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Piąte miejsce w Europie

22 stycznia 2004 r. na uroczystym apelu szkolnym w Liceum Ogólno
kształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem zostały wręczone nagrody dla
drużyny, która w konkursie SIEMENSA „JOIN MULTIMEDIA” zajęła 5
miejsce w Europie.
Drużyna w składzie: Magdalena Laburda, Irena Jochemczyk, Anna Kozioł,
Łukasz Kaczanowski, Piotr Henel, Bartosz Cisiński
Otrzymała nagrodę 600 ERO. Szkoła otrzymała 750 ERO.

Corocznie firma Siemens AG ogłasza ogólnoeuropejski konkurs Join Mul
timedia. W ubiegłym roku pod koniec października nauczyciel informatyki w
Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Zawadzkiem Z. Żuchowski za
proponował przygotowanie prezentacji multimedialnych w dwóch językach:
^femieckim oraz angielskim. Grupy wybrały różne tematy: tytuł pracy nie
mieckiej brzmiał "Lekcja historii”, a pracy angielskiej - "Kultura graffiti w

Przeczytaj!

Zawadzkiem”. W tej edycji konkursu nadesłano ok. 2000 prac, z czego praca o
kulturze graffiti zajęła zaszczytne 5 miejsce. O wynikach poinformowano we
wrześniu, natomiast w styczniu tego roku nagrodę wręczono.
Nad prezentacjąmultimedialną w języku angielskim pracowało sześcioro
uczniów pod nadzorem dwóch opiekunów. Idea stworzenia projektu pod ta
kim tematem wyszła od członków grupy Ł. Kaczanowskiego oraz B. Cisińskiego. Pierwsze pomysły powstały podczas grupowych spotkań w styczniu.
Podzieliliśmy pracę na cztery główne działy, w których wyszczególniliśmy
najważniejsze i najbardziej rozwinięte gałęzie subkultury graffiti: hip-hop, breakdance, skateboarding i graffiti. Do każdego z działów nakręciliśmy filmy
prezentujące najlepsze osiągnięcia zawadczańskich przedstawicieli w tych dzie
dzinach. Zrobiliśmy setki zdjęć i komentarzy do nich, napisaliśmy wiele tek
stów, przeprowadziliśmy wywiady z ekspertami, zbadaliśmy opinie liceali
stów na temat związany z naszą pracą i zasięgnęliśmy opinii nauczycieli.
Jednym z najciekawszych działów był skateboarding, podczas którego człon
kowie naszej grupy pokazali swoje umiejętności, udokumentowane nakręco
nymi z ich udziałem scenami - na terenie szkoły i nie tylko. Podczas tworzenia
filmu swoich sił próbowały nawet niedoświadczone koleżanki z zespołu.
Kulminacyjnym momentem, jak również pracą finałową, było wykonanie
ogromnego obrazu graffiti najednej ze ścian liceum. Projekt został sfinansowa
ny przez dyrektora naszej szkoły.
Na poszczególne elementy tego graffiti składająsię najbardziej charaktery
styczne symbole i postacie historii oraz kultury Polski. Na głównym planie
umieściliśmy białego orła na tle biało-czerwonej flagi Polski. Pozostałe elemen
ty to widok pierwszej osady w Polsce, husarz na koniu oraz twarz wielkiego
polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Wykonawcą tej pracy był Marcin,
jeden ze znanych w naszej okolicy i na całej Opolszczyźnie grafficiarzy. On
też zajął się stroną wizualną projektu. Przygotowanie projektu zajęło mu około
dwóch tygodni, a wykonanie go na ścianie szkoły tylko parę dni.
Stworzenie całej pracy nie byłoby możliwe bez pomocy wielu wspaniałych i
młodych ludzi naszego miasta. To właśnie oni udostępnili nam bardzo bogaty
materiał do naszej prezentacji, co na pewno wpłynęło na decyzje konkursowe
go jury firmy Siemens AG.
Chcieliśmy serdecznie podziękować dyrektorowi liceum p. Ryszardowi
Pagaczowi, naszym opiekunom: Z. Żuchowskiemu oraz R. Szczerbatemu i
wszystkim tym, którzy pomogli nam w stworzeniu całej prezentacji.

Klasy liceum profilowanego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzel
cach Opolskich w roku szkolnym 2003/2004 uczestniczą w akcji pod patrona
tem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego „Szkoła z klasą”. Z tego też
tytułu zobowiązane są do realizacji sześciu zadań i przedstawienia sprawoz
dania, które zostanie opublikowane w internecie. Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich wybrał następujące: Dobrze wyjaśniamy, cieka
wie uczymy; Jak lepiej informować o ocenianiu?; Co słychać na świecie?;
Nasza mała i wielka ojczyzna; Szkoła bez nałogów; Więcej kultury.
„Szkoła bez nałogów” było zadaniem realizowanym od listopada do 15
grudnia. Na lekcjach wychowawczych i wywiadówkach dyskutowano na te
mat mechanizmów uzależnień. Uczniowie spotkali się z pedagogiem Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Op., policjantem Komendy Po
wiatowej Policji w Strzelcach Op. oraz przedstawicielem Klubu Abstynenta.
Rozmawiano o przyczynach popadania młodych ludzi w nałogi oraz o skut
kach, jakie one wywołują. Uczniowie zdobywali też informacje na temat zdroc.d. str. 8

rozmowa z Januszem Struzikiem, syn
dykiem masy upadłości Huty „An
drzej"

Zanim przystąpiono do budowy A 4 na odcinku opolskim, dyskusje to
czyły się praktycznie wszędzie, a zwolennicy i przeciwnicy przerzucali się
argumentami. W drastycznych przypadkach, by dowieść swoich racji, adwer
sarze uciekali się do niezwykle spektakularnych działań, które także skrzętnie
odnotowały lokalne i centralne media. Ostatecznie jednak nie będziemy tu
powtarzać całej historii.
Autostrada jest. W kraju, gdzie większość tego typu dróg czy dróg ekspre
sowych ma ciągle charakter wirtualny, to ogromny plus. Czas przejazdu z
Wrocławia do Gliwic skrócił się w ten sposób do 90 minut. I to chyba wszyst
ko, co dobrego można o niej na razie powiedzieć z całą pewnością. Cały poten
cjał, jaki ten typ drogi niesie - dla rozwoju przemysłu i usług w regionach, przez
które biegnie, jeszcze nie jest wykorzystany.
Wśród czynników uznawanych za najistotniejsze dla inwestorów na pierw
szym miejscu wymienia się korzystne położenie, na trzecim natomiast połą
czenia komunikacyjne, jak wynika z opracowań istniejącej niegdyś PAIZ. Nic
więc dziwnego, że właściwie wszystkie gminy, a i samo starostwo, bliskość
autostrady (choćby to nie było bezpośrednie sąsiedztwo, a kilka czy znacznie
więcej kilometrów) wskazują jako atut własnego terenu w wydawnictwach
promocyjnych. Ale co rzeczywiście daje nam autostrada?
Zawiedzeni są na przykład mieszkańcy gminy Leśnica. Burmistrz Hubert
Kurzał mówi, że trudno było cieszyć się od początku, od momentu przyjętych
rozwiązań i wytyczenia trasy A4. Największy zawód wiąże się z brakiem
zjazdu z autostrady na Górę św. Anny, o co władze gminy starały się bezsku-
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Droga do eldorado?
Miało być tak, jak na całym cywilizowanym świecie. Ktoś nawet, i to wcale
nieprzypadkiem, utył terminologii medycznej do definicji: „to arteria całego
organizmu. Centrum krwioobiegu regionu”. Taką właśnie życiodajną moc
miała mieć autostrada A4. Miała mieć, bo nie ma. Dziś jest zaledwie ekstery
torialnym pasem drogowym. Przynajmniej na terenie województwa opolskie
go, a więc także - powiatu strzeleckiego. Nie ma tu żadnej stacji benzynowej,
Żadnego motelu czy restauracji Nie ma po co się zatrzymać, a więc każdy chce
przejechać ten odcinekjak najszybciej.

W czasie dyskusji uczniowie wcielali się w różne role

Upadłość
czasem oznacza
szansę
Minął niemal rok od ogłosze
nia upadłości Huty „Andrzej” i
wejścia syndyka. Jak Pan ocenia
ten okres?
Nie został zmarnowany. Celem
priorytetowym było utrzymanie
huty w ruchu. To się udało. Sąd
uwzględnił oczekiwania społeczne i
poparł wniosek syndyka o wyraże
nie zgody na prowadzenie przedsię
biorstwa upadłego, a więc utrzyma
nia produkcji rur.
Jak ocenia Pan przebieg swo
jej działalności w hucie?
Cały proces jest bardzo skompli
kowany, składający się z mnóstwa
wątków: trzeba go było prowadzić
w firmie, która funkcjonowała i za
trudniała ok. 800 osób. Najprostszym
rozwiązaniem byłoby - w momencie
rozpoczęcia pracy syndyka - prze
prowadzenie inwentaryzacji, zwol
nienie wszystkich pracowników,
sprzedaż majątku i zaspokojenie wie
rzycieli. Ze sprzedaży samego zło
mu i majątku ruchomego mógłbym
uzyskać wystarczającą kwotę na pro
wadzenie postępowania upadłościo
wego. Ja natomiast miałem bardziej
ambitne plany, nie chciałem, by po
hucie została tylko pusta plama.
Chciałem, by huta nadal produkowa
ła, choćby nawet pod innym szyl
dem, by w ten sposób zdobyć środki
wystarczające na spłatę wierzycieli.
Utrzymanie przedsiębiorstwa w ru
chu jest też elementem zachęcającym
dla ewentualnego inwestora. W świe
tle aktualnie obowiązujących przepi
sów takie rozwiązanie stanowi pe
wien rodzaj postępowania napraw
czego.
Pana doświadczenia jako syn
dyka wskazują, że możliwe jest
znalezienie inwestora dla zakła
du w podobnej sytuacji?
W Kędzierzynie-Koźlu sprzeda
łem zachodniemu inwestorowi upa
dły zakład, będący w ruchu, wraz z
całą załogą. Udało się nawet podpi-

