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- Oczywi�cie 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 za-
bawa 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! Naj-
wytrwalsi bawili siê do szóstej rano!
A przy tej okazji zrobili�my dobry
uczynek: wspomogli�my choæ trochê
mieszkañców franciszkañskiej para-
fii w Afryce. Na aukcji wystawiono
przywiezione stamt¹d wyrze�bione
w drewnie figurki, ³añcuszki, ko�ció³
malowany na szkle... Rywalizacja
by³a ostra, ale warto by³o wzi¹æ w
niej udzia³. Cel zbiórki � wybudowa-
nie w dla afrykañskich podopiecz-
nych franciszkanów spichlerza na

zbo¿e. Ojciec Krystian, który wróci³
stamt¹d, sporo opowiada³ o pracy mi-
sjonarzy, o warunkach ¿ycia, o dzie-
ciach... Gdy us³ysza³em, jak biednie
siê tam ¿yje, ¿e tam p³aci siê przez
ca³y okres nauki w szkole, od pod-
stawówki, postanowi³em do³¹czyæ
do grona tych, którzy naukê tych
dzieci wspomagaj¹. Czterdzie�ci euro
nie jest du¿¹ kwot¹ � a tyle kosztuje
tam ca³y rok nauki w szkole podsta-
wowej.

Gdyby nie ta kropla,
nie by³oby morza

- Burkina Faso jest jednym z naj-
biedniejszych krajów �wiata (na li-
�cie ONZ licz¹cej 161 krajów znaj-
duje siê na 158 miejscu): roczny do-
chód 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 wi-
dzieæ ten autentyczny w oczach dzie-
ci zachwyt: dosta³y po dwa-trzy cu-
kierki, ale to nie ilo�æ by³a dla nich
wa¿na, a sam fakt, ¿e otrzyma³y po-
darunek. Ten wyraz oczu wynagra-
dza wszystko.
- Nasza misja to jedyna placówka,
która stara siê rozwin¹æ jak¹� pomoc
w tamtej okolicy. Dochód z aukcji na
ostatnim balu, na którym go�cili�my
100 par, wyniós³ 9.170 z³. To du¿o �
pokryje jedn¹ trzeci¹ kosztów budo-
wy spichlerza, którego pojemno�æ
przewidujemy na ok. 80 ton. Taki
zapas zabezpieczy mieszkañców
parafii przed spekulacjami (na przed-
nówku ceny zbo¿a wzrastaj¹ niemal
6-krotnie). Bardzo serdecznie chcê w
tym miejscu podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy w³¹czyli siê w organiza-
cjê balu, który co roku organizujemy
z my�l¹ o konkretnej misji.
- Zachêca³em równie¿ jego uczest-
ników do otoczenia pomoc¹ finan-
sow¹ edukacji dzieci. Koszt nauki jed-
nego dziecka wynosi ok. 40 euro w
szkole podstawowej i ok. 150 euro w
gimnazjum. Zasady pomocy s¹ jasne:
pomoc przeznaczona jest dla kon-
kretnego dziecka i wy³¹cznie na jego
naukê, jedna rodzina z Polski opie-
kuje siê jednym dzieckiem. Ka¿dy,
kto chce wspomóc dziecko, mo¿e
przed³u¿yæ umowê na kolejny rok, a
je�li po roku pomocy kto� chce roz-
wi¹zaæ � powinien to zrobiæ z 2-3-
miesiêcznym wyprzedzeniem. Zasa-
dy s¹ podobne do �adopcji na odle-
g³o�æ�, a ze wszystkimi szczegó³ami
mo¿na siê zapoznaæ na stronie
www.osrmis.ofm.pl
- Mamy ju¿ 47 rodzin (woj. �l¹-
skie, opolskie, tak¿e z naszego po-
wiatu) finansuj¹cych edukacjê na-
szych podopiecznych. Liczê, ¿e te-
raz bêdzie ich nieco wiêcej.
- Po co to robimy, skoro nie jeste-
�my w stanie zaspokoiæ wszystkich
potrzeb? Odpowiem na to s³owami
Matki Teresy z Kalkuty: gdyby nie
ta jedna kropla, nie by³oby ca³ego
morza.
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Dzieci z Burkina Faso pisza listy do swoich polskich opiekunów. To ostatnia
�porcja� korespondencji
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Ojciec Krystian Pieczka

