
- Namawia Pan samorz¹dowców
Opolszczyzny do protestu w spra-
wie zmniejszenia o 50 mln euro
�rodków z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego dla na-
szego województwa. Dlaczego? -
zwracam siê do starosty Józefa
Swaczyny.
- Bo jestem lokalnym patriot¹. Bo
uwa¿am, ¿e nie mo¿emy godziæ siê
na takie decyzje rz¹du niepoparte
¿adnymi wyja�nieniami. Zgadzamy
siê na �dofinansowanie �ciany
wschodniej�, ale nie kosztem woje-
wództwa opolskiego. Niech to
wsparcie bêdzie, ale z funduszy cen-
tralnych. Badania prowadzone w la-
tach 90. wykaza³y, ¿e samorz¹dy na

Protestujemy!
zachodzie Polski s¹ bardziej rzutkie.
Widaæ to g³ównie w aktywno�ci w
pozyskiwaniu inwestorów: czêst-
szych wyjazdach na targi inwesty-
cyjne, u³atwieniach podatkowych i
uproszczeniu procedur. Równie¿
struktura zatrudnienia i wykszta³ce-
nia mieszkañców jest inna w regio-
nach wschodnich i zachodnich.
Profesor Grzegorz Gorzelak, szef
Centrów Studiów Europejskich i Re-
gionalnych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, twierdzi, ¿e powinni�my d¹-
¿yæ do racjonalizacji polityki regio-
nalnej i nie nale¿y �rozsiewaæ� � jak
rolnik z p³achty � �rodków pomoco-

- Gdy wywo³ali moje nazwisko, to
by³ szok � wspomina sobotni wie-
czór starosta strzelecki Józef Swa-
czyna � laureat Z³otej Spinki 2006 w
kategorii samorz¹dno�æ.

Podczas uroczystej gali w Te-
atrze im. Kochanowskiego 11
lutego Z³ote Spinki 2006 otrzy-
mali:
Bartosz Zaczykiewicz i Stani-
s³aw Gajda (kultura i nauka)
JÓZEF SWACZYNA (samorz¹d-
no�æ), Tadeusz Eckert (promocja
regionu), Andrzej Duda (biznes)
i br. Ryszard Winiarz (postawa
spo³eczna).

Z³ota Spinka dla Starosty
Mniej milionów EURO dla Opolszczyzny

* Ser seropodobny

* Wybierasz szko³ê?

Wybierz ZSZ nr 1

* O generale, którego

nie by³o

* Karnawa³ siê koñczy

* Oferty pracy

Przeczytaj!
Ubieg³oroczna edycja by³a ca³-

kiem udana: pomys³ konkursu na po-

szerzenie pozalekcyjnej oferty szkó³,

dla których Powiat jest organem pro-

wadz¹cym, okaza³ siê niez³ym roz-

wi¹zaniem kwestii czy w placówkach
o�wiatowych popo³udniami ma siê

co� dziaæ. Co� interesuj¹cego na tyle,

by przyci¹gn¹æ m³odzie¿.

Z drugiej strony przed nauczy-

cielami postawiono do�æ wysoko po-

przeczkê: owszem, mog¹ mieæ dodat-
kowe zajêcia, i dodatkowe wynagro-

dzenie, je�li najpierw dobrze przy-

gotuj¹ projekt (obrazowo mówi¹c: na

30 grantów za 100 tysiêcy

wzór aplikacji ubiegania siê o unijne

pieni¹dze), a potem poprowadz¹ po-

Doniesienia o stwierdzonych w
s¹siednich krajach przypadkach pta-
siej grypy mog¹ alarmowaæ. Tym bar-
dziej, ¿e migracje ptaków jeszcze siê
na dobre nie rozpoczê³y, ale przecie¿
czeka nas to ju¿ pod koniec lutego.

Ptasia grypa tu¿-tu¿?

- Czy mamy siê czego obawiaæ?
� z tym pytaniem zwróci³am siê do
Waldemara W³odary, Powiatowego
Lekarza Weterynarii.