A .Kozioł, M. Laburda, I. Jochemczyk

Szkoła z klasą i bez nałogów

* Zostań kapitalistą
* Gminy ratują
szpital
* Dużo o szkołach
* Oferty pracy
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Upadłość czasem oznacza szansę
sać z nowym właścicielem pakiet socjalny satysfakcjonujący dla pracowni
ków. Firma doskonale dziś funkcjonuje.
Może był to zakład z innej branży, nie hutniczej?
- Faktem jest, że firma, o której mówię, związana jest z branżą chemiczną,
znacznie mniej zaniedbaną niż hutnictwo. Mimo wszystko uważam, że przy
restrukturyzacji i obcięciu kosztów, nawet przy niewysokich środkach obro
towych, Huta „Andrzej” miała szanse na rynku - pod warunkiem utrzymania
produkcji na poziomie 5-6 tys. ton miesięcznie. Tę szansę zaprzepaściły po
przednie zarządy firmy: nie obniżono kosztów, nie przeprowadzono restruk
turyzacji i można mieć wątpliwości cer do prawidłowości gospodarowania. W
dodatku im bardziej malało zatrudnienie w hucie, tym bardziej rozszerzano
zarząd. W ostatnich miesiącach przed ogłoszeniem upadłości właściwie tylko
fakturowano i sprzedawano niewielkie ilości rur. Dziś, według mojej wiedzy,
Urząd Kontroli Skarbowej i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą
postępowanie w sprawie, najogólniej mówiąc, niegospodarności i wyprowa
dzenie majątku ze spółki.
Widać też było brak nadzoru i kontroli ze strony Skarbu Państwa. Władze
centralne interesowały się hutami na Śląsku i Hutą Częstochowa. W stosunku
do Huty „Andrzej” zgłaszano wyłącznie pobożne deklaracje, natomiast nie
udzielano żadnej pomocy. Hucie próbowały pomóc władze regionalne i poseł
Helmut Paździor, nie mogliśmy liczyć jednak na konkretną pomoc władz cen
tralnych.
Ogłosił Pan trzecie zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży ma
jątku produkcyjnego huty. Dwa pierwsze nie przyniosły żadnego efektu.
Jak wygląda odzew na ostatnie ogłoszenie?
Do dziś (22 stycznia) nie mam żadnego oficjalnego - na piśmie - potwier
dzenia, że ktoś do rokowań przystąpi. Było natomiast kilka firm zaintereso
wanych hutą, a ich przedstawiciele „oglądali” przedsiębiorstwo. Na ostatecz
ny efekt tych oględzin trzeba poczekać do końca stycznia, bo wtedy upływa
termin zgłoszeń.
Załóżmy, że znajdzie się inwestor dła huty. Co wtedy stanie się z
dzierżawcą, z którym podpisał Pan umowę?
Gdyby znalazł się inwestor, to nabywca huty wchodzi w prawa i obowiąz
ki syndyka i może na tych samych zasadach rozwiązać z dzierżawcą umowę
lub ją kontynuować. W przypadku rozwiązania umowy okres wypowiedzenia
wynosi sześć miesięcy. Dzierżawca może przecież dogadać się z inwestorem i
od niego dzierżawić część produkcyjną, może też sam złożyć ofertę kupna.
Umowa dzierżawy walcowni została przeze mnie podpisana z taką przecież
opcją. Może też dojdzie do innego rozwiązania i np. sama TF SILESIA złoży
ofertę kupna. Do sprzedaży majątku produkcyjnego huty dojdzie, gdy inwe
stor spełni oczekiwania syndyka i rady wierzycieli.
Jeśli nikt nie złoży oferty na kupno huty do końca stycznia - jak
będzie wyglądał dalszy rozwój sytuacji?
Dzierżawca nadal będzie prowadził swoją działalność, a ja daję następne
ogłoszenie w lutym, w Internecie, Gazecie Wyborczej i Rzeczypospolitej.
Dlaczego takie ogłoszenie nie pojawia się w prasie zagranicznej?
Zainteresowani inwestowaniem w branżę hutniczą mają doskonałe roze
znanie na polskim rynku, a wysokie koszty takiego ogłoszenia za granicą czy
nią sprawę nieopłacalną.
A jeśli ponownie nikt się nie zgłosi?
Miejmy nadzieję, że dzierżawcy będzie się dobrze wiodło i przedsiębior
stwo będzie nadal funkcjonować. Jeśli nikt nie wyrazi chęci kupna majątku

produkcyjnego huty, będę sprzeda
wał kolejno poszczególne obiekty, bo
miesięczny podatek od nieruchomo
ści i opłata za wieczyste użytkowa
nie wynosi ok. 200 tys. zł. Prawo nie
ustala ścisłych terminów na sprze
daż składników majątku upadłego
przedsiębiorstwa. Syndyk uzależnio
ny jest od sytuacji na rynku i od na
bywców. Mam plan prowadzenia
upadłości i wyznaczone cele, które
mam osiągnąć. Muszę też przyznać,
że w międzyczasie robię rzeczy, któ
re należały do zarządów huty, a od
lat nie były robione: remonty domów
mieszkalnych, zaopatrzenie w media
itp. Mam jednak nadzieję, że inwe
stor się znajdzie. Ministerstwa Go
spodarki i Skarbu Państwa, jak i wła
dze lokalne mają informację o inwe
storach zagranicznych, którzy zain
teresowani są lokowaniem swoich
środków w Polsce. Pojawili się tacy
również na Opolszczyźnie. Czy jed
nak będą zainteresowani hutą- pokaże przyszłość. Gdyby Huta „An
drzej” usytuowana była na Śląsku,
sytuacja byłaby łatwiejsza. Tymcza
sem huta w Zawadzkiem jest tylko
małym punktem na mapie, a na Ślą
sku robią wszystko, by była jeszcze
mniejszym. Weźmy choćby pod
uwagę to, ile pieniędzy zostało prze
znaczonych na hutnictwo na Śląsku.
Gdyby część z nich przeznaczyć dla
Huty „Andrzej” - spokojnie by funk
cjonowała, bo ma wysokiej jakości
produkt, a rynek zbytu aktualnie jest
bardzo duży. To też jest paradoks
huty, podobnie jak i to, że najważ
niejsze jej urządzenia produkcyjne,
np. kalibrownica czy piła rotacyjna
stanowią własność Agencji Rozwoju
Przemysłu i jako takie nie weszły do
masy upadłościowej. Gdyby jednak
ARP zabrała je - huta przestanie pro
dukować. Miejmy nadzieje, że do
tego nie dojdzie. Dobry wyrób i duży
popyt na rury stanowią szansę dla
huty i inwestorów, zwłaszcza w per
spektywie wejścia do Unii Europej
skiej.
Rozmawiała Marta Górka
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tecznie: gdyby istniał, wszyscy mieliby satysfakcję, że sąjakieś korzyści, bo
przecież goście nie omijaliby takiej perełki turystycznej i miejsca kultu religij
nego. Podczas budowy też nie było powodów do radości: hałas, zniszczone
drogi, pękające ściany budynków (m.in. pęknięty budynek remizy strażackiej,
który został wyremontowany po wielu monitach i wielu miesiącach). Wyko
nawcy nie korzystali nawet z firm z terenu gminy. - Cały proces inwestycyjny
prowadzony był przy podminowanej atmosferze. Wielu kłopotom można było
zaradzić znacznie wcześniej, zanim ludzie w wioskach byli aż tak zdenerwo
wani. Problem hałasu niby rozwiązano, bo ekrany dźwiękochłonne postawio
no, ale wszystkiego nie załatwią ze względu na usytuowanie budynków miesz
kalnych, np. na Górze św. Anny, od strony Wysokiej, do których, położonych
wyżej niż pas autostrady, hałas i tak dociera. Problemem dla rolników stały się
dziki, którym A4 rozdzieliła tradycyjne drogi migracji. W efekcie - dochodzą do
siatki, wzdłuż której rośnie kukurydza, czyli ich przysmak. Nie chcą korzy
stać z tuneli budowanych z myślą o nich. Nierozwiązana jest nadal kwestia
MOP (miejsce obsługi podróżnych). Ciągle nie ma partnera administracyjnego
A4, z którym można by rozmawiać o konkretach. Dyrekcja w Opolu nie ma
wiele do powiedzenia i odsyła do Warszawy. My za to tracimy kolejne miesią
ce, a turyści nas omijają: do Góry św. Anny z A4 nie dojadą. Miejsce na MOP
jest wprawdzie, i to ogrodzone, ale za małe, jak na nasze zamiary, w dodatku
położone nieco wyżej niż pas ruchu, a więc trzeba by doprowadzić tam kawa
łek drogi. Staramy się też o podwyższenie standardu MOP: chcemy, by była tu
nie tylko stacja paliw, ale i parking, w dodatku strzeżony, bo jeśli nie będzie tu
hotelu (o to zabiegamy, bo turyści powinni nocować u nas) - goście powinni
być spokojni o bezpieczeństwo swoich samochodów. Udało się, przy współ
pracy z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim, wykonać całą dokumen
tację oznakowania trasy, czyli poprowadzenia turysty z autostrady na Górę
św. Anny, ale pierwsze jego rzeczywiste przebycie tej trasy to jeszcze przy
szłość. W ostatecznym rozrachunku mogę powiedzieć, że dla gminy Leśnica
autostrada nie stała się, przynajmniej na razie, ani motorem rozwoju, ani źró
dłem dochodów. W lutym mamy spotkanie Stowarzyszenia Autostrada A4;
wówczas podsumujemy plusy i minusy.
Gmina Ujazd jest najbardziej "uprzywilejowana": obydwa zjazdy z A4 usytu
owane są właśnie na jej terenie i wiele wskazuje na to, że w niedługim czasie
może pojawić się tu inwestor. Kolejny raz prowadzone z nim rozmowy suge
rują, że pierwsza jaskółka pojawi się tu już niedługo - mówi Roman Więcek,
sekretarz gminy Ujazd. - Mamy uchwalony plan zagospodarowania prze

strzennego dla części terenów przy
A4, przeprowadzony został podział
geodezyjny, są wytyczone drogi, za
pewnione jest zaopatrzenie w wodę i
kanalizację; energia elektryczna tak
że jest w pobliżu. Jesteśmy przygo
towani na przyjęcie inwestorów.
Mamy nadziej, że gdy powstaną tu
nowe firmy, znajdzie się praca dla
mieszkańców naszej gminy. Przedsię
biorcy będą potrzebowali pracowni
ków - może nie w stu procentach, ale
większości. To będzie długofalowy
pożytek. Na razie główną i wymierną
korzyścią z A4 było zasilenie fundu
szu gminy środkami za wycinkę
drzew pod autostradę.
Jest szansa, że w ciągu kilku lat tere
ny wokół ponad 23-kilometrowego
pasa A4 na terenie powiatu strzelec
kiego przestaną być puste, a i w gmi
nach nieco oddalonych od autostra
dy powstaną nowe firmy. - Widać
zwiększone zainteresowanie naszy
mi terenami - ocenia Henryk Czempiel, kierownik Referatu Inicjatyw
Gospodarczych w stzeleckim Urzę
dzie Miasta. -Dotarło do nas ok. 100
zapytań inwestorów, a większość z
nich zwraca uwagę właśnie na bliskość
autostrady; dla niektórych jest to za
leta podstawowa. Na przykład firma
z Krakowa szuka lokalizacji pod cen
trum dystrybucyjne pomiędzy Dol
nym a Górnym Śląskiem. Przedsię
biorca z Frankfurtu szuka miejsca pod
centrum logistyczne i magazynowe,
pod kątem rozwoju swoich usług na
Ukrainie. Rozwijają się też firmy
transportowe. To wszystko ma po
zytywny wydźwięk.
M.G.

