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Przed pierwszym dzwonkiem

siê rozczarowany zw³ok¹, odpowia-
da nie wprost: w grze rynkowej trze-
ba liczyæ siê z wszelkimi mo¿liwymi
rozwi¹zaniami. Uwa¿a jednak, ¿e
Rada Wierzycieli powinna poprzeæ
ocenê komisji przetargowej i syndy-
ka, którzy uznali ofertê jego firmy za
najlepsz¹.

- Wygrali�my du¿y przetarg �
mówi. � Syndyk zyska³ inwestora,
dziêki któremu mo¿e zaspokoiæ rosz-
czenia wierzycieli I i II grupy, a sama
huta w Zawadzkiem dziêki nam bê-
dzie mog³a siê rozwijaæ. Najwiêkszym
jej problemem by³ do tej pory by³
brak wsadu. Dziêki Z³omreksowi, ma-
j¹cemu w³asn¹ stalowniê w £abêdach
� Ferrostal (powsta³¹ po po³¹czeniu
Ferropolu i Elstalu), bêdzie unieza-
le¿niony od innych dostawców. Ta
stalownia najnowocze�niejsz¹ w Pol-
sce i jedn¹ z najm³odszych w Euro-
pie - uruchomiona zosta³a w 1996
roku. Jest wprost stworzona do wy-
topów o wysokich parametrach.
Wa¿ne jest i to, ¿e odleg³o�æ miêdzy

£abêdami a Zawadzkiem nie jest du¿a.

Prezes Sztuczkowski, zapytany,
czy mo¿liwe bêdzie uzyskanie z tego
wsadu rur lepszej ni¿ poprzednio ja-
ko�ci (rury produkowane ze wsadu z
Elstalu mia³y wady powierzchnio-
we), odpowiada, ¿e to kwestia ku-
pienia krystalizatora i to na pewno
zostanie zrobione.
- Za³ó¿my, ¿e  transakcja zaku-
pu huty zostanie sfinalizowana;
czy zamierzacie w hucie urucho-
miæ ponownie ci¹garniê, co zapo-
wiadali S³owacy?
- Je�li uda siê nam doprowadziæ
sprawê do pomy�lnego zakoñczenia,
chcemy ruszyæ natychmiast z
wiêksz¹ produkcj¹. Dobrze by³oby,
gdyby uda³o siê nam to jeszcze we
wrze�niu. I bêdzie to produkcja �na
full�, na cztery zmiany. Jednak nie
zamierzamy uruchamiaæ ci¹garni:
urz¹dzenia s¹ przestarza³e, a najwiêk-
szy problem to wytrawialnia.
- Zak³adacie zwiêkszenie pro-
dukcji?

- Tak, do 7 tysiêcy ton miesiêcz-
nie.
- Oznacza to równie¿ zwiêksze-
nie zatrudnienia?
- Na razie nie, ale trzeba bêdzie nie-
co zmieniæ organizacjê pracy. Jesz-
cze trudno wypowiadaæ siê w jaki
sposób, ale zmiany raczej na pewno
zostan¹ wprowadzone w systemie
kontroli jako�ci.
- Celem bêdzie wy³¹cznie rynek
krajowy, czy równie¿ eksport?
- Rynek wewnêtrzny jest ch³onny.
Wiem, ¿e huta �Andrzej� eksporto-
wa³a kiedy� swoje rury w ramach
kontyngentu. Teraz, po wej�ciu Pol-
ski do Unii o kontyngentach mo¿e-
my zapomnieæ, ale czyha na nas inne
niebezpieczeñstwo: poluzowanie
uniijnych obostrzeñ co do rur np. z
Rosji czy Rumunii. Stara siê walczyæ
z tym Hutnicza Izba, ale na razie za-
gro¿enie jest du¿e. Pochodz¹ce stam-
t¹d rury s¹ tañsze i nawet nie z po-
wodu mniejszych kosztów pracy, ale
przede wszystkim w wyniku doto-
wanej przez pañstwo energii.

To bardzo korzystna oferta

Pochlebnie ofertê Z³omreksu oce-
nia burmistrz Zawadzkiego Werner
Ma³ek.

� Twierdzê � mówi � ¿e jest ona
bardzo korzystna. Nie s¹dzê, by da³o
siê wynegocjowaæ z kim innym wiê-
cej. Oczywi�cie � Walcownia Rur An-
drzej mo¿e skorzystaæ z prawa pier-
wokupu, oferuj¹c co najmniej takie
warunki jak Z³omreks i przy podpi-
saniu umowy wp³acaj¹c gotówk¹ 25
mln z³. Zobaczymy, czy to zostanie
spe³nione. Nie mam ¿adnych uprze-
dzeñ do WRA, bo mieæ nie mogê, ale
sk¹d oni wezm¹ pieni¹dze, skoro ju¿
zalegaj¹ syndykowi z op³atami za
dzier¿awê?  I czy uda siê im wyelimi-
nowaæ dotychczasowe problemy ze
wsadem? S³ysza³em, ¿e WRA przy
pomocy SILESII stara siê o pozyska-
nie wsadu do produkcji rur z Podbe-
rezovej, ale je�li to siê nie uda � trzeba
bêdzie dostawcy szukaæ gdzie indziej.
Na razie � kontynuuje W. Ma³ek �

