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P O W I A T
Gmina Jemielnica
w Srebrnej Setce
Samorz¹dów

dok. ze str. 1

nik oczywicie cieszy nas, bo rze-

wej w Piotrówce i kupione zosta³y

czywicie uda³o siê sporo zrobiæ, ale

do niego meble. Wykonana zosta³a

i stanowi czynnik inspiruj¹cy do dal-

grawitacyjno-cinieniowa kanalizacja

szych dzia³añ.

-

chodniki: w Centawie  wzd³u¿ ulicy

ne! Dziêki temu sfinansowane zo-

Powstañców l. i Jemielnickiej, w Pio-

stan¹ dwa etapy budowy kanalizacji

S T R Z E L E C K I
cechami scharakteryzowa³by siebie wójt Jemielnicy?

trówce  przy ul. Kociuszki, a w Je-

w Jemielnicy.

-

mielnicy  przy ul. Stara Kolonia. Za-

-

wyrazi³em zgodê na kandydowanie

A rok 2004? Bêdzie równie

Jestem konsekwentny. Kiedy

gospodarowalimy teren ma³¹ archi-

owocny pod wzglêdem inwestycji?

na wójta, przywieca³ mi jedne cel 
by ci¹gn¹æ do gminy jak najwiêcej

tektur¹ wokó³ gimnazjum w Jemielni-

-

cy i wykonalimy zaplecze sporto-

mieszkañcy. Lista projektów jest d³u-

rodków unijnych i pomocowych, by

Mamy nadziejê, ¿e tak oceni¹ to

we. Dokoñczona zosta³a kanalizacja

ga. A na niej wspomniana ju¿ kanali-

gmina mog³a siê prawid³owo rozwi-

sanitarna w Centawie, w G¹siorowi-

zacja; budowa ujêcia wody w Jemiel-

jaæ. Jestem autochtonem i mieszkañ-

cach uruchomiona zosta³a oczyszczal-

nicy - odwiert nowej studni ju¿ jest

cem tego terenu zapewne zostanê do

nia mechaniczna cieków i wreszcie 

gotowy. Dalej wymieniæ trzeba chod-

koñca ¿ycia. Chcê wiêc, podobnie jak

zap³acona zosta³a II czêæ nale¿noci

niki w Jemielnicy i G¹siorowicach,

wszyscy, mieszkaæ w jak najlepszych

za wykup kwatery na wysypisku ko-

droga dojazdowa, czy opracowanie

munalnym w Strzelcach Op. Na te

projektu remontu szko³y w Jemielnicy.

Widaæ, ¿e w gminie sporo siê

-

dzia³o i dzieje, ale mo¿e naszym

Kto w gminie zaj-

muje siê opracowywa-

warunkach i w zintegrowanej spo³ecznoci, w której nie ma podzia³ów
na my, wy czy oni. Gdzie niewa¿ne jest, czy kto jest z mniejszoci czy wiêkszoci, czy ¿yje tu od

Czytelnikom przybli¿y Pan to, co

niem wniosków?

-

Od ubieg³ego roku,

nym przybyszem. Na szczêcie u nas

kiedy zosta³ przeorgani-

nie ma ostrych antagonizmów spo-

zowany Wydzia³ Inwe-

³ecznych ani narodowociowych. S¹-

stycji w Urzêdzie Gminy,

dzê jednak, ¿e potrzeba jeszcze jed-

kieruje nim pan Hajduk a

nego pokolenia, by te sprawy prze-

uda³o siê do tej pory zrobiæ.