Poznaj swoich dzielnicowych

\
Gmina Jemielnica
Rejon nr 18 - st. post. Grzegorz Sowiński - dzielnicowy rejonu Gminy
Jemielnica obejmującego swym zasięgiem miejscowości Jemielnica i Centawi
Rejon nr 19 - asp. Marek Błażewski - dzielnicowy rejonu Gminy Jemielnica
obejmującego swym zasięgiem miejscowości: Piotrówka, Wierchlesie, Łaziską
Barut, Gąsiorowice.
Gmina Kolonowskie
Rejon nr 20 - st. post. Przemysław Bariasz - dzielnicowy rejonu Miasta
Gminy Kolonowskie obejmujący swym zasięgiem miejscowość Kolonowskie]
Rejon nr 21 - mł. asp. Janusz Marcinkowski - dzielnicowy rejonu Miasta?
Gminy Kolonowskie, obejmującego swym zasięgiem miejscowości: Staniszczt
Małe, Staniszcze Wielkie i Spórok.
Gmina Zawadzkie
Rejon nr 22 - sierź. sztab. Tomasz Goc - dzielnicowy rejonu Miasta i Gminy
Zawadzkie, obejmującego swym zasięgiem miejscowość Zawadzkie: ul. An
drzeja, Bogusławskiego, Chopina, Dzierżyńskiego, Kilińskiego, Ks. Wajdy
Kurpińskiego, Michała Ziaj i, Opolska numery nieparzyste, Powstańców Ślą
skich, Stawowa, Waryńskiego, Szpitalna, Polna, Lubliniecka i 20 Stycznia.
Rejon nr 23 - sierż. sztab. Robert Augustyniak - dzielnicowy rejonu Miasta!
i Gminy Zawadzki, obejmującego miejscowość Zawadzkie: ul. Opolska nume-l
ry parzyste, Harcerska, Krótka, Świerklańska, Kolejowa, Dębowa, Ligonia,
Karola Miarki, Szymanowskiego, Szaflika, Mickiewicza, Sienkiewicza, Mo
niuszki, Świerczewskiego, Jakuba Kani, 1 -go Maja, Kościelna, Nowe Osiedle,!
Zielona, Dworcowa, Strzelecka, Czarna.
Rejon nr 24 - sierż. Roman Gadomski - dzielnicowy rejonu Miasta i Gminy
Zawadzkie obejmującego miejscowości Kielcza i Żędowice.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Marek Glegoła - przyjmujt
interesantów w 1 i 3 czwartek każdego miesiąca w godz. 18 - 20 w Siedzibit
Dzielnicowych w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 34 (tel. 463 23 77) oraz w 2 ił
czwartek każdego miesiąca w Siedzibie Dzielnicowych w Kolonowskiem przy
ul. Ks. Czerwionki 39 (tel. 461 10 07). W pozostałe dni pełnienia służby
przyjmuje w Komisariacie Policji w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 5 (tel. 461
64 77, pok. Nr 14)
Dzielnicowi pełnią dyżury w Siedzibach Dzielnicowych w Jemielnicy i1V“| .
U
Kolonowskiem w dniach:
;"
poniedziałek w godz. 8-10, piątek w godz. 18-20
.
■I

Samorządy ratują szpital
O tym, jaka jest finansowa kondycja służby zdrowia, wiedzą wszyscy. Jak
w takich warunkach myśleć o inwestycjach?
A jednak można, o czym mówiono na spotkaniu przedstawicieli samorządowi
lekarzy w stołówce strzeleckiego szpitala 27 stycznia.
Okazją było podsumowanie zakupów nowoczesnego sprzętu dla szpitala, sfi
nansowanego właśnie przez samorządy. Wprawdzie nie wszystkie z terenu
powiatu strzeleckiego do tej akcji się przyłączyły, ale każda kwota przecież sid
liczy.
Dzięki temu, że w roku 2003 samorząd Miasta i Gminy Strzelce Opolskie
przekazał kwotę 250 tysięcy złotych, Powiatu Strzelce Op. - 150 tysięcy zł, a
Gminy Izbicko - 15 tysięcy zł, udało się: kupić wywołarkę automatyczną i’
automatyczny mieszalnik do chemikaliów do Pracowni RTG; myjnię automa-:
tyczną i ultradźwiękową do Poradni Gastrologicznej; diatermię chirurgiczny
wiertarkę chirurgiczną na Blok Operacyjny oraz urządzenie do fototerapii żół
taczki noworodków na Oddział Noworodkowy, ultrasonograf, kardiotokogra-ł
fy na Trakt Porodowy, pompę do sterylizatora Centralnej Sterylizacji. SfirrM^
sowano też prace projektowe planowanych inwestycji, m.in. dostosow,
budynku szpitala do wymogów p.poż., adaptacji niektórych pomieszczeń pralni [
na poradnie przyszpitalne i dostosowanie Oddziału Ratunkowego do nowych
wymogów.
- Szpital w ub. roku balansował na granicy wypłacalności - mówił Marian i
Kreis, dyrektor strzeleckiego ZOZ. - Gdyby nie Wasza ofiarność, takie zakupy i
nie byłyby możliwe. Zwracaliśmy się o pomoc finansową do wszystkich sa- r
morządów z terenu powiatu, otrzymaliśmy ją tylko od niektórych, za co ser-]
decznie dziękuję w imieniu całego personelu, a przede wszystkim - pacjentów, |
np. na wiertarkę (poręczna, lekka i zgrabna - łatwo mieści się w dłoni, ale
kosztuje 50 tysięcy zł) zbieraliśmy w różnych możliwych źródłach.
Gerhard Matheja mówił o tym, że w woj. opolskim przewidziano do likwidacji
1500 łóżek szpitalnych - taka jest bowiem ich nadwyżka w ocenie NFZ. Mu-I
simy robić wszystko, by standard naszego szpitala zapewniał jego istnienie.
Razem z dyrektorem ZOZ będziemy ponownie w tym roku zabiegać we wszyst-1
kich samorządach na terenie powiatu o wyasygnowanie pewnych środków na
pómoc dla szpitala.
Dziękując ordynatorom za umiejętne łączenie misji leczenia z ekonomią,a|
pozostałym lekarzom i średniemu personelowi za cierpliwość, G. Matheja]
użył stwierdzenia "bez szpitala nie ma tu przyszłości".
Ono przewijało się też w kolejnych wystąpieniach.
Lidia Pytel, wójt gminy Izbicko stwierdziła, że nie miała żadnych proble
mów z przekonaniem Rady Gminy o konieczności pomocy dla szpitala i choć
kwota, jaką udało się wysupłać to "wdowi grosz", bo kasa gminy jest szczupła,
to i w tym roku będzie namawiała do tego samego.
Podobnie o kwestiach pomocy wypowiadał się burmistrz Strzelec Krzysztof |
Fabianowski, przytaczając przykład starosty z Kutna, który anonsem praso-1
wym zwracał się do wszsytkich mieszkańców tamtejszego regionu o pomoc |
rzeczową i finansową dla powiatowego szpitala. Nie miał innego wyjścia, bo
szpital był w tak tragicznej sytuacji. K. Fabianowski opowiedział się więc za I
kontynuowaniem pomocy dla miejscowej placówki, bo "trzeba widzieć utrzy- [
manie standardu leczenia i opieki medycznej nie tylko dziś, ale i w przyszło-1
ści".
Gerhard Bartodziej, przewodniczący Rady Miasta w Strzelcach mówił, że
nie wszystko zależy od naszych chęci i dobrej woli. Dopóki nie oddzieli się
służby zdrowia od polityki, w tej sferze dobrze nie będzie. Zaprosił dyrektora
M. Kreisa na najbliższą sesję budżetową, by argumentami przekonywać rad
nych do konieczności wsparcia miejscowego szpitala. Bez niego nie ma gminy
- ocenił dosadnie G. Bartodziej. - Jaki on będzie, to zależy od finansów, od
profilu, specjalizacji i koordynacji z sąsiednimi placówkami. Ważne - by był. A
na koniec stwierdził, że wszystkim, a także sobie, życzy przede wszystkim
trwania. Każdy rok trwania jest sukcesem. To odnosi się również do szpitala.

Niełatwy rok na rynku pracy
Rok 2003 był trudnym rokiem dla lokalnego rynku pracy. Nastąpiło
ogłoszenie upadłości Huty „Andrzej” w Zawadzkiem i Fabryki Mebli w
Strzelcach Opolskich. Wiele firm ograniczyło zatrudnienie. Duża grupa
osób utraciła pracę.
W ubiegłym roku zarejestrowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzel
cach Opolskich ponad 4,7 tys. osób bezrobotnych. Równocześnie wyłączono
z ewidencji grupę o 15 osób większą i liczba bezrobotnych wg stanu na
31.12.2003 roku wynosiła 3843 osoby. Stopa bezrobocia w powiecie strzelec
kim wynosiła 15,4% i jest ona niższa o 3,9% od średniej wojewódzkiej (19,3%)
i o 2,9% niższa od średniej krajowej.
Nieznacznie, bo do poziomu 11 %, wzrósł udział osób bezrobotnych, które
posiadają prawo do zasiłku. Oznacza to, że tylko co 9 bezrobotny zarejestro
wany w urzędzie posiada prawo do zasiłku. Sytuacja dużej części pozostałych
osób jest bardzo trudna, bo liczyć mogąjedynie na pomoc gminnych ośrodków
pomocy społecznej, a przy obecnym obciążeniu finansowym samorządów
stanowić to może trudny problem.
W aspekcie statystycznym należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie grupy
bezrobotnych, którym Powiatowy Urząd Pracy poświęca najwięcej uwagi.
Pierwszą z nich stanowią ludzie młodzi, w wieku do 24 lat, których jest 980;
druga grupa, licząca 1718 osób, to długotrwale bezrobotni, pozostający ponad
12 miesięcy bez pracy.
Cyfry są przerażające, mimo to nie należy postrzegać ubiegłego roku jako
najgorszego. Pracownicy urzędu pozyskali prawie 1,7 tys. ofert pracy - nie
stety w większości przypadków nie były to oferty pracy stałej. Jednakże w
skali województwa opolskiego liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofer
tę pracy jest najniższa (powiat - 30 osób, województwo 49 osób).
O ponad 142% udało się zwiększyć w porównaniu do 2002 roku wielkość
środków Funduszu Pracy służących realizacji programów aktywnego prze
ciwdziałania bezrobociu. Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 2.034
tys. złotych, która pozwoliła sfinansować:
- szkolenia 89 osób - koszt 144 tys. zł
„ staże '55 absolwentów - koszt 428 tys. zł
zatrudnienie 86 absolwentów - koszt 147 tys. zł
- prace interwencyjne 240 bezrobotnych - koszt 486 tys. zł
- roboty publiczne 39 bezrobotnych - koszt 188 tys. zł
- program specjalny dla 30 bezrobotnych - koszt 114 tys. zł
- pożyczki na utworzenie 21 miejsc pracy — koszt 531 tys. zł
Łącznie z osobami, które kontynuowały aktywne programy rozpoczęte w
2002 roku, wsparcie PUP uzyskało 720 osób.
Prawie 600 tys. złotych zostało pozyskanych poprzez aktywny udział
pracowników PUP w pisaniu ??? lub uczestnictwie w różnych programach
przeciwdziałania bezrobociu. Program „Hutnik”, „Powrót”, „Plus 45”, „Pięk
ne otoczenie”, „Krok w stronę pracy” to tylko niektóre tytuły obejmujące
konkretne zatrudnienie osób bezrobotnych, które często już utraciły wiarę w
powrót na rynek pracy. Te pozyskane dodatkowo środki finansowe są znaczą
cym wkładem pracowników PUP w rozwój powiatu strzeleckiego, gdyż re
fundacje wynagrodzeń, pożyczki czy stypendia zasiliły ogólnie rozumiany
lokalny rynek.
W procesie pozyskiwania dodatkowych środków pomocną rolę pełnią
samorządy lokalne, które mniejszymi lub większymi środkami finansowymi
włączają się w programy zatrudniania swoich mieszkańców. Dotyczy to
zwłaszcza zatrudnienia socjalnego, którym w porozumieniu z gminami starano
się objąć zwłaszcza tych bezrobotnych, którzy bez finansowego wsparcia nie
mają zbyt dużych szans, aby zaistnieć na rynku pracy.
■ Rok 2004 nie będzie dla strzeleckiego rynku pracy łatwy. Wiele bę/ ie zależeć od sposobu zagospodarowania majątku byłej Cementowni
^Strzelce Opolskie” oraz zapewnienia właściwego zabezpieczenia pro
dukcji Walcowni Rur „Andrzej”, która przejęła byłych pracowników Huty
„Andrzej”. Od powodzenia tych przedsięwzięć zależy utrzymanie ponad
tysiąca miejsc pracy. Należy mieć nadzieję, że się to uda.
Wiele możliwości w przyszłości powinien dostarczyć Europejski Fun
dusz Społeczny, z którego zasobów Powiatowy Urząd Pracy zamierza sko
rzystać dla wsparcia lokalnego rynku pracy i pozyskania inwestorów
tworzących nowe miejsca pracy.
N.J.

