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P O W I A T

O rynku pracy w powiecie strzeleckim

NAZWY I MIEJSCOWOWCI,
KTÓRE ZNIKNÊ£Y
W POWIECIE STRZELECKIM

dok. ze str. 1
codawców wypowiadali siê równie¿

lokalni przedsiêbiorcy. Poznanie ich
potrzeb w tym zakresie ma przynieæ

projekt strzeleckiego PUP, który zosta³ zaprezentowany w trakcie tej

konferencji, a o którym szeroko pisalimy w poprzednim wydaniu naszego dwutygodnika. Jerzy Kapica,

w³aciciel firmy Okna-Kapica narzeka³ na brak wykwalifikowanych
stolarzy. W tej chwili musi ich sam

przyuczaæ, a wród nich s¹ i absol-

wenci wy¿szych uczelni. Wtórowali

mu i inni dyskutanci. - Wszyscy

mamy problemy ze znalezieniem do-

brych pracowników - mówili. Ci, któ-

rzy koñcz¹ szko³y zawodowe, po-

winni posiadaæ wiêcej praktycznych

umiejêtnoci, chocby tak niezbêdnych
niemal w ka¿dym zak³adzie jak ob-

T

e dane przytoczone zosta³y 27

stycznia, na konferencji zorgani-

Doda³ równie¿, ¿e migracja za-

robkowa z powiatu strzeleckiego

zowanej w siedzibie starostwa strze-

(województwo opolskie zajmuje pod

robocia w powiecie. Liczb i wykre-

sce) obni¿a wprawdzie stopê bezro-

leckiego, powiêconej analizie bez-

sów zaprezentowano mnóstwo, ale

wszystkie by³y niezwykle interesu-

j¹ce. Zaproszeni przez organizatorów  starostê strzeleckiego i zarz¹d

Stowarzyszenia Rozwój i Gospo-

darka - naukowcy z Politechniki

jej wzglêdem pierwsze miejsce w Polbocia, ale strach pomyleæ, co sta³oby siê, gdyby wszyscy pracuj¹cy za
granic¹ nagle wrócili. Okaza³oby siê

wówczas, ¿e to tu bezrobocie jest

najwy¿sze w kraju. A z innej strony co bêdzie na przyk³ad za 2 lata, kie-

Opolskiej i Instytutu l¹skiego 

dy Austria otworzy swój rynek pra-

Szczygielski oraz dr Teresa So³dra

mi Strzeleckiej: w wieku produkcyj-

prof. Robert Rauziñski, dr Kazimierz
Gwi¿d¿ mówili o sytuacji demogra-

ficznej i etnicznej oraz o procesach

spo³ecznych zachodz¹cych w naszym regionie.

Prof. Rauziñski charakteryzuj¹c

obecn¹ sytuacjê powiatu strzeleckie-

go nie mia³ optymistycznych wie-

ci. Po pierwsze  os³abia siê kondycja demograficzna spo³eczeñstwa.

Przy ograniczonej liczbie zawiera-

nych ma³¿eñstw i spadku urodzeñ

cy? Wyjad¹ nastêpni mieszkañcy Zienym, niele wykszta³ceni.

D

r Szczygielski mówi³ dalej o tym,

M

ówi siê o wysokim bezrobociu

 twierdzili - a nie mo¿na w³a-

ciwie znaleæ dobrych pracowników. W tym miejscu pada³y konkret-

ne przyk³ady poszukiwanych pra-

cowników w konkretnych zawodach.

Jan Mika, w³aciciel firmy Drewnoplast zauwa¿y³, ¿e wymagania fi-

nansowe pracowników s¹ wysokie,

ale wydajnoæ wcale nie idzie za tym
w parze.

Kto inny natomiast dodawa³: -

bezrobotni, którzy przychodz¹ do
pracy, wcale nie chc¹ pracowaæ. Po-

jawi³ siê nawet doæ radykalny po-

dzi

po-

wszechniejszy staje siê model rodzi-

wschodniej czêci województwa. W

szej opinii wypowiedzianej przez
turze przedmiotu ujêtych jest 25

tym zakresie nie s¹ du¿e. W ten spo10-15 procent, natomiast ca³a reszta

zale¿y od dzia³añ makroekonomicz-

nych. Jeli ju¿ jednak mowa o dzia³a-

niach lokalnych, to wród nich nale¿y wymieniæ m.in.: przedsiêwziêcia

s³u¿¹ce ochronie ju¿ istniej¹cych

miejsc pracy, dzia³ania zmierzaj¹ce do

uruchamiania ma³ych i rednich inwe-

stycji  bo raczej nie ma co liczyæ na

doda³ póniej w swoim wyst¹pieniu

na potrzeby lokalnego rynku, przed-

inwestorów, kszta³cenie m³odzie¿y
siêwziêcia zmierzaj¹ce do rozwoju

dotycz¹ce sytuacji etnicznej w po-

budownictwa, uruchamianie lokal-

wyników spisu powszechnego

boty interwencyjne i publiczne.

wiecie strzeleckim, na podstawie
z

2002 r.)  mê¿czyni s¹, ale gdzie
indziej.

