
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Dnia 8 pa�dziernika 2009 w Ze-
spole Szkó³ Zawodowych w Zawadz-
kiem odby³ siê Konkurs Wiedzy o
Krajach Anglo- i Niemieckojêzycz-
nych zorganizowany przez p. Bar-
barê Dylong oraz p. Katarzynê Lesz-
czuk. Do konkursu przyst¹pi³o 37
uczestników z klas technikum infor-
matycznego ekonomicznego oraz me-
chanicznego.

Uczniowie przez 75 minut zma-
gali siê z pytaniami. Konkurs prze-
prowadzony zosta³ w formie testu
obejmuj¹cego pytania z zakresu: hi-
storii, geografii, literatury, polityki,
muzyki i kultury.

15 pa�dziernika 2009 na akade-
mii z okazji Dnia Edukacji Narodo-

WIEMY
CORAZ  WIÊCEJ

wej dyrektor szko³y Piotr Lepiorz
uroczy�cie wrêczy³ laureatom dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe.

W kategorii Kraje Anglojêzyczne
I miejsce zajê³a Iwona Zieliñska (kl.
IV TE), II miejsce � Tomasz Wy¿go³
(kl. III TI), III miejsce � Jakub Ko-
nieczny (kl. III TI). Najwiêksz¹
wiedz¹ o Krajach Niemieckojêzycz-
nych wykazali siê: Micha³ Niemiec
(kl. I TMI) � I miejsce, Arnold Kasic-
ki (kl. IV TI) � II miejsce, Marcin
Labus (kl. II TI) � III miejsce.

Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ fundatorom nagród:  wy-
dawnictwu Langenscheidt, wydaw-
nictwu MACMILLAN POLSKA,
firmie POLANGLO.

- Kto mo¿e siê ubiegaæ o porê-
czenie w opolskim Funduszu?
- Naturalnym klientem Funduszu
s¹ mikro, mali i �redni przedsiêbior-
cy, prowadz¹cy dzia³alno�æ na tere-
nie województwa opolskiego i po-
siadaj¹cy dokument potwierdzaj¹cy
gotowo�æ banku do udzielenia kre-
dytu pod warunkiem, ¿e Fundusz
udzieli porêczenia.
- W jaki sposób firmy mog¹ z³o-
¿yæ wniosek wraz z dokumen-
tacj¹?
- Procedura jest bardzo prosta i
wygodna dla przedsiêbiorcy. Wnio-
sek wraz z za³¹cznikami do wniosku
klient sk³ada w banku, w którym ubie-
ga siê o kredyt i który posiada pod-
pisan¹ umowê o wspó³pracy z Fun-
duszem. Nie do przecenienia jest ak-
tywne (od samego pocz¹tku) uczest-
nictwo Powiatu Strzeleckiego, za-
równo organizacyjne jak i  kapita³o-
we, w procesie tworzenia i funkcjo-
nowania Funduszu. Znalaz³o ona
prze³o¿enie na zagwarantowaniu
strzeleckim przedsiêbiorcom szero-
kiego dostêpu do korzystnego i ³atwe-
go zabezpieczenia kredytu w formie
porêczenia. W samym powiecie
strzeleckim jest a¿ 7 instytucji
wspó³pracuj¹cych z Funduszem.
- Wróæmy do mikro, ma³ych i
�rednich firm z Opolszczyzny. Na
jakie porêczenie ze strony Fun-
duszu mog¹ oni liczyæ?
- Maksymalna warto�æ porêczenia
kredytowego wynosi 70 procent
warto�ci udzielonego kredytu (kapi-
ta³u). Aktualnie nie mo¿e jednak dla
przekroczyæ ok. 400 tysiêcy z³otych.

przypomina mieszkañcom powiatu strzeleckiego o najbli¿szych naborach w ra-
mach Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007- 2013:
1.2. Zapewnienie dostêpu do finansowania przedsiêbiorczo�ci 28.10 - 12.11.2009
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 16.11 - 27.11. 2009
1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiêbiorstwach 17.11 - 30.11.2009
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013
Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno�ci nierolniczej (a¿ do osi¹gniêcia 130%
przyznanej alokacji albo do koñca 2009 roku)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013
8.1 Wspieranie dzia³alno�ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej 26.10 - 13.11.2009
Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko 2007- 2013
1.1 Gospodarka wodno-�ciekowa w aglomeracjach
powy¿ej 15 tys RLM 30.09 - 30.11.2009
2.1 Kompleksowe przedsiêwziêcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
z szczególnym uwzglêdnianiem odpadów niebezpiecznych 30.09 - 30.11.2009
4.1 Wsparcie systemów zarz¹dzania �rodowiskowego 12.10 - 21.12. 2009

