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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Budżet powiatu 
• czyli co zrobić 
z krótką kołdrą

Po raz pierwszy możecie Pań
stwo zapoznać się ze szczegółowy
mi danymi dotyczącymi finansów 
powiatu strzeleckiego. Do tej pory 
po uchwaleniu budżetu przez radę 
powiatu, zgodnie z przepisami, 
tekst uchwały w tej sprawie można 
było przeczytać na tablicy ogłoszeń 
w budynku starostwa. Teraz jednak 

>kazujemy zarówno szczegółowo 
planowane dochody, jak i zaplano
wane na rok 2004 wydatki.

Mnogość cyfr może sprawić, że 
publikowane dane wydawać się będą 
nużące, za długie czy zbyt zawiłe. Jed
nak warto się im przyjrzeć wnikliwie, 
bo w nich można znaleźć odpowiedź 
napytanie jak wydąje się nasze wspól
ne, podatników, pieniądze.

Ile na konto starostwa wpływa 
środków z budżetu państwa w for
mie subwencji i dotacji? Ile i na czym 
powiat „zarabia” (jako że oczywi
ście sam zarabiać nie może, skąd biorą 
się jego dochody)? Wreszcie - co 
dzieje się z tymi pieniędzmi? Na co 
zostają przeznaczone i czy te cele 
wybrano słusznie?

Poprosiłam również o kilka wy
jaśnień Jolantę Drohomirecką, 

skarbnik powiatu strzeleckiego.

Ponad 33 min złotych przewi
dzianych na ten rok wpływów do 
kasy powiatu to dużo, czy mało?

Budżet satysfakcjonujący, któ
ry pokrywałby realne potrzeby 
wszystkich powiatowych jedno
stek winien wynosić 49,947 min zł, 
wtym-potrzebybieżące37,255 min 
zł, a wydatki związane z rozwojem 
i inwestycje -12,692 min zł. W licz
bach widać więc sporą różnicę - za
planowane dochody (niższe o pra
wie 1,8 min zł od ubiegłorocznych, 
co wynika ze, zmiany ustawy o
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Już czas pomyśleć o wypełnieniu wniosków
„Dopłaty bezpośrednie dla rol

ników po akcesji Polski do Unii Eu
ropejskiej” były wiodącym tematem 
na spotkaniu poprowadzonym przy 
współpracy starostwa strzeleckiego 
przez Powiatowe Biuro Agencji Re
strukturyzacji i Modernizacji Rol
nictwa z siedzibą w Strzelcach Opol
skich. Bardzo duża frekwencja rol
ników -110 osób - świadczy o tym, 
że temat ten wzbudza ogromne za
interesowanie i nie ma się czemu 
dziwić.

Chodzi przecież o pieniądze, któ
rych nigdy za wiele, a które otrzy- 
mająrolnicy tylko pod warunkiem po
prawnie wypełnionych wniosków.

Zasypało na biało
Każdy, kto musiał w styczniu jeź

dzić samochodem, z pewnościącieszy 
się, że mamy ten miesiąc już za sobą 
i natura nieco „odpuściła” w obdaro
wywaniu nas swoimi zimowymi przy
miotami. Był to okres trudny nie tyl
ko dla kierowców. Ostre zamiecie i za
wieje, zaśnieżone drogi i na dokładkę 
tworzące się na obszarze powiatu na
der częste mgły, wywołane obecnością 
cieków wodnych i lokalnych różnic 
temperatur, były zmorą nie tylko dla 
kierowców. Także dla osób czuwających 
nad utrzymaniem dobrego stanu dróg 
i ich przejezdności. W okresie od Ido 
15 stycznia bardzo często interwenio
wano pługopiaskarkami, które przeje
chały w tym czasie prawie 1.060 km 
odśnieżając i 4.350 km posypując pia
skiem drogi, a łączny koszt tych inter
wencji, sfinansowanych z budżetu po
wiatu strzeleckiego wyniósł 79.652 zł.

Najbardziej zasypanymi w tym cza
sie odcinkami dróg powiatowych, na 
które często musiały wyjeżdżać pługo
piaskarki, były drogi wiodące: ze Strze
lec Op. w kierunku Leśnicy i dalej na 
Kędzierzyn-Koźle (1805), z Ligoty 
Dolnej na Strzelce Op. (1827), z Zale
sia Śląskiego na Olszową(1439), z Roż- 
niątowa w kierunku miejscowości Dol
na (1818) i do Zdzieszowic (1808).

Najbardziej feralnym okazał się 
jednak ostatni w styczniu, a zarazem 
pierwszy w lutym weekend, w trakcie 
którego do prac związanych z odśnie
żaniem dróg oprócz pięciu pługopia
skarek, wezwano dodatkowo pług wir
nikowy, których w dniach 31 stycznia 
i 1 lutego pracował prawie 12 godzin 
non-stop. A w rejestrach policyjnych 
zanotowano zwiększoną ilość kolizji 
drogowych, podczas wspomnianego 
weekendu było ich aż 16, z czego 9 na 
autostradzie A4, a pozostałe na drogach 
z Jemielnicy do Zawadzkiego, do Roż- 
niątowa oraz w okolicy Leśnicy i Ujaz
du. Na szczęście w tym czasie nie doszło 
do żadnego poważnego wypadku.

/isa/

Zwłaszcza wniosków dotyczących 
wpisu do ewidencji producentów, na 
podstawie których nadane zostaną 
numery poszczególnym gospodar
stwom i bez których nie będzie moż
na się ubiegać o jakąkolwiek dopłatę.

O tym, jak wypełnić poprawnie 
wnioski mówił Roman Maj, kierow
nik Powiatowego Biura ARiMR. Z 
uwagi na to, że chcemy, aby jak naj
więcej osób prowadzących gospo
darstwa rolne skorzystało z ofero
wanych rozwiązań, ponowimy to 
szkolenie 8 marca br. w godz. 
11:00-13:00. Tak jak ostatnim razem 
spotkanie będzie miało miejsce w sali

Komputery dla 
straży pożarnej
Komputery to niezbędne dziś 

narzędzie pracy. Bez nich sprawne 
funkcjonowanie urzędów i służb 
publicznych wydaje się nie do po
myślenia. Problem jest tylko jeden 
- jak zdobyć te niezbędne narzę
dzia. Najprostsza odpowiedź - ku
pić, ale przecież „budżetówka”, jak 
wiemy, bogata nie jest.

Podarowane zestawy komputerowe już w samochodzie

Na szczęście połączenie dobrej woli 
i gospodarskiego podejścia dąje czasem 
nadspodziewane rezultaty. W Gó- 
rażdżach Cement S.A. przeprowadzo
no właśnie okresową wymianę sprzętu 
komputerowego. W ten sposób kom
putery, używane, ale w doskonałym sta
nie, zarząd firmy postanowił przezna
czyć, jako darowiznę, na doposażenie 
służb publicznych. Dzięki temu Komen
da Powiatowa Państwowej Straży Po
żarnej w Strzelcach Opolskich wzbo
gaciła się we wtorek 3 lutego o trzy 
zestawy komputerowe. O ich przezna
czenie zapytaliśmy Komendanta Po
wiatowego PSP Stefana Szłapę.

- Otrzymane komputery włączo
ne zostaną do naszej sieci wewnętrz- 

narad starostwa strzeleckiego.
Przypominamy, że wypełnione 

wnioski należy składać w następu
jących terminach w siedzibie Powia
towego Biura ARiMR przy ul. Jor
danowskiej 2 (w budynku starostwa):

I wniosek: „O wpis do ewidencji 
producentów” - od 10 lutego do 
najpóźniej trzech tygodni przed 
złożeniem wniosku kolejnego
II wniosek: „O przyznanie płat
ności obszarowej” - od 15 kwiet
nia do 15 czerwca br.

Powiatowe Biuro ARiMR udo
stępnia również formularze.

/i/ 

nej. Pierwszy stanie w sali szkoleniowej 
naszej załogi. Chcemy, by w wolnych 
chwilach poznawała możliwości kom
putera i zasady użytkowania naszego 
systemu dowodzenia, umożliwi też do
skonalenie zawodowe. To bardzo waż
ne, bo pozwoli im w czasie krytycz
nych momentów wspierać lub zastępo
wać kolegów na stanowiskach dowodze
nia. Drugi zestaw otrzyma wydział ope
racyjny - do tej pory nie posiadał wła
snego, a przyda się bardzo do planowa
nia operacyjnego. Trzeci będzie wyko

rzystywany przez mojego zastępcę nad
zorującego jednostkę ratowniczo-ga
śniczą. Dzięki temu zyska możliwość 
bieżącego nadzoru nad dysponowaniem 
zastępów ratowniczo-gaśniczych do 
zdarzeń, jak również weryfikację pro
cedur wspomagających system dowo
dzenia. Nowe wyposażenie usprawni 
pracę i uczyni ją bardziej efektywną. 
Korzystając z okazji chciałbym podzię
kować naszemu darczyńcy - zakładom 
Górażdże Cement S.A. Pozostaje tylko 
dodać, że przekazane komputery są w 
pełni oprogramowane i gotowe do użyt
ku od zaraz. Mamy nadzieję, że po
dobne informacje będziemy mogli prze
kazywać Czytelnikom częściej.

BB

Przeczytaj!
* Dochody

i wydatki 
budżetu powiatu

* Oferty pracy
- cała strona!

* Ulgi w podatku 
za 2003 rok dla 
niepełnospraw
nych

Zdążyć do Europy
Właściwie dopiero teraz, wraz 

z uruchomieniem programu Pha- 
re 2001, przedsiębiorstwa z tere
nu całego kraju mogą starać się 
o uzyskanie środków na finanso
wanie swoich założeń rozwojowych.

Chociaż na szukanie środków na 
dostosowanie swojej firmy do wy
mogów unijnych jest już zdecydo
wanie za późno, bo proces ten już w 
zasadzie powinien we wszystkich 
firmach dobiegać końca, to jednak, 
aby móc realnie myśleć o dobrym, 
ekonomicznie uzasadnionym funk
cjonowaniu w warunkach ostrej kon
kurencji z firmami zachodnimi, trze
ba nieustannie inwestować w nowo
czesne maszyny i urządzenia oraz 
innowacyjne technologie, a to kosz
tuje i to niemało. Powstał jednak Pro
gram rozwoju przedsiębiorstw, któ
rego zasadniczym celem jest stwo
rzenie właściwych warunków roz
woju małych i średnich przedsię
biorstw działających w sektorze pro
dukcji i usług w Polsce. Szansę na 
znaczącą pomoc tym firmom, które
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Głównym tematem sesji Rady 
Powiatu 22 stycznia był budżet po
wiatu na rok 2004.

