdz¹, ¿e na np. remont elewacji fil-
harmonii w Opolu mo¿na by znale�æ
pieni¹dze w³a�nie tam, natomiast roz-
wojowi spo³eczno gospodarczemu re-

Niejasny kontrakt
wojewódzki

gionu znacznie bardziej pomog³yby
inwestycje choæby w bardzo marn¹
infrastrukturê drogow¹, zw³aszcza tê
³¹cz¹c¹ województwo w autostrad¹...

Oto co na ten temat powiedzia³
burmistrz Strzelec Op. Krzysztof
Fabianowski:

- Pomijaj¹c kwestiê terminu (doku-
ment trafi³ do nas w pi¹tek 28 stycz-
nia, a wiêc na niezbêdne analizy i kon-
sultacje pozosta³y praktycznie 3 dni),
zwracaj¹ uwagê kwestie merytorycz-
ne Z dokumentu wynika, ¿e wiêk-
szo�æ �rodków trafi do  instytucji
powi¹zanych i podleg³ych w³adzom
regionalnym: wojewódzkich specja-
listycznych zak³adów opieki zdro-
wotnej, filharmonii i teatru oraz �in-
stytucji kszta³cenia jêzykowego na-
uczycieli na poziomie licencjackim�
(zapewne chodzi o Nauczycielskie
Kolegium Jêzyków Obcych  podle-
g³e zarz¹dowi województwa).

W tej sytuacji zasadne jest pyta-
nie: jaka skala �rodków z 9,25 mln
z³otych  bêdzie przedmiotem rzeczy-
wistego konkursu, skoro wiêkszo�æ
�rodków zosta³o ju¿ �w  przedbie-
gach� rozdzielona miêdzy instytucje
podleg³e samorz¹dowi wojewódzkie-
mu? Milion, dwa, mo¿e trzy miliony
z³otych? Gdyby z puli kontraktu
wydzieliæ �rodki, które nie mog¹ byæ
rozdzielone  pomiêdzy instytucje
podlegle zarz¹dowi województwa,
sytuacja by³aby znacznie bardziej
przejrzysta. I bardziej uczciwa. Inne
zapisy te¿ budz¹ nasze w¹tpliwo�ci,
a ze szczegó³ami Czytelnicy mog¹ siê
zapoznaæ na stronie internetowej na-
szego urzêdu.

Izostal S.A. funkcjonuje na rynku
od 1993 r. Jest uznanym producen-
tem izolacji antykorozyjnej na ru-
rach stalowych, przeznaczonych do
budowy ruroci¹gów gazowych i naf-
towych. W roku 1999 spó³ka uru-
chomi³a drugi zak³ad i wprowadzi³a
na rynek pe³n¹ gamê rur polietyle-
nowych do budowy sieci gazo-
wych, wodoci¹gowych, kanalizacyj-
nych i telekomunikacyjnych.

Nowoczesna technologia, wy-
kwalifikowana kadra oraz jako�æ wy-
robów potwierdzona certyfikatami
i aprobatami technicznymi, wyda-
nymi przez polskie i zagraniczne jed-
nostki certyfikuj¹ce, sytuuje Izostal
w czo³ówce polskich firm o podob-
nym profilu produkcji.

Spó³ka Izostal, zatrudniaj¹ca 87
osób, osi¹gnê³a w 2004 roku ponad
1 mln z³ zysku przy przychodach
przekraczaj¹cych 38 mln z³otych.

Na rok 2005 zarz¹d spó³ki pro-
gnozuje zwiêkszenie przychodów o
ponad 30% oraz osi¹gniêcie wiêk-
szego zysku. I - co bardzo istotne w
gminie Zawadzkie - zwiêkszenie za-
trudnienia.

Stalprofil S.A. od swojego powsta-
nia, tj. od 1988 roku, zwi¹zany
jest z krajow¹ bran¿¹ hutnicz¹.
Obecnie zajmuje pozycjê czo³owe-
go dystrybutora stali w Polsce, ofe-
ruj¹c g³ównie wyroby i pó³wyroby
hutnicze, a tak¿e surowce do pro-
dukcji hutniczej. Uzupe³nieniem
oferty handlowej w zakresie ob-
rotu towarowego s¹ �wiadczone
przez spó³kê us³ugi centrum ser-
wisowego.

W roku 2004 jego zysk wyniós³ 45
mln z³, przy przychodach 630 mln
z³otych.

Stalprofil
w Izostalu
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Szanowny Pan
Józef Swaczyna
Starosta Powiatu Strzeleckiego

Zarz¹d Okrêgu Zwi¹zków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
By³ych Wiê�niów Politycznych w Opolu dokona³ oceny ca³okszta³tu swej
dzia³alno�ci w 2004 roku. W ocenie tej du¿o miejsca po�wiêcono pomocy
udzielanej naszym terenowym ogniwom przez w³adze administracyjne, rz¹-
dowe i samorz¹dowe oraz jednostki wojskowe.
Pomoc ta wynika z Ustawy o kombatantach z 24 stycznia 1991 roku, w
której stwierdza siê, ¿e �Kombatantom nale¿y siê g³êboki szacunek wszyst-
kich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji pañstwo-
wych, samorz¹dów terytorialnych i organizacji spo³ecznych�.

Kierowany przez Pana Urz¹d w pe³ni realizuje te szlachetne ustalenia w
odniesieniu do Kombatantów. Nasi cz³onkowie wysoko ceni¹  okazywan¹
im ¿yczliwo�æ, zrozumienie potrzeb, opiekê i pomoc we wszystkich dzie-
dzinach dzia³alno�ci statutowej.

Ten serdeczny stosunek do weteranów wszystkich frontów walki w
pe³ni doceniany jest przez nasz¹ organizacjê. Szczególnie uwidoczni³o siê to
w obchodach zakoñczenia II wojny �wiatowej, 60 rocznicê bitwy pod Mon-
te Cassino i powstania warszawskiego oraz dnia �Weterana Walk o Wolno�æ
i Niepodleg³o�æ Ojczyzny�.
  W licznych uroczysto�ciach organizowanych z tej okazji wykaza³ Pan
du¿y szacunek i uznanie tym, którzy nie szczêdzili krwi w walce o wolno�æ
i niepodleg³o�æ Polski.

Za to wszystko co Pan osobi�cie i kierowany przez Pana Urz¹d uczyni³
dla naszej kombatanckiej rodziny, proszê przyj¹æ wyrazy uznania i podziê-
kowania.

Tutejszy Zarz¹d wierzy, i¿ w Nowym 2005 roku, w  roku 60 rocznicy
zakoñczenia II wojny �wiatowej, ten serdeczny stosunek do kombatantów
nie zmieni siê, za co wyra¿am s³owa podziêkowania.
  Jednocze�nie ¿yczê Panu dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach
dzia³ania dla dobra spo³eczno�ci administrowanego terenu, pe³nej satysfak-
cji z pracy na tak wa¿nym i odpowiedzialnym stanowisku, zachowania na
d³ugie lata dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym
i rodzinnym.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku i kombatanckim pozdrowieniem.

Opole, luty 2005r.

Za Zarz¹d
Prezes p³k mgr Stefan Szelka


