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28 maja uczniowie klas VI
wszystkich szkó³ znajduj¹cych siê w
gminie Le�nica spotkali siê na Gmin-
nym Rajdzie Ekologicznym, który w
tym roku przebiega³ pod has³em �Pol-
ska w Unii Europejskiej � ochrona
�rodowiska naszym obowi¹zkiem�.
Organizatorami byli cz³onkowie Le-
�nickiego Stowarzyszenia Integracyj-
nego oraz nauczyciele O�rodka Szkol-
no-Wychowawczego. Trasa rajdu
wytyczona zosta³a na terenie Parku
Krajobrazowego �Góra �w. Anny� i
prowadzi³a z Porêby przez Kalwa-
riê, Rajski Plac, Pomnik Czynu Po-
wstañczego do amfiteatru. Na starcie
m³odzie¿ otrzyma³a worki oraz rêka-
wice, aby na trasie nie pozosta³ ani
jeden �mieæ, w amfiteatrze natomiast
je segregowano. W punktach kontro-
lnych uczniowie musieli wykazaæ siê
wiedz¹ i umiejêtno�ciami z zakresu
ekologii, a zadania by³y bardzo zró¿-
nicowane.

Uczniowie rozpoznawali ro�liny
wystêpuj¹ce w naszym Parku Kra-
jobrazowym, a tak¿e odpowiadali na
pytania z nimi zwi¹zane. Rozwi¹zy-
wali krzy¿ówkê z has³em (agrotury-
styka). Wiedz¹ z zakresu ekorozwo-
ju musieli siê wykazaæ podczas od-
powiedzi na pytania wylosowane w
loterii. Góra �w. Anny jako pomnik
historii to kolejne zagadnienie, z któ-
rym zmierzy³a siê m³odzie¿. Spor¹
wiedz¹ wykazali siê m³odzi ekolodzy
podczas rozwi¹zywania testu � Re-
zerwaty na terenie Parku Krajobra-
zowego �Góra �w. Anny�, co pod-

kre�li³ Grzegorz Ralko z Zarz¹du
Parków Krajobrazowych.

Zdolno�ciami artystycznymi za-
skoczyli uczniowie komisjê konkur-
sow¹ w zadaniu polegaj¹cym na za-
prezentowaniu reklamy naszego re-
gionu.

Uczestnicy rajdu wyobrazili so-
bie, ¿e s¹ na spotkaniu ko³a �M³o-
dych Ekologów� Unii Europejskiej i
maj¹ mo¿liwo�æ prezentacji swojej
Ma³ej Ojczyzny. Zdanie �Przyjed�
do nas, a zobaczysz �� dokoñczone
zosta³o w ró¿norodny sposób: po-
etycki, prozatorski, muzyczny.

Oczywi�cie w roku, w którym
Polska przyst¹pi³a do Unii Europej-
skiej, nie mog³o zabrakn¹æ europej-
skich akcentów. Jednym z zadañ kon-
kursowych by³a prezentacja wybra-
nych cz³onków UE i ona w zasadzie
zadecydowa³a o zwyciêstwie w te-
gorocznym Rajdzie Ekologicznym,
bo rywalizacja o puchar toczy³a siê
na bardzo wyrównanym poziomie.
Zwyciêzc¹ tegorocznego Gminne-
go Rajdu Ekologicznego okaza³a
siê Szko³a Podstawowa w Raszo-
wej i to jej przedstawiciele odebrali
puchar z r¹k Burmistrza Gminy Le-
�nica Huberta Kurza³a.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ sponsorom rajdu:

Urzêdowi Miasta i Gminy Le�ni-
ca, Bankowi Spó³dzielczemu w Le-
�nicy oraz Klasztorowi Ojców Fran-
ciszkanów w Górze �w. Anny.