Przewodniczący komisji proble
mowych zgodnie podkreślali przejrzy
stość i rzetelność opracowanego ma
teriału oraz ujęcie w nim najistotniej
szych zadań mimo zmniejszenia środ
ków budżetowych o 5% (t.j. ok. 1,8 min 
zł) w stosunku do roku ubiegłego. Po 
przeanalizowaniu wydatków inwesty
cyjnych, radni zaproponowali, aby 
środki zaplanowane na zakup windy 
dla oddziału szpitalnego w Zawadzkiem 
w wysokości 143 tys. zł zostały prze
niesione do rezerwy do czasu uzyska
nia jednoznacznej deklaracji samorzą
du Zawadzkiego odnośnie partycypa
cji w kosztach realizacji tego zadania. 
Jako efekt rozliczenia budżetu za rok 
ubiegły radni zostali także zapoznani 
z dodatkowymi zmianami w budżecie, 
polegającymi na rozdysponowaniu 266 
tys. zł pochodzących z nadwyżki bu
dżetu z lat ubiegłych m.in. na takie 
zadania jak: zakup kamery termowi
zyjnej dla Komendy Powiatowej Pań
stwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Op., dofinansowanie przebudowy wej
ścia do Komendy Powiatowej Policji 
w Strzelcach Op., budowa chodnika w 
Leśnicy na ul. Żyrowskiej (zadanie 
realizowane wspólnie z gminą Leśni
ca), budowa chodnika w Jemielnicy 
przy ul. Stara Kolonia. Radni przyjęli 
zaproponowane zmiany jak i cały bu
dżet jednogłośnie.

Radni przyjęli także sprawozdania: 
starosty z działalności komisji bezpie
czeństwa i porządku za 2003 r. oraz 
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowot
nej w Strzelcach Op. z realizacji „Kie
runkowych założeń procesu restruk
turyzacji SPZOZ.” za IV kwartał 2003 
r. Zwrócono uwagę, że pomimo podję
tych działań oszczędnościowych zadłu
żenie ZOZ-u jest nadal wysokie, a fak
tycznych możliwości wprowadzania 
dalszych działań oszczędnościowych 
jest bardzo niewiele.

Ponadto na ostatniej sesji radni za
twierdzili zmiany w statucie Zespołu 
Opieki Zdrowotnej, polegające na roz
szerzeniu działalności o zadania Pod
stawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). 
Zmiana ta oznacza zabezpieczenie 
opieki medycznej pacjentom przez 24 
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 
Tego rodzaju usług świadczonych do
tychczas przez POZ-y nie zapewniają 
aktualne kontrakty podpisane przez 
lekarzy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Zdaniem radnych jest to 
stworzenie szpitalowi możliwości po-

Przypominamy!
Starosta Strzelecki przypomina o 

obowiązku uiszczenia opłaty rocznej 
należnej z tytułu użytkowania wieczy
stego gruntów. Obowiązek taki ciąży 
na wszystkich, którzy są użytkowni
kami wieczystymi gruntów Skarbu Pań
stwa, zarówno niezabudowanych jak i 
zabudowanych budynkami mieszkalny
mi, przemysłowymi, czy też garażami
- przez cały okres trwania użytkowa
nia wieczystego.

Opłatę roczną należy wnosić co roku 
w terminie do 31 marca za dany rok, 
w kasie Starostwa Strzeleckiego przy ul. 
Jordanowskiej nr 2 lub na konto: 
Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich: 
Bank Spółdzielczy Leśnica
- Oddział Strzelce Opolskie, nr: 
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003

Niestety co roku wielu użytkow
ników zapomina o wnoszeniu opłat w 
terminie, co zmusza administrację po
wiatową do obciążania ich odsetkami. 
Apelujemy o terminowość, pozwoli to 
zaoszczędzić wielu niepotrzebnych 
nerwów i pieniędzy podatników.

Sesja Rady Powiatu
zyskania środków za faktycznie wy
konaną pracę, gdyż do tej pory szpital 
przyjmując pacjentów w porze nocnej 
i w weekendy czynił to za darmo. Pro
test lekarzy POZ w pierwszych dniach 
stycznia br., kiedy lekarze mimo za
powiadanego otwarcia placówek, na 
znak protestu zamknęli swoje gabine
ty pozostawiając pacjentów bez opie
ki, spowodował konieczność uregulo
wania tego zagadnienia. Przewodniczą
cy komisji bezpieczeństwa Henryk 
Pawłowski w dniu 2 stycznia br., chcąc 
sprawdzić wiarygodność deklaracji le
karzy POZ o niepozostawieniu pacjen
tów bez opieki, odwiedził wszystkie 
przychodnie na terenie powiatu. 
Oprócz dwóch, nienależących do Sto
warzyszenia Lekarzy POZ, wszystkie 
były zamknięte. Co więcej - brak było 
jakiejkolwiek informacji dokąd mająsię 
udać zdezorientowani chorzy. Ta sytu
acja wywołała ogromne niezadowole
nie i zdenerwowanie, szczególnie wśród 
tych, którzy potrzebowali szybkiej 
pomocy i leków. Dla pozostawionych 
bez opieki praktycznie jedynym wyj
ściem było udanie się do szpitala, który 
zapewnił niezbędną pomoc, nie bacząc 
na przeszkody formalne, związane z 
brakiem tych usług w statucie.

Ustosunkowując się do wypowie
dzi radnego Pawłowskiego głos zabrał 
obecny na sesji radny Sejmiku Woje
wódzkiego oraz członek Prezydium 
Porozumienia Zielonogórskiego - 
Krystian Adamik, który zamknięte 
drzwi gabinetów lekarskich i brak in
formacji tłumaczył stanowiskiem Na
rodowego Funduszu Zdrowia (NFZ po
dziękował im za pracę i nie wyraził 
zgody na wystawianie recept leka
rzom, którzy nie podpisali kontrak
tów). Starosta Gerhard Matheja 
zwrócił uwagę, że lekarze, mimo obiet
nic złożonych samorządowi, iż będą 
leczyć od 1 stycznia nawet bezpłat
nie, a także zapewnień ministra zdro
wia o zapłacie za wykonane usługi do 
czasu zawarcia porozumienia z NFZ, 
nie przystąpili do pracy. Wiceprzewod
niczący Rady Roman Maj zapytał K. 
Adamika, jak godzi funkcję członka 
Prezydium Porozumienia walczącego o 
prawa lekarzy POZ, a jednocześnie rad
nego Sejmiku, mającego zabezpieczyć 
opiekę medyczną na terenie wojewódz
twa. Odpowiedź o zgodności interesów 
obydwu tych funkcji, których głównym 
celem jest dobro pacjenta zakwestio
nował radny Pawłowski.

Przeciwny poszerzeniu wachlarza 
usług świadczonych przez szpital był 
radny Stanisław Tubek, który swoje

Lech Mularczyk - Kupcem Roku 2003
Stowarzyszenie im. Eugeniu

sza Kwiatkowskiego i Międzyna
rodowe Targi Poznańskie w ub.r. 
po raz pierwszy zorganizowały, 
pod patronatem wicepremiera, 
ministra infrastruktury Marka 
Pola, konkurs „Polski Kupiec 
Roku” w branży budowlanej.

Głównym celem tej ogólnopol
skiej imprezy jest promocja naj
lepszych wzorców gospodar
czych i postaw przedsiębiorców. 
Tym bardziej, że osiągnięcia ryn
kowe ani pozycja firmy czy jej 
obroty wcale jeszcze nie przesą
dzały o znalezieniu się wśród lau
reatów tej pierwszej edycji kon
kursu. Jednym z kryteriów nomi
nowania do tej nagrody, a także 
przyznawania wyróżnień, była 
działalność charytatywna.

W grudniu ub.r. kapituła kon
kursu spośród 110 nominowanych 

stanowisko uzasadnił tym, że naczel
nym zadaniem szpitala jest lecznic
two stacjonarne i diagnostyka, a nie 
podstawowa opieka zdrowotna. Jedno
cześnie wyraził obawę o jakość świad
czonych przez szpital usług w związku 
z dodatkowymi zadaniami przy nie
zmienionej obsadzie. Ustosunkowując 
się do wypowiedzi radnego, dr An
drzej Banyś poinformował, żejakość 
usług świadczonych przez szpital nie 
jest zagrożona.

G. Matheja powiedział, że czuje się 
poniekąd ojcem chrzestnym reformy 
służby zdrowia zapoczątkowanej w po
wiecie w 1999 r. Od początku wiedział, 
że instytucja lekarza rodzinnego bę
dzie optymalnym rozwiązaniem dla pa
cjentów. W lutym 1999 r. wraz z bur
mistrzem Fabianowskim spotkali się 
ze 140 lekarzami i pielęgniarkami, aby 
zaproponować im usamodzielnienie 
się. Pierwsza praktyka przekształciła 
się w POZ w lipcu 1999 r. Od 1 stycz
nia 2000 r. wszystkie praktyki praco
wały już jako NZOZ. Z nowej formy 
zadowoleni byli zarówno pacjenci, jak 
i lekarze. To zadowolenie wyrażali 
pacjenci na spotkaniach środowisko
wych. Jedyne żale dotyczyły dostęp
ności do specjalistów: urologa, kardio
loga, diabetologa. W grudniu ub. roku 
starosta bronił nadal lekarzy na Kon
wencie Starostów. Zawnioskował do 
posłów, aby wyeliminowali zarzewie 
konfliktu - zapis o nocnych wyjazdach. 
Niestety, wszystkie 4-letnie dokona
nia legły w gruzach. Pod koniec roku 
dr Adamik i dr Tomczyk osobiście obie
cali staroście, że będą pracowali od 1 
stycznia. Obiecali, że będą pracowali 
społecznie, ale nie opuszczą pacjen
tów. Jak się stało - wszyscy wiedzą. 
Starosta, jako obywatel, został pozba
wiony opieki lekarza rodzinnego, któ
ry pokazał pacjentowi plecy. Przez 4 
lata lekarze POZ świadczyli całodo
bową opieką lekarską 7 dni w tygo
dniu. Czyli pracowali 168 godz. tygo
dniowo. W styczniu na stronach Mi
nisterstwa Zdrowia starosta odczytał 
komunikat Porozumienia Zielonogór
skiego, że lekarze pracować będą od 
poniedziałku do piątku od 8.00-18.00, 
w soboty się szkolą, a w niedzielę od
poczywają. Zatem teraz lekarze tygo
dniowo pracują 50 godz., a pozostałe 
sprawy musi przejąć szpital. Nasuwa 
się więc jeden wniosek, że zmniejsza
jąc liczbę godzin pracy ze 168 do 50 
proporcjonalnie powinna zostać 
zmniejszona stawka na pacjenta. Te
raz mówi się o brakujących 10 min zł. 
Pieniądze te musi znaleźć nie prezes 

wyłoniła „złotą dwudziestkę”. 
Ogłoszono ją w wydawanym 
przez wspomnianą na wstępie or
ganizację pozarządową - Stowa
rzyszenie im. E. Kwiatkowskiego 
- miesięczniku „Business Polo
nia”, a nagrody wręczono 22 
stycznia.

