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Gdyby nie ta kropla,
nie by³oby morza

dok. ze str. 1

- Oczywicie by³em na tym balu
14 stycznia, jak¿ebym móg³ nie byæ,
skoro jako starosta obj¹³em nad nim
honorowy patronat  mówi Józef
Swaczyna.  Co roku bywam, a zabawa jest coraz lepsza. Mo¿e o tym
wiadczyæ fakt, ¿e wyje¿d¿a³em
stamt¹d ok. 3.15 (bal trwa³ od 19.00)
i by³em jednym z pierwszych! Najwytrwalsi bawili siê do szóstej rano!
A przy tej okazji zrobilimy dobry
uczynek: wspomoglimy choæ trochê
mieszkañców franciszkañskiej parafii w Afryce. Na aukcji wystawiono
przywiezione stamt¹d wyrzebione
w drewnie figurki, ³añcuszki, koció³
malowany na szkle... Rywalizacja
by³a ostra, ale warto by³o wzi¹æ w
niej udzia³. Cel zbiórki  wybudowanie w dla afrykañskich podopiecznych franciszkanów spichlerza na

Ojciec Krystian Pieczka

zbo¿e. Ojciec Krystian, który wróci³
stamt¹d, sporo opowiada³ o pracy misjonarzy, o warunkach ¿ycia, o dzieciach... Gdy us³ysza³em, jak biednie
siê tam ¿yje, ¿e tam p³aci siê przez
ca³y okres nauki w szkole, od podstawówki, postanowi³em do³¹czyæ
do grona tych, którzy naukê tych
dzieci wspomagaj¹. Czterdzieci euro
nie jest du¿¹ kwot¹  a tyle kosztuje
tam ca³y rok nauki w szkole podstawowej.

- Burkina Faso jest jednym z najbiedniejszych krajów wiata (na licie ONZ licz¹cej 161 krajów znajduje siê na 158 miejscu): roczny dochód to 480 euro na g³owê. Nasza
misja w Korsimoro funkcjonuje od
trzech lat i obejmuje teren ok. 50 km
kw. Pracuje tam dwóch Polaków: o.o.
Rafa³ Segiet i Robert Jurzysta oraz
brat Maurice Sawadogo (Afrykanin)
 mówi o. Krystian Pieczka, który
jeszcze wiêta Bo¿ego Narodzenia
spêdza³ w Afryce.  Trzeba by³o widzieæ ten autentyczny w oczach dzieci zachwyt: dosta³y po dwa-trzy cukierki, ale to nie iloæ by³a dla nich
wa¿na, a sam fakt, ¿e otrzyma³y podarunek. Ten wyraz oczu wynagradza wszystko.
- Nasza misja to jedyna placówka,
która stara siê rozwin¹æ jak¹ pomoc
w tamtej okolicy. Dochód z aukcji na
ostatnim balu, na którym gocilimy
100 par, wyniós³ 9.170 z³. To du¿o 
pokryje jedn¹ trzeci¹ kosztów budowy spichlerza, którego pojemnoæ
przewidujemy na ok. 80 ton. Taki
zapas zabezpieczy mieszkañców
parafii przed spekulacjami (na przednówku ceny zbo¿a wzrastaj¹ niemal
6-krotnie). Bardzo serdecznie chcê w
tym miejscu podziêkowaæ wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê balu, który co roku organizujemy
z myl¹ o konkretnej misji.
- Zachêca³em równie¿ jego uczestników do otoczenia pomoc¹ finansow¹ edukacji dzieci. Koszt nauki jednego dziecka wynosi ok. 40 euro w
szkole podstawowej i ok. 150 euro w
gimnazjum. Zasady pomocy s¹ jasne:
pomoc przeznaczona jest dla konkretnego dziecka i wy³¹cznie na jego
naukê, jedna rodzina z Polski opiekuje siê jednym dzieckiem. Ka¿dy,
kto chce wspomóc dziecko, mo¿e
przed³u¿yæ umowê na kolejny rok, a
jeli po roku pomocy kto chce rozwi¹zaæ  powinien to zrobiæ z 2-3miesiêcznym wyprzedzeniem. Zasady s¹ podobne do adopcji na odleg³oæ, a ze wszystkimi szczegó³ami
mo¿na siê zapoznaæ na stronie
www.osrmis.ofm.pl
- Mamy ju¿ 47 rodzin (woj. l¹skie, opolskie, tak¿e z naszego powiatu) finansuj¹cych edukacjê naszych podopiecznych. Liczê, ¿e teraz bêdzie ich nieco wiêcej.
- Po co to robimy, skoro nie jestemy w stanie zaspokoiæ wszystkich
potrzeb? Odpowiem na to s³owami
Matki Teresy z Kalkuty: gdyby nie
ta jedna kropla, nie by³oby ca³ego
morza.
mg