Zapraszamy po bezp³atne informacje na temat
Programów Operacyjnych 2007- 2013!
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
(077) 4401 705
pcieg@powiatstrzelecki.pl

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Lokalny Punkt Informacyjny
w Strzelcach Opolskich Planujemy, ¿e wkrótce powiêkszy-

my  kapita³ porêczycielski o pieni¹-
dze z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego
2007-2013. Liczymy, ¿e dziêki temu
nasze porêczenia wkrótce bêd¹ mo-
g³y byæ prawie 2-krotnie wy¿sze, a
zatem trafiæ do szerszego grona strze-
leckich firm.
- Na jak d³ugi czas przyznawa-
ne jest porêczenie?
- Porêczenie jest udzielane maksy-
malnie do 63 miesiêcy. Porêczamy co
do zasady kredyty zaci¹gane na okres
do 5 lat.  Dla kredytów zaci¹ganych
na d³u¿y okres czasu istnieje mo¿li-
wo�æ przed³u¿enia okresu porêcze-
nia po up³ywie 5 lat.
- Jak przedsiêbiorcy mog¹ siê
staraæ o porêczenie ORFPK?
- Najprostsz¹ i sprawdzon¹, a
przez to najczê�ciej wykorzysty-
wan¹ w praktyce przez przedsiêbior-
ców, �cie¿k¹ wnioskowania o �rodki
jest z³o¿enie wniosku o jego udziele-
nie w banku, w którym firma stara
siê o kredyt. Procedura jest prosta.
Wiêkszo�æ za³¹czników sk³adanych
jest w 1 egzemplarzu i jest  wyko-
rzystywane jednocze�nie przez Bank
i Fundusz. Wspó³pracujemy w tym
zakresie z kilkunastoma bankami sie-
ciowymi i spó³dzielczymi oraz fun-
duszami po¿yczkowymi. W samym
Powiecie Strzeleckim informacji
udzielaj¹ w 7 instytucjach finanso-
wych profesjonalni doradcy. Listê
wszystkich mo¿na znale�æ na naszej
stronie internetowej: www.or-
fpk.opole.pl . Wniosek wraz z za-
³¹cznikami dostêpny jest w oddzia-

³ach banków, w opolskiej siedzibie
Funduszu oraz na stronie interneto-
wej.
- Na co mo¿e byæ przeznaczony
kredyt zabezpieczony porêcze-
niem Funduszu?
- Praktycznie na ka¿dy cel zwi¹-
zany z prowadzeniem dzia³alno�ci go-
spodarczej. Ciekawostk¹ jest to, ¿e
porêczamy kredyty na finansowanie
projektów dofinansowywane z unij-
nych dotacji.
- Czy porêczenie jest p³atne i
czy Fundusz w jaki� sposób je za-
bezpiecza?
- Zgodnie z umow¹ Spó³ki Fun-
dusz nie dzia³a dla zysku. Pobieramy
niskie jednorazowe prowizje, a na-
sze us³ugi s¹ zwolnione z VAT. Po-
rêcznie zabezpieczane jest z regu³y
wy³¹cznie wekslem in blanco z klau-
zul¹ �bez protestu�.
- Jak wielu porêczeñ Fundusz
udziela na Opolszczy�nie?
- W ubieg³ym roku by³o to liczba
oko³o 100 porêczeñ. W tym roku sza-
cujemy, ¿e pomimo trwaj¹cego kry-
zysu, bêdzie to wielko�æ podobna.
Statystycznie najczê�ciej z porêcza-
nia Funduszu korzystaj¹ mikroprzed-
siêbiorstwa i ma³e firmy. W ostatnim
okresie czasu dynamika przyrostu
warto�ci porêczeñ w skali naszego
regionu jak i w skali ca³ego kraju. Jest
ona wynikiem
- Dziêkujê za rozmowê.

kontakt: adres ul. Ko³³¹taja 11/28
45-065 Opole

tel. 077/44-15-620
fax 077/44-15-621

e mail: biuro@orfpk.opole.pl.