Biuro Doradztwa Personalnego CONSULTOR Sp. z o.o. prowadzi
działalność na zlecenie partnerów zagranicznych w zakresie wyboru naj
bardziej odpowiednich kandydatów w obszarze doradztwa personalnego.
Kandydaci ubiegający się o pracę nie wnoszą opłat z tytułu świadczonych
usług rekrutacji.

Obecne oferty dotyczą pracy na stanowiskach:
- instruktorki fitness
- pielęgniarki
- radiologa diagnosty
Miejsce zatrudnienia: Arabia Saudyjska
Aktualne oferty pracy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na interne
towej stronie jobportal.pl

Telekomunikacja Polska Obszar Telekomunikacji w Opolu informuje, iż w
budynku w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 18a posiada do
wynajęcia pomieszczenia po generalnym remoncie i garaż, pod działal
ność gospodarczą sklepy, fitness club itp.
Nieruchomość posiada całodobowy dozór i parking. Nadmieniamy, że
oferujemy dogodne warunki wynajmu i serdecznie zapraszamy do sko
rzystania naszej oferty.
Telefon kontaktowy: 077/ 456-76-61

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

URZĄD PRACY

STANOWISKO

MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie,
staż pracy, umiejętności
- specjalności; inne;

GŁÓWNA KSIĘGOWA

STRZELCE OPOLSKIE

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

PUP

STARSZA KSIĘGOWA

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe
ekonomiczneew. średnie;
-obsługajednostki budżetowej;
-dośw. zawodowe

PUP

SAMODZIELNA
KSIĘGOWA

STRZELCE OPOLSKIE

-staż pracy

PUP

MGR FARMACJI

STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie wyższe

PUP

SPRZEDAWCA
(absolwent)

STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie średnie

SPRZEDAWCA 3/4 ETATU

STRZELCE OPOLSKIE

MONTER WIĄZEK

DYLAKI,
KRAPKOWICE

KONTAKT:

PHU
„PRESTIŻ”

„BIEDRONKA”

- zawodowe;
- manualność;
- rozróżnianie kolorów

COROPLAST

P.P.H.U. ”DOTT1”

SZWACZKI

STRZELCE OPOLSKIE

ZAKŁAD FRYZJERSKI

UJAZD

PIELĘGNIARKA

LEŚNICA

INFORMATYK

STRZELCE OPOLSKIE

MAGAZYNIER

CHECHŁO

-stopień niepełnosprawności

PUP

RATOWNIK MEDYCZNY
(4 OSOBY)

ZOZ STRZELCE
OPOLSKIE

- min. średnie zawodowe
kier, ratownictwo medyczne

PUP

RZEŹNIK UBOJOWY

STRZELCE OPOLSKIE

- zawodowe,

PUP

ELEKTROTECHNIK

KRAPKOWICE

PRACOWNIK
TRANSPORTU

KRAPKOWICE

STOLARZ MEBLOWY

-wykształcenie zawodowe
-wykształcenie min.
średnie pielęgniarskie;
-upr. higienistki szkolnej

PUP
NZOZ
„MEDICA”

PUP

PUP
- min. zawodowe;
- upr. na wózki
o napędzie gazowym

PUP

STRZELCE OPOLSKIE

- zawodowe;

PUP

SPRZEDAWCA
-KIEROWCA

STRZELCE OPOLSKIE

-prawo jazdy kat.B
-wiek do 45 lat

PUP

KIEROWCA KAT C+E;

STRZELCE OPOLSKIE

LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE

- zawodowe;

PUP

LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE

- zawodowe;
- książeczka zdrowia;

PUP

MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

STZRELCE OPOLSKIE

- rzetelność w zawodzie

PUP

MECHANIK
-KIEROWCA KAT.C

STZRELCE OPOLSKIE

NAUCZYCIEL JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie wyższe
ew. licencjat

PUP

SPRZEDAWCA
DO SKLEPU
MEDYCZNEGO

STRZELCE OPOLSKIE

-wykształcenie średnie
-technik fizjoterapii;
-kurs dla sprzedawców
w sklepach z zaopatrzeniem
medycznym

PUP

PUP

PUP

POLEMIKA - z greckiego „polemikos”: wojenny, wojow
niczy, od „polemos” czyli wojna, bitwa, spór.
Zapraszam czytelników do uprawiania polemiki, czyli polemizowania
na temat szkoły i zawodu, jakim jest nauczyciel, pedagog, wychowawca.
Inspiracją niech będą aforyzmy, maksymy i sentencje autorstwa wielkich
tego świata.
Zatem dzielmy się przemyśleniami, choćby były kontrowersyjne, dysku
tujmy, toczmy dysputy i spory. Zgodnie ze słynnym zawołaniem Kartezjusza

MYŚLĘ, WIĘC JESTEM.

KOGO BOGOWIE CHCĄ
UKARAĆ, TEGO
ROBIĄ PEDAGOGIEM*
*(Emil Zegadłowicz)

Odkąd z oświatą związana jestem zawodowo, zewsząd słyszę, iż bycie
pedagogiem, nauczycielem i wychowawcą jest wielkim zaszczytem, misją i
powołaniem. Jest zajęciem odpowiedzialnym, bowiem w naszych rękach spo
czywa los niewinnego dziecięcia i jego dorosła przyszłość, los naszego kraju /
Takie będą Rzeczypospolite jakie młodzieży chowanie/ i przyszłość całe
go świata. To od nas zależy postęp cywilizacyjny XXI wieku, to spod na
szych rąk mająwyjść nobliści, nieskorumpowani politycy, kompetentni urzęd
nicy, solidni rzemieślnicy itd. Jednym słowem: chodź dziecię, ja cię uczyć

każę.
Moja misja jest tak ważna, że wszyscy wokoło czuwają nad tym, abym
pełniła ją zgodnie z pedagogicznym powołaniem. Minister z MENiS-u, wizy
tator z kuratorium, inspektor z organu prowadzącego szkołę, dyrektor tejże,
doradca metodyczny, opiekun stażu... jednym słowem - tak zwany nadzór.
Nadzór, który najlepiej wie, najlepiej chce, najlepiej umie i rozumie, najle
piej organizuje, najlepiej kontroluje.
Ja mam tylko uczyć i nauczyć, ja mam tylko wychowywać i wychować.

Integracja
Rok 2003 poświęcony był oso
bom niepełnosprawnym i było to wi
dać zarówno w „wielkim świecie”, jak
i na lokalnych podwórkach. Oczywi
ście, zaraz po słowie „niepełnospraw
ność” automatycznie pojawia się
wyraz „integracja”. Ubiegłoroczne
kampanie medialne, poczynania rzą
du i organizacji pozarządowych wią
zały się z tymi właśnie hasłami. Nie
stety, prawie wszystkie dotyczyły
niepełnosprawności fizycznej (oso
by głuche, niewidome, sparaliżowa
ne), natomiast niepełnosprawność in
telektualna jakoś wszystkim umknę
ła. I skoro tak działo się w roku po
święconym osobom niepełnospraw
nym, zapewne nie inaczej będzie w
roku „zwykłym”.
Tymczasem integracja ludzi upo
śledzonych umysłowo ze środowi
skiem pełnosprawnych jest sprawą
trudną i delikatną.
Moja szkoła - Zespół Szkół przy
DPS w Zawadzkiem - już od kilku lat
podejmuje działania temu służące.
Przede wszystkim są to coroczne fe
styny integracyjne, na które zapra
szamy dzieci z okolicznych szkół.
Wśród śmiechu i zabawy integracja
następuje spontanicznie i naturalnie,
dzięki czemu realizuje się lepiej i sku
teczniej, niż podczas monotonnej po
gadanki w szkole. W czasie takich
imprez następuje spotkanie dwóch
różnych, a jednocześnie podobnych
w swoich pragnieniach i potrzebach
osób, a nie dwóch różnych ilorazów
inteligencji.
Środowisko, w którym funkcjo
nuje moja szkoła, również proponuje
różne formy integracji, jaką jest np.
wspólne poznawanie piękna okolicz
nej przyrody, jak choćby w czasie
wspólnego z członkami Koła PTTK
w Zawadzkiem rajdu rowerowego
JESIEŃ 2003. Trasa rajdu prowadzi
ła wokół Małej Panwi, a miejscem do
celowym były Świerkle. Wędrówka
zakończyła się wspólnym biesiado
waniem przy ognisku.
Zapraszamy do naszej placówki
wszystkich, którzy chcą zrozumieć,
czym jest niepełnosprawność i prze
konać się, jakie znaczenie mająsłowa
„integracja”, „akceptacja” i „miłość
bliźniego”.

Ewelina Sum

Czasami zastanawiam się, co miał
na myśli ten, który jako pierwszy
wypowiedział słowa „Obyś cudze
dzieci uczył”. Winszował trafnego
wyboru zawodowej kariery czy rzu
cał klątwę na rzesze naiwniaków oboj
ga płci? Był pesymistą realistą a
może niepoprawnym optymistą i ma
rzycielem, jakja i ty, mój kolego/koleżanko po fachu?
To prawda, że wśród nas są - jak
twierdzi Zegadłowicz - ukarani przez
bogów. Czyja i Ty należymy do nich?
Każdy z nas samodzielnie musi to
ocenić.
Jeżeli co rano, niosąc przysłowio
wy kaganek oświaty, jesteśmy
wściekli na los, który zmusił nas do
pracy wśród rozkrzyczanej i złośli
wej młodzieży, jeżeli na widok drzwi
z napisem kl....a,b,c podnosi się nam
ciśnienie, jeżeli odczuwamy dziką
satysfakcję z kolejno postawionej
Ko walskiemu j edynki, j eżel i...
Zróbmy to! Dla siebie, dla innych,
dla świata. Przebłagajmy bogów.
Niech nie karzą nas tak okrutnie.
Zróbmy to, by nikt z nas, ani żaden
nasz uczeń nie powtarzał za Emilem
Zegadłowiczem „Szkoła była i jest
anormalnością młodości, zakła
dem psychiatrycznym. Wszystko
zło, cała udręka ciążąca nad na
szym życiem, to remanenty szko
ły”.
Czekam na Państwa polemikę.
Małgorzata Łoskot - pedagog

