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Plebiscyt: Samorządowiec Roku
Zależy Ci na Twojej małej ojczyźnie, na tym, aby jej sternikiem była 
osoba dbająca o dobrobyt Twój, Twojej rodziny, sąsiadów, a przy 
tym należysz do osób, które chcą o tym współdecydować i lubią 
rywalizację? Jeśli tak – wystartuj w drugiej edycji konkursu Samorzą-
dowiec Roku Mniejszości Niemieckiej i wygraj atrakcyjną nagrodę, 
ufundowaną przez sponsora konkursu – firmę Smuda-Consulting!

Imię/nazwisko funkcja urząd
Henryk Lakwa starosta Opole
Józef Swaczyna starosta Strzelce Opolskie
Józef Gisman wicestarosta K.-Koźle
Róża Koźlik burmistrz Dobrodzień
Norbert Koston burmistrz Kolonowskie
Łukasz Jastrzębski burmistrz Leśnica
Sybila Zimerman burmistrz Zdzieszowice
Artur Tomala burmistrz Gorzów Śląski
Joachim Wojtala burmistrz Gogolin
Jan Labus burmistrz Ozimek
Róża Malik burmistrz Prószków
Andrzej Kasiura burmistrz Krapkowice
Tadeusz Kauch burmistrz Ujazd
Waldemar Czaja wójt Zębowice
Krzysztof Mutz wójt Tarnów Op.
Piotr Kanzy wójt Polska Cerekiew

Imię/nazwisko funkcja urząd
Marcin Wycisło wójt Jemielnica
Waldemar Kampa wójt Turawa
Henryk Wróbel wójt Dobrzeń Wlk.
Bernard Kubata wójt Walce
Jerzy Treffon wójt Pawłowiczki
Alojzy Parys wójt Cisek
Florian Ciecior wójt Chrząstowice
Leonard Pietruszka wójt Komprachcice
Marian Wojciechowski wójt Reńska Wieś
Krystian Baldy wójt Łubniany
Brygida Pytel wójt Izbicko
Włodzimierz Kierat wójt Radłów
Dionizy Duszyński wójt Popielów
Marek Leja wójt Dąbrowa
Krzysztof Ficoń wójt Bierawa

Lista samorządowców, na których można oddawać głosy:
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Plebiscyt: Samorządowiec Roku
Kupon plebiscytowy 15/1362, termin nadsyłania – 25.05.2018 r.

.....................................................   5 pkt  10 pkt  15 pkt
Imię, nazwisko samorządowca (proszę skreślić jeden kwadrat przy przyznawanej liczbie punktów)

Imię, nazwisko:  ...........................................................................................................................

Miejscowość:  .................................................................Kod pocztowy:  .....................................

Ulica i nr domu:  ................................................................. Nr telefonu:  .....................................

#

Zasady punktacji oraz regulamin znajdziesz pod adresem www.wochenblatt.pl

Imię/nazwisko miejscowość pkt
1. Józef Swaczyna Strzelce Op. 6290
2. Henryk Wróbel Dobrzeń Wielki 6195
3. Henryk Lakwa  Opole 6100
4. Tadeusz Kauch Ujazd 6090
5. Róża Malik Prószków 5005
6. Artur Tomala Gorzów Śl. 3715
7. Waldemar Kampa Turawa 3515
8. Brygida Pytel Izbicko 3355
9. Róża Koźlik Dobrodzień 3350

10. Andrzej Kasiura Krapkowice 3015
11. Florian Ciecior Chrząstowice 2980
12. Dionizy Duszyński Popielów 2720
13. Joachim Wojtala Gogolin 2325
14. Krzysztof Ficoń Bierawa 1065
15. Włodzimierz Kierat Radłów 795

Czołówka aktualnej klasyfikacji II edycji 
plebiscytu Samorządowiec Roku  

Mniejszości Niemieckiej

Do końca lipca bieżącego roku na stronie 
13 „Wochenblatt.pl” publikować będzie-
my drugą edycję plebiscytu zatytułowa-
nego „Samorządowiec Roku Mniejszości 
Niemieckiej”. Jego celem jest wyłonienie 
najlepszego, najsprawniejszego i najsku-
teczniejszego starosty, burmistrza bądź 
wójta z gmin i powiatów, które zarządza-
ne są przez reprezentantów mniejszo-
ści niemieckiej bądź są wspierane przez 
mniejszość niemiecką. Będzie to także 

znakomity barometr popularności przed 
czekającymi nas w tym roku wyborami 
samorządowymi – wskaże on wyraźnie, 
którzy z włodarzy nie tyle muszą stać 
się aktywniejsi, ile głośniej i dosadniej 
prezentować swoje osiągnięcia.