C

zyli: pracuj¹ za granic¹. I z jed

nych kredytów i po¿yczek oraz ro-

¿ej ni¿ przez miesi¹c, a teraz mo¿na

by siê w ten sposób do pewnej równowagi na rynku; nawet p³ace wzros³yby.

E

ugeniusz Szymaniec, dyrektor

strzeleckiego Zespo³u Szkó³ Za-

G

³osy naukowców wzbudzi³y go

r¹c¹ dyskusjê. Henryk Juretko,

nia. Jak zauwa¿y³: w wielu synte-

tycznych wskanikach powiat strzelecki plasuje siê w koñcówce staty-

styki województwa.

¿e w szkole stale rozszerza siê zakres nauczania, ze wzglêdu na niesta-

bilnoæ na rynku pracy. Nawi¹za³ te¿

do wczeniejszej wypowiedzi jedne-

przed

wiekami

¿yli

ludzie.

W póniejszych dokumentach rów-

nie¿ napotyka siê na nazwê Gorzow,

wspomniany te¿ przez mieszkañców
okolicznych wsi.

Wed³ug umowy z 21 lipca 1732

roku hrabia Franz Albrecht I von

Tenczin und Gross Paczin (Paczyna

Wielka) kupi³ od hrabiny Lagnasco,

urodzonej von Waldstein, Szymi-

szów z dawn¹ wsi¹ Gorzow.

W dokumencie z 1439 roku ksi¹-

¿ê Bernhard Opolski i Niemodliñski

*

¿ywocie.

Heinrichsdorf  znajdowa³ siê na

terenie dzisiejszej Nowej Wsi. Nie

myliæ z Henrykowem ko³o Izbic-

ka.

Co mog³o wp³yn¹æ na zamieranie

i znikniêcie miejscowoci?

Szukaj¹c przyczyn nie zawsze

mo¿na myleæ tylko o rabunkach, pl¹drowaniach, mordach, po¿arach, jak

na przyk³ad podczas wojny trzydzie-

stoletniej w powiecie strzeleckim. Nie-

du¿¹ migracj¹ zarobkow¹ za granicê.

zawodowe nie nad¹¿a za potrzebami
rynku pracy. Omówi³ równie¿ po-

krótce uruchomiony w Kêdzierzynie-

Kolu projekt pilota¿owy zwi¹zany
z przeciwdzia³aniem temu, którego
jednak nie podjê³y inne placówki.

O

wspomnianym nienad¹¿aniu

szkolnictwa za potrzebami pra-

spadkowe na dziedzictwo i dobra
snoæ dla Andreasa von Schwieben i

które wioski by³y zaskakiwane wy-

buchami zaraliwych chorób, zaraz i
epidemii.

A

poniewa¿

nie

by³o

w pobli¿u lekarzy rozprzestrzenia³y
siê szybko, doprowadzaj¹c do wy-

marcia wiêkszoæ mieszkañców. Po-

chu w panice opuszczali wie. Z cza-

Grzibowitz by³o wiosk¹ pomiê-

padaæ, a opuszczone siedliska zara-

prawdopodobniej w miejscu tzw.

drzewami. Znika³y wszelkie lady

dzy Szymiszowem, a Such¹. Naj-

przyje¿d¿ano z okolicy, aby siê k¹-

Wie Czartkowitz po³o¿ona by³a

sta³y trawami, zielskami, krzakami i

¿ycie ludzkiego tak, ¿e po wielu la-

tach nawet w s¹siaduj¹cych wioskach,

póniej ¿yj¹cy mieszkañcy o nich ju¿

nie pamiêtali.

tereny dzisiejszej oczyszczalni cie-

Do l na o d na j da wni e j s z y c h

czasów by³a siedzib¹ rycersk¹. Do

niej nale¿a³a wie Czolakowitz,
która znik³a przed setkami lat.

Poniewa¿ w dokumentach zawsze

wymieniana by³a razem z Doln¹,

nale¿y przyj¹æ, ¿e by³a po³o¿ona

w pobli¿u Dolnej.

