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POWIAT STR Z E LE C K I

Eternit w lesie

W konkursie dla organizacji pozarz¹dowych og³oszonym przez Powiat Strzelecki na realizacjê zadañ publicznych znalaz³o siê i takie,
pt. Aktywizacja dzieci i m³odzie¿y w okresie wakacji letnich  Sposób na wakacyjn¹ nudê z elementami sportu, edukacji i profilaktyki
uzale¿nieñ. Zg³oszony na konkurs projekt pt. Wakacje ze w. Jackiem uzyska³ dofinansowanie z bud¿etu Powiatu w wysokoci 10.000
z³otych.

Jakie by³y wakacje
ze w. Jackiem?

Ta sterta p³yt eternitowych w
tzw. w¹wozie Jêdrowe Do³y w okolicach Popic zosta³a z³o¿ona ca³kiem
niedawno. Natkn¹³ siê na ni¹ pod koniec sierpnia jeden z Czytelników i
nades³a³ nam zdjêcie.
Wszyscy doskonale wiemy, co
mo¿na znaleæ na poboczach dróg,
na obrze¿ach lasów i w ich g³êbi: mieci z gospodarstw domowych, ale tak¿e telewizory, opony, ubrania itp.
Dzikich wysypisk  z bardzo zró¿nicowan¹ zawartoci¹ - nie brakuje.
A ¿e pojawi³ siê tam eternit...
Nie powinien, jako produkt zawieraj¹cy azbest. O jego szkodliwoci napisano ju¿ wiele. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e ma dzia³anie rakotwórcze: jest ono wynikiem wdychania
w³ókien zawieszonych w powietrzu.
A wiêc nara¿eni jestemy zw³aszcza
wtedy, gdy dochodzi do uszkodzenia p³yt zwieraj¹cych azbest, np.
podczas ich kruszenia czy ³amania.
Nieuszkodzone pow³oki eternitowe
na budynkach s¹ nadal stosunkowo
bezpieczne, choæ wyp³ukane deszczem w³ókna stanowi¹ niebezpieczeñstwo wokó³ budynków. Rozpad
p³yt (a za tym tak¿e w³ókien) nastêpuje po 20-50 latach od wyprodukowania, w zale¿noci od technologii
produkcji. Obecnie stosowanie eternitu jest zakazane w wiêkszoci rozwiniêtych pañstw wiata i trwa proces jego usuwania z budynków. Równie¿ w Polsce.
W 2002 roku wprowadzono rz¹dowy program usuwania azbestu i
wyrobów zawieraj¹cych azbest. Jego
cel jest jasny: do roku 2032 Polska
ma staæ siê krajem bez azbestu. Ale w
zupe³nie niedawnym raporcie Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie
oceni³a tryb i sposób realizacji zadañ
w pierwszym okresie jego funkcjonowania. W dodatku w lad za programem nie posz³y pieni¹dze.
Wprowadzono ostre przepisy
dotycz¹ce zarówno prowadzenia
prac zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów zawieraj¹cych azbest, jak i wywo¿enia i sk³adowania takich odpadów. Prawo do usuwania eternitu z
dachów i elewacji, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, maj¹ jedynie
firmy posiadaj¹ce specjalne uprawnienia (na terenie powiatu jest ich kilka, w powiatach ociennych  równie¿). Odpadów nie wolno wywoziæ
odkryt¹ ciê¿arówk¹. Trzeba jeszcze
zap³aciæ za sk³adowanie (materia³ów
z azbestem nie przyjmie ka¿de wysypisko). W efekcie  rozbiórka eternitowego dachu czêsto wykonywana jest sposobem gospodarczym, bo
niewielu indywidualnych w³acicieli
domów staæ na zwiêkszone koszty.
Oto co pisa³ jeden z internautów:
Wylewamy dziecko z k¹piel¹:
rygorystyczne, a¿ do granicy z debilizmem biurokratyczne przepisy o
prowadzeniu prac rozbiórkowych