-

Zacznê mo¿e od wydatkowanej

w okresie tych lat ³¹cznej sumy na
inwestycje  by³o to 11,8 mln z³. Na
pierwszym miejscu wród najwa¿niejszych zadañ w roku 2001, w któ-

do pomocy ma dwie m³o-

rym na inwestycje przeznaczylimy
prawie 3,7 mln z³, wymieniæ nale¿y
budowê w Jemielnicy gimnazjum
oraz pe³ne wyposa¿enie tej placówki. Kolejne, uszeregowane pod wzglêdem wielkoci poniesionych kosztów
to: I etap budowy ruroci¹gu cieków
komunalnych; zakup mechanicznej

Architektura tego budynku przyci¹ga oczy wszystkich przeje¿d¿aj¹cych

sanitarna w Jemielnicy  etap II wraz
z

przy³¹czami

i

rozpoczêlimy III
etap w Centawie;
na skrzy¿owaniu
ul. Szkolnej i Strzeleckiej w Jemielnicy zamontowana
zosta³a sygnalizacja wietlna. Ale to
nie wszystko; dodaæ trzeba do tych
zadañ kolejne: re-

Nowe gimnazjum

mont dachu orod-

oczyszczalni cieków; remont szko-

ka zdrowia, remont wietlicy w Cen-

³y w Barucie oraz nowa nawierzch-

tawie i w tej samej wsi remont przed-

nia bitumiczna drogi w £aziskach.

szkola oraz malowanie budynku

Rok póniej, w 2002, wydatki na in-

Szko³y Podstawowej w Jemielnicy. I

westycje wynios³y 4,7 mln z³. Prze-

wreszcie rok ubieg³y, w którym uda-

prowadzony zosta³ remont kapital-

³o siê nam wykonaæ zatoczkê przy-

ny budynku nr 2 Szko³y Podstawo-

stanku PKS w Piotrówce, po³o¿yæ

wielu pokoleñ, czy te¿ jest niedaw-

sta³y mieæ istotne znaczenie. Dlatego

de osoby: Justynê Klamê

tak zale¿y mi, by na przyk³ad Pio-

i Rados³awa Wojciechow-

trówka zawar³a porozumienie o part-

skiego. Tworz¹ dobry ze-

nerstwie z któr¹ z miejscowoci li-

spó³, nie boj¹ siê nowych

tewskich lub ukraiñskich, a jeli to

wyzwañ. Ale muszê przy-

siê nie uda  bêdziemy mo¿e szukaæ

znaæ, ¿e z³o¿enie wnio-

partnera w Czechach lub na S³owacji.

sków o rodki pomocowe

Na razie jednak niewiele wskazuje na

z SAPARDu to mój po-

to, by mieszkañcy tej wsi byli chêtni

mys³ i zrodzi³ siê doæ

do tego projektu. A to przecie¿ by³o-

przypadkowo. W dodatku

by wspania³e kontynuowanie trady-

przedsiêwziêcia wydalimy kwotê

czas nagli³, bo jeli chcielimy zmie-

cji wielokulturowoci tych ziem. Za-

3,4 mln z³.

le¿y mi te¿, by rozpropagowaæ wa-

-

Trzeba przyznaæ, ¿e imponuj¹-

ciæ siê w terminie, nie mielimy nawet pe³nego miesi¹ca na przygoto-

lory

terenie Waszej gminy nie ma wca-

wanie koniecznych dokumentów i

Wiem, ¿e u nas nie bêdzie zak³adu

projektów. Kiedy wiêc na spotkaniu

przemys³owego zatrudniaj¹cego kil-

ce to zestawienie. Zw³aszcza, ¿e na

le du¿ych zak³adów przemys³owych, z których mo¿na by osi¹gaæ

du¿e wp³ywy. Jak zatem sobie ra-

dzicie z gromadzeniem rodków?