Z okazji po¿egnania  lata w so-
botê 10 pa�dziernika u pañstwa Mar-
tuszewskich w Dziewkowicach od-
by³o siê spotkanie Miejskiego Ko³a
emeryckiego. �Wcze�niej urodzeni�
bawili siê weso³o przy muzyce, gril-
lowali, a pieczony ziemniak na za-
koñczenie imprezy smakowa³ wy-

�mienicie. Bawi¹cych siê emerytów
odwiedzi³ burmistrz miasta i Gminy
� Tadeusz Goc, który obieca³ o nich
pamiêtaæ.

Organizatorom i przewodnicz¹-
cej ko³a �pani Stanis³awie Gerlich
uczestnicy sk³adaj¹ podziêkowania.

J.W.

Wcze�niej urodzeni

Porêczenie � szans¹ na rozwój Twojej firmy
w warunkach zjawiska spowolnienia gospodarczego

Rozmowa z Dariuszem Kajstur¹, prezesem zarz¹du Opolskiego Regionalnego Funduszu Porêczeñ Kredytowych

Nie tak dawno o Jemielnicy du¿o
siê mówi³o: by³o sympozjum i koncer-
ty cysterskie, obchody jubileuszowe, a
to znów koncerty zwi¹zane z Nutiu-
sem. Odnawia siê i konserwuje mozol-
nie obecny ko�ció³ parafialny pod we-
zwaniem Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny, z wielkim Micha³em Wil-
lmannem, czy filigranowej piêkno�ci
rokokowym prospektem organowym.
Czeka nas te¿ bardzo interesuj¹ca teo-
logicznie, artystycznie i historycznie
kaplica �w. Józefa i krypty, czy nawet
poszukiwania grobu wspomnianego Nu-
tiusa.

Ja tymczasem zatrzyma³em siê w
dawnym ko�ciele parafialnym, obec-
nie cmentarnym, pod wezwaniem
Wszystkich �wiêtych, dzi� na koñcu
wsi, do którego prowadzi rytm parte-
rowych,  krytych siod³owymi dachami
XIX-wiecznych domów. Przypomina
to uk³ad �redniowieczny wsi: za doma-
mi by³y czê�ci gospodarskie, a dalej
niwy. W �redniowieczu mieszkali tu
bogaci ch³opi, zwani wtedy kmieciami,
maj¹cy z regu³y wg prawa oko³o dwóch
³anów ziemi, tj. ok. 60 hektarów.

Wspomniany ko�ció³ pe³ni³ rolê
parafialnego do 1810 roku, tj. do cza-
sów pruskiej sekularyzacji dóbr ko�ciel-
nych. Po tej dacie powoli popada³ w
ruinê, choæ kolejne pokolenia, na mia-
rê si³ i funduszy, dok³ada³y starañ o jego
utrzymanie. Obiekt stawa³ siê niepo-
trzebny, rzadko by³ u¿ywany w duszpa-
sterstwie. Pewien �powrót do ¿ycia�
zapewni³o m.in. ods³oniêcie w 1934, a
potem w latach l938�1945 spod tyn-
ków i pó�niejszych malatur �rednio-
wiecznych fresków, nie konserwowa-
no ich jednak wtedy.

Sam ko�ció³ek jest niewielk¹, ale
masywn¹ budowl¹, którego grube ka-
mienne mury, otynkowane, wzmocnio-
ne s¹ solidnymi skarpami uskokowy-
mi; o jego staro¿ytno�ci �wiadczy choæ-
by prostok¹tnie zamkniête prezbite-
rium. Nie ma wie¿y, tylko do�æ pó�no
zainstalowan¹ baniast¹ sygnaturk¹ z la-
tarni¹. Dzi� obiekt pokryty jest blach¹.

Wnêtrze wyra�nie podzielone na mniej-
sze prezbiterium ze starym �rednio-
wiecznym sklepieniem ¿ebrowo-krzy-
¿owym osadzonym na wspornikach w
kszta³cie masek. Nawa ma ju¿ o kilka-
set lat pó�niejsze sklepienie kolebko-
we, zdobione stiukami, z ró¿nych okre-
sów. Wyposa¿enie zró¿nicowane, od
�redniowiecza poprzez barok, z elemen-
tami prawie wspó³czesnymi. Najcenniej-
sze jest tu �redniowieczne malarstwo
freskowe, czyli malowane na mokrym
tynku.