pokryæ eternitowych (zg³oszenia, 30
dni oczekiwania, biurokracja, papierki itp. powoduj¹, ¿e przeciêtny normalny obywatel omija te narzucone
k³opoty i dalej przyczynia siê do zanieczyszczania rodowiska azbestem. Ju¿ nie nale¿y wspominaæ o
pieni¹dzach - wielu rolników po prostu nie staæ na demonta¿ eternitu.
Dopowiedzmy: profesjonalny demonta¿. A jeli robi¹ to domowym
sposobem - czasem eternit mo¿na
spotkaæ w lesie.
- W powiecie strzeleckim nie ma
na razie programu usuwania azbestu,
choæ w powiatowym Programie
ochrony rodowiska do roku 2010
taka propozycja jest zapisana  mówi
Jolanta Kusiñska, naczelnik Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony rodowiska.
 A nie ma dlatego, ¿e pierwszym
krokiem do jego opracowania jest
oszacowanie skali, z jak¹ mamy do
czynienia iloci na naszym terenie.
Eternit nie by³ na Opolszczynie tak
powszechnie stosowanym materia³em jak np. w województwie wiêtokrzyskim, ale i tak najpierw gminy
musz¹ zinwentaryzowaæ iloæ obiektów z elementami zawieraj¹cymi
azbest i opracowaæ sposób dofinansowania takich prac. Na razie jedyn¹
na terenie powiatu, która dofinansowuje utylizacjê azbestu jest gmina
Kolonowskie.
Pani Regina Klyszcz, zajmuj¹ca
siê w tamtejszym UMiG sprawami
rolnictwa i ochrony rodowiska
mówi, ¿e 40-procentowe dofinansowanie do utylizacji materia³ów wprowadzone zosta³o uchwa³¹ Rady Gminy w czerwcu 2005 roku.  Od tamtej pory z takiej pomocy skorzysta³a
jedna osoba  z iloci¹ ok. 1600 kg
eternitu. Dwie inne by³y tak¿e tym
zainteresowane, ale w koñcu niedosz³o do sfinalizowania pomocy: chcia³y czêæ prac zrobiæ systemem gospodarczym, a na to na pewno nie
dostanie siê faktury. Bo to ona stanowi podstawê do pomocy gminy, ponadto trzeba spe³niæ inne wymogi
uchwa³y: rozbiórkê zleciæ wyspecjalizowanej firmie z uprawnieniami. To
kosztuje, utylizacja tak¿e  ok. 1,001,50 z³ za kilogram, przy wiêkszej
iloci mo¿na wytargowaæ jeszcze
upust do 80 groszy. Ale i tak ca³oæ
wi¹¿e siê z doæ du¿ymi kosztami:
nie wszystkich staæ na ich poniesienie, aby potem staraæ siê o pomoc
gminy.
Tymczasem takie domowe sposoby radzenia sobie z eternitem mog¹
doprowadziæ do zupe³nie nieoczekiwanych spotkañ Z policj¹. Oto s¹siad donosi na s¹siada, ¿e pierwszy
zrzuca z dachu eternitowe p³yty. Kto
inny donosi na cz³onka swojej rodziny, ¿e eternit zdjêty z dachu zakopa³
w ziemi
Kto by pomyla³, ¿e eternit budzi takie emoje?
M. Górka

Sposób na wakacyjn¹ nudê  wakacje ze w. Jackiem  tak brzmia³o
przewodnie has³o tegorocznych wakacji zorganizowanych przez trzy
stowarzyszenia: Rodzina Kolpinga w
Staniszczach Wielkich, Odnowê Wsi
Staniszcze Ma³e i Spórok. Organizowana po raz trzeci akcja letnia by³a
zaproszeniem dla ponad 150 dzieci i
m³odzie¿y z powiatu strzeleckiego.
Zwiastunem wakacyjnych zajêæ
by³a Noc wiêtojañska w Staniszczach Ma³ych, podczas której zachêcano i zapraszano wszystkich do
wziêcia udzia³u w zaplanowanych
imprezach.
2 lipca odby³o siê spotkanie z
przyrod¹ w gospodarstwie agrotury-

stycznym Pod lasem u pañstwa
Krystyny i Ernesta Spa³ek w Staniszczach Wielkich. Atrakcj¹ by³o równie¿ zwiedzanie przepiêknego lenego arboretum oraz Izby Przyrodniczo-Lenej przy leniczówce Jawin
pod przewodnictwem pana Roberta
Pi¹tka  gospodarza obiektów.
Uczestnicy mogli tak¿e wzi¹æ udzia³
w pokazie kunsztu kowalskiego w
wykonaniu mistrza tej profesji pana
Klisia.
Dzieñ póniej dzieci zgromadzi³y siê w budynku by³ej PSP w Staniszczach Wielkich, gdzie zosta³y zaplanowane gry i zabawy sportowe.
Najm³odsi mieli równie¿ okazjê poznaæ ¿ycie w. Jacka podczas rozwi¹zywania krzy¿ówek i diagramów
tematycznych.
5 lipca zorganizowano wyjazd do
Kamienia l¹skiego  miejsca narodzin w. Jacka, a nastêpnego dnia odby³y siê zajêcia rzebiarskie w glinie,
podczas których uczestnicy, pod
bacznym okiem pani Alicji Feliks,
ulepili m.in. figurkê w. Jacka. Figurka ta zosta³a nastêpnie powiêcona
w krakowskim klasztorze ojców dominikanów, którzy strzeg¹ grobu w.
Jacka.
9 lipca mia³ miejsce wypad do
Aquaparku w Tarnowskich Górach.