Wśród laureatów konkursu 
„Polski Kupiec Roku 2003” zna
lazł się pan Lech Mularczyk, wła
ściciel firmy DREMEX, nomino
wany do tej nagrody przez Staro
stwo Powiatowe w Strzelcach Op.

Lech Mularczyk, 48-letni przed
siębiorca, o swojej pomocy na rzecz 
innych mówi krótko: odczuwam taką 
potrzebę. Trzeba podzielić się choć 
odrobiną tego, co mamy. Dziś mam 
się czym dzielić i mogę komuś po
móc. W przyszłości być może ktoś 
pomoże mnie.

Panas, ale dyr. Łukawiecki. Ogółem w 
systemie brakuje 410 min zł. Czy jako 
podatnicy będziemy zgadzać się na 
składkę w wysokości 15%? Teraz pła
cimy 0,5% i nie możemy tego sobie 
odliczyć. Jeśli ktoś będzie głośno krzy
czał o pieniądze, wszyscy obywatele 
będą musieli zapłacić. Starosta zaape
lował, aby dr Adamik zerwał rozmowy 
z Porozumieniem i zawarł umowę z dyr. 
Łukawieckim dla naszego dobra, tzn. 
aby wrócił do modelu ubiegłorocznego, 
ale bez wyjazdów nocnych. Tym bar
dziej, że została zwiększona stawka na 
jednego pacjenta. Jeśli chodzi o samo 
głosowanie nad uchwałą, G. Matheja 
stwierdził, iż z bólem będzie głosował 
za włączeniem POZ do szpitala, gdyż 
jako pacjent czuje się rozczarowany po
stawą lekarzy POZ. Jeśli lekarze będą 
robić to, co do nich należy (z wyjąt
kiem nocnej pomocy wyjazdowej), jako 
pierwszy będzie optował za wykreśle
niem POZ ze statutu szpitala, ta opie
ka nie pasuje do konstrukcji ZOZ-u.

Dyskusja o szpitalu była gorąca, 
ale temperatura podniosła się na sali, 
przynajmniej chwilowo, również po 
zgłoszeniu przez radnego Jana Cie
ślika wniosku o przeznaczenie z kwoty 
150 tysięcy złotych przewidzianej w 
projekcie budżetu na promocję powia
tu (w roku 2003 na ten cel przezna
czono 188 tysięcy zł) 100 tysięcy zł 
na szpital, a 50 tysięcy na promocję. 
Dyskutantów zabierających głos w tej 
kwestii było kilku. Wyjaśnienia staro
sty na temat sposobów wydatkowania 
środków pod hasłem „promocja” zda- 
je się, przekonały wszystkich. Także 
tych, którzy wydawanie bezpłatnego 
biuletynu uznawali za pomysł chybio
ny. G. Matheja, po raz kolejny uza
sadniając tę koncepcję, powtórzył, iż 
mieszkańcy powiatu mają prawo do 
otrzymywania bezpłatnej informacji o 
działaniach samorządu na poziomie 
powiatu, do informacji o dostępie do 
środków unijnych oraz wszelkiego ro
dzaju praktycznych wskazówkach mo
gących ułatwić życie. O tym, że wszy
scy w końcu dali się przekonać do celo
wości nie tylko wydawania biuletynu, 
ale i utrzymania kwoty „na promocję” 
w planowanej wielkości może świadczyć 
fakt, iż radny J. Cieślik wycofał własny 
wniosek, a budżet na rok 2004 został 
uchwalony jednogłośnie.

Kolejna sesja Rady Powiatu odbę
dzie się 25 lutego br., której przed
miotem będzie m.in. sprawozdanie z 
działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2003.

Projekt
- Mała Ojczyzna

Zarząd Powiatu Strzeleckiego i Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w 
Opolu zapraszają nauczycieli zaintere
sowanych historią regionalną do wzię
cia udziału w projekcie „Moja mała oj
czyzna”, którego celem jest zdobycie 
wieloaspektowej wiedzy o regionie, jego 
dziedzictwie kulturowym, gospodar
czym i społecznym.

Projekt został objęty honorowym 
patronatem Opolskiego Kuratora 
Oświaty.

W trakcie trwania projektu od lu
tego do grudnia 2004 będą odbywać się 
spotkania składające się z wykładów 
zaproszonych specjalistów oraz pracy 
warsztatowej w grupach tematycznych: 
Geografia i środowisko, Historia lokalna, 
Obyczaje regionalne, Region w Europie. 
Efektem spotkań będzie publikacja za
wierająca scenariusze zajęć edukacyjnych 
dotyczących edukacji regionalnej.

Najbliższe spotkanie poświęcone 
regionalizmowi w dydaktyce odbędzie 
się 20 lutego 2004 r. o godz. 10'" w sali 
narad Starostwa Strzeleckiego w Strzel
cach Op. ul. Jordanowska 2.

Dotacje Phare 2001 dla MSP

Program rozwoju 
przedsiębiorstw 
eksportowych
Celem tego programu jest wzrost 

eksportu małych i średnich przed
siębiorstw. Program Rozwoju Przed
siębiorstw Eksportowych ustanowi 
Fundusz Dotacji dla małych i śred
nich przedsiębiorstw (MSP) na współ
finansowanie działań realizowanych# 
związku z rozwojem eksportu przed
siębiorstw. Dotacje przyznawane będą 
przedsiębiorstwom w celu zwiększe-i 
nia ich konkurencyjności i efekty®- 
ności na rynkach zagranicznych.

Maksymalny czas trwania pro 
jektu: nie może być dłuższy niżl 
miesięcy i nie może przekroczyć 
daty 15 sierpnia 2004 r.

Wykonawcami usług doradczych 
w ramach Programu będą konsultan
ci i organizacje akredytowane prze 
PARP. Listy akredytowanych wy
konawców w poszczególnych zakre
sach działań dostępnajest na stronie 
internetowej www.parp.gov.pl

W ramach tego programu możli
we są następujące działania: 
• Ocena konkurencyjnej pozycji
przedsiębiorstwa na wybranyd 
rynkach eksportowych, w tym f ‘ 
lizy rynku i określenia czynników 
konkurencyjności firmy
• Rozwój strategii eksportowej 
przedsiębiorstwa
• Rozwój rynków eksportowych, 
w tym:
a)
b)
c)
d)
e)

badanie rynku, 
kojarzenie partnerów, 
wyjazd studialny, 
promocja produktu, 
uczestnictwo w zagranicznycli 
targach i wystawach.
Termin na przyjęcie i zatwier

dzenie wniosku o wypłatę oraz do
konanie płatności na rzecz bene
ficjenta - 15 listopada 2004 
• Maksymalna i minimalna kwotl 
dotacji 
a)

b)

c)

Minimalna kwota dotacji:
1,500 EUR
Maksymalna kwota dotacji -•fc 
10,000 EUR
Maksymalne dofinansowanie 
kosztów projektu z budżetl 
Programu: 60 %.
W województwie opolskim wy

znaczono następujące terminy 
składania wniosków o udzielenie 
dotacji:
• 1 marca 2004 do godz. 15.00
• 5 kwietnia 2004 do godz. 15.01 
(ostateczny termin przyjmowania 
wniosków).

Wnioski, które wpłyną do Re
gionalnej Instytucji Finansującej po; 
tym terminie nie będą rozpatrywa-i 
ne. Właściwym RIF dla naszego po
wiatu jest:

Stowarzyszenie „Promocji 
Przedsiębiorczości” w Opolu ul. 
Damrota.

Wszystkie szczegółowe infor
macje dla wnioskodawców oraz sam 
wniosek dostępny jest w intemecit 
na stronie Polskiej Agencji Rozwoji 
Przedsiębiorczości.

Sprostowanie
W ostatnim numerze gazety, pisząc o po
mocy samorządów dla szpitala w Strzel
cach Opolskich, dzięki której udało się 
sfinansować zakupy sprzętu, przy wy
szczególnianiu kwot, przypisałam sta
rostwu sumę 250 tys. zł, zamiast 350 
tys. zł, czyli o 100 tys. zł mniejszą od 
rzeczywiście przekazanej w roku 2003. 
Serdecznie przepraszam wszystkich za
interesowanych i czytelników

Marta Górka

http://www.parp.gov.pl


URZĄD PRACY

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul. Gogolińska 2a 
47-100 Strzelce Op.

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA 

PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY: 

wykształcenie, 
staż pracy, 

umiejętności- 
specjalności; inne;

KONTAKT:

GŁÓWNA KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. 
średnie;
- znajomość języka 
niemieckiego lub 
holenderskiego

PUP

KASJERKA STRZELCE OPOLSKIE
-staż pracy;
-znajomość księgowości PUP

mgr FARMACJI STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe

PUP

MONTER WIĄZEK
(30 osób)

DYLAKI,
KRAPKOWICE

-wykształcenie zawodowe; 
-manualność;
-rozróżnianie kolorów PUP

SZWACZKI
(3 osoby) STRZELCE OPOLSKIE PUP

FRYZJERKA UJAZD
-wykształceni zawodowe 
fryzjerskie PUP

FRYZJERKA KRAPKOWICE PUP

FRYZJERKA STRZELCE OPOLSKIE PUP

OSOBA ZNAJĄCA SIĘ NA
FRYZJERSTWIE STRZELCE OPOLSKIE

-prawo jazdy kat.B(nie 
koniecznie); PUP

INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE PUP

PRACOWNIK OCHRONY
FIZYCZNEJ

(4 osoby)
STRZELCE OPOLSKIE

-może być osoba ze 
stopniem 
niepełnosprawności;
-licJ lub II stopnia

PUP

RATOWNICY MEDYCZNI
(4 osoby)

ZOZ STRZELCE OPOLSKIE
-min. średnie zawodowe 
medyczne PUP

MAGAZYNIER
______________________________

CHECHŁO
-stopień 
niepełnosprawności PUP

STOLARZ lub POMOCNIK 
STOLARZA (absolwent) STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie zawodowe 
lub średnie;
-prawo jazdy PUP

STOLARZ MEBLOWY STRZELCE OPOLSKIE
-wykształcenie zawodowe;
-staż pracy PUP

RZEŹNIK UBOJOWY 
(2 osoby) PIOTRÓWKA

y

-wykształcenie zawodowe; 
-staż - pół roku PUP

SPAWACZ WIELOWIEŚ PUP

ELEKTROTECHNIK • KRAPKOWICE PUP

PRACOWNIK TRANSPORTU KRAPKOWICE
- min. zawodowe;
- upr. na wózki o napędzie 
gazowym

PUP

MURARZ
(2 osoby) WEDŁUG ZLECEŃ

-wykształcenie zawodowe;
-2-3 lata stażu PUP

MURARZ
(3 osoby) LEŚNICA

-wykształcenie zawodowe; 
-rok stażu PUP

MALARZ
(3 osoby) LEŚNICA

-wykształcenie zawodowe; 
-rok stażu PUP

MURARZ
TYNKARZ STRZELCE OPOLSKIE

-praktyka zawodowa

PUP

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
-wykształcenie min. średnie 
budowlane, elektryczne,
handlowe