Dzieci z Burkina Faso pisza listy do swoich polskich opiekunów. To ostatnia
porcja korespondencji

POWIAT STR Z E LE C K I
Konferencja w Izbicku

O tañszych i lepszych drogach

Czy drogi gminne i lokalne mo¿na budowaæ szybciej, lepiej i taniej?  na to pytanie starali siê
znaleæ odpowied uczestnicy
konferencji drogowej, która odby³a siê 15 stycznia b.r. w Izbicku.
Zosta³a zorganizowana pod egid¹
Starosty Strzeleckiego i firmy WIBEX
w kompleksie pa³acowym w Izbicku. Licznie zaproszeni goci, reprezentuj¹cy samorz¹dy gminne i powiatowe województwa opolskiego,
jak równie¿ honorowi uczestnicy z
marsza³kiem województwa opolskiego na czele, mieli okazjê zapoznaæ
siê z nowymi technologiami budowy,
przebudowy oraz remontów dróg w
piêknym otoczeniu oraz scenerii
wnêtrz ju¿ prawie odbudowanego
zamku.
Potrzeby w zakresie remontów
okresowych oraz przebudowy dróg
samorz¹dowych s¹ bardzo du¿e, w
przypadku naszego powiatu a¿ 55%
wszystkich dróg powiatowych wymaga nak³adów inwestycyjnych. Skala potrzeb nie znajduje jednak odniesienia w bud¿etach samorz¹dów, zasady finansowania  szczególnie dróg
powiatowych, s¹ dalece oderwane od

Kolejny
respirator
ju¿ pracuje

Respirator, urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce oddychanie, to jeden z najbardziej donios³ych wynalazków w
medycynie. Jego ojcem jest Philip
Drinker z Uniwersytetu Harvarda w
Cambridge ko³o Bostonu.
To ¿elazne p³uco po raz pierwszy zastosowano w 1928 roku na oddziale dzieciêcym bostoñskiego szpitala, a pierwsz¹ ¿yj¹c¹ w nim osob¹
(wygl¹da³o jak du¿a metalowa skrzynia, wewn¹trz której umieszczony
by³ pacjent; na zewn¹trz wystawa³a
tylko g³owa) by³ w roku 1936 Frederick B. Smite, jr., syn magnata kolejowego. Ta informacja jest o tyle istotna, ¿e dziêki swojemu maj¹tkowi zrobi³ wiele, by³ respirator sta³ siê dostêpny nie tylko dla ludzi bogatych.
Dzi bez tych urz¹dzeñ nie mo¿e siê
obejæ ¿aden szpital. Ich koszt, w
porównaniu do wielu innych, liczonych w setkach tysiêcy czy milionach, wydawaæ siê mo¿e nie tak du¿y,
ale nie jest te¿ zupe³nie ma³y, zw³aszcza dla szpitali powiatowych. Ka¿dy kosztuje powy¿ej 50 tysiêcy z³otych. W strzeleckim jest ich szeæ.
Najnowszy trafi³ tu w roku 2006 
dziêki darowinie PZU ¯ycie (50 tysiêcy z³otych) i wroc³awskiej Fundacji w. Krzysztofa (niemal 25 tysiêcy z³otych), wspomagaj¹cej ofiary wypadków komunikacyjnych,
zw³aszcza dzieci. Dodajmy jeszcze,
¿e Fundacja w. Krzysztofa nie
pierwszy raz wspomog³a strzelecki
szpital: w roku 2004 ufundowa³a respirator (za prawie 51 tysiêcy z³otych i 2 wózki do przewo¿enia chorych).

stanu technicznego dróg lokalnych
(powiatowych i gminnych), st¹d potrzeba poszukiwania i stosowania
technologii gwarantuj¹cych trwa³oæ,
niezawodnoæ, ale tak¿e niskie koszty realizacji.
Stabilizacja gruntów i podbudów
dróg, bez potrzeby wymiany pod³o¿a ilastego, pylastego i niestabilnego
ze wzglêdu na warunki wodne; w technologii consolid system, podbudo-