Karol Mutz
Korzysta³em

z

artyku³ów

n a u c z y c i e l a , p a n a Mo r a w i t z k y z
Szymiszowa i pana Ernsta Mücke,

zamieszczonych w dodatku do Groß

Strehlitzer Zeitung Aus dem Chelmer
Lande Nr 7 i 10 z 1925 roku oraz

ksi¹¿ki prof. dr Alfonsa Nowacka O
strzeleckiej parafii.

go z przedsiêbiorców  o ma³ych

umiejêtnociach praktycznych absolwentów szkó³  zwracaj¹c uwagê, ¿e

aby to osi¹gn¹æ, trzeba uczniom

stworzyæ mo¿liwoæ kszta³cenia w
zak³adach.

O szkodach ³owieckich

Przewodnicz¹ca Wojewódzkiej

twierdzi³a opinie o niestabilnoci ryn-

rystyczne dla powiatu strzeleckiego,
¿y³a jednak, ¿e tego aspektu nikt nie

waniu strategii rozwoju na najbli¿sze

lata.

Na sytuacji lokalnego rynku pra-

bara Mikosz z Poradni Psychologicz-

Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e szkolnictwo

ci oraz niski poziom wykszta³ce-

rzystali z tej oferty i woleli wyjechaæ

do Niemiec czy Holandii. Doda³ te¿,

siêbiorstw zosta³y przeznaczone na

tworzenie nowych miejsc pracy, dzi

nie mielibymy do czznienia z tak

pog³êbiaj¹ce siê rozwarstwienie spo-

tam gwarancjê zatrudnienia, nie sko-

cy odbija siê równie¿ brak doradców

go spo³eczeñstwa: postawy bierne

³eczeñstwa pod wzglêdem zamo¿no-

jednym z opolskich zak³adów mieli

cjatyw Lokalnych zauwa¿y³, ¿e gdy-

niekorzystne zjawiska, na które

zwróci³ uwagê prof. Rauziñski, to:

mu stronnikowi Heinrichowi Ru-

oraz liciaste wskazuj¹ miejsce, gdzie

ków.

nawet ci ab-

solwenci, którzy po praktykach w

bierze pod uwagê przy opracowy-

by pieni¹dze z prywatyzacji przed-

przewa¿aj¹ nad aktywnymi. Inne

wydaj¹c pannê Juth za ¿onê swe-

Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e

merycznie czy technik spedytor.

dañ).

zachêca³ do lokalnych inwestycji?).

wskanik przedsiêbiorczoci nasze-

Albert

lonis da³ im 7 w³ók ziemi na do-

w strzeleckim lesie miejskim. To

ale dla ca³ego województwa. Zauwa-

prezes Fundacji Rozwoju l¹ska i Ini-

W tym przejawia siê równie¿ niski

ksi¹¿ê

w dniu 18 kwietnia 1333 roku,

wemu wyludnieniu i upadkowi. Jesz-

niem na tokarkach sterowanych nu-

cjach zawodowych m³odzie¿y (na

scu pad³a ciekawa propozycja: mo¿e

przyda³by siê jaki bank, który by

dworcem kolejowym, a miastem.

cze dzi zdzicza³e drzewa owocowe

paæ i opalaæ.

Rady Zatrudnienia Danuta Bajer po-

podstawie przeprowadzonych ba-

k³adanie w³asnych firm (w tym miej-

Halbendorf  teren pomiêdzy

Tu t a j

stoletniej wie zosta³a w wiêkszoci

nej przez niego szkole, w tym zupe³-

ku pracy, co nie jest tylko charakte-

kszta³cenia a bezrobociem i aspira-

konsumpcjê, ni¿ na inwestycje i za-

³o 1340 roku;

zniszczona. Reszta uleg³a stopnio-

ska³y, gdzie do niedawna jeszcze

relacjach miêdzy poziomem wy-

nej strony to przynosi pozyty-

kapita³ przeznaczany jest raczej na

Poznowic. Podczas wojny trzydzie-

wodowych mówi³ o 20 kierunkach

Dr Teresa So³dra-Gwi¿d¿ z In-

stytutu l¹skiego mówi³a z kolei o

p³yw kapita³u, z drugiej jednak  ten

wy dla regionu, bo oznacza przy-

*

sem skromne chatki zaczê³y siê roz-

wadziæ w³aciwej polityki regional-

lokowanie tu du¿ych zagranicznych

czêsto jest to rodzina niepe³na. Jak

lasach von Strachwitzów niedaleko

kumentu ksiêcia Alberta ju¿ oko-

jego ¿onie Effki.