W ostatnich latach w inicjatywy
ks. Pichena, proboszcza jemielnickie-
go, a zarazem i dziekana, wspartej przez
wyj¹tkowo, wrêcz m³odzieñczo czyn-
nego wójta Jemielnicy, przy pomocy
finansowej starosty strzeleckiego Jó-
zefa Swaczyny oraz czê�ciowo Urzêdu
Marsza³kowskiego, przeprowadzono
trudn¹ i kosztown¹ konserwacjê obiek-
tu. Trudno�æ polega³a na rozleg³ym i
ró¿norodnym obszarze konserwator-
skim: od �redniowiecza (malowid³a fre-
skowe) poprzez fragmenty renesanso-
we do baroku (sklepienia). Przy kon-
serwacji elementów drewnianych (o³-
tarze, stalle, ambona), i budowlanych
(zabytkowy tynk) nale¿a³o uwzglêdniæ
nie tylko ró¿ne techniki (malarskie i
budowlane), ale nadto zró¿nicowane
teologicznie w¹tki, przez kolejne na-
k³adanie siê symbolik.

Niektórzy licytuj¹ siê, ogl¹daj¹c
wnêtrze, co jest cenniejsze: owo ma-
larstwo pasyjne, dekoracyjny stiuk,
rze�biarskie i malarskie dekoracje o³-
tarzy, a mo¿e jednak dzisiejszy ko�ció³
parafialny, z pó�niejszym malarstwem
iluzjonistycznym, m³odszym ju¿ o kil-
ka wieków. Takie szacowanie sztuki jest
p³ytkie i niepotrzebne. Wszystkie za-
chowane elementy, nawet zachowane
we fragmentach, s¹ wa¿ne i warte za-
chowania, mówi¹ te¿ wiele o ¿yciu ko-
lejnych pokoleñ dawnej Jemielnicy.

Najwiêcej przyk³adów malarstwa
freskowego z czasów �redniowieczna
mamy w dawnym ksiêstwie piastowskim
legnicko-brzeskim, bo a¿ kilkana�cie

ko�ció³ków i to na wsi. Na historycz-
nym Górnym �l¹sku, tj. dawnym pia-
stowskim ksiêstwie opolsko-racibor-
skim, w tym i strzeleckim, mamy ich
znacznie mniej, co nie znaczy, i¿ s¹
ni¿sze rang¹ i znaczeniem artystycz-
nym. Fragmenty zachowane w Jasio-
nie, w Wysokiej, czy wspania³y rene-
sansowy strop kasetonowy w Centawie
przypominaj¹, i¿ przesz³ym pokole-
niom piêkno nie by³o obce: zarówno
dla przybywaj¹cych go�ci, ale i dla sie-
bie w ró¿ny sposób zamki, pa³ace, ko-
�cio³y upiêkszono. Od �redniowiecza
jakby wydobyto na nowo Mêkê Pañsk¹,
co zaowocowa³o w znanych w ka¿dym
ko�ciele parafialnym 14 stacjach Dro-
gi Krzy¿owej. Po czê�ci mamy to w
Jemielnicy, w 11 scenach namalowa-
nych na pó³nocnej �cianie wewnêtrz-
nej ko�cio³a. Osadzone jest to w re-
aliach czasowych malarstwa, mamy np.
plecionkowy p³otek Ogrojca, dzi� ju¿
relikt na wsiach, tylko w opolskim
skansenie mo¿emy taki ogl¹dn¹æ. W
naigrawaniu siê ze Skazañca Chrystus
ma przewi¹zane oczy opask¹. Opraw-
cy ubrani s¹ w rycerskie zbroje p³yci-
nowe, a �wiadkowie i faryzeusze, arcy-
kap³an ¿ydowski s¹ w nakryciach g³o-
wy typowych dla trzeciej æwierci XV
wieku (jak i na o³tarzu Wita Stwosza w
ko�ciele Mariackim).

Sceny s¹ wyró¿nione rdzawo-br¹-
zowymi pasami zdobionymi wielozêb-
nymi listkami i motywem rozwiniête-
go kwiatu na przemian. Wyró¿niaj¹ca
jest scena Chrystusa Bole�ciwego, czê-
sto znana z wiejskich kapliczek, posta-
ci wy³aniaj¹cej siê jakby z grobu, zapo-
wiadaj¹cej Zmartwychwstanie. Anio³o-
wie zbieraj¹cy Krew Pañsk¹ do kieli-
chów symbolizuj¹ Eucharystiê. Kielich
to symbol grobu, a patena - kamienia,
którym grób by³ przywalony.

W �redniowieczu /1264/ papie¿ ze-
zwoli³ na obchody �wiêta Bo¿ego Cia³a
w procesjach teoforycznych poza ko-
�cio³em. Scena ta jest umieszczona nad
szafkowym �ciennym �redniowiecz-

Per³a z Jemielnicy

dok. na str. 8