Danuta Kolender

Pawe³ Zatwarnicki z Akademii
Ekonomicznej w Katowicach przy-
bli¿y³ przedsiêbiorcom z powiatu
strzeleckiego w ramach IV konferen-
cji z cyklu Euroakademia Lokalnego
Biznesu zagadnienia zwi¹zane z
wprowadzeniem na polski rynek
euro. Taka bowiem waluta zago�ci u
nas na sta³e po spe³nieniu okre�lo-
nych kryteriów. Jakich? Przede
wszystkim wypracowanie stabilno-
�ci z³otego i cen (wahania inflacji nie
mog¹ byæ wiêksze ni¿ 1,5% w sto-
sunku do 3 krajów Unii o najni¿szej
inflacji), dobrze ukierunkowana poli-
tyka bud¿etowa (deficyt publiczny
rzêdu 3% PKB; d³ug publiczny 60%
PKB) oraz d³ugoterminowe stopy
procentowe (przyk³adowo rentow-
no�æ 10-letnich obligacji).

A jakie ma to znaczenie w nieda-
lekiej przysz³o�ci dla naszych przed-
siêbiorców? Przed wej�ciem do stre-
fy euro polskie przedsiêbiorstwa bêd¹
traci³y na konkurencyjno�ci w porów-
naniu z firmami unijnymi, w których
euro ju¿ funkcjonuje, z powodu wy-
¿szych kosztów transakcyjnych,
wy¿szego ryzyka kursowego i ma-
kroekonomicznego. Ponadto przed-
siêbiorcy bêd¹ musieli ponie�æ kosz-
ty zwi¹zane z wprowadzeniem no-
wej waluty - mowa tutaj o kosztach
modernizacji operacji i us³ug banko-
wych, dostosowania systemów infor-
matycznych i programów rachunko-
wych. Ale po okresie przej�ciowym,
niew¹tpliwie godz¹cym w zasoby
portfeli, nasze firmy zyskaj¹, a obja-
wi siê to m.in. eliminacj¹ kosztów
transakcyjnych, ³atwiejszym dostê-
pem do kapita³u, przejrzysto�ci¹ cen
i us³ug, a tak¿e zniwelowaniem ry-
zyka kursowego oraz pozyskaniem
nowych klientów poprzez zwiêkszo-
ne mo¿liwo�ci eksportowe.

Podczas konferencji indywidu-
aln¹ porad¹ s³u¿yli zaproszeni repre-
zentanci banków i funduszy porêczeñ
kredytowych, a tak¿e fundacji wspie-
raj¹cych ma³e i �rednie przedsiêbior-

EURO  �  �za pan brat�
z walut¹ europejsk¹

stwa. Szkoda tylko, ¿e frekwencja
s³uchaczy by³a niewielka i tak ma³o
osób skorzysta³o z fachowej pomo-
cy. Miejmy nadziejê, ¿e kolejna kon-
ferencja, zaplanowana na 2 lipca, bê-
dzie cieszy³a siê wiêkszym zaintere-
sowaniem.

Zaproszeni profesjonali�ci omó-
wi¹ tym razem zagadnienia zwi¹zane
z programem PHARE 2002. Warto
skorzystaæ, zw³aszcza, ¿e terminy
sk³adania wniosków �goni¹�. Ju¿ dzi-
siaj serdecznie zapraszamy.