UWAGA: Jeśli ktoś z Czytelników zagłosuje 
na samorządowca z ramienia mniejszości 
niemieckiej, którego nie ma na podanej 
liście, to zostanie on do niej dołączony.

Obsługa polskich firm w Niemczech / 
Firmengründungen in Polen

www.smuda-consulting.com

  HeIMAT  MAŁA OJCZyZNA 

Przy tej okazji dostrzegli też, jak nie-
bezpieczne warunki pracy mają tam-

tejsi strażacy, w jaki sposób muszą ra-
dzić sobie w wielu trudnych sytuacjach, 
a wszystko przez brak specjalistycznego 
sprzętu i środków finansowych, aby go 
pozyskać. Efekt? – Będąc tam na miej-
scu, mogliśmy „dotknąć” problemu oraz 
zdać sobie sprawę z ogromu potrzeb 
tamtejszych strażaków. Wówczas też 
zrodził się w nas pomysł, aby w ramach 
możliwości jeszcze bardziej doposażyć 
straż pożarną w Dolinie. Na szczęście 
mamy z czego, bo od 1989 roku ilość 
samochodów strażackich, które przyje-
chały do nas z Niemiec, aby zasilić nasz 
potencjał, mogliśmy liczyć w setkach 
– opowiada starosta opolski Henryk 
Lakwa. – Pomoc ta sprawiła, że mogli-
śmy znacznie podnieść nasz poziom 
bojowy, bo nowszy, lepszy, sprawniej-
szy i bezpieczniejszy sprzęt stanowił 
dodatkową zachętę do wpisywania się 
w szeregi ochotniczych straży pożarnych 
na naszym terenie. To z kolei zwięk-
szyło niezaprzeczalnie bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców, co dla mnie jest 
bardzo istotne, wręcz priorytetowe.

Nissan Terrano II dla Doliny
Należy jednak podkreślić, że samo-

chody, które w ciągu mijających lat 
otrzymywał powiat opolski z Niemiec, 
były później sprzedawane i zastępowane 
kupionymi nowszymi modelami, których 
obecnie jest już bardzo dużo. Na uwagę 

zasługuje również fakt, że straży pożarnej 
w Dolinie starostwo opolskie nie ofe-
rowało wysłużonych starych aut, lecz 
zdecydowanie młodsze modele, lepsze, 
często też dysponujące dużo większymi 
możliwościami technicznymi od tych, 
jakie samo otrzymywało przed laty z Nie-
miec. Doskonale obrazowała to jakość 

wozu strażackiego Iveco, który pojechał 
do Doliny, a który sprawił miejscowym 
strażakom olbrzymią radość, podobnie 
zresztą, jak ten ostatni – Nissan Terra-
no II: – Ten samochód z kolei, w prze-
ciwieństwie do Iveco, przeznaczony jest 
do akcji technicznych, można na niego 
wrzucić trochę sprzętu strażackiego, by 
dojechał w miejsca trudniej dostępne. 
Może być stosowany między innymi 
do akcji technicznych związanych z wy-
darzeniami na drogach. Nie jest to zatem 
typowy wóz gaśniczy, ale zapewniam, 
że jest również bardzo potrzebny w co-
dziennych działaniach strażackich, jak 
ciężki sprzęt – mówi Henryk Lakwa. 
Dodajmy, że wartość tego samochodu 
to tylko 6000 złotych i został odkupiony 
od jednej z jednostek straży na terenie 
powiatu opolskiego.

Podziękowanie za pomoc
Zaangażowanie się władz powiatu 

opolskiego w pomoc strażakom w ukra-
ińskiej Dolinie może niektórym wydać 
się zagadkowe, ale zagadkowe nie jest. 
Oprócz empatii, która cechuje staro-