w³adze Opolszczyzny nie bêd¹ pro-

ny jednopokoleniowej. W dodatku

dr K. Szczygielski (omawiaj¹c dane

zanikaj¹cy, opuszczony Gorzow, by³

wiosk¹ po³o¿on¹ w hrabiowskich

Czartkowitz  o których pisano

Dittersdorff  istnia³o wed³ug do-

zostali przy ¿yciu z przera¿enia i stra-

sób mo¿na ograniczyæ bezrobocie o

l¹sku;

zarówno puszcza Gorzow, jak te¿

*

w pobli¿u Adamowic;

wy¿ej;

Grzibowitz, jako prawne i na w³a-

stêpuje tzw. dezaktywizacja zawo-

na

Wüste Gorzow, co mo¿e oznaczaæ

*

Brzesowitz  le¿a³o poza miastem

Czartkowitz sprzedaj¹ swoje prawa

Doda³ równie¿, ¿e nie poradzimy

sobie z bezrobociem w regionie, jeli

nym rynku, to lokalne mo¿liwoci w

tradycyjny

równie¿

*

liczyæ tylko na tyle. Doprowadzi³o-

ju sytuacji w przysz³oci zjawisko.

o wiek tu chodzi. Równie¿ o to, ¿e

lopokoleniowej, do niedawna jeszcze

nazywana

na Jessorka von Dolna i Peter von

kszta³cenia zawodowego w kierowa-

Zanika równie¿ model rodziny wie-

G o r z o w,

zaanga¿owali w wykonywanie obo-

nie nowych, jak np. obróbka skrawa-

opolskiego)  nastêpuje os³abienie

Bukowsky.

zmieni³y nazwê:

wi¹zków zawodowych znacznie d³u-

To nastêpne niepokoj¹ce dla rozwo-

metod walki z bezrobociem na lokal-

wiêzi spo³ecznych i rodzinnych.

cha, a ponadto wie Gorzow i m³yn

wchodzi³y w sk³ad parafii strzeleckiej

umowê kupna, wed³ug której dziel-

województwie opolskim. I nie tylko

kowej  na poziomie ok. 15 % (i jest

Suchej, jego czêæ spadkow¹ wsi Su-

oraz pan na Strzelcach, potwierdzi³

prof. Rauziñskiego, ¿e choæ w litera-

to problem ca³ego województwa

w. Wawrzyñca, a dzi nie istniej¹ albo

od Georga Ibraam von Ptakowski na

pracy dla Ukraiñców. Wszyscy na-

siê. Piramida wieku w naszym po-

dowa. Przy wysokiej migracji zarob-

Rozmierki, czêci Suchej itd. Naby³

ciciel Dziewkowic (Diwkowicz),

j¹ce miejscowoci, które wród 12 in-

gl¹d, aby oficjalnie otworzyæ rynek

ten sposób nawi¹za³ do wczeniej-

coraz mniej osób pracuje, a wiêc po-

nych jeszcze pod koniec XIV wieku

uczyliby siê porz¹dnie pracowaæ i

na prosty wskanik zastêpowalno-

wiecie jest jedn¹ z najwy¿szych w

Nale¿y te¿ wspomnieæ nastêpu-

Obrowec, pan na Szymiszowie i w³a-

¿e wyranie widaæ drena¿ ludzi

nej, zw³aszcza w odniesieniu do

ci pokoleñ. W dodatku starzejemy

li.

W roku 1581 w dniu w. Fran-

ciszka, Peter Strzela Chmielik von

niem ze strzeleckiego rynku pracy.

ze rednim i wy¿szym wykszta³ce-

oraz przy zaniku modelu rodziny z
wielodzietnej, nie ma co liczyæ na tzw.

s³uga wózka wid³owego  sugerowa-

S T R Z E L E C K I

zawodowych  mówi³a z kolei Bar-

no- Zawodowej.

T

a konferencja stanowi pierwszy

krok do naprawy sytuacji na lo-

kalnym rynku pracy. Drugim bêdzie
poznanie rzeczywistych potrzeb lokalnych pracodawców, poprzez re-

alizacjê projektu Powiatowego Urzê-

du Pracy. Za tym powinien iæ sys-

tem kszta³cenia. Po¿¹dane by³oby

Powiatowa Izba Rolnicza zorganizowa³a 7 lutego w siedzibie starostwa

spotkanie na temat szkód ³owieckich i ich szacowania. Problem budzi emocje.

jednak dostosowanie go do d³ugofa-

Nie inaczej by³o w trakcie tego spotkania z rolnikami.

rynku pracy.

numerze 19 naszego dwutygodnika

lowych prognoz rozwoju sytuacji na

Przypomnijmy, ¿e szeroko ten temat poruszalimy we wrzeniu ub.r., w