-

turystyczne

naszej

g m i n y.

z zespo³em przedstawi³em propozy-

kaset osób, a wiêc musimy stawiaæ

cjê aplikowania o te rodki  wszy-

na turystykê jako podstawê rozwoju

scy przyjêli j¹ tak, jakby wójt nagle

gminy. Mamy du¿ej klasy zabytki,

zwariowa³. Upar³em siê jednak, ¿e to

walory krajobrazowe, akweny wod-

Szukamy pieniêdzy tam, gdzie siê

bêdzie siê nam op³acaæ. Zabralimy

ne. Dogodne po³o¿enie. Musimy tyl-

da. W roku 2001 otrzymalimy z Elek-

siê ostro do roboty, nie ogl¹daj¹c siê

ko zadbaæ o to, by dobrze to sprze-

trowni Opole kwotê 3,1 mln z³ na

na wolne dni. Przy pomocy firmy

daæ. To musi wi¹zaæ siê tak¿e na przy-

odbudowê i poprawê stanu rodowi-

konsultingowej i naszego projektan-

k³ad z uruchomieniem kilku gospo-

ska; czêæ otrzymalimy z kontraktu

ta  firmy Projprzem z Gliwic  przy-

darstw agroturystycznych; na razie

wojewódzkiego, pozosta³e to rodki

gotowalimy oba wnioski. Oba, jak

mamy jedno. I przecie¿ urz¹d gminy

w³asne i po¿yczka z Wojewódzkiego

ju¿ powiedzia³em, zosta³y zaakcep-

nie wyda polecenia: twórzcie takie

Funduszu Ochrony rodowiska w

towane. Jeden  na pierwszej pozy-

gospodarstwa. To musi byæ inicjaty-

wysokoci prawie 1,8 mln z³. Dodam,

cji, drugi  na pi¹tej wród 13 innych

wa oddolna. W³anie na takie inicja-

¿e bêdziemy siê staraæ o umorzenie

aplikacji. Tego zazdroszcz¹ mi kole-

tywy czekamy. Pozytywne skutki

ostatnich rat. W roku 2003 aplikowa-

dzy wójtowie i burmistrzowie.

takich dzia³añ ju¿ obserwujemy, choæ-

limy z dwoma wnioskami do SA-

-

by przy okazji do¿ynek.

PARDu i oba zosta³y zakwalifikowa-

Jak Pan mówi  jest Pan cz³o-

wiekiem upartym. Jakimi innymi

Rozmawia³a Marta Górka

Wizyta (nie)kontrolowana
Zgodnie z nowymi przepisa-

sprawnoci oraz w osoby ca³ko-

mi mo¿esz spodziewaæ siê w

wicie niezdolne do pracy i niezdol-

skiej. Przyjd¹ we dwóch. W pro-

Zwolnienie przys³uguje tak¿e w

domu kontrolerów z Poczty Pol-

ne do samodzielnej egzystencji.

zyjne odbieraj¹ za pomoc¹ karty

telewizyjnej zainstalowanej w
komputerze, oraz s³uchacze audy-

cji radiowych, którzy odbieraj¹

Jak to wygl¹da na naszym tere-

nie?

Jak poinformowa³ nas Ry-

gu oka¿¹ pe³nomocnictwa i za-

osobom o sta³ej lub d³ugotrwa³ej

programy radiowe dziêki wbudo-

szard £yczko, Zastêpca Dyrek-

casz abonament radiowo-telewi-

darstwie rolnym, którym przys³u-

odbiornikowi radiowemu lub za

Kêdzierzynie-Kolu:

¿¹daj¹, by udowodni³, ¿e op³azyjny. Jeli nie p³acisz, ukarz¹

niezdolnoci do pracy w gospo-

guje zasi³ek pielêgnacyjny, jak

ciê mandatem. Jeli go nie za-

równie¿ w osobom, które otrzy-

wie urz¹d skarbowy. Oczywicie

cjaln¹ z pomocy spo³ecznej.

rodzi podejrzenia, ¿e co ukry-

nie¿ p³aciæ m.in. w nies³ysz¹cy, u

ciæ. Ale tylko wtedy, kiedy jeste

g³uchotê lub obustronne upole-

Kto nie musi p³aciæ?

kracza 15 proc., a tak¿e w inwali-

p³acisz  bêdziesz mia³ na g³o-

 mo¿esz ich nie wpuciæ. Ale to
wasz. Oczywicie mo¿esz nie p³ado tego uprawniony.