Dwugodzinny pobyt na basenie dostarczy³ wielbicielom wodnych zabaw wielu wra¿eñ.
12 lipca w Centrum Aktywnoci Wiejskiej w Staniszczach Ma³ych
odby³ siê konkurs m³odych talentów,
podczas którego dzieci wykonywa³y przeboje swoich ulubionych piosenkarzy. Póniej wszyscy tañczyli na wieczornej dyskotece.
16 lipca ponadszeædziesiêcioosobowa grupa bawi³a siê w krêgielni pañstwa Lempa w Kolonowskiem.
Wszyscy bardzo siê starali o wysokie wyniki, bo nagrod¹ dla najlepszego gracza by³o zdobycie tytu³u
Mistrza Krêgielni.
Z 17 na 18 lipca w Centrum Ak-

tywnoci Wiejskiej w Spóroku zebra³y
siê nocne marki, na których czeka³o
mnóstwo redniowiecznych atrakcji,
tj. pokaz walki rycerskiej, taniec bia³og³ów, strzelanie z ³uku, przymierzanie zbroi oraz malowanie chust z
herbem rodu Odrow¹¿ów  rodziny
w. Jacka. Po nocnym spacerze
uczestnicy po³o¿yli siê w swoich piworach, jednak przyciszone rozmowy s³ychaæ by³o jeszcze d³ugo po pó³nocy.

19 lipca m³odzi sportowcy mogli wykazaæ siê swoimi umiejêtnociami
podczas turnieju pi³ki no¿nej na spórackim boisku LZS-u. Niepokonani
gospodarze odnieli zwyciêstwo dziêki
obecnoci kilku kole¿anek w dru¿ynie.
Dwudniowa eskapada do Kotliny
K³odzkiej przyci¹gnê³a zarówno starszych, jak i m³odszych amatorów pieszych wêdrówek i wielbicieli zapieraj¹cych dech widoków. Po drodze skorzystalimy z zaproszenia proboszcza katedry nyskiej ks. Mroza, który
pokaza³ nam skarby l¹skiego Rzymu. Po przyjedzie do L¹dka Zdroju
turyci wybrali siê do Jaskini Niedwiedziej w Kletnie. Po powrocie
odby³ siê pokaz tañca arabskiego.
W niedzielê 21 lipca po mszy i
zwiedzeniu pobliskiego uzdrowiska
wszyscy pojechali do Miêdzygórza,
sk¹d wyruszyli na szczyt Góry Iglicznej. W drodze powrotnej wycieczkowicze podziwiali wspania³y wodospad Wilczki.
25 lipca zosta³ zorganizowany
wyjazd do Opola. Pierwszym punktem programu by³o zwiedzanie Wie¿y Piastowskiej, a nastêpnie Urzêdu
Wojewódzkiego. Niestety, pan wojewoda by³ nieobecny. Jednak¿e dziêki
temu mo¿na by³o swobodnie zajrzeæ
do wszystkich pomieszczeñ m.in. do
jego gabinetu i z³otej sali. W drodze do
ZOO obejrzelimy wystawê pt.: 10
lat po powodzi.
Punktem kulminacyjnym wakacji
by³a jednodniowa wycieczka do Krakowa, która mia³a charakter podró¿y
w czasie, czyli zwiedzania dawnej
stolicy Polski szlakiem w. Jacka. W
strojach redniowiecznych wêdrowców ws³uchani w legendy zwiedzilimy Wzgórze Wawelskie i dziedziniec
Zamku. Nastêpnie pod¹¿ylimy brukowanymi uliczkami na najwiêkszy
plac redniowiecznej Europy  Rynek
G³ówny, po drodze mijaj¹c kocio³y,
uniwersytety, kamienice i skwery,
gdzie w ka¿dym kamieniu drzemie historia. Tak dotarlimy do Bazyliki
wiêtej Trójcy, gdzie znajduje siê najstarszy klasztor braci kaznodziejów,
za³o¿ony przez w. Jacka, a w jednej
z kaplic w wi¹tyni jego grób. Po uroczystej mszy bracia dominikanie zaprosili nas do zwiedzania klasztoru, a
w nim miejsc na co dzieñ niedostêpnych do zwiedzania dla turystów.
Zwieñczeniem podró¿y do czasów
redniowiecznego Krakowa by³a strawa Jackowa  czyli pierogi, którymi
zostalimy poczêstowani na V Festiwalu Pierogów.
Podsumowanie akcji letniej Sposób na wakacyjn¹ nudê  Wakacje ze
w. Jackiem odby³o siê dnia 1 wrzenia w Centrum Aktywnoci Wiejskiej w Spóroku. Spotkanie rozpoczê³o siê projekcj¹ prezentacji multimedialnej i filmu przygotowanych przez
wolontariuszy z PG w Kolonowskiem. Nastêpnie pani Dorota RobakDetko - koordynator projektu  w
imieniu uczestników i organizatorów
podziêkowa³a starocie strzeleckiemu
oraz burmistrzowi Kolonowskiego za
dofinansowanie wakacyjnej akcji, a nastêpnie wrêczy³a pami¹tkowe dyplomy tym wszystkim, bez których tegoroczne wakacje nie by³yby tak atrakcyjne.