- Mo¿na by³o siê tego spodzie-
waæ przy tak du¿ych opadach? �
pytam Piotra Hamryszaka, od 1999
roku Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego.
- Nie da³o siê takiej sytuacji prze-
widzieæ.
- Najwcze�niej, jeszcze przed
katastrof¹ w Chorzowie, zawali³
siê dach w Piotrówce. Nie by³o to
¿adnym ostrze¿eniem?
- Wówczas przypomnieli�my za-
rz¹dcom budynków o obowi¹zku od-
�nie¿ania dachów. Zauwa¿yæ jednak
nale¿y, ¿e nie wytrzyma³y dachy wie-
kowe, licz¹ce sobie po ok. 100 lat,
choæ wcale nie p³askie. Te, które siê
zawali³y by³y dwuspadowe, a ciê¿a-
ru �niegu nie wytrzyma³y stare wiê�-
by; w dodatku wiêkszo�æ obiektów
od dawna nie by³a u¿ytkowana. S¹-
dziæ nale¿y, ¿e w³a�ciciele nie ocenia-
li ich stanu technicznego, a wiêc nie
zdawali sobie sprawy z mo¿liwego
zagro¿enia.
- Po chorzowskiej katastrofie
jednak kontrole ruszy³y pe³n¹
par¹...
- Dostali�my polecenie sprawdze-
nia stanu dachów obiektów wielko-
powierzchniowych pod wzglêdem
zalegania �niegu na dachach: sklepów,
sal gimnastycznych, widowisko-
wych, szkó³, i takie kontrole prze-
prowadzili�my.

Tej zimy dosz³o na terenie powiatu strzeleckiego do 7 katastrof budowlanych:
dwóch w Piotrówce, w Strzelcach, Izbicku, Kro�nicy, Le�nicy i Rozmierce. Na
szczê�cie nikt nie ucierpia³. G³ównym winowajc¹ by³ nadmiar �niegu na
dachu.

Zawalone dachy

- W poprzednich latach te¿ pro-
wadzone by³y podobne akcje?
- Zwykle kontrolujemy obiekty
szkolne, nale¿¹ce do spó³dzielni
mieszkaniowych i zak³adów komu-
nalnych pod k¹tem przeprowadza-
nia w nich przegl¹dów, do jakich za-
rz¹dców i w³a�cicieli zobowi¹zuje
prawo budowlane. Oznacza to, ¿e
podstaw¹ naszych inspekcji jest do-
kumentacja potwierdzaj¹ca dokona-
nie corocznych przegl¹dów tych ele-
mentów obiektów, które wystawio-
ne s¹ na dzia³anie szkodliwych czyn-
ników zewnêtrznych oraz przegl¹du
instalacji gazowych i przewodów
kominowych. Raz na piêæ lat wyma-
gana jest ocena stanu technicznego
ca³ego budynku.
- Dotyczy to równie¿ budynków
jednorodzinnych?

W styczniu Zespó³ Szkó³ Za-
wodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich wzbogaci³ siê o nowoczesn¹
pracowniê komputerow¹ w ramach
projektu Ministerstwa Edukacji i
Nauki wspó³finansowanego przez

Nowa pracownia komputerowa

w ZSZ Nr 1

Europejski Fundusz Spo³eczny
�Pracownie komputerowe dla szkó³
(edycja 2005)�.

Pracownia znajduje siê w bu-
dynku Warsztatów Szkolnych i jest

Rozpocz¹³ siê w³a�nie ostatni rok
drugiej kadencji samorz¹du powia-
towego. Jak ten okres oceniaj¹ rad-
ni? W kolejnych numerach naszego
dwutygodnika bêdziecie Pañstwo
mogli poznaæ opinie cz³onków Rady
Powiatu.

Jaka kadencja?

- W tej kadencji wyra�nie widaæ
podzia³ na dwa okresy. Pierwszy, o
do�æ burzliwej atmosferze, pe³en taræ,
i obecny, rozpoczêty dwa lata temu.
Po zmianie na staowisku starosty,
Rada Powiatu sta³a siê bardziej spo-
legliwa, rzadko dochodzi do spiêæ, a
radni zgodnie wspó³pracuj¹. Na ta-

Tadeusz ¯elazny, cz³onek Komisji
Bezpieczeñstwa, Komisji O�wiato-
wej i Komisji Rewizyjnej:
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