Jak nauczać
niepełnosprawnych
Osiemdziesięciu słuchaczy uczestniczyło w Ośrodku Szkolno-Wychowaw
czym w Leśnicy w zajęciach (od 16 do 18 stycznia) kursu oligofrenopedagogiki
(dział pedagogiki specjalnej, zajmującej się zagadnieniami nauczania i wycho
wania osób upośledzonych umysłowo), współorganizowanego przez Woje
wódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu i SOSW.
W ramach przedmiotu „metodyka nauczania w szkole specjalnej” nauczy
ciele mogli obserwować prowadzenie zajęć na III i IV etapie edukacyjnym;
ponadto uczestniczyli w zajęciach wychowawczych w internacie.
Zajęcia edukacyjne obejmowały następujące przedmioty: geografia (prowa
dzący - mgr Andrzej Podyma), wiedza o społeczeństwie (prowadząca - mgr
Olga Piś), technologia żywienia (prowadząca - mgr Maria Gucwa) oraz tech
nologia murarstwa (prowadzący - mgr Sławomir Kossakowski).
Słuchacze kursu wzięli również udział w zajęciach świetlicowych: arty
stycznych (prowadząca - mgr Ewa Przybytek - Prus), kulinarnych (prowa
dząca - mgr Katarzyna Wieczorek), plastycznych (prowadząca - mgr Joanna
Reczek) i kulturalno-oświatowych (prowadząca - mgr Anna Kremser).
Celem zajęć było podzielenie się wiedzą doświadczeniem oraz propozy
cjami warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektual
nie. Goście obejrzeli program artystyczny uczniów Zespołu Szkół, przygoto
wany pod kierunkiem mgr Danuty Kolender i mgr Franciszka Cembali. Było to
przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna o dziewczynce z zapałkami”.
Następnie kursanci zapoznali się ze strukturąorganizacyjnąplacówki, którą
przedstawił dyrektor Ośrodka - mgr Ryszard Baszuk. Z systemem kształce
nia ponadgimnazjalnego w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Leśnicy
zapoznał słuchaczy dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej - mgr Adam
Białoń, po czym uczestnicy kursu zwiedzili placówkę: zespół szkół, w skład
którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, szkołę zawodową warsz
taty krawieckie i gastronomiczne, stolarskie warsztaty szkoleniowo - produk
cyjne oraz internat.
Sprawami organizacyjnytni i konsultacjami metodycznymi zajęła się dy
rektor Zespołu Szkół - mgr Anna Cembala, która jest jednocześnie doradcą
metodycznym ds. szkolnictwa specjalnego w Starostwie Powiatowym w Strzel
cach Opolskich.
W sobotę i niedzielę kursanci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i
ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców WOM w Opolu.

Danuta Kolender
Anna Cembala

KONKURS POLONISTYCZNY
W ZESPOLE SZKÓŁ
10 stycznia w Zespole Szkół przy ul. Krakowskiej 38 odbył się szkol
ny etap IV Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjum. Cieszył
się on sporym powodzeniem: w szranki stanęło 17 uczniów. Przed każ
dym z uczestników stało niemałe wyzwanie, gdyż przy rozwiązywaniu
zadań istotne było nie tylko posiadanie ogromnej wiedzy, ale także umie
jętne jej wykorzystanie. Do etapu gminnego, który odbędzie się 20 lutego
2004, zakwalifikowała się siódemka uczniów, którzy uzyskali największą
liczbę punktów. Są to: Monika Hurek, Edyta Radlańska, Anna Kauza,
Karolina Zawadzka, Aurelia Zawiola, Katarzyna Wyszkowska oraz Nina
Sołtysek.
Życzymy im powodzenia i sukcesów w kolejnych etapach IV Kon
kursu Polonistycznego.

Jacek Biernat

Nowa stolarka w Zespole Szkół
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich 4 października ub.r.
obchodził podwójny jubileusz: 40-lecia Technikum Mechanicznego i 30-lecia
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Z tej okazji Zarząd Powiatu Strzeleckiego,
doceniając realizację licznych inwestycji przeprowadzanych w ostatnich la
tach, postanowił ze środków pozabudżetowych przeznaczyć kwotę 40.000,00
złotych na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w sali
gimnastycznej oraz drzwi wewnętrznych. Prace zakończono również w paź
dzierniku ub.r.

Z angielskim trochę inaczej
19 stycznia o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Krakowskiej 38 odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego.
Uczniowie klasy II Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi zaprezen
towali przed swoimi rodzicami efekty pracy nad projektem, którego celem był
przekład znanej wszystkim dzieciom bajki „Czerwony Kapturek”, opracowa
nie własnej wersji scenicznej wraz z krótką prezentacją.
Czy i jak można motywować dzieci do nauki języka angielskiego? Jak tłuma
czy nauczycielka języka angielskiego, Katarzyna Kozłowska „dzieci dzięki
pracy nad tego rodzaju projektem nie tylko poszerzają swoją bazę leksykalną
nabywają również większej motywacji do nauki języka. Aby wzmocnić ele
ment motywacyjny u dzieci starałam się połączyć praktyczną naukę języka z
elementami humoreski i zabawy, praca nad przekładem bajki połączona z opra
cowaniem własnej wersji scenicznej”.

Dariusz Szczypura

„Zygfryd i Matylda"
Czy można połączyć przyjemne z pożytecznym? Udało się to uczniom
Zespołu Szkół w Strzelcach Opolskich. Podczas wystawiania przygotowane
go przez nich neomusicalu „Zygfryd i Matylda” 7 stycznia, przeprowadzili
zbiórkę pieniężną na rzecz Mateusza. Mamy nadzieje, że zebrane pieniądze,
choć są kroplą w morzu potrzeb, to w jakiś sposób pomogą chłopcu, który
latem 2002 roku podczas skoku do wody doznał poważnego urazu kręgosłupa.
Przygotowania do premiery trwały ponad 6 miesięcy, ąmłodzi ludzie pof
okiem opiekuna i reżysera pana D. Szczypury, stworzyli wspaniałe widowi
sko. Spektaklowi towarzyszyła muzyka filmowa. Motywem przewodnim
przedstawienia był fragment motywu „Skrzypka na dachu”. Ekipa młodych
aktorów bardzo się zaangażowała w przygotowanie spektaklu, szukając cieka
wych rozwiązań, przygotowując scenografie i aranżację. Nie można także za
pomnieć o ludziach poza sceną np.: oświetleniowcach, którzy doskonale wy
konali swoją jakże trudną pracę.
Cała historia zaczyna się od przypadkowego spotkania dwóch głównych
bohaterów Matyldy i Zygfryda (w których role wcielili się Dariusz Kanas
i Jagoda Rzepka). On zakochuje się w niej, a ona (jak to w życiu bywa) zabawia
się jego uczuciami a potem go opuszcza. I tak porzucony Zygfryd zaczyna
podróż do serca Matyldy, w tym przypadku przez pieniądze do serca. Czy
wszystko kończy się happy endem? Nie zdradzę wam tego, sami musicie się
przekonać!
Spektakl ten jest tak zwanym „spektaklem dla całej rodziny”. Świetna
zabawa, dobry humor sytuacyjny, przejmujące i zapierające dech w piersiach
sceny. Na uwagę zasługuje fakt, że z prawie niczego, oprócz własnej przysło
wiowej „szafy” - właśnie takimi środkami dysponowali - można przygotować
tak dobre widowisko sceniczne. W ostatnim tygodniu stycznia w Domu Kultu
ry w Strzelcach Opolskich „Zygfryda i Matyldę” będą mogli podziwiać ucznio
wie Zespołu Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Strzel
cach Opolskich.

Małgorzata Wdowik
Klasa III a Gimnazjum ZS w Strzelcach Op.

I ty możesz zostań biznesmenem!
Bądź przedsiębiorczy! Kapitalista to ty!!!
Takie hasła bombardując naszą
świadomość kształtują przekonanie,
iż posiadanie własnej firmy da nam
nie tylko niezależność finansową ale
również uwolni nas od wymagające
go szefa i pozwoli wreszcie rozwi
nąć skrzydła. Już nawet z przedszko
lakami prowadzone są warsztaty z
przedsiębiorczości, bowiem właśnie
ta cecha ma być motorem napędo
wym gospodarki rynkowej.
Prowadzenie działalności gospodar
czej na własny rachunek jest nie tyl
ko sposobem na podniesienie swojej
aktywności na rynku pracy, ale rów
nież na spełnienie własnych oczeki
wań, na sprostanie własnym marze
niom i potrzebom, których nie zaspokajająistniejące warunki. Założe
nie własnej firmy to również czasem
jedyna szansa stworzenia miejsca
pracy dla siebie i innych: często zna
jomych, rodziny itp. Może być to
interes długoterminowy, który po
zwoli na zapewnienie przyszłości
dzieciom i nam samym. Jednak pro
wadzenie działalności gospodarczej to
nie tylko szereg zalet, ale także spo
ro wad. To, które z tych czynników
przeważą, zależy jedynie od chęci
K*lej osoby do podjęcia się pewnych
zobowiązań i do wprowadzenia na
wet radykalnych zmian do swojego
życia. Jednoznacznie wiąże się więc
z motywacją czyli czymś co popy
cha nas do działania, do podejmowa
nia się nowych - nie zawsze pew
nych i jasnych - zadań. Aby własną
motywację pobudzić, należy zapo
znać się z tym, co nas czeka, w przy
padku podjęcia decyzji o uruchomie
niu własnej działalności gospodarczej.

Zalety prowadzenia własnej
firmy to przede wszystkim:
* Satysfakcja z tworzenia nowych
rzeczy i poczucie, że udało nam
się zrealizować podjęty cel.
* Poprawa sytuacji finansowej.
Choć nie zawsze widoczne jest
to na początku działalności oraz
często bywa zależne od koniunk
tury na rynku czy od ogólnej sy’. ^‘-tuacji gospodarczej w kraju, gdzie
ASrprowadzimy działalność. Brak
efektów finansowych jest często
zauważalny w sytuacji, gdy
otwieramy firmę, w którą należy
na początku sporo zainwestować
* Miejsce pracy dla siebie. Jest to
odczuwalne w sytuacji, gdy przed
założeniem działalności gospo
darczej osoba ta była bezrobot
na.
* Pewność zatrudnienia - dopóki
firma będzie istniała, to nikt nas
z niej nie wyrzuci, nie rozwiąże
z nami umowy o pracę itp.
* Duża niezależność w wyborze
sposobu wykonywania określo
nych i wymaganych przez cha
rakter pracy działań.
* Większa satysfakcja niż wów
czas, gdy pracuje się dla kogoś
niż dla siebie.
Wady wynikające z faktu prowa
dzenia własnej firmy:
* Nieustanny brak poczucia bez
pieczeństwa na rynku. Chyba że
osiągnie się pozycję potentata w
swej dziedzinie.
* Nieustanne zabiegi o utrzymanie
odpowiedniego poziomu sprze
daży usług lub produktów, z
czym wiążąsię kolejne inwesty
cje, badania rynku itp.
* Od prowadzących samodzielną
działalność gospodarczą wyma
ga się bezwzględnego dostosowa
nia się do przepisów kodeksu
pracy, zasad higieny pracy i bez
pieczeństwa. Wszelkie te prze

pisy są niestety często zmieniane i należy monitorować te zmiany.
Podjęcie ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia.
Podjęcie odpowiedzialności finansowej i prawnej, zarówno za siebie, jak i
za pracowników.
* Ponoszenie konsekwencji prawnych.
Bilans opisanych tu zalet i wad prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoże podjąć decyzję osobom wahającym się co do podjęcia bądź nie działal
ności na własnąrękę.