PUP

TOKARZ BARUT
-wykształcenie zawodowe;

PUP

KIEROWCA-SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE

-dośw. pracy w handlu; 
-prawo jazdy kat.B;
-komunikatywny, 
dyspozycyjny, niekaralny;

PUP

SPEDYTOR SUCHA
-wykształcenie średnie; 
-2-5 lat stażu;
-język niemiecki i angielski

PUP

KIEROWCA TRASY MIĘDZYNARODOWE 
(ROSJA)

-prawo jazdy kat.B
PUP

KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OPOLSKIE
-znajomość języka 
angielskiego lub 
niemieckiego

PUP

KIEROWCA KAT.C+D+E WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE
-prawo jazdy kat.C+D+E; 
-świadectwo kwalifikacji; 
-upr. ADR

PUP

KIEROWCA KAT.B+C WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE
-wykształcenie średnie; 
-prawo jazdy kat.B+C PUP

KIEROWCA KAT.C+E 
(3 osoby) STRZELCE OPOLSKIE

-upr. na HDS

PUP

MECHANIK-KIEROWCA C+E KRAJ
-praktyka zawodowa; 
-kwalifikacje PUP

MECHANIK WÓZKÓW 
WIDŁOWYCH

SZYMISZÓW lub 
KĘDZIERZYN-KOŹLE

-wykształcenie średnie lub 
zawodowe;
-prawo jazdy kat.C lub B; 
-2 lata stażu

PUP

PRACOWNIK BUDOWLANY 
(2 osoby) STRZELCE OPOLSKIE

-upr. na wózki widłowe

PUP

OPERATOR WĘZŁA
BETONIARSKIEGO 

(2 osoby)

STRZELCE OPOLSKIE

-upr. na operatora węzła 
betoniarskiego PUP

OPERATOR WALCA DROGOWEGO WEDŁUG ZLECEŃ PUP

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 
(2 osoby)

STRZELCE OPOLSKIE
- zawodowe;

PUP

LAKIERNIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE
- zawodowe;
- książeczka zdrowia; PUP

SUWNICOWY
(suwnice sterowane z góry SI) ZAWADZKIE

-wykształcenie zawodowe; 
-upr. SI

PUP

OPERATOR SUWNICOWY ZAWADZKIE
-wykształcenie zawodowe; 
-uprawnienia PUP

KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE
-wykształcenie zawodowe; 
-upr. piecowego PUP

ŚLUSARZ-SPAWACZ 
ELEKTRYCZNO-PAROWY ZAWADZKIE

-wykształcenie zawodowe

PUP

KOMINIARZ ZAWADZKIE, 
JEMIELNICA, 

KOLONOWSKIE

-wymagany samochód

PUP

SZWACZ-BRYGADZISTA STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie zawodowe; 
-umiejętność szycia

PUP

PIEKARZ UJAZD PUP

KOORDYNATOR DS. REKLAMY POWIAT STRZELECKI
-wykształcenie średnie;
-wymagany własny 
samochód

PUP

HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE
-wykształcenie średnie

PUP

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Zaprasza 
Kandydatów do składanie ofert 

na stanowisko kierownika Referatu Organizacji i Nadzoru

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• dobra znajomość problematyki samorządowej,
• predyspozycje organizatorskie,
• doświadczenie związane z kierowaniem zespołem,
• co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
• dyspozycyjność,
• znajomość języków obcych.

Oferty pracy zawierające pisemne uzasadnienie ubiegania się o pracę, życiorys CV, odpis dyplomu stwierdzający wymagane 
kwalifikacje zawodowe oraz dokumenty potwierdzające staż pracy, prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem 
"oferta pracy OR" w

Urzędzie Miejskim
Plac Myśliwca nr 1
47-100 Strzelce Opolskie
Referat Kadr i Szkolenia pok. nr 26

Termin składania ofert upływa z dniem 16.02.2004 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Kadr i Szkolenia Urzędu Miejskiego - II piętro pok. 26, tel.40 49 356

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach opolskich 
zatrudni

od 1 marca 2004 r. jedną osobę na stanowisko kucharza / kucharki z wykształceniem gastronomicznym - średnim lub 
zawodowym.
Mile widziany kilkuletni staż pracy w zawodzie.
Oferty prosimy kierować do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul.Krakowska 16/1 piętro/ do dnia 
16.02.2004 r.



Zdążyć do Europy
c.d. ze str. I

już podjęły wysiłek dostosowania 
swoich przedsiębiorstw do warun
ków stawianych przez Unię Euro
pejską, stwarza fakt, że Program ten 
będzie w dużym stopniu współfi
nansowany ze źródeł unijnych.

Region strzelecki włączył się bar
dzo aktywnie w zakrojoną na szeroką 
skalę akcję dostosowywania rodzimych 
przedsiębiorstw do wymogów stawia
nych nam przez Unię Europejską.

- Wszystkie działające na na
szym terenie zakłady mięsne i firmy 
masarskie podjęły działania zmierza
jące do uzyskania u siebie standar
dów wymaganych przez Unię Eu
ropejską - mówi Antoni Krupnik, 
Zastępca Powiatowego Inspektora 
Weterynarii w Strzelcach Opol
skich. - Prace takie wciąż trwają i w 
różnych firmach są na różnym eta
pie, ich tempo realizacji i stopień 
zaawansowania wciąż ulegają zmia
nom. Trudno zatem dziś oceniać sto
pień zaawansowania prac w tych 
firmach, bo stan ten ma charakter 
dynamiczny. Precyzyjny raport na 
ten temat powstanie zapewne w 
końcu marca, kiedy będziemy już po 
kontroli i komisyjnych wizytach we 
wszystkich firmach tej branży, któ
re aspirujądo grupy przedsiębiorstw 
zamierzających funkcjonować w 
warunkach stawianych przez Unię. 
Nie zamierzamy jednak likwidować, 
czy zamykać tych zakładów, któ
rym nie udało się ze wszystkimi pra
cami zmieścić w wyznaczonym ter
minie. Wręcz przeciwnie, jeśli stwier
dzimy że stopień zaawansowania 
prac jest duży, a właściciel po pro
stu nie zdążył wszystkiego zapiąć 
na „ostatni guzik” w zakładanym 
czasie. To procedura jest taka, że do 
czasu zakończenia wszystkich prac, 
spełnienia wymaganych warunków, 
firma taka musi wstrzymać produk
cję. Lecz natychmiast po zakończe
niu robót adaptacyjnych i spełnie

niu wszystkich wymogów unijnych, 
dajemy takiemu przedsiębiorstwu 
szansę dołączenia do tych najlep
szych. Chociaż w terminie później
szym, to jednak dana firma otrzyma 
zgodę na normalne funkcjonowanie i 
dołączy do grona tych które już w 
terminie majowym podjęły pracę w 
nowych stamdardach.

Jedno co w tej materii mogę po
twierdzić już dziś na pewno, z racji 
pełnionego urzędu, to fakt że nie
kwestionowanym liderem w naszym 
regionie w tej branży jest Zakład 
Masarski Piotra i Marii Płoch z miej
scowości Staniszcze Wielkie w gmi
nie Kolonowskie. W tym wyścigu do 
Europy dotarli pierwsi, wszelkie 
prace adaptacyjne zostały już zakoń
czone, a firma jest już w pełni goto
wa do podjęcia produkcji na warun
kach unijnych.

Pierwszy w Europie!

Na razie co prawda tylko w kate
gorii przystosowania swojej firmy do 
unijnych wymagań Ale jestem prze
konany, że zdobycie takiego wyróż
nienia za jakość swoich wyrobów, to 
tylko kwestia czasu zaaklimatyzo
wania się na rynku i zdobycia euro
pejskiego klienta.

Piotr Płoch ma 51 lat. Swoją 
masarnię w Staniszczach Wlk. pro
wadzi już od 1990 roku.

Wprawdzie tradycje rodzinne w 
tym rzemiośle rozpoczął już jego 
dziadek, który jeszcze przed wojną 
posiadał własną masarnię, to potem 
nastały takie czasy, że dziadka zmu
szono do jej likwidacji. Piotr Płoch 
zaczął więc tworzenie własnej firmy 
zupełnie od podstaw. Udało się. Dziś 
może być już z niej dumny. Sam pew
nie by wszystkiemu nie podołał, ale 
pomaga mu żona i dwoje dzieci, któ
rzy są bardzo zaangażowani w pro
wadzeniu tego interesu. Aktualnie fir
ma zatrudnia 10 osób, chociaż możli

wości zatrudnienia sąo wiele większe.
- Mimo jednak ogromnego bez

robocia na naszym rynku pracy 
wciąż brakuje wykwalifikowanych 
fachowców w tej branży - mówi P. 
Płoch. Już od dzisiaj mógłbym 
znacznie zwiększyć zatrudnienie, 
lecz mimo iż sam wykształciłem 
wielu niezłych fachowców w tym 
zawodzie, to masarzy wciąż braku
je. Jak się który tylko czegoś nauczy 
i przeliczy swoje zarobki w Polsce na 
te zachodnioeuropejskie, to z reguły na
tychmiast wyjeżdża do pracy na Zachód.

Sam Płoch jednak wierzy, że 
jego przyszłość i jego dzieci jest tu
taj. Uważa zatem, że jak wejdziemy 
do Europy, musimy być w pełni 
przygotowani do działania naszych 
firm w tamtejszych warunkach.

- Nie zwlekałem z tymi przygo
towaniami i cieszę się, że udało mi 
się jako pierwszemu w Strzeleckim 
zakończyć cały proces adaptacji fir
my do nowych warunków. To był 
rzeczywiście nasz duży sukces. 
Zakończyliśmy przed terminem 
wszystkie inwestycje budowlano- 
adaptacyjne, a także uzgodnienia 
produkcyjno-technologiczne. Teraz 
mogę spokojnie powiedzieć, że je
stem już producentem w pełni 
uprawnionym do funkcjonowania na 
rynkach Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że moje dzieci 
będą potrafiły właściwie wykorzy
stać ten kapitał, dalej tu pracować i 
rozwijać naszą firmę. Tak aby nasza 
wspólna praca stała się sposobem 
na życie.

Jeśli będziemy mogli jako firma 
normalnie (tzn. bez nieprzewidzia
nych zakłóceń) pracować, nie po
zostawię moim dzieciom żadnych 
długów, a tylko dobrze prosperują
cy rozwojowy interes, na którym 
można opierać swoją przyszłość.

Zapytałem, jak przebiegał cały 
proces przygotowawczy. Oto, co 
usłyszałem.