stwo opolskie wobec zaprzyjaźnionych 
powiatów, jest to też wynik i forma po-
dziękowania. Podziękowania za bardzo 
potrzebną pomoc, jaką bezinteresownie 
i spontanicznie zaoferowali Ukraińcy 
województwu i powiatowi opolskiemu, 
kiedy nawiedziła go ciężka powódź: 
– W tym okresie zastępy strażaków 
z powiatu dolińskiego, nie zważając 
na niebezpieczeństwa, niewygodę i braki 
w sprzęcie, przyjechały nam pomagać, 
a później nawet miesiąc po powodzi po-
magały też sprzątać, zabezpieczać i repe-
rować to, co uległo zniszczeniu w wyniku 
wielkiej wody. Cenię sobie taką przyjaźń 
i pielęgnuję ją, bo wiem, że gdybyśmy te-
raz, nagle potrzebowali podobnej pomo-
cy, to na strażaków z Doliny na pewno 
liczyć możemy! – kończy starosta opolski 
Henryk Lakwa. I my też tak sądzimy, 
a biorąc pod uwagę, że tamtejsi strażacy 
są sukcesywnie doposażani sprzętowo, 
będą też zapewne jeszcze skuteczniejsi 
w akcji i bezpieczniejsi, co jest ważne nie 
tylko dla nich, ale też dla ich rodzin – 
bezpieczeństwo jest bowiem bezcenne.

Krzysztof Świerc

Powiat  
opolski

Głos samorządu

Nissan terrano II przekazany przez opolskie starostwo strażakom w Dolinie. Foto: Starostwo OpolskieHenryk Lakwa, starosta opolski Foto: S. Kołakowska

Z GmIN
QQ Spotkanie partnerskie: Wójt 

gminy Walce Bernard Kubata zaprasza 
do udziału w spotkaniu partnerskim gmin 
Walce i Mala Moravka w Czechach, które 
odbędzie się 26–27 maja 2018 r. w miej-
scowości Mala Moravka w ramach projektu 
pn. „Wzmacnianie wspólnego potencjału 
turystycznego i kulturowego pogranicza 
polsko-czeskiego” współfinansowanego 
z europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz z budżetu państwa. Ramowy 
harmonogram spotkania wraz z krótką 
informacją o projekcie można znaleźć 
na stronie internetowej www.walce.pl. 
Udział w spotkaniu można zgłosić oso-
biście w sekretariacie urzędu gminy lub 
telefonicznie pod nr. 774667541.

QQ Otwarcie hali: W Prudniku otwar-
to niedawno halę sportową po moder-
nizacji. Podczas remontu wykonano 
prace termomodernizacyjne, ocieplono 
ściany zewnętrzne, dach, wymieniono 
starą, drewnianą stolarkę okienną i drzwi 
wejściowe. Wymieniony został też dach 
i rynny. We wnętrzu wymieniono sufit 
podwieszany i wyremontowano parkiet 
na sali gimnastycznej. Założono też nową 
instalację elektryczną i oświetlenie. Wnę-
trza odmalowano.

QQ Remont: Droga w Nowej Cere-
kwi będzie remontowana. Utrudnienia 
z uwagi na budowę potrwają do końca 
roku. Po zakończeniu prac poprawi się 
dojazd do autostrady A4. Podpisano już 
umowę z wykonawcą prac. Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 416 w Nowej Cere-
kwi będzie kosztować ponad 12 milionów 
500 tysięcy złotych. Wykonawcą prac jest 
firma Drog-Bud z Częstochowy. Oprócz 
gruntownej przebudowy samej drogi 
powstanie osiem przejść dla pieszych. 
Do pięciu do tej pory funkcjonujących 
zaprojektowano trzy nowe. Przebudowa-
ne zostaną zatoki autobusowe, powstaną 
bariery energochłonne, tablice kierujące 
i tzw. kocie oczka. adur

Partnerstwo: Starostwo opolskie „uzbraja” strażaków w zaprzyjaźnionym powiecie dolińskim

Bezpieczeństwo jest bezcenne
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Henryk Lakwa: Strażacy 
z powiatu dolińskiego 
przyjechali nam pomóc, 
a później nawet miesiąc 
po powodzi pomagali 
sprzątać, zabezpieczać 
i reperować to, 
co uległo zniszczeniu 
w wyniku wielkiej 
wody. Czegoś takiego 
się nie zapomina.

W ubiegłym miesiącu delegacja po-
wiatu opolskiego ze starostą Hen-
rykiem Lakwą na czele odwiedziła 
zaprzyjaźniony z opolskim powiat 
doliński na Ukrainie. Przypomnij-
my, że podczas wcześniejszej wizyty 
w Dolinie, parę tygodni wcześniej, 
przedstawiciele powiatu opolskiego 
podarowali tamtejszej straży pożar-
nej wóz strażacki marki Iveco.
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