*
*

Dobra wiadomość dla przyszłych inwestorów: Ryzyko inwestycyjne
maleje!!!
Taką opinię opublikował w swoim ostatnim raporcie Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową .
Raport zawiera ocenę poziomu ryzyka inwestycji rzeczowych w ponad
190 branżach przemysłowych i ponad 100 nieprzemysłowych.
Ryzyko inwestycyjne definiuje się jako potencjalny stopień zagrożenia reali
zacji założonych przez inwestora celów ekonomicznych. Według oceny Insty
tutu, w drugiej połowie 2003 roku nastąpi spadek ryzyka inwestycyjnego w
polskiej gospodarce, choć jego bezwzględny poziom nadal pozostanie wyższy
niż w latach 1999 -2000. Za taką tezą przemawia kilka czynników. Po pierw
sze spodziewane ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku, którego po
zytywne efekty odczuje większość branż polskiej gospodarki. Po drugie, już w
roku 2002 nastąpiła poprawa wyników finansowych przedsiębiorstw w po
równaniu z rokiem 2001. Można się spodziewać, że prawdopodobne ożywie
nie będzie sprzyjało kontynuacji tego pozytywnego trendu i w roku 2003
wyniki przedsiębiorstw jeszcze się poprawią. Trzecim czynnikiem wpływają
cym na spadek ryzyka w polskiej gospodarce jest akcesja Polski do Unii Euro
pejskiej w roku 2004.
Instytut ocenia, iż spadnie w najbliższych latach ryzyko inwestycyjne.
Nie oznacza to, że ryzyko zmniejszało się będzie we wszystkich działalnościach, ale że jego średni poziom w gospodarce będzie malał. Członkostwo
Polski w Unii Europejskiej, a w przyszłości w strefie Euro, znacznie zmniej
szy ryzyko poważnych kryzysów gospodarczych i walutowych i będzie
sprzyjać szybszemu napływowi do Polski kapitału zagranicznego.
Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki badań dotyczące ryzyka inwe
stycyjnego w poszczególnych branżach, przeprowadzonego przez Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową.
BRANŻE PRZEMYSŁOWE O NAJNIŻSZYM I NAJWYŻSZYM
RYZYKU INWESTYCYJNYM WII POŁOWIE 2003 ROKU
Kolejność
Nazwa branży
MAŁE RYZYKO
1
Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wy
brakowanych
2
Produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarni
czych, ciast i ciastek
Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
3
4
Produkcja wyrobów powroźniczych i sieciowych
Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącz5
nych
BARDZO WYSOKIE RYZYKO
187
Odlewnictwo staliwa
188
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz ta
boru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności
usługowej
189
Produkcja i naprawa statków
Produkcja gipsu
190
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
191

Żródto: IBnGR
BRANŻE NIEPRZEMYSŁOWE O NAJNIŻSZYM I NAJWYŻSZYM
RYZYKU INWESTYCYJNYM WII POŁOWIE 2003 ROKU
Kolejność
Nazwa branży
MAŁE RYZYKO
1
Działalność prawnicza
2
Przetwarzanie danych
3
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą: żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
4
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i fun
duszem emerytalno-rentowym
5
Pośrednictwo finansowe
BARDZO WYSOKIE RYZYKO
112
Pozostała działalność rozrywkowa
113
Działalność związana ze sportem
114
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz
pochodnych
115
Budowa obiektów inżynierii wodnej
Produkcja filmów i nagrań yideo oraz projekcja filmów
116

Źródło: IBnGR

Przedstawiamy Państwu powyższe opracowanie, gdyż być może stanie się
ono pewną inspiracją do działania dla wszystkich, którzy się tego podejmą.
Nie wszyscy są zapewne zorientowani, ale na terenie naszego powiatu odkry
to złoża wód mineralnych, które nadają się do butelkowania. Wszystkich zain
teresowanych odsyłamy do Pana Jarzębowskiego - Prezesa Strzeleckich Wo
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
K.OIschowka

Regionalne konsekwencje integracji
z UE dla sektora MSP
Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor małych i średnich
przedsiębiorstw będzie zróżnicowany regionalnie.
Poniżej prezentujemy Państwu analizę - Ocena szans i zagrożeń integracji
z UE w sektorze MSP w ujęciu regionalnym - opracowaną przez Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową. Należy pamiętać, iż analiza taka, opierająca
się na danych statystycznych obarczona jest dużym stopniem uogólnienia.
Ocenie poddano siedem kategorii, w których za pomocą symboli określono
kierunek i siłę prawdopodobnej reakcji małych i średnich przedsiębiorstw. Sym
bol „+” oznacza sytuację lepszą od przeciętnej w kraju, a symbol
gorszą.
„0” przypisano ocenie przeciętnej, która nie odbiega od średniej krajowej.
kategorie oceny
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
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Źródło: opracowanie lbnGR na podstawie danych statystycznych
Na podstawie przedstawionych danych łatwo można zauważyć dyspro
porcje rozwojowe pomiędzy poszczególnymi województwami. Wojewódz
two Opolskie uplasowało się na samym końcu , jako te które w procesie
integracji zagrożone jest najpoważniej. Ponieważ sytuacja regionu tak napraw
dę jest pochodną sytuacji przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym woje
wództwie, teza ta dotyczy także bezpośrednio MSP.W pierwszym okresie
członkostwa decydującą rolę w kreowaniu warunków do rozwoju MSP będą
miały uwarunkowania wewnątrzkrajowe a nawet bardziej wewnątrzregionalne
. Analiza szans i zagrożeń wynikających z integracji z UE dla polskich MSP w
ujęciu regionalnym potwierdza tezę, iż mimo pomocy strukturalnej ukierunko
wanej na wspomaganie procesów wyrównywania poziomów rozwoju spo
łecznego i gospodarczego między regionami UE , dysproporcje rozwojowe w
pierwszym okresie po akcesji nie będą malały.
Celowo powstrzymujemy się od głębszej analizy przedstawionych tutaj
wskaźników , gdyż chcielibyśmy zachęcić Państwa do przedstawienia wła
snych komentarzy na ten temat. Interesują nas szczególnie opinie przedsię
biorców i samorządowców. Gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy? Jak
działania powinny być podjęte w celu ograniczenia tych tendencji?
,
FORUM „Powiatu Strzeleckiego”. Czekamy na Państwa wypowiedzi i
opinie. W kolejnych wydaniach naszego dwutygodnika będziemy je prezento
wać. E-mail :pp@powiatstrzelecki.pl lub Starostwo Powiatowe
- ul.Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Szkolenie z dopłat dla rolników
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wraz z Biurem
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach
Opolskich organizują szkolenie dla rolników na temat dopłat bezpośrednich.
Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2004 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali
narad Starostwa Strzeleckiego, przy ulicy Jordanowskiej 2. Prosimy o zabranie
ze sobą notesów oraz przyborów do pisania.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w
szkoleniu pod nr tel. 463 90 90 wew. 224 lub osobiście w pokoju 305 starostwa
w terminie do 6.02.2004 r.

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nowoutworzoną stronę interne
tową Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
ZPORR- www.zDroo.gov.Dl
Pod podanym adresem znajdują się wszystkie niezbędne informacje doty
czące ZPORR, możliwe jest pobranie dokumentów programowych, wniosków
aplikacyjnych oraz instrukcji ich wypełniania.
Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji nt. Zintegrowane
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków wzrostu konku
rencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obsza
rów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu
kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z
UniąEuropejską. Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwo
ju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą prowadzenia i koordynacji
w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwo- t
ju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu rozwoju 2004-2006.
Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwen
cji państwa na następujących priorytetach:
Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnia
niu konkurencyjności regionów.
Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Priorytet II. Rozwój lokalny
Priorytet IV Pomoc techniczna
Do kogo skierowany jest ZPORR?
gosp.
- jednostki samorządu terytorialnego
organizacje pozarządowe
Zagrożeni bezrobociem
szkoły wyższe
Absolwenci
szpitale
Osoby zainteresowane podnie
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz
sieniem
osoby rozpoczynające działalność
własnych kwalifikacji,
Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
łecznej.
k.o.

Co można załatwić w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich?

Gdzie, z czym, do kogo, jak długo, ile to kosztuje???
Z tymi pytaniami borykają się najczęściej petenci, którzy
chcą w starostwie załatwić jakąś sprawę. Przedstawiamy
więc kilka informacji, które ułatwią Państwu życie.

Transport drogowy
Wszystkie osoby posiadają
ce samochód ciężarowy powyżej
3,51, ciągnik siodłowy, autobus, sa
mochód osobowy - przeznaczone
do wykonywania tymi pojazdami
pracy zarobkowej - powinny zgło
sić się do Wydziału Ruchu Drogo
wego i Dróg Powiatowych (pokój
3) do pana Jarosława Maziarza od
poniedziałku do piątku (poniedzia
łek 8:00-16:00, wtorek - piątek
Jarosław Maziarz
7:30-15:30), teł. wew. 124, w celu
wydania zaświadczenia bądź licencji na wykonywanie transportu drogo
wego.
W przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje przewóz zarobkowy rzeczy
lub osób, tj. pobiera opłatę za te czynności, powinien starać się o uzyskanie
licencji na przewozy drogowe rzeczy lub osób.
Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca, nie pobiera opłaty za przewóz
(towar jest jego własnością, transport zaś odbywa się w drodze od kontrahenta
do klienta i odwrotnie, ponadto kierowca jest pracownikiem firmy a samochód
własnością przedsiębiorstwa), powinien uzyskać zaświadczenie na przewozy
drogowe na potrzeby własne.
Sprawa dotyczy również osób niebędących przedsiębiorcami a posiadają
cymi samochód ciężarowy powyżej 3,5 t lub autobus, ponieważ wobec takich
osób stosuje się przepisy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego, z
których wynika, iż mają obowiązek ubiegania się o zaświadczenia, o któiych
mowa wyżej.
Ustawa o transporcie drogowym mówi, iż zwolnione od tego obowiązku są
pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą (w niezarobkowym przewozie drogowym osób i rzeczy) o
dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,51; zespoły ratownictwa
medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego. Wyłączone są po
nadto przewozy drogowe w ramach powszechnych usług pocztowych, prze
wozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych oraz przewozy pro
wadzone przez podmioty niebędące przedsiębiorcami (niezarobkowy prze
wóz drogowy). Dotyczy to również rolników (w rozumieniu ustawy o ubez
pieczeniu społecznym rolników) prowadzących działalność wytwórczą w za
kresie upraw rolnych oraz chowu, hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzyw
nictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego.
Niezbędnym dokumentem w sprawie ubiegania się o licencję jest wniosek,
do którego należy dołączyć:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej
(REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub oso
by zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
e) zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność: członków
organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółkąjawną
lub komandytową a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowa
dzącej działalność gospodarczą
f) zabezpieczenie potwierdzone dostępnymi środkami finansowymi, mająt
kiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwą
g) oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców: mających świadectwa
kwalifikacji określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz nie kara
nych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub
ochronie środowiska.
h) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów reje
stracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku
gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również doku
ment stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
Do wniosku należy dołączyć znaki skarbowe w wysokości: 5 zł za wnio
sek oraz 50 gr. za każdy załącznik.
Czas realizacji sprawy: 3 miesiące od dnia złożenia wniosku
Do uzyskania zaświadczenia oprócz złożenia wniosku niezbędne są nastę
pujące dokumenty:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodar
czej,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej
(REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców: posiadających upraw
nienia do kierowania pojazdami określone przepisami prawa o ruchu dro
gowym oraz niekaranych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodno
ści dokumentów lub ochronie środowiska.
e) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów reje
stracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku
gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również doku
ment stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
W tym przypadku również trzeba ponieść opłatę skarbową za znaki skar
bowe w wysokości: 5 zł za wniosek oraz 50 gr. za każdy załącznik.
Czas załatwienia sprawy: 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku.
J.G.