czekam. I bojê siê, ¿e SILESIA ra-
zem z WRA bêd¹ komplikowaæ spra-
wê. A mo¿e chce to kupiæ SIELSIA?
Tylko to przecie¿ jest spó³ka Skarbu
Pañstwa, a wiêc oznaczaæ by to mia-
³o powrót do przesz³o�ci i renacjo-
nalizacji? Na razie przeci¹ga siê
wszystko, a przecie¿ chodzi o to,
by huta produkowa³a, a ludzie mieli
pracê. Chcia³bym, by inwestor przy-
szed³ z zewn¹trz, by zosta³y prze-
rwane wszystkie te powi¹zania, ale
widzê, ¿e SILESIA i Domstal s¹ temu
przeciwni. Przyznam, ¿e dziwiê siê
prezesowi S³upskiemu z Domstalu,
który wielokrotnie na posiedzeniach
rady wierzycieli napomina³ syndy-
ka do aktywniejszego szukania in-
westora i mówi³: �sprzedaæ, sprze-
daæ! W czê�ci czy ca³o�ci, ale sprze-
daæ, by zaspokoiæ wierzycieli�. Te-
raz natomiast, kiedy mamy okazjê
sprzedaæ hutê w ca³o�ci, ostateczne
rozwi¹zanie odwleka.

Zanotowa³a M. Górka
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Inwestor dla huty w Zawadzkiem � prawie jest

tów Zasadniczej Szko³y Zawodowej
pragn¹cych kontynuowaæ naukê i
uzyskaæ maturê.

Zaliczamy do nich Technikum
Uzupe³n ia j¹ce
przy Zespole
Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1 w
Strzelcach Opol-
skich, w Zespole
Szkó³ Zawodo-
wych w Zawadz-
kiem oraz Uzu-
pe³niaj¹ce Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹-
cych  w Strzelcach
Opolskich.

Dostosowu-
j ¹ c k i e r u n k i
kszta³cenia do
teo re tycznych
oczekiwañ rynku pracy uruchomili-
�my tak¿e nowe, atrakcyjne kierunki
kszta³cenia: technik spedytor, oraz
pracownik socjalny.

Nast¹pi³o tak¿e d³ugo oczekiwa-
ne zapewnienie kontynuacji kszta³-
cenia dla m³odzie¿y niepe³nospraw-
nej poprzez uruchomienie Szkó³ Spe-
cjalnych Przysposabiaj¹cych do Pra-
cy w Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym w Le�nicy, Zespo-
le Szkó³ Specjalnych przy DPS w
Kad³ubie oraz Zespole Szkó³ Specjal-
nych przy DPS w Zawadzkiem.

Umo¿liwi to kontynuacjê nauki
absolwentom gimnazjów specjalnych
dostosowan¹ do ich faktycznych
mo¿liwo�ci i potrzeb. Stwarza rów-
nie¿ wiêksze szanse na przygotowa-
nie niepe³nosprawnych uczniów do
poszukiwania pracy i samodzielnego
funkcjonowania   w �rodowisku.

Efekty kszta³cenia zale¿¹ w du-
¿ej mierze od  kwalifikacji kadry pe-
dagogicznej, z której na 291 nauczy-
cieli, a¿ 140 posiada stopieñ awansu
zawodowego nauczyciela mianowa-
nego, 80 � to dyplomowani, 56 � kon-
traktowi, a jedynie 15 � to sta¿y�ci.

�wiadczy to o wysokim poziomie
kadry. Jednocze�nie, maj¹c na uwa-
dze dalsze podnoszenie kwalifikacji i
zdobywanie uprawnieñ do nauczania

d o d a t k o w y c h
przedmiotów, nasi
pedagodzy mog¹
korzystaæ z ró¿-
norodnych form
doskonalenia na-
uczycieli, które
mog¹ byæ zreali-
zowane z przy-
znanych �rodków
f i n a n s o w y c h .
Podnoszenie kwa-
lifikacji przez na-
uczycieli szcze-
gólnie w ramach
awansu zawodo-
wego, gwarantuje
status kadry peda-
gogicznej o wyso-

kim poziomie wiedzy  i umiejêtno-
�ci. Znacz¹co mo¿e siê do tego przy-
czyniæ wsparcie ze strony doradców
metodycznych w ramach podpisanej
umowy z Województwem Opolskim
o wspólnym organizowaniu doradz-
twa metodycznego.

Dziêki temu nasza kadra pedago-
giczna mo¿e korzystaæ z pomocy 11�
tu metodyków z ró¿nych powiatów.
O wysokim poziomie kszta³cenia w
naszych szko³ach mog¹ �wiadczyæ
wyniki egzaminów: gimnazjalnego
oraz maturalnego, szczególnie w gim-
nazjum, gdzie �rednia egzaminu koñ-
cowego osi¹gnê³a poziom znacz¹co
powy¿ej �redniej wojewódzkiej. Pu-
bliczne Gimnazjum Dwujêzyczne
wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich zajê³o w rankingach
pierwsze miejsce w powiecie strze-
leckim, natomiast drugie w wojewódz-
twie opolskim.

