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Plebiscyt: Zakończyła się druga edycja plebiscytu Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej

Henryk Lakwa – najlepszy z najlepszych!
Po wielotygodniowych zmaganiach zakończyła się na naszych łamach
druga edycja plebiscytu Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej.
Zwyciężył starosta opolski Henryk Lakwa, który przez większą część trwania rywalizacji plasował się w ścisłej czołówce klasyfikacji, ale dopiero
na finiszu wysunął się na czoło stawki i niczym wytrawny sprinter jako
pierwszy minął linię mety. Dzięki temu zyskał miano najlepszego w gronie
najlepszych gospodarzy.

S

tało się to kosztem wielkiego faworyta, który przez większą część
trwania plebiscytu przewodził stawce
– starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny, który ostatecznie wywalczył tytuł
wicemistrzowski, a zatem identycznie
jak w pierwszej edycji. Na trzecim stopniu podium stanął tym razem broniący
tytułu mistrzowskiego wójt Dobrzenia
Wielkiego Henryk Wróbel. Tym razem
jednak zwycięzca nie miał aż tak dużej
przewagi nad konkurentami jak w pierwszej edycji, kiedy to zakończył zmagania
z przewagą 660 punktów nad drugim
w klasyfikacji łącznej! Tym razem o takiej przewadze mowy być nie mogło,
gdyż stawka była zdecydowanie bardziej
wyrównana, a elektorat żadnego z samorządowców walczących o najwyższą
stawkę nie odpuszczał do ostatniej rundy.

Druga edycja naszego
plebiscytu była
pewnego rodzaju
barometrem
popularności
przed czekającymi
nas jesienią tego
roku wyborami
samorządowymi.

piętnastki. Wydaje się, że mogą spać
spokojnie, ale... Kiedy zostali zapytani
o przedwyborcze przeczucia, wówczas
stanowczo podkreślali, że wynik w plebiscycie „Wochenblatt.pl”, owszem, jest
bardzo optymistycznym prognostykiem,
Szczęśliwy i zaskoczony
zwłaszcza dla tych, którzy uplasowali się
Druga edycja naszego plebiscytu była w czołówce, ale jednocześnie dodali,
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triumfu. Jestem bardzo szczęśliwy, za- doświadczonym i pragmatycznym saszczycony, ale i ogromnie zaskoczony, morządowcem, oraz wójta Dobrzenia
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naszych mieszkańców do mojej osoby. chcą kontynuować! Dlatego też kilka
słów należy się również pozostałym
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Aus den Gemeinden

QQAbgerutscht: Nach der Vergrö-

ßerung Oppelns ist die Gemeinde Groß
Döbern auf der Liste der wohlhabendsten
Gemeinden in Polen vom Platz 16 auf
Platz 1537 gerutscht. Nach der Grenzänderung ist das Gemeindebudget um
40 Millionen Złoty geschrumpft. Erste
Sparrmaßnahmen haben die Gemeindebehörden bereits eingeführt, doch
wahrscheinlich werden weitere folgen.
Wie der Gemeindebürgermeister Henryk
Wróbel erinnert, wird die Gemeinde Groß
Döbern noch zwei Jahre lang finanzielle
Unterstützung aus Oppeln bekommen.
Danach werden vielleicht weitere Sparrmaßnahmen erforderlich sein.

QQNeues Feuerwehrhaus: In Ra-

schau (Gemeinde Leschnitz) ist das neue
Feuerwehrhaus schon fast fertig. Anstelle
der hölzernen Konstruktion, die kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde,
steht schon ein modernes Gebäude mit
zwei Garagen für die Feuerwehrautos.
Im alten Feuerwehrhaus gab es nicht
einmal Toiletten. Die Garage war dagegen so eng, dass man mit dem Wagen
rausfahren musste, damit alle einsteigen
können. Doch schon in Kürze können die
Raschauer Feuerwehrmänner ihr neues
Zuhause beziehen.

QQModernisierungsende in Sicht:
Starosta opolski Henryk Lakwa został triumfatorem drugiej edycji plebiscytu na Samorządowca Roku Mniejszości
Niemieckiej.
Foto: Sylwia Kołakowska

dowanie odniósł i jednocześnie stawia
go to w gronie największych faworytów
kolejnej edycji naszego plebiscytu, jeśli
oczywiście po wyborach samorządowych 2018 nic się w jego wypadku nie
zmieni. Sądzimy jednak, że nie dojdzie
do zmiany, bo w myśl piłkarskiego powiedzenia, zwycięskiego składu się nie
zmienia, a ludzie widzą i wiedzą, jak
świetnym jest gospodarzem.
Dopóki piłka w grze
Podobnie jest w wypadku samorządowców, którzy zajęli trzy kolejne lokaty. Mowa o 5. w klasyfikacji łącznej
burmistrz Prószkowa Róży Malik, która
w poprzedniej edycji była 7., burmistrzu
Gorzowa Śląskiego Arturze Tomali, który poprzednio był 4., a teraz uplasował
się na 6. lokacie, oraz o wójcie Turawy
Waldemarze Kampie, który teraz zajął
7. miejsce, a w pierwszej edycji był 6.
To wiele znaczy i są to znakomite osiągnięcia, ponieważ udział w naszym plebiscycie bierze ponad 30 samorządowców, a więc, jak widać, wymienieni cieszą
się niesłabnącą popularnością w swoich