- Zacząć trzeba było od zapla
nowania całego procesu technolo
gicznego zakładu tak jak nam na to 
pozwalają warunki lokalizacyjne i tu 
już pierwsza poważna decyzja o klu
czowym znaczeniu dla firmy - rezy
gnujemy z uboju.

Następnie, kiedy już wiedzieli
śmy co decydujemy się robić, nale
żało zaplanować całą inwestycję, 
wszelkie prace remontowo-budow
lane i adaptacyjne. Tak aby później 
bez problemu mogły uzyskać akcepta
cję stosownych organów kontrolnych.

Projekty pomysły i plany są 
bardzo istotne, ale nie mniej ważne - 
skąd wziąć środki finansowe na ich 
realizację. Toteż od początku rów
nolegle starałem się o pozyskanie 
środków finansowych z programów 
pomocowych Unii i, chociaż co 
prawda jakieś fundusze otrzymałem 
(z SAPARDu), to dzisiaj, z perspek
tywy czasu, muszę stwierdzić, że 
nadal brak kompetencji i niewiedza 
w tym zakresie jest ogromna.

Żal jest tym większy, że dziś np. 
wiem, że gdybym był lepiej poin
formowany to pomoc, którą otrzy
małem mogła być o 100% większa. 
Trudno się jednak szczególnie dzi
wić niewiedzy urzędników na naj
niższych szczeblach, skoro ci na naj
ważniejszych stołkach również czę
sto wiedzą niewiele więcej. Jestem 
przekonany, że nie udałoby się zna
leźć w tym rządzie ministra, który 
by samodzielnie i bez błędu potrafił 
wypełnić wniosek o pomoc unijną z 
SAPARDu - mówi Piotr Płoch .

Całkowity koszt, według po
bieżnych szacunków właściciela, 
przekroczył na pewno 3 min złotych.

Ostatnim, ale jakże ważnym ele
mentem tej gry o Europę, jest uzy
skanie certyfikatu jakości HACCP - 
na wzór systemu zarządzania jako
ścią w firmach. I to krok jeszcze do 
zrobienia. Już niedługo.

Piotr Koszyk

Wyroby Masarni w Sta

niszczach cieszą się bardzo 

dobrą renomą.

- A konkurencji się nie bo- 

imy - mówi jej szef - nasze 
pasztety, szynki, kiełbasy: I 

krakowska sucha, surowa pol

ska, jakościądorównująnąjlep- 

szym w kraju. Niejednokrotnie 

wygrywały w takiej konkuren

cji zdobywając nagrody i wy- j 

różnienia.

Trudno nam może czasem 

konkurować z gigantami, które 

przerabiąjądziesiątki ton mię- 

sa, ale w kategorii masami, któ

re przerabiają do 7,5 tony mię

sa tygodniowo, jesteśmy kon

kurencyjni zarówno jakościo

wo, jak i cenowo. W kwestii 

jakości - tak samo. Dla firm 

małych jak i dużych, i to za
równo w kraj u i zagranicą mo- I 

żerny stanowić równorzędną 

konkurencję, bo klienci potra

fią bezbłędnie ocenić dobry to

war. W naszej masarni ze 100 

kg mięsa robi się 100 kg kiełba

sy, a w gigantach z takiej samej 

ilości mięsa wychodzi 200 albo 

i 300 kg wędlin musi się odbić 

na jakości. Te dodatkowe kilo

gramy to woda oraz chemia w 

postaci konserwantów, czego u 

nas nie ma. Ludzie to doceniają 

i wybierają ten najlepszy towar.

Ważne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Zanim wypełnisz PIT
Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 6 usta

wy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., 
Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podat
nik będący osobą niepełnosprawna 
lub na którego utrzymaniu są osoby 
niepełnosprawne może odliczyć od 
dochodu (przychodu) poniesione 
przez niego wydatki na cele reha
bilitacyjne.

Za wydatki na cele rehabilitacyj
ne w świetle w/w ustawy uważa się 
wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie 
mieszkań oraz budynków mieszkal
nych stosownie do potrzeb wynika
jących z niepełnosprawności (doty
czy to zwłaszcza likwidacji barier ar
chitektonicznych związanych z nie
pełnosprawnością),

2) przystosowanie pojazdów 
mechanicznych do potrzeb wynika
jących z niepełnosprawności (doty
czy to tzw. oprzyrządowania, a nie 
zakupu samochodu lub części do nie
go),

3) zakup i naprawę indywidual
nego sprzętu, urządzeń i narzędzi 
technicznych niezbędnych w reha
bilitacji oraz ułatwiających wykony
wanie czynności życiowych, sto
sownie do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności (są to: wszelkie
go rodzaju przedmioty ortopedycz
ne, środki pomocnicze i sprzęt reha
bilitacyjny, a więc np. wózki i części 
do nich, kule, protezy, obuwie orto

pedyczne, aparaty słuchowe, okula
ry, laski, materace i poduszki prze- 
ciwodleżynowe, a także urządzenia 
ułatwiające komunikowanie się (np. 
telefony dla niewidomych, dla osób 
mających trudności z przemieszcza
niem się). Podstawową zasadą jest 
związek pomiędzy przedmiotem lub 
sprzętem a określoną, konkretną nie
sprawnością. Zakup tego samego 
przedmiotu w jednym przypadku bę
dzie uzasadniony (np. telefax dla 
osób niesłyszących, dyktafon dla nie
widomych), w innym może być za
kwestionowany- jeśli urządzenie nie 
ma związku z konkretnym schorze
niem lub jest powszechnie stosowa
ne.

4) zakup wydawnictw i materiałów 
(pomocy) szkoleniowych, stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełno
sprawności (np. książki, broszury, ka
sety audio, wideo dotyczące np. metod 
usprawniania, prasa dla osób niepełno
sprawnych,

5) odpłatność za pobyt na turnu
sie rehabilitacyjno-usprawniającym,

6) odpłatność za pobyt na lecze
niu sanatoryjnym, za pobyt w pla
cówkach leczniczo-sanatoryjnych, 
rehabilitacyjno-szkoleniowych, lecz- 
niczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pie- 
lęgnacyjnych, leczniczo-wychowaw
czych i szkolno-wychowawczych 
oraz odpłatność za zabiegi rehabilita- 
cyjno-usprawniające,

7) opłacenie przewodników osób 

niewidomych I lub II grupy inwa
lidztwa (znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności) oraz 
osób z niepełnosprawnością narzą
du ruchu zaliczonych do I grupy in
walidztwa, w kwocie nie przekra
czającej w roku podatkowym 2280 
zł (w 2003 r.),

8) utrzymanie przez osoby nie
widome, o których mowa w pkt 7, 
psa przewodnika - w wysokości nie 
przekraczającej w roku podatko
wym kwoty 2280 zł (w 2003 r.)

9) opiekę pielęgniarską w domu 
nad osobą niepełnosprawną w okre
sie przewlekłej choroby uniemożli
wiającej poruszanie się oraz usługi 
opiekuńcze świadczone dla osób nie
pełnosprawnych zaliczonych do I 
grupy inwalidztwa,

10) opłacenie tłumacza języka 
migowego,

11) kolonie i obozy dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych,

12) leki - w wysokości stanowią
cej różnicę pomiędzy faktycznie po
niesionymi wydatkami w danym mie
siącu a kwotą 152 zł, jeśli lekarz 
specjalista stwierdzi, że osoba nie
pełnosprawna powinna stosować 
określone leki (stale lub czasowo),

13) odpłatny, konieczny prze
wóz na niezbędne zabiegi leczniczo- 
rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - ka
retką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, za
liczonej do I lub II grupy inwalidz
twa, oraz dzieci niepełnosprawnych 
do lat 16 - również innymi środkami 
transportu niż wymienione w lit. a),

14) używanie samochodu oso

bowego, stanowiącego własność oso
by niepełnosprawnej zaliczonej do I 
lub II grupy inwalidztwa lub podat
nika mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną zaliczoną do I lub 
II grupy inwalidztwa albo dzieci nie
pełnosprawne do lat 16, dla potrzeb 
związanych z koniecznym prze
wozem na niezbędne zabiegi lecz
niczo-rehabilitacyjne - w wysoko
ści nie przekraczającej w roku po
datkowym kwoty 2280 zł (w roku 
2003)

15) odpłatne przejazdy środka
mi transportu publicznego związa
ne z pobytem na:

a) turnusie rehabilitacyjno- 
usprawniającym,

b) leczeniu sanatoryjnym w pla
cówkach leczniczo-sanatoryjnych, 
rehabilitacyjno-szkoleniowych, lecz- 
niczo-opiekuńczych, opiekuńczo- 
pielęgnacyjnych, leczniczo-wycho
wawczych oraz szkolno-wycho
wawczych,

c) koloniach i obozach dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dzieci osób niepełnosprawnych.

Wydatki na cele rehabilitacyjne od
liczamy od dochodu przed opodatko
waniem, a nie od kwoty podatku. Ra
chunki muszą być wystawione na oso
bę, która będzie odliczała ten wyda
tek.

Wydatki te podlegają odlicze
niu od dochodu, jeżeli nie były fi
nansowane ze środków zakłado
wego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub ze środ
ków NFZ, albo nic zostały zwró
cone podatnikowi w jakiejkolwiek 

innej formie. W przypadku gdv 
wydatki były częściowo finansował 
ne z tych funduszy (środków), odli
czeniu podlega różnica pomiędzy 
poniesionymi wydatkami a kwotą 
sfinansowaną z tych funduszy (środ
ków) lub zwróconą z jakichkolwiek 
innych środków - np. osoba niepeł
nosprawna otrzymała dofinansowa
nie ze środków PFRON do uczest
nictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 
kwocie 557 zł, natomiast koszt turnusu 
wyniósł 800 zł, w tym przypadku odli
czyć można wyłącznie kwotę 243 zł.

Podstawą do odliczenia powyż
szych wydatków jest posiadanie 
dowodu poniesienia tych wydat
ków (z wyjątkiem wydatków, o któ
rych mowa w pkt 7, 8 i 14) nato
miast warunkiem odliczenia wy
datków jest posiadanie przez oso
bę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowa
niu przez organy orzekające do jed
nego z trzech stopni niepełnospraw
ności lub

2) decyzji przyznającej rentę z 
tytułu całkowitej lub częściowej nie
zdolności do pracy albo rentę szko
leniową, albo rentę socjalną albo

3) orzeczenia o niepełnosprawno
ści osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia.

Przepisy powyższe stosuje się 
odpowiednio do podatników, na któ
rych utrzymaniu pozostają następu
jące osoby niepełnosprawne: małżo
nek, dzieci własne i przysposobio
ne, dzieci obce przyjęte na wycho
wanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 
małżonka, rodzeństwo, ojczym,

c.d. str. 5



Nowe Centrum Informatyczne 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

W grudniu ub. r. rozpoczęto budowę Centrum Informatycznego na terenie 
Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opol
skich. W ramach adaptacji pomieszczeń powstajądwie pracownie informa
tyczne o całkowitej powierzchni 112 m2.