Warto pamiêtaæ, ¿e doæ du¿a

grupa osób jest zwolniona z p³a-

cenia abonamentu RTV. Do nich

nale¿¹ seniorzy, którzy ukoñczyli

75 lat. S¹ to te¿ m.in. w inwalidzi I

grupy

w

osoby

znacznego

zaliczone

stopnia

do

niepe³no-

muj¹ sta³y zasi³ek lub rentê so-

wanemu w telefon komórkowy

porednictwem internetu.

tora  G³ówny Ksiêgowy RUP w

03 Dyrektora Generalnego Poczty

-

w sprawie przeprowadzania przez

W maju 2004 r. powo³any zo-

sta³ nowy sk³ad zespo³ów kontroli

Pocztê Polsk¹ kontroli obowi¹zku

stracji odbiorników RTV. Przeszko-

dawania decyzji administracyj-

w naszym mieszkaniu lub firmie

s¹ wród nich listonosze, asy-

których stwierdzono ca³kowit¹

znajduje siê radio lub telewizor.

dzenie s³uchu oraz w niewidomi,

taæ tak¿e o obowi¹zku rejestracji

Doda³ równie¿, ¿e musimy pamiê-

wykonywania obowi¹zków reje-

lonych zosta³o 22 kontrolerów, a

stenci, kierownicy oraz naczelnicy urzêdów. Ka¿da z tych osób

posiada upowa¿nienie do prowa-

których ostroæ wzroku nie prze-

radia lub telewizora samochodo-

dzenia kontroli, wydane przez

dzi wojenni i wojskowi (na pod-

biorników te¿ trzeba p³aciæ abona-

Terenem dzia³ania kontrolerów

stawie specjalnej ustawy z 1974

wego. Za u¿ytkowanie takich od-

Dyrektora RUP.

ment, poniewa¿ samochód jest

objêty zosta³ obszar Rejonowego

lub firmy. Mo¿emy mu jednak nie

Kolu, czyli szeæ powiatów: kê-

czêci¹ gospodarstwa domowego

Abonamentu nie musz¹ p³aciæ

prawo nie wpuciæ kontrolera

Gdy nie p³acisz abonamentu

pocztowego do domu.

laj¹cych op³aty za u¿ywanie nie-

z a r e j e s t r o wa n e g o o d b i o r n i k a )

wynosi: za radio i telewizor  462

z³, za samo radio  148,50 z³.

Od maja do koñca lipca na te-

renie wspomnianych szeciu po-

wiatów przeprowadzono ju¿ 300

rejestracjê odbiorników RTV. Karê

dzierzyñski, nyski, strzelecki, g³ub-

tak¿e ci, którzy programy telewi-

nych I Instancji nakazuj¹cych re-

jestracjê odbiorników oraz usta-

k o n t r o l i . Wy d a n o

pokazywaæ wyposa¿enia naszego
samochodu, podobnie jak mamy

rejestracji odbiorników RTV i wy-

Urzêdu Poczty w Kêdzierzynie-

ny na tak¹ uprzywilejowan¹ osobê, to nie uiszcza op³at.

Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r.

Jak w tym miesi¹cu poinformowa³

rzecznik Poczty Polskiej Marcin

zobowi¹zany jest sprawdziæ, czy

r.) i w niektórzy kombatanci. Jeli

Kara za u¿ywanie niezareje-

strowanego odbiornika (podsta-

wa prawna: Zarz¹dzenie Nr 125/

Anaszewicz: Kontroler pocztowy

Za radio i TV nie musz¹ rów-

wiêc odbiornik jest zarejestrowa-

Kary s¹ wysokie

11

decyzji

pierwszej instancji nakazuj¹cych

czycki, krapkowicki i prudnicki.

na³o¿ono na 11 osób i tylko jedno

musisz liczyæ siê z na³o¿eniem kar.

nie.

odwo³anie rozpatrzono pozytyw/k.e/

