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POWIAT STR Z E LE C K I

Na co wydano pó³tora miliona z³otych?

OPIS INWESTYCJI

Nowoczesne piece retortowe
Kompleksowa modernizacja
systemu cieplnego SOSW w Lenicy  ograniczenie niskiej emisji to najwiêksza inwestycja powiatu strzeleckiego w roku 2006.
Jej realizacja sta³a siê mo¿liwa
dziêki pozyskaniu dofinansowana ze
rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud¿etu Pañstwa w ramach 3 priorytetu Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Ogó³em wartoæ zadania zamknê³a siê kwot¹ 1 670 318,99
z³otych, w tym dofinansowanie ze
rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wynios³o
1 084 510,32 z³, a z Bud¿etu Pañstwa
144 642,67 z³.
Losy inwestycji wa¿y³y siê d³ugo  wniosek o dofinansowanie z³o-

wymaga³o kompleksowej modernizacji systemu cieplnego. Jednostka prowadzi dzia³alnoæ opiekuñczo-wychowawcz¹ i edukacyjn¹ dla ponad
70 uczniów z terenu województwa
opolskiego i ociennych - realizacja
inwestycji by³a niezbêdna równie¿ w
celu zapewnienia im wymaganych
standardów cieplnych. Opisany stan
by³ uci¹¿liwy zarówno dla wychowanków SOSW jak i dla mieszkañców miasta.
W ramach projektu zlikwidowano 6 kot³ów opalanych wêglem i koksem i zast¹piono je 3 wysokosprawnymi kot³ami retortowymi na wêgiel
groszek (2 kot³y o mocy 300 kW i
jednym o mocy 100 kW). Ponadto
zmodernizowano jeden istniej¹cy
kocio³ (regulator pogodowy oraz za-

Kolejna inwestycja zakoñczona

Nowy system grzewczy to czystrze powietrze ni¿sze koszty i lepsze warunki dla
podopiecznych SOSW

Oficjalne stroje nie powstrzyma³y nikogo od zwiedzenia kot³owni
¿ono w maju 2005 roku, a w rok póniej otrzymano pozytywn¹ decyzjê
Zarz¹du Województwa Opolskiego.
Sama inwestycja zosta³a zrealizowana bardzo szybko, w ci¹gu nieca³ych
trzech miesiêcy (od sierpnia do padziernika 2006 roku).
Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Lenicy zaopatrywany by³ w energiê ciepln¹ i ciep³¹ wodê
u¿ytkow¹ przez 6 kot³ów. Niska
sprawnoæ tych urz¹dzeñ oraz bardzo z³y stan techniczny sieci co i cwu
na terenie orodka skutkowa³y wysokim zu¿yciem paliw sta³ych, a co
za tym idzie wysok¹ emisj¹ zanieczyszczeñ do atmosfery. Rocznie
spalane by³o 358,2 tony opa³u (co
powoduje emisje CO2 - 787,97 tony,
SO2 - 4,59 tony, py³ów - 6,41 tony).
Jednostka ta po³o¿ona jest w miecie
Lenica, w bezporednim s¹siedztwie
otuliny Parku Krajobrazowego Góra
w. Anny. Ograniczenie tych emisji

wór czterodrogowy), wymieniono
sieci przesy³owe oraz grzejniki. W
celu likwidacji kot³a parowego urz¹dzenia dotychczas przez niego zasilane (magiel, kot³y kuchenne) zosta³y zast¹pione elektrycznymi. Rezultatem realizacji projektu jest likwidacja 3 róde³ niskiej emisji.
Szczegó³owe rezultaty realizacji
zadania to:
- redukcja zanieczyszczeñ emitowanych do atmosfery (w przeliczeniu na SO2 efekt roczny 16,3 tony)
- ograniczenie zu¿ycia paliw sta³ych
(o 148,5 tony rocznie)
- ochrona powietrza na obszarze
Parku Krajobrazowego Góra w.
Anny
- zapewnienie bezpieczeñstwa
energetycznego dla obiektów SOSW
w Lenicy na okres 15-20 lat.
- obni¿enie wydatków wi¹¿¹cych
siê z prowadzeniem gospodarki cieplnej SOSW

W miniony pi¹tek, 5 stycznia
2007 roku, w Specjalnym Orodku Szkolno Wychowawczym w
Lenicy zebra³a siê kilkunastoosobowa grupa goci, by wspólnie
dokonaæ uroczystego oddania do
u¿ytku zmodernizowanego systemu grzewczego kompleksu.
Wród goci znaleli siê miedzy
innymi: Józef Koty  Wicemarsza³ek Województwa Opolskiego, Jan
Chabraszewski  dyrektor Gabinetu
Wojewody Opolskiego, Katarzyna
cipieñ  Dyrektor Wydzia³u Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
Nie zabrak³o równie¿ gospodarzy: dyrektora Orodka Ryszarda
Baszuka, Starosty Józefa Swaczyny,
Wicestarosty Waldemara Gaidy i realizatorów projektu: Arnolda Przepiórkowskiego  wspó³w³aciciela firmy AGP Technika Grzewcza (wykonawcy zadania) oraz Henryka
Rudnera  inspektora nadzoru. Zebrani pokrótce zapoznali siê z zakresem zadania oraz przebiegiem realizacji a nastêpnie wybrali siê, by zwie-

dziæ obiekty SOSW i przeci¹æ wstêgê.
Poniewa¿ spotkanie odby³o siê
w momencie gdy zapadaj¹ decyzje
dotycz¹ce mo¿liwoci pozyskiwania
rodków unijnych w kolejnych siedmiu latach, swobodna rozmowa szybko zmieni³a siê w dyskusjê o podziale rodków przeznaczonych dla
Opolszczyzny i potrzebach samorz¹dów i ich jednostek.

Starostowie skorzystali z okazji,
by w³adzom wojewódzkim przedstawiæ swoje obawy, zwi¹zane z mocnym ograniczeniem zakresu zadañ
w³asnych powiatu, które mog³yby
otrzymaæ wsparcie w kolejnych latach.
Szczególne obawy budzi³o wy³¹czenie z finansowania pomocy spo³ecznej, szkolnictwa specjalnego i
szkolnictwa ponad gimnazjalnego
oraz proponowany podzia³ rodków
w ramach priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO). W odpowiedzi wicemarsza³ek Koty przypomina³, ¿e Zarz¹d Województwa
musi dokonywaæ wyborów balansuj¹c pomiêdzy mo¿liwociami finansowymi a potrzebami regionu.
Zaproponowa³ by dalsz¹ dyskusjê przenieæ na 11 stycznia, kiedy w
starostwie strzeleckim odbêdzie siê
spotkanie samorz¹dowców, na którym omówione zostan¹ za³o¿enia
RPO WO.
Realizacjê z tego spotkania znajd¹
Pañstwo w kolejnym wydaniu dwutygodnika.
BB