Trudno uwierzyć, że tu będzie centrum komputerowe

Inwestycja ta realizowana jest ze środków pozabudżetowych i przy 
dużym wkładzie pracy uczniów odbywających zajęcia praktyczne na warsz
tatach szkolnych.

Zbigniew Wróbel 
- kierownik Warsztatów Szkolnych

A ZSZ Nr 1 w Strzelcach Op.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2004
26 stycznia w Zespole Szkól Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich 

odbyły się eliminacje stopnia podstawowego do Olimpiady Wiedzy Ekologicz
nej. Ekologia jest na tyle bliska naszym uczniom, że mimo wycofania ze szkoły 
przedmiotu „ochrona środowiska” chętnie biorą udział w konkursach, olimpia
dach i innych imprezach dotyczących tego właśnie zagadnienia. W tym roku 
szkolnym możemy się już pochwalić udziałem w konkursie ekologiczno-fotogra- 
ficznym, w Powiatowym Konkursie Ekologicznym z okazji Międzynarodowej 
Akcji Sprzątania Świata oraz oczywiście w samej Akcji Sprzątania Świata.

Do tegorocznych eliminacji do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przystą
piło w naszej szkole 37 osób (11 z liceum profilowanego i 26 z technikum). Ta 
grupa przez godzinę zmagała się z niełatwymi pytaniami z zakresu nie tylko 
ekologii, ale także biologii, geografii, chemii, wiedzy ogólnospołecznej doty
czącej np. dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie opakowań i ich odpadów. 
Niestety w tym roku nie możemy, tak jak w poprzednim, pochwalić się 
uczniem, który zakwalifikował się do kolejnego etapu olimpiady. Mamy jed
nak nadzieję, że przyszły rok będzie dla uczniów naszej szkoły bardziej 

■ --oracowity, a efekty tej pracy będziemy mogli zaobserwować w kolejnych 
' Olimpiadach i konkursach.

Aleksandra Wnuk-Cejzik
opiekun Kółka Ekologicznego

Karnawał w Rio
Od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach 

Opolskich uczestniczą w audycjach muzycznych organizowanych przez Fil
harmonię Opolską w strzeleckim Domu Kultury. W obecnym roku szkolnym 
w tych comiesięcznych spotkaniach z muzyką szczególne zainteresowanie 
przejawia młodzież liceów profilowanych i techników. Jak sami stwierdzają, 
nie wiąże się to tylko z możliwością opuszczenia murów szkolnych w trakcie 
zajęć, ale głównie z szansą usłyszenia, zobaczenia i przeżycia czegoś niespo
tykanego ną co dzień.

W ostatnim tygodniu stycznia nasi uczniowie mieli okazję spotkać się ze 
znakomitymi muzykami, wykonującymi muzykę latynoamerykańską- sak- 
sofonistąJackiem Mielcarkiem, pianistąAndrzejem Walarowskim, wokalistką 
Emilią Zawadą oraz perkusistą, rodowitym Meksykaninem z Veracruz - To
maszem Celis Sanchezem. To właśnie jego gra na bongosach i kongach chyba 
najbardziej rozgrzała publiczność. Atmosfera na sali, jak to w karnawałowy 
czas, była gorąca. Usłyszeliśmy brazylijską sambę, argentyńskie, zmysłowe 
tango, kubańską rumbę, meksykański przebój „Besame mucho” (Całuj mnie 
mocno) oraz amerykańską wersję cha-chy, pod wdzięcznym tytułem „Her
batka dla dwojga”.

Tego dnia mogliśmy przekonać się, jak harmonijnie łączą się na gruncie 
muzyki tradycje różnych kultur - indiańskiej, afrykańskiej i europejskiej. Nie 
ulega więc wątpliwości, że spotkania tego typu nie tylko pozwalają poznać 
nam dziedzictwo kulturowe innych krajów, ale pobudzają wyobraźnię, po
zwalają oderwać się od przytłaczającej nas rzeczywistości, działają relaksująco.

A co chyba najważniejsze - pozwalają odkryć obszary własnej wrażliwo
ści na świat dźwięków, odgłosów i pozytywnych emocji.

Monika Wilde-Zdobylak 
Beata Kasielska 

nauczycielki języka polskiego w ZSZ Nr 1

Zanim podpiszą 
kontrakty 

menedżerskie
28 stycznia 2004 r. w ZSZ nr 1 

w Strzelcach Opolskich odbyły się 
eliminacje szkolne Turnieju Wie
dzy i Umiejętności Handlowo-Me- 
nedżerskich.

W eliminacjach wzięło udział 29 
uczniów szkół średnich. Uczestni
czy otrzymali do rozwiązania test 
złożony z 46 pytań obejmujących 
swym zakresem wiadomości 
z marketingu, reklamy, finansów, to
waroznawstwa i innych przedmio
tów ekonomicznych.

Zmagania uczniów nadzorowała 
komisja w składzie wicedyrektor mgr 
Halina Kajstura, mgr Romana Stra
szewska, mgr inż. Ewa Puda, mgr inż. 
Krzysztof Kalisz. Do etapu okręgo
wego we Wrocławiu, który odbędzie 
się 25 lutego 2004r., zakwalifikowa
no 5 osób:
1. Waldemar Jagusz
2. Rafał Korzeniec
3. Jowita Martynowicz
4. Krzysztof Barszczak
5. Dawid Kochanowski 
(wszyscy z klasy V Lek „a”)

Mamy nadzieję, na powtórzenie 
zeszłorocznego sukcesu uczennicy 
Justyny Figurskiej, która brała udział 
w zawodach na szczeblu centralnym.

Krzysztof Kalisz

Konkurs zbiórki 
surowców wtórnych

Czy wszystkie odpady muszą 
trafiać na wysypisko? Na pewno nie. 
Przynajmniej te, które można po
nownie przetworzyć, powinniśmy 
zbierać oddzielnie. I próbuje się to 
robić. Ustawione na ulicach konte
nery mają to ułatwić. Nie wszyst
kim chce się jednak tak daleko cho
dzić, inni nie widzą w tym wielkiego 
sensu. Wieloletnie nawyki - w bra
ku segregacj i - trudno bowiem prze
łamać. Określony rodzaj postaw na
leży kształtować od najmłodszych 
lat. Dlatego właśnie od kilku lat sta
rostwo strzeleckie przeprowadza 
konkurs zbiórki surowców wtórnych 
wśród najmłodszych. Do tej pory 
dzieci zbierały puszki i butelki pla
stikowe. W tym roku mogą również 
rywalizować w zbiórce makulatury.

Z dniem 1 lutego bieżącego roku 
ruszył konkurs zbiórki surowców 
wtórnych (puszek aluminiowych, bu
telek plastikowych i makulatury). 
Będzie trwał do 29 października 2004 
r., a uroczyste podsumowanie i roz
danie nagród odbędzie się w grudniu.

Do udziału w nim zapraszamy 
wszystkie przedszkola i szkoły z 
terenu powiatu strzeleckiego. Dla 
najlepszych przewidziano cenne na
grody rzeczowe. Przy tej okazji 
przedszkolaki i uczniowie będą mo
gli wykazać się uzdolnieniami pla
stycznymi, poprzez wykonanie prac 
związanych z tematyką konkursu. 
Zgłoszenia do konkursu należy skła
dać pisemnie do dnia 27 lutego w 
Starostwie Strzeleckim w Wydziale 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
w pok. 307. Cele, warunki uczest
nictwa i terminarz przebiegu kon
kursu zostały określone szczegó
łowo w Regulaminie, który roze
słano do wszystkich przedszkoli 
i szkół.

Zapraszamy do udziału w kon
kursie.

Iwona Pietrzyk-Skrobocz

Młodzi - młodym
Młodzieżowa grupa wsparcia 

„Sami sobie”, pod patronatem 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 
organizuje cykl cotygodniowych 
spotkań dla młodzieży w wieku 
15-18 lat.

Pierwsze z nich odbędzie się 13 
lutego o godz. 15.00, w budynku Po
wiatowego Urzędu Pracy przy ul 
Gogolińskiej 2 - sala nr 17,1 piętro.

Spotkania w małej 12-osobowej 
grupie mająpomóc w:

poznaniu samego siebie 
radzeniu sobie z problemami 
osobistymi
radzeniu sobie ze stresem egza
minacyjnym
kształtowaniu postaw asertyw
nych

Kontakt:
Krystyna Kowalska
tel. 46 38 380 - (godz. 8.00 - 14.00) 
Piotr Wróbel - (godz. 19.00-22.00) 
tel. kom. 0507 232 631 

c.d. ze str. 4

Zanim wypełnisz PIT
macocha, zięciowie i synowe - jeże
li w roku podatkowym dochody tych 
osób niepełnosprawnych nie prze
kraczają kwoty 9120 zł.

W praktyce najwięcej wątpliwo
ści budzą ulgi podatkowe na zakup 
leków oraz na dojazdy na zabiegi 
leczniczo - rehabilitacyjne.

1. Ulga na zakup lekarstw
Z ulgi tej skorzystać mogą wy

łącznie osoby niepełnosprawne (a 
więc posiadające ważne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności bądź 
równoważne) lub podatnicy na 
utrzymaniu których znajdują się 
określone osoby niepełnosprawne. Z 
ulgi nie mogą korzystać osoby star
sze lub chore, które w świetle obo
wiązujących przepisów nie są uzna
ne za niepełnosprawne. Odliczenia 
od dochodu dokonuje się w ramach 
ulg rehabilitacyjnych.

Osoba korzystająca z ulgi 
musi posiadać pisemne zaświad
czenie lekarza specjalisty o ko
nieczności stosowania konkret
nych leków związanych z daną 
niepełnosprawnością.

Aby dokonać odliczenia kwota 
faktycznie wydatkowana na ten cel 
w danym miesiącu musiała być w 
2003 r. wyższa niż 152 zł. Dowo
dem poniesienia wydatku jest faktu
ra wydana przez aptekę. Kwotę od
liczenia oblicza się w ten sposób, iż 
od kwoty faktycznie wydatkowanej 
w danym miesiącu odejmowana jest 
kwota 152 zł. Różnica stanowi kwo
tę podlegającą odliczeniu. Po zsumo
waniu nadwyżek z poszczególnych 
miesięcy otrzymujemy kwotę do od
liczenia w zeznaniu podatkowym. 
Tak wyliczona kwota ujmowana jest 
najpierw w sumie odliczeń rehabili
tacyjnych, wykazywanych w za
łączniku P1T-0, a następnie łącznie 
z innymi ulgami w zeznaniu.