wy drogowe oraz wzmocnienia nasypów, skarp i zboczy za pomoc¹
systemów geokomórkowych, renowacja i wzmocnienie istniej¹cych nawierzchni drogowych siatkami metalowymi wraz z wykorzystaniem
mieszanek mineralno  emulsyjnych
 to g³ówne zagadnienia tematyczne
spotkania. Prezentacja ka¿dej technologii zosta³a poparta konkretnymi
przyk³adami realizacyjnymi, skutecznoæ dwóch technologii mo¿na
tak¿e by³o bezporednio sprawdziæ
w terenie, jako ¿e drogi dojazdowe
oraz wewnêtrzne ci¹gi komunikacyjne na terenie kompleksu zamkowego
w Izbicku, zosta³y wykonane w³anie w technologiach prezentowanych podczas konferencji.
Wspania³y pomys³, du¿y sukces organizacyjny oraz wysoka jakoæ merytoryczna  to oceny konferencji,
które mo¿na by³o zas³yszeæ w kuluarach. Nowoczesne i efektywne technologie w budownictwie drogowym
i in¿ynieryjnym z powodzeniem
mo¿na wykorzystywaæ na drogach
lokalnych i z pewnoci¹ doczekamy
siê ich realizacji.

Miêdzy potrzebami
a mo¿liwociami

Ile da siê uszczkn¹æ z unijnej
kasy w latach 2007-2013 na nasze
potrzeby? I jak to zrobiæ, by te pieni¹dze do nas rzeczywicie trafi³y?  te pytania zadaj¹ sobie wszyscy samorz¹dowcy. Pytali o to równie¿ na spotkaniu z wojewod¹ i
marsza³kiem województwa, zorganizowanym w Strzelcach Opolskich 11 stycznia.
Na razie na licie stworzonej
przez zarz¹d województwa umieszczono: zagospodarowanie terenów
przy autostradzie, odejcie od inwestycji stricte przemys³owych na rzecz
projektów innowacyjnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowe i magazynowanie zapasów wody, przygotowanie atrakcyjnych propozycji powrotu i zachêcanie do inwestowania
osób, które wyemigrowa³y za granicê
w poszukiwaniu pracy.
Modernizacja obszarów wiejskich mo¿liwa bêdzie dziêki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach którego z udzia³em starosty mo¿na realizowaæ projekty scalania gruntów. Jednostki samorz¹du terytorialnego zosta³y uwzglêdnione
jako beneficjenci takich dzia³añ jak: zaopatrzenie w wodê, gospodarka ciekowa, gospodarka odpadami komunalnymi, a gminy bêd¹ mog³y zrealizowaæ kolejne projekty odnowy wsi.
Du¿o i z uznaniem mówiono o dowiadczeniach Kronicy, wioski nie
tylko piêknej, ale i aktywnej, której
jako jednej z pierwszych na Opolszczynie uda³o siê organizowaæ dochodowe festyny
Starosta powiatu Józef Swaczyna wskaza³ na najpilniejsze i priory-

tetowe projekty z zakresu drogownictwa: modernizacjê drogi prowadz¹cej od wêz³a w Olszowej do Zawadzkiego, drogi na trasie Zawadzkie - Ozimek, drogi z Izbicka przez
Otmice a¿ do Góry w. Anny, po³¹czenie wêz³ów w Olszowej i Nogowczycach, drogi Strzelce Opolskie 
Rozmierka  Kad³ub, drogi Strzelce
Opolskie  Lenica. Sytuacja jest o
tyle trudna, ¿e stan dróg stale siê pogarsza, a mo¿liwoci finansowe s¹
ograniczone. W przeliczeniu na 73
gminy i 11 powiatów w woj. opolskim zaplanowane rodki wystarcz¹
statystycznie na dofinansowanie w
wysokoci ok. 1 miliona z³ dla ka¿dego samorz¹du w latach 2007-2013.
O infrastrukturze spo³ecznej w powiecie mówi³ wicestarosta Waldemar Gaida. Zwróci³ uwagê na pominiêcie czêci dzia³añ realizowanych
przez powiaty wród zakresu projektów mo¿liwych do realizacji w
ramach RPO. Przede wszystkim ze
wsparcia wy³¹czono szkolnictwo
ponadgimnazjalne, w tym równie¿
infrastrukturê sportow¹ przyszkoln¹, brak zapisów o mo¿liwoci
uzyskania dofinansowania na wspieranie kszta³cenia zawodowego i specjalnego. Nie zauwa¿a siê problemu
starzej¹cego siê spo³eczeñstwa, a co
za tym idzie koniecznoci organizacji opieki nad osobami starszymi  w
kontekcie np. standaryzacji domów
pomocy spo³ecznej. Niepokoi równie¿ zapis dotycz¹cy mo¿liwoci realizacji projektów z zakresu kompleksowej termomodernizacji obiektów u¿ytecznoci publicznej, który
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