W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê
wzrostem liczby uczniów rozpoczy-
naj¹cych naukê w naszych szko³ach
oraz w celu utrzymaniu naboru na
wysokim poziomie, staramy siê

zwiêkszaæ atrakcyjno�æ naszych
szkó³ poprzez zdobywanie dodatko-
wych �rodków finansowych do re-
alizacji zadañ inwestycyjnych w naj-
bli¿szych latach.

Najwiêkszym przedsiêwziêciem
jest budowa sali gimnastycznej z in-
frastruktur¹ techniczn¹ i kompleksem
boisk zewnêtrznych przy Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzel-
cach Opolskich. Nowa sala gimna-
styczna z si³owni¹ i pe³nym zaple-
czem sanitarnym w znaczny sposób
poprawi warunki w samym Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych oraz
umo¿liwi prowadzenie zajêæ dla
uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych.
Oprócz zajêæ sportowych hala sta-
nie siê miejscem organizowania im-
prez kulturalnych oraz zajêæ poza-
lekcyjnych.

Realizacja tego zadania zwiêkszy
formy ró¿no-
rodnej aktyw-
no�ci ruchowej
na zajêciach
s p o r t o w y c h
przeprowadza-
nych w ramach
o b o w i ¹ z k o -
wych godzin
wychowania  fi-
zycznego w
szkole oraz
ogólny dostêp
do zajêæ spor-
towych, a tak-
¿e przyniesie
p o z y t y w n e
skutki dla zdro-
wia i jako�ci
¿ycia m³odzie-
¿y naszych
szkó³. Na to za-
danie pozysku-
jemy �rodki z dop³at ze stawek w
grach liczbowych oraz �rodki z Unii
Europejskiej w ramach dzia³ania 3.5
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR).

W Specjalnym O�rodku Szkol-

no�Wychowawczym w Le�nicy pla-
nowana jest wymiana kot³owni i in-
stalacji centralnego ogrzewania. Tu
tak¿e bêd¹ potrzebne dodatkowe pie-
ni¹dze. Dlatego wnioskujemy o �rod-
ki z Unii Europejskiej w ramach dzia-
³ania 3.5 ZPORR.

Staramy siê równie¿ o �rodki z
1% rezerwy o�wiatowej subwencji
ogólnej na:
-  remont zewnêtrznej sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej i deszczowej, prze-
biegaj¹cej na terenie SOSW w Le�ni-
cy; remont pomieszczeñ piwnicznych
poprzez osuszenie i naprawê tynków,
- remont wynikaj¹cy z kontroli sa-
nitarnej Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego � roboty bu-
dowlane: uzupe³nienie tynków, ma-
lowanie, remont posadzek, wymiana
okien i drzwi, remont sanitariatów,
przystosowanie obiektu dla osób nie-

pe³nosprawnych,
- dofinansowanie kosztów konty-
nuacji programu wczesnego wspoma-
gania rozwoju dzieci niepe³nospraw-
nych w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Strzelcach Opolskich,
- dofinansowanie z powodu zwiêk-

szenia zadañ edukacyjnych dla
wszystkich szkó³.

W�ród tegorocznych inwestycji
wymieniæ trzeba tak¿e:
- wymianê pokrycia dachu rynien
i obróbek blacharskich w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem,
�rodki z 1% rezerwy o�wiatowej sub-
wencji ogólnej oraz z bud¿etu Po-
wiatu (nadwy¿ka z roku 2003);
- zmiana funkcji dwóch hal warsz-
tatowych na sale do æwiczeñ gimna-
stycznych w  ZSZ nr 1 w Strzelcach
Opolskich (�rodki z bud¿etu powia-
tu);
- remont sanitariatów w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Strzelcach Opolskich, �rodki z 1%
rezerwy o�wiatowej subwencji ogól-
nej oraz z bud¿etu Powiatu (nadwy¿-
ka z roku 2003).

�rodki na inwestycje spoza sub-
wencji o�wiatowej
siêgnê³y kwoty
1.253.500 z³.
Chcieliby�my za-
pewniæ realizacjê
zarówno rozpoczê-
tych, jak i nowych,
w ramach wielolet-
nich planów inwe-
stycyjnych.

Z n a j ¹ c
trudn¹ sytuacjê
m³odzie¿y ucz¹cej
siê w szko³ach po-
nadgimnazjalnych i
studentów powiatu
strzeleckiego stara-
my siê o �rodki fi-
nansowe z Unii Eu-
ropejskiej i bud¿e-
tu pañstwa w ra-
mach dzia³ania 2.2
ZPORR na stypen-

dia dla uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych koñcz¹cych siê matur¹ i stu-
dentów. W najbli¿szym czasie zo-
stanie z³o¿ony wniosek do Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Opolskiego.

B. Kaluza

... jak i na zewn¹trz, np. przy budowie zespo³u boisk

Prace wykonuje siê wewn¹trz obiektów...