Np. osoba niepełnosprawna, po
siadająca zaświadczenie lekarza spe
cjalisty o konieczności stałego sto
sowania określonych leków wydała 
na ten cel w roku 2003: od stycznia 
do maja miesięcznie 135 zł, od czerw
ca do sierpnia - 140 zł, natomiast od 
września do grudnia 180 zł. W sumie

Szkolenie 
dla 

bezrobotnych
16 lutego o godz. 10.00 

w sali narad strzeleckiego sta
rostwa, przy ul. Jordanow
skiej 2, odbędzie się szkole
nie dla bezrobotnych i osób 
zagrożonych bezrobociem.

Organizatorami są: Polska 
Agencja Rozwoju Przedsię
biorczości i Wojewódzki 
Urząd Pracy w Opolu.

W trakcie spotkania omó
wione zostaną podprojekty 
związane z projektem Phare 
2001 „Spójność Społeczna i 
Gospodarcza” - Rozwój Za- 
sobw Ludzkich - Region Opol
ski oraz bezpłatne szkolenia w 
różnych sektorach gospodarki.

w trakcie roku wydatkowano kwotę 
1815 zł, jednakże odliczyć można 
wyłącznie wydatki poniesione w 
miesiącach, w których przekroczony 
został ustalony limit - 152 zł, a więc 
od września do grudnia (nadwyżka 
28 zł w każdym z tych miesięcy).

W sumie podatnik odliczy za
tem w zeznaniu podatkowym 112 
zł, a więc tylko niewielką część wy
datków poniesionych na zakup le
karstw.

2. Ulga na dojazdy na zabiegi 
leczniczo - rehabilitacyjne

W zeznaniu za rok 2003 można 
również odliczyć w ramach ulg reha
bilitacyjnych wydatki związane z 
używaniem samochodu osobowego, 
stanowiącego własność osoby nie
pełnosprawnej zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa (znaczny lub 
umiarkowany stopień) lub podatni
ka mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną (1 lub II grupa) albo 
dzieci niepełnosprawne do 16 roku 
życia, dla potrzeb związanych z 
koniecznym przewozem na nie
zbędne zabiegi leczniczo - reha
bilitacyjne. Z tego tytułu odliczyć 
można nie więcej niż 2280 zł.

Nie jest konieczne dokumen
towanie wysokości poniesionych 
wydatków, jednakże musi być 
udokumentowany fakt korzysta
nia z niezbędnych zabiegów re
habilitacyjnych, jak również fakt, 
iż w związku z tymi zabiegami ko
nieczny był przewóz osoby niepeł
nosprawnej do miejsca wykonywa
nia tych zabiegów.

Często z faktu, iż odliczenia nie 
trzeba dokumentować, wyciągany jest 
pochopny wniosek, że faktu dokona
nia takich wydatków nie trzeba w ogóle 
udowadniać. Brak udokumentowania 
oznacza wyłącznie to, iż w tym przy
padku nie musimy posiadać dowodów 
opiewających na konkretne kwoty, 
które odliczamy w zeznaniu.

Poza tym trzeba pamiętać, iż sa
mochód używany do tego celu musi 
stanowić własność osoby niepełno
sprawnej lub podatnika mającego na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną. 

Małgorzata Płaszczyk
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c.d. ze str. 1 POWIAT STRZELECKI

Budżet powiatu - czyli co zrobić z krótką kołdrą
dochodach jednostek samorządu terytorialne
go) w tegorocznym budżecie pokrywają wy
datki bieżące w 88 proc. (32,832 min zł), a 
majątkowe w 23 proc. (2,928 min zł). Jednym 
słowem - krótka kołdra. Nie jest to nic od
krywczego, ani nowego. Do takiej sytuacji zdą
żyliśmy się - jako samorządowcy - już przy
zwyczaić w ciągu ostatnich lat.

Na co więc ta krótka kołdra wystarcza? 
W pierwszym rzędzie w budżecie trzeba

realizację zadań powiatu i funkcjonowanie jed
nostek — z wyłączeniem szpitala powiatowe
go, który jest finansowany tylko i wyłącznie z
narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to
rezygnację z potrzeb rozwojowych i nakładów 
na inwestycje. Wszyscy tak robią, bo z czego 
innego zrezygnować się nie da. Tegoroczny bu
dżet zapewnia uzyskanie dochodów, które w 
95 proc, pokryją planowane wydatki, a więc 
oznacza to, że budżet jest deficytowy - do peł
nego pokrycia potrzeb brakuje nam 1,964 min 
zł. Część tego deficytu pokryta zostanie z nad
wyżki budżetowej z lat ubiegłych, cześć nato
miast zostanie sfinansowana z zewnętrznych 
środków finansowych, czyli zaciągniętych kre
dytów. Po raz pierwszy w naszej historii bę
dziemy zmuszeni zaciągnąć kredyt, ale trzeba 
przyznać, że sytuacja finansowa powiatu jest 
dobra i możemy sobie na to pozwolić. Środki 
finansowe pochodzące z kredytu przeznaczo
ne zostaną głównie na inwestycje. W przyszło

ści, jeśli będzie taka możliwość, będziemy chcie- 
li uzyskać na nie środki z funduszy struktural
nych UE, ale - jak to bywa z kredytami unij
nymi ~ można je otrzymać pod warunkiem 
wcześniejszego sfinansowania inwestycji.

Powiat ma zaplanowane dochody i na 
ich miarę skrojone wydatki. Nie obawia się 
Pani, że dochody mogą być mniejsze niż 
planowane? Przecież głównie pochodzą z 
dotacji i subwencji.

Dochody zawsze są prognozą. Zawsze 
więc istnieje możliwość pewnych odchyleń - 
na plus bądź minus. I choć nasz budżet kon
struowaliśmy jedynie w oparciu o projekt usta
wy budżetowej, a więc nie mamy jeszcze peł
nego obrazu, wcale nie obawiam się tu o prze
widywane kwoty dotacji czy subwencji. W 
poprzednich latach nie zdarzyło się, byśmy 
dotacje czy subwencje otrzymywali w ograni
czonej wielkości w stosunku do wynikających 
z ustawy lub z jakimś poślizgiem w terminie. 
Wręcz przeciwnie. Jedyne zagrożenie, o jakim 
można mówić w odniesieniu do dochodów po
wiatu stanowi kwota pochodząca z podatku 
od osób fizycznych. Od 1999 roku powiat 
strzelecki ani razu nie uzyskał planowanej 
przez ministra finansów wielkości! Na ten rok 
mamy zaplanowane osiągnięcie z tego tytułu 
kwoty 3,77 min zł, sądzę jednak że podobnie 
jak w poprzednich latach uda się nam uzyskać 
ok. 85 proc, procent tej kwoty.

Zęby zaplanować wydatki, najpierw trzeba obliczyć wszelkiego rodzaju źródła 
i możliwości uzyskania pieniędzy. Dlatego też na tej stronie przedstawiamy Pań
stwu plan dochodów budżetu wg źródeł pozyskania oraz w rozbiciu na poszcze
gólne działy.
Na stronie sąsiedniej my natomiast prezentujemy zaplanowane w roku 2004 wy
datki powiatu strzeleckiego. Możecie więc Państwo prześledzić ile wydajemy na 
drogi, oświatę, bezpieczeństwo itp.

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XVI /129 / 04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2004 
WG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVI/129/04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2004 
WG ŹRÓDEŁ ICH POZYSKANIA, W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY

 w złotych

Lp Wyszczególnienie - źródło dochodów Plan 
na rok 2004

1 Subwencja ogólna 
z tego:

17 200 514

- część wyrównawcza 1 806 537
-część oświatowa 15 018 374
- część równoważąca 375 603

2 Dotacje
złego:

9 520 216

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat

3 082 216

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej

25 000

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu

6 400 000

§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

13 000

3 Dochody własne 

w tym:
7 074 977

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 772 478
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 56 975

wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 1 286 680
wpływy z opłaty komunikacyjnej 840 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 248 219
dochody z najmu i dzierżawy 304 777
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 220 000
oraz innych zadań zleconych ustawami

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami

200

pozostałe odsetki 53 248
dotaqe celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst
190 000

pozostałe dochody 102 400
X OGÓŁEM DOCHODY POWIATU

33 795 707

LP . DZ1A.t 5 Wyszczególnienie
Plan

na rok 2004

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ~------------------------------------- 27 000

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Drzez Dowiat

27 000

2 020 LEŚNICTWO ------------------------ ------- ------------------------------ 6 000

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administraqi rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 000

3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ------ ------------------------------- 190 000

0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje 190 000

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA --------------------------------- 360 000

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

140 000

2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 220 000
zadań zleconych ustawami

5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 209 000

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakręgn 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

196 000

6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

13 000

przez powiat
6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ‘--------------------------------- 1 578 594

0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 840 000
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym •*
206 198

charakterze
0830 - Wpływy z usług 1 000
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 248 219
0920 - Pozostałe odsetki 50 361
0970 - Wpływy z różnych dochodów 10 000
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
197 816

2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

25 000

7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 982 200

2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 982 000

2360 - Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

200

8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

3 829 453

0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 772 478
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 56 9759 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ---- 17 200 514

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 200 514
10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ~---------------------------------- 49 066

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

49 039

charakterze
0920 Pozostałe odsetki 2711 851 OCHRONA ZDROWIA 460 000

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Drzez powiat

460 000

12 852 POMOC SPOŁECZNA “ ------ -------------------------------- 7 723 060

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

480

charakterze ,
0830 Wpływy z usług 1 303 380
0920 Pozostałe odsetki 1 800
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administraqi rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
15 400

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 
powiatu

6 400 000

13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 116 010

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

37 560

charakterze
0920 Pozostałe odsetki 450
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
58 000

14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 64 810

0690 - Wpływy z różnych opłat 200
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
11 500

charakterze
0830 - Wpływy w usług 52 500
0920 - Pozostałe odsetki 610

X X X OGÓŁEM DOCHODY POWIATU 33 795 707
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelce Opolskie 
tel. 4612329, 4613480 
z filią w Szymiszowie 
tel. 4617736 
z filią w Leśnicy 
tel. 4615253

wziętych

na podstawie porozumen (umów) między jsl

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
tel. 4636337, 4636422, 4636744 
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.frn

Zespół Szkół w Strzelcach Opolskich 
tel. 4612225

Zespół Szkół Zawodowych nrl 
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkiem 
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem 
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelce Opolskie 
tel. 4613381,4613901

*

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
przy DPS w Zawadzkiem 
tel. 4620046, 4616049, 4620049 
e-mail: ZSS^Zawadzkięf^poczta.onet^l

Zespól Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: girnspecj@t|en.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy 
w Leśnicy 
tel. 4615261 
c-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny” MUiworr.r 

;'3? tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4614528

Pow iatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Strzelcach 
Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4621800

Wydawca: Starostwo Strzeleckie 
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PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2004 
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW WYMIENIONYCH W ART. 124 UST. 1 PKT. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
Nadzór nad gospodarką leśną
- wydatki bieżące 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

)

Komendy wojewódzkie Policji

- wydatki majątkowe

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki ogółem z tego:

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Obrona cywilna

- wydatki bieżące
Pozostała działalność
- wydatki bieżące___________________________________
RÓŻNE ROZLICZENIA

udzielonego

Strzelcach Opolskich

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe specjalne

- wydatki ogółem z tego:

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

- wydatki inwestycyjne jet

Gimnazja

- wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Gimnazja specjalne

- wydatki ogółem z tego:

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Licea ogólnokształcące
- wydatki ogółem z tego:

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
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Ferie, ferie...