POWIATOWY ZESPÓŁ OS. ORZEKANIA
0 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STRZELCACH OPOLSKICH
W Polsce istnieją obecnie dwa podstawowe systemy orzecznictwa
osób niepełnosprawnych - do celów rentowych wydawane są orzecze
nia o niezdolności do pracy (Lekarze Orzecznicy ZUS), natomiast do
celów pozarentowych wydawane sąorzeczenia o niepełnosprawności i
o stopniu niepełnosprawności (Zespoły ds. Orzekania o Niepełnospraw
ności).
Powiatowe Zespoły wydają3 rodzaje orzeczeń:
* O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSOBOM DO 16 ROKU ŻYCIA
* O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OSOBOM POWYŻEJ 16
ROKU ŻYCIA
* O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ OSOBOM POSIA
DAJĄCYM WAŻNE ORZECZENIA INNYCH ORGANÓW

Do Powiatowych Zespołów składa się wnioski m.in. w celu uzyska
nia uprawnień (wskazań) do: pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (głów
nie osoby do 16 roku życia), odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z
rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, korzystania ze środków
PFRON, otrzymania karty parkingowej itp.
Osobom do 16 roku życia wydawane sąorzeczenia o niepełnospraw
ności (dzieci zaliczane są bądź niezaliczane do osób niepełnospraw
nych). W przypadku osób powyżej 16 roku życia w zależności od naru
szenia sprawności organizmu osoby zaliczane są do jednego z 3 stopni
niepełnosprawności (LEKKIEGO, UMIARKOWANEGO lub ZNACZ
NEGO) lub wydaje się im orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełno
sprawnych, jeżeli posiadane schorzenia zgodnie z obowiązującym sta
nem prawnym nie kwalifikują do żadnego ze stopni niepełnosprawno
ści. Orzeczenia wydawane są okresowo bądź na trwałe i zawierająm.in.
datę powstania niepełnosprawności, symbol przyczyny niepełnospraw
ności oraz wskazania umożliwiające osobom niepełnosprawnym korzy
stanie z przysługujących im ulg i uprawnień oraz osiąganie celów, dla
któiych składająwnioski.
Osobom posiadającym ważne orzeczenia innych organów Zespół
może wydawać orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (osoby
otrzymująstopień niepełnosprawności na podstawie posiadanych orze
czeń, a wskazania oraz przyczyna niepełnosprawności ustalane są na
podstawie dokumentacji medycznej oraz aktualnych przepisów praw
nych. Wnioski te składane są przede wszystkim w celu uzyskania ulgi w
abonamencie telefonicznym oraz w celu otrzymania karty parkingowej.
Na posiedzenia Składów Orzekających wnioskodawcy wzywani są
listownie, a posiedzenia odbywają się w siedzibie Zespołu.
W celu korzystania z ulg komunikacyjnych (przejazdy PKP, PKS),
osoby niepełnosprawne mogą składać do Zespołu wnioski o wydanie
legitymacji osoby niepełnosprawnej.

*

*

*

TRYB SKŁADANI A POSZCZEGÓLNYCH WNIOSKÓW:
wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia
W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka przed
stawiciel ustawowy składa do Zespołu wniosek wraz z zaświadcze
niem lekarskim o stanie zdrowia dziecka wystawionym przez lekarza
prowadzącego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wnio
sku. Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentacji medycznej
dziecka.
Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności-powyżej 16
roku życia
Wnioskodawca składa do Zespołu wniosek wraz z zaświadczeniem
lekarskim o stanie zdrowia dziecka wystawionym przez lekarza pro
wadzącego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wnio
sku. Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentacji medycznej
(np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagno
stycznych, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg itp.).
Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - osobom
posiadającym ważne orzeczenia innych organów
Do wniosku dołącza się kserokopię posiadanego orzeczenia oraz

*

kserokopię dokumentacji me
dycznej.
Wydawanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej osobom do
16 roku życia oraz osobom po
wyżej 16 roku życia

Do wniosku w przypadku
osób do 16 roku życia dołączą się
kserokopię orzeczenia o niepełno
sprawności, natomiast w przypad
ku osób powyżej 16 roku życia
kserokopię orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności lub równo
ważnego i 1 zdjęcie.
Powiatowy Zespół ds. Orze
kania o Niepełnosprawności reali
zuje swoje zadania na podstawie
przepisów ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodo
wej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych - Dz. U.
Nr 123, poz. 776 zpóźn. zm., Roz
porządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 Iipca 2003 r. w sprawie orzeka
nia o niepełnosprawności i stop
niu niepełnosprawności (Dz.U. Nr
139, poz. 1328) oraz Rozporządza 1
nia Ministra Pracy i Polityki Spó*
łecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w
sprawie kryteriów oceny niepeł
nosprawności u osób w wieku do
16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz.
162).
W roku 2003 do Powiatowe
go Zespołu w Strzelcach Opol
skich wpłynęło łącznie 1126 wnio
sków (w tym 803 o wydanie orze
czenia o stopniu niepełnospraw
ności, 136-o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności, 4 - o wy
danie orzeczenia o wskazaniach
do ulg i uprawnień oraz 183 o wy
danie legitymacji osoby niepełno
sprawnej). Zespół wydał 826 orze
czeń o stopniu niepełnosprawno
ści, 177 orzeczeń o niepełnospraw
ności oraz 4 orzeczenia o wskaza
niach do ulg i uprawnień (razeis
1007 orzeczeń).
Siedziba Powiatowego Zespo
łu ds. Orzekania o Niepełnospraw
ności mieści się w Strzelcach
Opolskich przy ul. B. Chrobrego
5, pokój nr 1. W siedzibie Zespołu
można pobierać wszystkie druki
wniosków, składać wnioski (od
poniedziałku do piątku w godz.
7.30 do 15.30) oraz uzyskać nie
zbędne informacje. Obsługą admi
nistracyjną Zespołu zajmuje się
Pani Małgorzata Płaszczyk, tel.
461 33 81 w. 36.
Oprać. Małgorzata Płaszczyk

Sprostowanie
Przepraszamy za umieszczenie w tekście o SOSW w Leśnicy zdjęcia z leśnic
kiego DPS. Dziś naprawiamy ten błąd i prezentujemy właściwą fotografię.

Koncert kolęd
Jedną z ostatnich okazji po
słuchania, a może nawet wspól
nego pośpiewania, kolęd w tym
roku będzie koncert organizowa
ny przez DPS w Strzelcach Op.,
Filia w Szymiszowie - w piątek,
30 stycznia, o godz. 16.00.
Pierwszą część wieczoru wypełniąjasełka w wykonaniu miesz
kańców szymiszowskiego Domu,
w drugiej - wystąpi orkiestra dęta
z Zawadzkiego oraz chór TRYL
z Toszka.

STRZELECKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z filią w Szymiszowie
tel. 4617736
z filią w Leśnicy

tel. 4615253

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.fm
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 Str/eice Opolskie

tel. 4613381,4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026

Zespół Szkół Specjalnych
przy DPSw Zawadzkiem

tel. 4620046. 4616049, 4620049
e-mail: ZSS^Zawadz.kie@pQczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej Strzelce Op. z dwoma filiami - w Szymiszowie
i Leśnicy - jest placówką stałego pobytu. Przeznaczony jest dla: osób
starych - filia Szymiszów, osób przewlekle somatycznie chorych - DPS
Strzelce Op., osób niepełnosprawnych fizycznie - niewidomych - filia
Leśnica.
Jego organizację i zasady działania, zakres i poziom świadczonych
usług, oraz prawa i obowiązki mieszkańca określa statut. Natomiast or
ganizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Domu określa regula
min.
W domu działają zespoły terapeutyczne-opiekuńczę pracowników
Domu, do których należy opracowanie indywidualnego planu opieki
dla mieszkańca oraz jego realizacja. Działania wynikające z indywidual
nego planu opieki koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, wskaza
ny przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na
stan zdrowia.
Dom Pomocy Społecznej świadczy podstawowe usługi w zakresie po
trzeb:
- bytowych zapewniając miejsce zamieszkania wyżywienie utrzymanie
czystości
- opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czyn
nościach życiowych podnoszenie sprawności i aktywizowaniu miesz
kańców niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych
- wspomagające polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęcio
wej umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych zapew
nienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców utrzyma
nie i nawiązywanie i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,
wspieraniu działania na rzecz środowiska lokalnego
- pomoc w umożliwieniu podjęcia pracy szczególnie mającej charakter
terapeutyczny - działaniu zmierzającym do usamodzielnienia miesz
kańca w miarę jego możliwości.
Dom świadczy również usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych pole
gających na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do
świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki
pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.
Zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej oraz rehabilitacji lecz-

Zespół Szkół Specjalnych

niczej na poziomie określonym w przepisach w sprawie poziomu obo
wiązujących świadczeń zdrowotnych w Domu Pomocy Społecznej. Po
byt za Dom Pomocy Społecznej jest odpłatny zgodnie z Ustawąo pomo
cy społecznej z dnia 29.11.1990 /Dz.U. Nr 64 poz.414 z 1998 z póz. zm. (art.
35 ust. 1 pkt 1)/.
Dokumenty wymagane do umieszczenia w DPS:
- pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ośrodka
pomocy społecznej właściwego do miejsca zamieszkania
- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalne
go ośrodka, opinia OPS-u dotycząca stopnia sprawności
- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
- zaświadczenia psychologa w wypadku wystąpienia upośledzenia
umysłowego u osoby ubiegającej się o skierowanie do domu decy
zja organu emerytalno-rentowego.
W ramach terapii zajęciowej, w odpowiednio wyposażonych warsz
tatach, prowadzone są następujące zajęcia: plastyko-terapia, muzykoterapia, ludo-terapia, terapia przez czytanie, terapia poprzez kontakt z
przyrodą.
Udział w nich może brać każdy mieszkaniec Domu na zasadzie dobro
wolności lub zalecenia lekarza. Pracownik prowadzący terapię zajęciową
opracowuje jej program miesięczny, uczestnicząc w procesach aktywi
zacji będąc ich współautorem i współrealizatorem.
Plan działania dla mieszkańców ustala się, biorąc pod uwagę: wiek,
zainteresowania, umiejętności manualne, stan zdrowia oraz stopień nie
pełnosprawności.
Celem prowadzonej terapii zajęciowej jest:
- aktywizacja mieszkańców
- tworzenie wspólnoty ludzi żyjących we wspólnym Domu
poprawienie stosunków interpersonalnych integracja z innymi miesz
kańcami zapobieganie izolacji
- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
- samorealizacja.
Stanisław Marek
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy

w Strzelcach Op.

tel. 4612882
e-mail: gimsDeci@Llen.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnia

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS

Utrzymanie obiektów budowlanych
Z

w Kadłubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
w Leśnic}’
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

<■
-A.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
teł. 4639099

J- akie czynności należy wykonać w związku z w/w zacytowanymi
J przepisami, wynikającymi również z Prawa Budowlaneg?
Konkretnie w art. 62 mówi się, że obiekty powinny być w czasie ich
użytkowania poddawane przez właścicieli i zarządców okresowej kon
troli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu tech
nicznego:
* elementów budynku, budowli i instalacj i narażonych na szkodli
we wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników wy
stępujących podczas użytkowania obiektu,
* instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
* instalacj i gazowych, oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).

budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powin
no być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochrono
wej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środ
ków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień
instalacji i aparatów.

rzeglądy nadzorcze instalacji elektrycznej i gazowej mogąprzeprowadzać jedynie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wy
konywaniu dozoru nad eksploatacjąurządzeń i instalacji oraz sieci ener
getycznych i gazowych.
Natomiast corocznych przeglądów przewodów kominowych mogą do
konywać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej spe
cjalności oraz mistrzowie kominiarscy. Ograniczenie dla nich stanowią
kominy przemysłowe, kominy wolno stojące oraz kominy lub przewody
kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszany pracą urządzeń
mechanicznych. Tego typu przewody mogą kontrolować jedynie oso
by o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
Całą historię związaną z utrzymaniem obiektów w odniesieniu do obiek
tów innych niż budynki mieszkalne i letniskowe oraz budynki wymie
nione w art. 29 ust. 1 należy odnotować w tzw.” książce obiektu”. Książ
kę taką, właściciel lub zarządcajest obowiązany prowadzić dla każdego
obiektu budowlanego będącego budynkiem, którego projekt jest obję
ty obowiązkiem sprawdzenia. Wzór takiej książki jest określony w odpo
wiednim rozporządzeniu.