Czy drogi gminne i lokalne mo¿-
na budowaæ szybciej, lepiej i ta-
niej? � na to pytanie starali siê
znale�æ odpowied� uczestnicy
konferencji drogowej, która odby-
³a siê 15 stycznia b.r. w Izbicku.Zosta³a zorganizowana pod egid¹Starosty Strzeleckiego i firmy WIBEXw kompleksie pa³acowym w Izbic-ku. Licznie zaproszeni go�ci, repre-zentuj¹cy samorz¹dy gminne i po-wiatowe województwa opolskiego,jak równie¿ honorowi uczestnicy zmarsza³kiem województwa opolskie-go na czele, mieli okazjê zapoznaæsiê z nowymi technologiami budowy,przebudowy oraz remontów dróg wpiêknym otoczeniu oraz sceneriiwnêtrz ju¿ prawie odbudowanegozamku.Potrzeby w zakresie remontówokresowych oraz przebudowy drógsamorz¹dowych s¹ bardzo du¿e, wprzypadku naszego powiatu a¿ 55%wszystkich dróg powiatowych wy-maga nak³adów inwestycyjnych. Ska-la potrzeb nie znajduje jednak odnie-sienia w bud¿etach samorz¹dów, za-sady finansowania � szczególnie drógpowiatowych, s¹ dalece oderwane od

stanu technicznego dróg lokalnych(powiatowych i gminnych), st¹d po-trzeba poszukiwania i stosowaniatechnologii gwarantuj¹cych trwa³o�æ,niezawodno�æ, ale tak¿e niskie kosz-ty realizacji.Stabilizacja gruntów i podbudówdróg, bez potrzeby wymiany pod³o-¿a ilastego, pylastego i niestabilnegoze wzglêdu na warunki wodne; w tech-nologii �consolid system�, podbudo-

Konferencja w Izbicku
O tañszych i lepszych drogach

wy drogowe oraz wzmocnienia na-sypów, skarp i zboczy za pomoc¹systemów geokomórkowych, reno-wacja i wzmocnienie istniej¹cych na-wierzchni drogowych siatkami me-talowymi wraz z wykorzystaniemmieszanek mineralno � emulsyjnych� to g³ówne zagadnienia tematycznespotkania. Prezentacja ka¿dej tech-nologii zosta³a poparta konkretnymiprzyk³adami realizacyjnymi, sku-teczno�æ dwóch technologii mo¿natak¿e by³o bezpo�rednio sprawdziæw terenie, jako ¿e drogi dojazdoweoraz wewnêtrzne ci¹gi komunikacyj-ne na terenie kompleksu zamkowegow Izbicku, zosta³y wykonane w³a-�nie w technologiach prezentowa-nych podczas konferencji.Wspania³y pomys³, du¿y sukces or-ganizacyjny oraz wysoka jako�æ me-rytoryczna � to oceny konferencji,które mo¿na by³o zas³yszeæ w kulu-arach. Nowoczesne i efektywne tech-nologie w budownictwie drogowymi in¿ynieryjnym z powodzeniemmo¿na wykorzystywaæ na drogachlokalnych i z pewno�ci¹ doczekamysiê ich realizacji.

Respirator, urz¹dzenie umo¿li-wiaj¹ce oddychanie, to jeden z naj-bardziej donios³ych wynalazków wmedycynie. Jego �ojcem� jest PhilipDrinker z Uniwersytetu Harvarda wCambridge ko³o Bostonu.To �¿elazne p³uco� po raz pierw-szy zastosowano w 1928 roku na od-dziale dzieciêcym bostoñskiego szpi-tala, a pierwsz¹ ¿yj¹c¹ w nim osob¹(wygl¹da³o jak du¿a metalowa skrzy-nia, wewn¹trz której umieszczonyby³ pacjent; na zewn¹trz wystawa³atylko g³owa) by³ w roku 1936 Frede-rick B. Smite, jr., syn magnata kolejo-wego. Ta informacja jest o tyle istot-na, ¿e dziêki swojemu maj¹tkowi zro-bi³ wiele, by³ respirator sta³ siê do-stêpny nie tylko dla ludzi bogatych.Dzi� bez tych urz¹dzeñ nie mo¿e siêobej�æ ¿aden szpital. Ich koszt, wporównaniu do wielu innych, liczo-nych w setkach tysiêcy czy milio-nach, wydawaæ siê mo¿e nie tak du¿y,ale nie jest te¿ zupe³nie ma³y, zw³asz-cza dla szpitali powiatowych. Ka¿-dy kosztuje powy¿ej 50 tysiêcy z³o-tych. W strzeleckim jest ich sze�æ.Najnowszy trafi³ tu w roku 2006 �dziêki darowi�nie PZU ̄ ycie (50 ty-siêcy z³otych) i wroc³awskiej Fun-dacji �w. Krzysztofa (niemal 25 ty-siêcy z³otych), wspomagaj¹cej ofia-ry wypadków komunikacyjnych,zw³aszcza dzieci. Dodajmy jeszcze,¿e Fundacja �w. Krzysztofa niepierwszy raz wspomog³a strzeleckiszpital: w roku 2004 ufundowa³a re-spirator (za prawie 51 tysiêcy z³o-tych i 2 wózki do przewo¿enia cho-rych).

