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Przeczytaj!

- Kiedy ostatni raz bra³ Pan
udzia³ w akcji?
- Nigdy, poza æwiczeniami. Za-
wsze jednak chcia³em zostaæ stra¿a-
kiem. Przecie¿ wszyscy ch³opcy o
tym marz¹.
- Jak wobec tego sta³o siê, ¿e jest
Pan dzi� prezesem powiatowego
zarz¹du OSP?
- Marzenie spe³ni³o siê... w pó�-
niejszym wieku. Gdy zosta³em
cz³onkiem zarz¹du powiatu � rozpo-
cz¹³em wspó³pracê ze stra¿akami �
ochotnikami. Piêæ lat temu na zje�-
dzie wybrany zosta³em w sk³ad za-
rz¹du powiatowego OSP. Wszystko

Stra¿ak to cz³owiek
do wszystkiego

18 maja obchodziæ bêdziemy w powiecie Dzieñ Stra¿aka

mówi starosta strzelecki Józef Swaczyna

zgodnie ze statutem, który mówi, ¿e
mog¹ zostaæ jego cz³onkami równie¿
�cywile�, je�li nie bêdzie ich wiêcej
ni¿ 20 procent. Po �mierci pana Ho-
roszczaka wybrano mnie prezesem.
Bardzo sobie ceniê to wyró¿nienie, a
zarazem dowód zaufania. Tym bar-
dziej, ¿e Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
stanowi¹ jedn¹ z najbardziej demo-
kratycznych organizacji.
- Gdyby stra¿acy � ochotnicy ze
wszystkich jednostek na terenie
powiatu mieli wymieniæ swoje po-
trzeby, co znalaz³oby siê na pierw-
szym miejscu?

2 maja , w 85 rocznicê III Powstania �l¹skiego wojewódzkie uroczysto�ci
upamiêtniaj¹ce tê datê odby³y siê na Górze �w. Anny.

To w jej okolicach mia³y miejsce napowa¿niejsze starcia w czasie III Po-
wstania �l¹skiego, które rozpoczê³o siê w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.

Walki trwa³y dwa miesi¹ce.
Wystawa w Muzeum Czynu Powstañczego, ukazuj¹ca na fotografiach po-

wstañców - z obu walcz¹cych stron - warta jest objerzenia ka¿dego dnia.
Choæby po to, by u�wiadomiæ sobie, ¿e w obliczu �mierci nie jest wa¿na ani
narodowo�æ, ani zamo¿no�æ, ani wiek.

W rocznicê Powstania

- Dwa wnioski z³o¿one i obydwa
zakwalifikowane do wsparcia z fun-
duszy unijnych � to satysfakcjonuje
w oczywisty sposób � mówi wiece-
starosta Waldemar Gaida. � Je�li bo-
wiem co roku trafia do nas kilka mi-
lionów z³otych, mo¿na oceniæ, ¿e

Inwestycje z dop³at¹
Powiat Strzelecki jest do�æ skutecz-
ny w siêganiu do zewnêtrznych
�róde³ finansowania inwestycji. Uda-
wa³o siê nam to w naborze wniosków
finansowanych ze ZPORR w latach
2004-2005; równie¿ w edycji 2006, a
dodam, ¿e planujemy ju¿ dalsze dzia-
³ania � kontynuuje W. Gaida � by tak-
¿e w przysz³ym roku wspomóc ko-
lejne w³asne inwestycje (szpital,
o�wiata, pomoc spo³eczna) dofinan-
sowaniem zewnêtrznym.

Od znalezienia siê na li�cie ran-
kingowej wniosków finansowanych
ze �rodków ZPORR do zakoñczenia
inwestycji jeszcze daleka droga. De-
terminacja jest jednak spora: obydwa
zadania planuje siê jeszcze zakoñczyæ
w tym roku.

Pod d³ugim oczekiwaniu Powiat
Strzelecki doczeka³ siê decyzji doty-
cz¹cych dofinansowania w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyj-
ny Rozwoju Regionalnego zg³oszo-
nych zadañ. A co wa¿niejsze decyzji
pozytywnych. Decyzj¹ Zarz¹du
Województwa wsparcie z funduszy
Unii Europejskiej (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego)
oraz bud¿etu pañstwa otrzymaj¹ dwa
zadania.

Pierwsze z nich to projekt pt.
�Lokalne Centrum Rozwoju w
£¹kach Kozielskich � modernizacja
ci¹gu komunikacyjnego wsi � drogi
nr 1434 O�. Zadanie obejmie budowê
chodnika wraz z odwodnieniem oraz
remont nawierzchni drogi na d³ugo�ci
1,2 km. Jego celem jest stworzenie
warunków dalszego rozwoju przed-
siêbiorstw dzia³aj¹cych w £¹kach
Kozielskich oraz poprawa bezpie-
czeñstwa i jako�ci ¿ycia mieszkañ-
ców. Nie wykorzystanym do tej pory
atutem jest po³o¿enie miejscowo�ci
na trasie szlaku pieszego i rowero-
wego, prowadz¹cych do Sanktuarium
w Górze �w. Anny. Realizacja pro-
jektu dziêki poprawie dostêpno�ci
komunikacyjnej oraz bezpieczeñstwa
pieszych i kierowców otworzy nowe
mo¿liwo�ci rozwoju. Na realizacjê
zadania przeznaczonych zostanie
ponad 1 mln 304 tysi¹ce z³otych z
czego 1 mln 108 tysiêcy z funduszy
Unii Europejskiej i Bud¿etu Pañstwa.
Drugi, �Kompleksowa modernizacja
systemu cieplnego SOSW w Le�nicy
- ograniczenie niskiej emisji� zak³ada
likwidacjê 6 kot³ów opalanych wê-
glem i koksem i zast¹pienie ich 3 wy-
sokosprawnymi kot³ami retortowy-
mi na wêgiel groszek, modernizacjê
jednego istniej¹cego kot³a, wymianê
sieci przesy³owych oraz wewnêtrz-

Nareszcie s¹

decyzje

Matura 2006

Pierwszy dzieñ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Mieszka I w Zawadzkiem

W powiecie strzeleckim w tym roku nowe matury zdaje 532 abiturien-
tów, a egzamin dojrza³o�ci starego typu (po raz ostatni) - 23 osoby, wszyst-
kie w Zespole Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem

Pierwszy dzieñ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. W³. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

dok. na str. 3dok. na str. 3

dok. na str. 2

O pierwszych wra¿eniach maturzystów - czytaj str. 5