Trwają jeszcze, ale już zbli
żają się ku końcowi. Większość 
uczniów szkoły przy DPS w 
Kadłubie wyjechała do domów 
rodzinnych. Ci, którzy zostali na
miejscu wcale się jednak nie
nudzą, mogą uczestniczyć w różnorodnych imprezach organizowanych 
przez pracowników DPS. Przykładem mogą być np. wyjazdy na narty, 
choćby 28 i 30 stycznia 2004 - wyjazd uczniów na Górę św. Anny trening w 
narciarstwie zjazdowym i biegowym przed wyjazdem na zawody w Ustro
niu, które mająsię odbyć w dniach 12 - 14. lutego.

Trener narciarstwa zjazdowego - p. Dariusz Lejżak i p. Roman Bem, 
narciarstwa biegowego - p. Wiesław Biela.

Co dom, to masarnia...

Święta, święta i po świętach...

Za nami już wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem. Prezenty spowsze
dniały, kolęda już była, choinki trafiły do piwnic lub posłużyły jako „biopaliwo”. 
Jeden z naprawdę ostatnich świątecznych akcentów miał miejsce 1 lutego w Szymi- 
szowie - było to podsumowanie V edycji konkursu na najpiękniej przystrojoną pose
sję powiatu strzeleckiego w okresie świąt bożonarodzeniowych. Konkurs organizo
wany jest przez redakcję Strzelca Opolskiego i Zarząd Powiatu Strzeleckiego nie
przerwanie od 1998 roku.

Tegoroczni zwycięzcy to Maria i Zygfryd Mróz z Szymiszowa, drugie miejsce 
zajął pan Rudolf Świerc ze Staniszcz Wielkich, a trzecie Róża i Jerzy Moi z Kadłuba 
Wsi.

Oprócz miejsc na podium komisja konkursowa przyznała także 7 wyróżnień. 
Nikt z osiemnaściorga uczestników nie odszedł z pustymi rękami, wszyscy otrzymali 
zestawy chemii gospodarczej ufundowane przez wydawcę Strzelca Opolskiego pana 
Karola Cebulę. Zarząd Powiatu Strzeleckiego natomiast uhonorował laureatów i 
wyróżnionych. O zwycięzcach nie zapominał również Zakład Energetyczny w Opo
lu, który od początku wspiera tę inicjatywę, nagrodę wręczył pan Ryszard Froń 
dyrektor Rejonu Energetycznego w Strzelcach Opolskich.

Oprawę artystyczną imprezy organizatorzy powierzyli młodzieży z Publiczne
mu Gimnazjum w Szymiszowie, a ta - spisała się świetnie.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy sponsorom i przypominamy w 
kilku migawkach kolejne święta, które minęły...

Do około 1819 r. miejscowy ród szlachec
ki miał wyłączność na posiadanie stoisk do 
sprzedaży mięsa i jego przetworów. Dzierżaw
cy tych stoisk zobowiązani byli płacić roczny 
czynsz i odstąpić pewną ilość taniego wolo
wego mięsa na potrzeby panujących.

W roku 1819 Prowincjonalny Rząd w Opo
lu zezwolił miastu na uruchamianie podczas 
cotygodniowych targów stoiska, na którym 
byłoby sprzedawane mięso. Wtenczas w Strzel
cach było więcej rzeźników, aniżeli w roku 
1900.

Targ mięsny był zawsze dobrze zaopatrzo
ny, gdyż również rzeźnicy z okolicy, z Izbicka, 
Piotrówki, Błotnicy, Gąsiorowic, czy nawet z 
Nakła, przybywali do miasta z pełnymi kosza
mi towaru. Targi odbywały się w każdą środę, 
a przez krótki czas również w piątki.

Z upływem lat handel mięsem na targu stra
cił na popularności. Doszło w końcu do tego, 
że tylko na 4 albo 5 stoisk znajdowali się chęt
ni, bo wielu rzemieślników wygospodarowa
ło w swoich domach pomieszczenie do sprze
daży własnych wyrobów. Rzeźnicy prowadzą
cy ubój na większą skalę posiadali swoje od
dzielne skromne pomieszczenia, gdzie prowa
dzili zarówno ubój, jak i przerób mięsa i jego 
sprzedaż. Inni, posiadający mało miejsca w 
swoich domostwach, uboju dokonywali w „sie
ni ", a wyręby sprzedawali w tym samym po
koju, który służył rodzinie jako mieszkalny i sy
pialnia.

Miasto nie było wówczas skanalizowane, 
a zanieczyszczona woda odpływała, jak w wie
lu innych średnich i małych miejscowościach, 
do rynsztoka i na ulicę.

18 marca 1868 r. rząd pruski wydał dekret 
o konieczności budowy wspólnych rzeźni. 
Jego podstawowe założenia są w dalszym cią
gu aktualne. Miał on zakończyć niehigienicz
ny obrót mięsem także w większych miastach. 
W tej sytuacji rząd Prowincji Opolskiej zażą
dał, aby magistrat w Strzelcach przystąpił do 
budowy wspólnej rzeźni. Powiatowy lekarz 
weterynarii - pan Scholz, w 1890 r. także skry
tykował niehigieniczny handel mięsem i do
konywany w takich warunkach ubój. Również 
on zażądał budowy nowej rzeźni. Po tych dłu
gotrwałych naciskach magistrat wyraził 
wreszcie zgodę.

Rzeźnicy obawiali się wspólnej rzeźni i wy
rażali niepokój, iż będzie to dla nich ogra
niczeniem swobody w wykonywaniu ich za
wodu. Żądali oni odszkodowania za koniecz
ność zamknięcia ich dotychczasowych uboj
ni. Otrzymali oni łącznie 1669 marek.

Miejscem budowy miał być plac, leżący przy 
drodze prowadzącej do Jemielnicy. We wrze
śniu 1892 r. rozpoczęto budowę, zaś 4 stycz
nia 1894 r. rzeźnia została uroczyście oddana 
do użytku. Od tej pory ogólne badanie mięsa 
stało się możliwe. Rocznie w takich ubojniach 
przeprowadzano 5-6 tyś. ubojów. Jedynie w 
czasie I wojny światowej było ich mniej.

Rzeźnia była samofinansującą się jed
nostką i nie wymagała dotacji z budżetu mia
sta. Na cotygodniowe targi w dalszym ciągu 
okoliczni rzeźnicy przywozili swój towar.

Według najnowszych ustaleń higieny 
żywnościowej w XX w. warunki sanitarne na
dal nie odpowiadały normom. Budynek i po
dwórze leżały na terenie nizinnym, po ulew
nym deszczu lub roztopach woda w obejściu

sięgała 1 m wysokości. Odprowadzanie 
wód nie było niestety możliwe. Poza tym 
chlewnie nie były wystarczająco duże, a hala 
ubojowa za mała. Planowano dalszą ich roz
budowę i budowę chłodni. Zarząd Miasta nie 
dał się jednak przekonać o konieczności prze
prowadzenia tych inwestycji.

Problemy te podjęto ponownie w 1927 r. 
Inicjatywa w związku z budową nowej rzeźni, 
wyszła od radcy weterynarii. Dr Reinhard 
Froehner, jako szef weterynarii, zażądał od 
Magistratu, aby ten jak najszybciej rozpatrzył 
kwestię budowy nowej rzeźni. Zarząd Miasta 
nie był w stanie obalić jego argumentów, tym 
bardziej, że przebudowa istniejącej rzeźni 
byłaby droższa od nowej inwestycji. Rzemieśl
nicy także opowiadali się za nową rzeźnią. 
Mimo tego w dalszym ciągu czyniono zabie
gi, by opóźnić lub całkowicie zaniechać jej 
budowy. W końcu zdecydowano się na rozpi
sanie przetargu na tę budowę.

Architekt Friedrich Meyer, znany w ca
łych Niemczech, jako specjalista od budowy 
rzeźni, przedłożył swój plan, który został 
przez miasto zakupiony. Meyerowi zlecono 
prowadzenie budowy.

W sierpniu 1928 r. Komenda Powiatowa 
Policji wydała zezwolenie na budowę. Przy 
linii kolejowej Opole-Pyskowice, w części 
miasta zwanej Adamowice, miasto zakupiło 
parcelę, sięgającą do torów kolejowych. Naj
większa część środków finansowych, potrzeb
nych na budowę i wyposażenie - 460 tys. RM, 
miała pochodzić z pożyczki na cele komunal
ne, a 360 tyś. — z zasobów miasta za czynsz, 
hipotekę i zasobów wygospodarowanych z 
dotychczasowej rzeźni. IV realizację budowy 
tego nowoczesnego obiektu zaangażowane 
były znane firmy z różnych części Niemiec i 
firmy miejscowe.

Oddanie do użytku nowej rzeźni miało 
miejsce 27 marca 1929 r. Przy jej planowaniu 
uwzględniono trzy zasadnicze potrzeby, mia
nowicie, aby: móc w pełni higienicznie i W ( 
estetycznych warunkach dokonywać uboju, ' 
żywiec przed ubojem miał dobre warunki prze
chowywania, mięso w większych ilościach 
móc przechowywać w odpowiednio wychło
dzonych pomieszczeniach. Te warunki nowa 
rzeźnia w pełni spełniała.

Z różnych stron, nawet z zagranicy, przy
jeżdżali zainteresowani tą dziedziną, aby 
zwiedzić nowy obiekt.

Roczna planowa wydajność była następu
jąca: 4400 sztuk świń, 900 sztuk bydła, 220 
sztuk owiec, kóz i cieląt.

Odprowadzanie ścieków było starannie 
zaplanowane, chlewy wystarczająco duże 
i jasne. Chłodnia i ubojnia sanitarna dla 
chorych zwierząt także uwzględniono.

Już w 1935 r. przekroczono założenia pla
nowe. Dokonano uboju 4933 sztuk świń, 962 
sztuk bydła, 1430 sztuk cieląt, 95 sztuk owiec 
i 58 sztuk kóz. Łącznie zabito 7478 sztuk zwie
rząt. W liczbie tej ujęto 58 sztuk, jako mniej 
wartościowe, 34 sztuki - warunkowo zdatne 
i 5 sztuk - niezdatnych. Późniejsze dane nie 
są znane. Takie ilości w nowej rzeźni mogły 
być bez kłopotów przerobione.

IV tym stanie rzeźnia służy swojemu 
miastu do czasów obecnych.

Krzysztof Raiła