Kolejny
respirator
ju¿ pracuje

Ile da siê uszczkn¹æ z unijnej
kasy w latach 2007-2013 na nasze
potrzeby? I jak to zrobiæ, by te pie-
ni¹dze do nas rzeczywi�cie trafi-
³y? � te pytania zadaj¹ sobie wszy-
scy samorz¹dowcy. Pytali o to rów-
nie¿ na spotkaniu z wojewod¹ i
marsza³kiem województwa, zorga-
nizowanym w Strzelcach Opol-
skich 11 stycznia.Na razie na li�cie stworzonejprzez zarz¹d województwa umiesz-czono: zagospodarowanie terenówprzy autostradzie, odej�cie od inwe-stycji stricte przemys³owych na rzeczprojektów innowacyjnych, zabezpie-czenia przeciwpowodziowe i maga-zynowanie zapasów wody, przygo-towanie atrakcyjnych propozycji po-wrotu i zachêcanie do inwestowaniaosób, które wyemigrowa³y za granicêw poszukiwaniu pracy.Modernizacja obszarów wiej-skich mo¿liwa bêdzie dziêki Progra-mowi Rozwoju Obszarów Wiejskich,w ramach którego z udzia³em staro-sty mo¿na realizowaæ projekty scala-nia gruntów. Jednostki samorz¹du te-rytorialnego zosta³y uwzglêdnionejako beneficjenci takich dzia³añ jak: za-opatrzenie w wodê, gospodarka �cie-kowa, gospodarka odpadami komu-nalnymi, a gminy bêd¹ mog³y zreali-zowaæ kolejne projekty odnowy wsi.Du¿o i z uznaniem mówiono o do-�wiadczeniach Kro�nicy, wioski nietylko piêknej, ale i aktywnej, którejjako jednej z pierwszych na Opolsz-czy�nie uda³o siê organizowaæ docho-dowe festynyStarosta powiatu Józef Swaczy-
na wskaza³ na najpilniejsze i priory-

Miêdzy potrzebami
a mo¿liwo�ciami

tetowe projekty z zakresu drogo-wnictwa: modernizacjê drogi prowa-dz¹cej od wêz³a w Olszowej do Za-wadzkiego, drogi na trasie Zawadz-kie -  Ozimek, drogi  z Izbicka przezOtmice a¿ do Góry �w. Anny, po³¹-czenie wêz³ów w Olszowej i Nogow-czycach, drogi Strzelce Opolskie �Rozmierka � Kad³ub, drogi StrzelceOpolskie � Le�nica. Sytuacja jest otyle trudna, ¿e stan dróg stale siê po-garsza, a mo¿liwo�ci finansowe  s¹ograniczone. W przeliczeniu na 73gminy i 11 powiatów w woj. opol-skim zaplanowane �rodki wystarcz¹statystycznie na dofinansowanie wwysoko�ci ok. 1 miliona z³ dla ka¿-dego samorz¹du w latach 2007-2013.O infrastrukturze spo³ecznej w po-wiecie mówi³ wicestarosta Walde-
mar Gaida.   Zwróci³ uwagê na po-miniêcie czê�ci dzia³añ realizowanychprzez powiaty w�ród zakresu pro-jektów mo¿liwych do realizacji wramach RPO. Przede wszystkim zewsparcia wy³¹czono szkolnictwoponadgimnazjalne, w tym równie¿infrastrukturê sportow¹ przy-szkoln¹, brak zapisów o mo¿liwo�ciuzyskania dofinansowania na wspie-ranie kszta³cenia zawodowego i spe-cjalnego. Nie zauwa¿a siê problemustarzej¹cego siê spo³eczeñstwa, a coza tym idzie konieczno�ci organiza-cji opieki nad osobami starszymi � wkontek�cie np. standaryzacji domówpomocy spo³ecznej. Niepokoi rów-nie¿ zapis dotycz¹cy mo¿liwo�ci re-alizacji projektów z zakresu kom-pleksowej termomodernizacji obiek-tów u¿yteczno�ci publicznej, który
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