środowiskach i stabilnością, co też w ich
wypadku dobrze rokuje przed wyborami
samorządowymi. W podobnym tonie należy również ocenić występ wójta Izbicka
Brygidy Pytel, burmistrz Dobrodzienia
Róży Koźlik czy burmistrza Krapkowic
Andrzeja Kasiury, którzy ponownie
uplasowali się w pierwszej dziesiątce.
Brawa tym większe, że zdystansowali
oni parę naprawdę wielkich nazwisk, jak
choćby burmistrza Gogolina Joachima
Wojtalę, który poprzednio był 12., czy
też wójta Popielowa Dionizego Duszyńskiego, który w pierwszej edycji zajął
bardzo wysoką 5. lokatę. Oczywiście jak
w każdym konkursie czy zawodach są też
przegrani. Niestety w naszym plebiscycie
też jest ich trochę. Konkretnie mowa
o tych samorządowcach, którzy zakończyli rywalizację z zerowym kontem
punktowym. Stąd jeśli plebiscyt „Wochenblatt.pl” faktycznie jest barometrem
popularności przed jesiennymi wyborami, to w wypadku tych samorządowców
prognozy nie są już tak optymistyczne,
ale poczekajmy. Dopóki piłka w grze...
Krzysztof Świerc

Czołówka klasyfikacji końcowej II edycji plebiscytu Samorządowiec Roku
Mniejszości Niemieckiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Imię/nazwisko
Henryk Lakwa
Józef Swaczyna
Henryk Wróbel
Tadeusz Kauch
Róża Malik
Artur Tomala
Waldemar Kampa
Brygida Pytel
Andrzej Kasiura
Róża Koźlik
Florian Ciecior
Dionizy Duszyński
Joachim Wojtala
Krzysztof Ficoń
Włodzimierz Kierat
Bernard Kubata
Krystian Baldy
Jan Labus

funkcja
starosta
starosta
wójt
burmistrz
burmistrz
burmistrz
wójt
wójt
burmistrz
burmistrz
wójt
wójt
burmistrz
wójt
wójt
wójt
wójt
burmistrz

miejscowość
Opole
Strzelce Op.
Dobrzeń Wielki
Ujazd
Prószków
Gorzów Śl.
Turawa
Izbicko
Krapkowice
Dobrodzień
Chrząstowice
Popielów
Gogolin
Bierawa
Radłów
Walce
Łubniany
Ozimek

pkt
14480
14285
13355
11435
7885
7800
7415
5230
4940
4910
4100
3005
2355
1215
840
615
580
435

In der Gemeinde Colonnowska werden in
kommender Zeit mehrere Straßenmodernisierungen abgeschlossen. Noch im
August soll die Renovierung der Straßen
Tulipanowa, Różana und Collony beendet
sein. Bereits abgeschlossen ist die Modernisierung der Straße Długa in Klein
Stanisch, wo eine neue Abwasseranlage gebaut und ein neuer Straßenbelag
gelegt wurden. Modernisiert wurde
dort auch die Mickiewicza-Straße. Das
Gemeindeamt Colonnowska hat für die
Investitionen ein halbe Million Złoty ausgegeben.
adur

QQDeutsch-polnisches Sportla-

ger: Training macht den Meister. Mit
diesem Motto haben über 30 Jugendliche

aus Polen und Deutschland eine Woche
lang gemeinsam trainiert. In Januschkowitz fand zum 17. Mal ein deutsch-polnisches Sportlager statt. Dieses wird jedes
Jahr entweder in Krappitz oder in Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) durchgeführt.
Es ging vor allem um den Austausch an
Trainingsmethoden und der Strategie auf
dem Spielfeld. Dazu gab es jeden Tag
Krafttraining im Fitnessstudio oder auf
dem Laufband. Alle machen mit, den nur
die Besten aus der Region dürfen am
Sportlager teilnehmen. „Sie müssen das
ganze Jahr hart trainieren. Es sind Vereine und Trainer aus Vereinen, die entscheiden, wer die Teilnahme an diesem Camp
verdient. Ich denke, dass solch eine gemeinsame Integration mit einem Team
aus einem anderen Land immer großartig für uns ist. Die Jungs verstehen sich
gut, auch wenn diese Sprachbarriere irgendwie da ist“, meint Łukasz Bordak,
Betreuer und Koordinator aus dem Landkreis Krappitz.
Dominika Bassek
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