P

umienne przestrzeganie wymagań prawa budowlanego, omówio
łaścicieli domków jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodo
nych przeze mnie, pozwoli właścicielom na podjęcie właściwych
wego i letniskowego obowiązuje jedynie konieczność sprawdza
decyzj i związanych z przeprowadzaniem napraw i remontów swych obiek
nia instalacji gazowych i przewodów wentylacyjno-spalinowych oraz
tów. Zapewniam, że cykliczne wykonywanie przeglądów i kontroli z całą
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
pewnością będzie miało wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiek
Na wszystkich właścicielach i zarządcach spoczywa jednak obowiązek
tu.
wykonania okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu
Piotr Hamryszak

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich

S

W

tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
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agadnienie utrzymania obiektów budowlanych jest uregulowane
przepisami Prawa Budowlanego i nakłada na właścicieli i zarządców
budynku szereg obowiązków.
W artykuleól tej ustawy jednoznacznie jest wskazana osoba odpowie
dzialna za stan techniczny obiektu budowlanego. Jest to właściciel lub
zarządca mający zgodnie z tym artykułem obowiązek utrzymania i użyt
kowania obiektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 ust. 2 tej
ustawy. Mówi się w nim, że obiekt budowlany należy użytkować w
sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środo
wiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użyt
kowych i sprawności technicznej.

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220

Wydział Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materiałów nie zamówionych nie

wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153

zwraca.
Nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Wydział Finansowy
Wydział Geodezji, kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami
wew. 105, 140, 133, 137

Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki

Wydział Architektoniczno - Budowlany wew. 221, 222, 223, 228
wew. 215, 217, 249
Wydział Rolnictwa
Wydział Organizacyjny
i Ochrony Środowiska

Wew. 206, 207, 213, 204

Zespól Kontroli

wew. 132, 224, 225, 226

Wew. 145

Wydział Gospodarki
Mieniem Powiatu

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

wew. 144,146

wew. 219

wew. 218, 230

Zespól ds. Promocji Powiatu
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KARNAWAŁ TRWA
ali i imprez karnawałowych

B

jest mało, a przecież warto

wrócić do dawnych tradycji: zabaw

przebierańców, wypraw saniami.
Obejrzyjcie, jak 20 stycznia wy

glądał Bal Maskowy w Zespole

Szkół Specjalnych w Strzelcach Op.
czy kuligi zorganizowane dwukrot
nie w styczniu przez Zespół Szkół

Specjalnych w Kadłubie dla

Herod dla „FASKI”
Wielopokoleniowy zespół „FASKA” z Piotrówki, w skład którego
wchodzą dwie grupy: grupa dorosłych i grupa dziecięca, kolejny raz wrócił z
tarczą z Przeglądu Zespołów Kolędniczych w Lewinie Brzeskim w ostatni
weekend. Opiekunką zespołu jest pani Emilia Szpiech, nauczycielka w Szkole
Podstawowej w Piotrówce.
Liczba jego członków nie jest stała, zależna jest od charakteru przedsię
wzięcia i zapału osób chcących wziąć udział w konkretnym występie. Działa
od 16 lat. Przez ten czas zdobył już uznanie i stał się rozpoznawalny, dzięki
czemu chętni sami się zgłaszają, a ci, którym opiekunka proponuje udział w
różnego rodzaju występach, oceniając, że są predysponowani do takiego ro
dzaju działalności, nie potrafią a może i nie chcąjej odmówić.
Przepustką do wzięcia udziału w przeglądzie w Lewinie były eliminacje
wstępne w Ozimku, gdzie grupa dziecięca zajęła I miejsce. Na głównym prze
glądzie grupa ta wystąpiła z jasełkami, a dorośli postawili na kolędy (wyko
nywali je ci, którzy niegdyś, starym zwyczajem, chodzili kolędować po do
mach; głównie repatrianci i ich potomkowie). Do nagrodzonych występów

S T R Z E L E CK
grupy przygotowywały się niedłu
go, bo od początku stycznia, czyli
raptem 3 tygodnie. Grupa dziecięca
zdobyła II miejsce w swej kategorii,
a dorośli -1. Tegoroczne „Berło He
roda” jest już 7 z kolei w „kolekcji"
FASKI. Z Lewina zespół przywiód
nie tylko nagrody, ale i 12 wyróż
nień za kreacje aktorskie: 7 przypadło grupie dziecięcej, a 5 - doros iyir.
Zespół idzie za ciosem. W najbliższym czasie grupa dziecięca wy-j
biera się do Grodkowa, by wziąć!
udział w przeglądzie organizowa
nym przez Związek Harcerstwa!
Polskiego. Życzymy kolejnego suk
cesu.

uczniów i mieszkańców DPS.

Może i wy zechcecie wziąć
udział w podobnych zabawach?

Szkoła z klasą i bez nałogów
wego i higienicznego stylu życia. Re
alizowano zajęcia programu antytytoniowego. Trwał konkurs plastycz
ny „Szkoła bez nałogów”.
Zakończenie zadania stanowiła
debata, zorganizowana 9 grudnia ub.r.
w sali widowiskowej Domu Kultury,
w trakcie której młodzież wraz z wy
chowawcami i dyrektorem szkoły
wspólnie zastanawiali się nad alter
natywą dla alkoholu, papierosów i
narkotyków. Przedstawiciele każdej
z klas wcielili się w role rodziców,
nauczycieli, polityków, dziennikarzy,
policjantów i uczniów i z ich punktu
widzenia starali się przedstawiać pro
blem uzależnień i sposobów promo
wania życia bez nałogów. Ożywio
nej dyskusji przysłuchiwała się
żywiołowo reagująca młodzież.
Wszyscy świetnie się bawili w cza
sie występów członków kółka mu
zycznego, którzy przygotowali re
pertuar odpowiadający poruszanej
tematyce. Były autorskie, refleksyj
ne utwory napisane przez uczniów
specjalnie na tę okazję, było „Nie pal
Ewka bo tu miejsca brak”, a także raperskie kawałki „...papieros, albo
zdrowie...”. Debatę zakończyło uro
czyste podpisanie deklaracji „Szkoła
bez nałogów”. Każdy przewodniczą
cy klasy w imieniu społeczności
szkolnej podpisywał się pod tekstem
ułożonym przez samych uczniów, a
głoszącym „...deklarujemy chęć życia
bez nałogów, zamiast zniewolenia
wybieramy zdrowy tryb życia”.
Wręczenie nagród przez dyrektora
szkoły zwycięzcom konkursu pla
stycznego zakończyło spotkanie.
Mamy nadzieję, że nie skończy się
tylko na deklaracjach, ale że „Szkoła
bez nałogów” będzie rzeczywisto
ścią bo - jak stwierdzili uczniowie życie człowieka wolnego jest piękne.

STRAŻ

,, Czerwony kapturek” po angielsku - czytaj o tym w środku numeru

Zapisz dziecko na judo
Klub UKS „Siódemka” - sekcja judo zaprasza chętnych w wieku od 7 lat dziewczęta i chłopców - na treningi w szkole PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2.
Dzieci trenują w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. 16.30 - 18.00.
Grupa starsza trenuje od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 20.00.
Każdy może swoją sportową „karierę” rozpocząć w klubie UKS „Siódemka”.

Występ zespołu muzycznego z ZSZ Nr
Mirosława Stańczak
/odpowiedzialna za realizację zadania „Szkoła bez nałogów”/
Krzysztof Kalisz /szkolny koordynator akcji „Szkoła z klasą”/

POŻARNA

Na skutek częstych pożarów, które wyrządzały w mieście coraz większe
szkody. Komisarz Ekonom von Renowitzki zorganizował w 1861 r. Ochot
niczą Straż Pożarną. W tym celu zwerbował z miasta 20 odważnych i chętnych
mężczyzn, którzy byli przeważnie rzemieślnikami. Drewniana szopa w rynku
była pierwszą remizą strażacką. Według statutu każdy strażak zobowiązany
był zaopatrzyć się, na własny koszt, w czarną bluzę, skórzany pas i znak
straży. Wkrótce też przekonano się, że zwykłe nakrycie głowy nie zapewnia
odpowiedniej ochrony, dlatego też zakupiono stare hełmy wojsk artyleryj
skich, do których przymocowano skórzane ozdoby. Podczas obchodów 25lecia istnienia straży w Strzelcach ochotnicy, którzy od początku sumiennie
spełniali swoje obowiązki, otrzymali srebrne, honorowe medale.
Wielce zasłużonym dla Ochotniczej Straży Pożarnej po I wojnie światowej
był długoletni jej szef, późniejszy Powiatowy Ogniomistrz, pan Rett - mistrz
ślusarski. Rozbudował on ówczesną stajnię koni wojsk dragonów, przezna
czywszyją na miejsce na sprzęt pożarniczy, w który straż została zaopatrzo
na. Dzięki dalszej przebudowie ówczesnych zabudowań wojskowych, wygo
spodarowano mieszkania dla 4 strażaków. Dzięki burmistrzowi, który wspo
magał straż, ogniomistrz mógł realizować swoje plany, zawdzięczał mu więc
bardzo dużo. W tym czasie starannie przygotowano strażaków do pełnienia
służby, a organizacja również była dobra.
Następca pana Retta-powiatowy ogniomistrz Wosnitza, budował zabu
dowania Straży Pożarnej z wielką energią i znajomością rzeczy.
Z wejściem w życie Ustawy o Strażach Pożarnych w 1933 r., przekształco
no Straż Pożarną w Policję Strażacką. Był to koniec Ochotniczej Straży Po
żarnej w Strzelcach, wówczasjeszcze Strzelcach Wielkich.

W1936 r. miastoprzygotowywi
ło się do 75-lecia istnienia Straży Po
żarnej, czemu towarzyszyło wielki
zainteresowanie mieszkańców. Bur
mistrz-Dr Golasch, przekazał stra
żakom wyrazy uznania Zarządu Mia
sta. Wówczas w powiecie byłyjuż 71
jednostki Ochotniczej Straży Pożar
nej. Były one dobrze wyposażone!
częściowo zmotoryzowane.
W czasie 11 wojny światowej w sta
łym pogotowiu w powiecie były 3je#
nostki: Strzelce - Kalinowice, Gogrr
lin i Zdzieszowice - Góra św. Ann
Zakładowe straże były w Zdzieszowic
cach (Koksownia), Otmęcie (Otm(
Fabryka Obuwia), Zawadzkie!
(huta) i Krupskim Młynie. Tejednost
ki były bardzo dobrze wyposażone i
zorganizowane. W miastach: Strzel
cei Ujazd istniały Techniczne Jedmit
Pomocy Doraźnej.

Krzysztof Rah
I
Serdecznie przepraszamy Autora p
zmianę jego imienia w poprzednie
numerze gazety.