/isa/

M£ODZI EKOLODZY W PARKU
KRAJOBRAZOWYM
�GÓRA �W. ANNY�

W dniach 19-22 maja 2004 we W³o-
c³awku odby³ siê Fina³ Centralny
XXXIII Edycji Turnieju Budowla-
nego. Dariusz Mróz oraz Rafa³
Sznajder, uczniowie klasy drugiej
ZSZ po eliminacjach szkolnych w
grudniu 2003 i okrêgowych w Kê-
dzierzynie-Ko�lu w marcu 2004 r.,
zakwalifikowali siê do etapu central-
nego i reprezentowali nasz¹ szko³ê
w zawodzie malarz-tapeciarz.
Uczniowie w fina³owych elimina-
cjach mieli za zadanie rozwi¹zanie
testu  i zadania problemowego, a w
czê�ci praktycznej pomalowanie far-
bami - emulsyjnymi i olejnymi - �cian
w pomieszczeniu u¿ytkowym (czê�æ
korytarza w Zespole Szkó³ Budow-
lanych we W³oc³awku).
Nasi uczniowie uzyskali najwy¿sz¹
notê z zadania praktycznego, a w
ogólnej punktacji zajêli V miejsce
w skali kraju.
Do czê�ci teoretycznej Turnieju
uczniów przygotowa³ mgr Bogdan

Najlepsi w kraju tapeciarze-malarze?
To uczniowie ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich!

Sygidus, natomiast praktyczn¹ naukê
zawodu odbywaj¹ u p. Ewalda Pieg-
zy w Kro�nicy i u p. Andrzeja Kroka
w Kad³ubie.
Po zakoñczeniu prac uczniowie
uczestniczyli w wycieczce po W³o-
c³awku. W ostatnim dniu pobytu w
tym mie�cie odby³a siê uroczysta

akademia, na której og³oszono wyni-
ki turnieju w zawodach: stolarz, mu-
rarz, malarz-tapeciarz, posadzkarz,
instalator urz¹dzeñ sanitarnych.
Oprawê artystyczn¹ przygotowali
uczniowie w³oc³awskich szkó³ po-
nadgimnazjalnych, prezentuj¹c tañce
klasyczne oraz dyskotekowe.

Choæ dzia³alno�æ nowego za-
k³adu rozpocznie siê dopiero z po-
cz¹tkiem lipca br. - potrzeba jesz-
cze kilku tygodni na remont i ada-
ptacjê pomieszczeñ oraz za³atwie-
nie wszelkich formalno�ci zwi¹za-
nych z zatrudnieniem i uzyskaniem
stosownych zezwoleñ - to portfel
zamówieñ jest ju¿ do�æ spory. Fir-
ma planuje dostosowaæ  jeszcze
w tym roku do potrzeb specjal-
nych oko³o 700 samochodów ró¿-
nych marek, w�ród których domi-
nuje volkswagen, ale wiele jest te¿
mercedesów i fordów. Z tej ilo�ci
ok. 400 aut zostanie zabudowa-
nych w zak³adzie strzeleckim.

Jakich zamówieñ jest najwiê-
cej?

Szefowie firmy potwierdzaj¹ ¿e
struktura zamówieñ jest podobna,
jak co roku: 30 % stanowi¹ zamó-
wienia Poczty Polskiej, 30 % to zle-
cenia firm ochroniarskich, reszta
to zamówienia dla osób niepe³no-
sprawnych i zamówienia indywi-
dualne. Czas oczekiwania na re-
alizacjê zlecenia to dla pojedyn-
czych zamówieñ kilka dni, za� dla
zleceñ du¿ych kontraktowych
bywa ¿e jest to kilka do kilkuna-
stu tygodni. Przeróbka jednego
samochodu trwa 7 �10 dni, ale
przecie¿ nie wykonuje siê pracy

przy ka¿dym aucie oddzielnie, tyl-
ko równolegle � przy 10 lub na-
wet kilkunastu jednocze�nie.

A zatrudnienie? To przecie¿
kwestia, która w dobie szalej¹ce-
go bezrobocia mieszkañców regio-
nu interesuje szczególnie mocno,
je�li tylko widaæ szanse na nowe
miejsca pracy.

Aktualnie w salonie strzelec-
kim pracuje 11 osób, a do zak³adu
zabudów przyjêtych zosta³o 20,
które przechodz¹ aktualnie szko-
lenie i prowadz¹ prace adaptacyj-
ne w hali.

Planowane zatrudnienie za-
mknie siê liczb¹ oko³o 50 osób, w
lipcu bowiem zatrudnienie znaj-
dzie tu jeszcze kolejne 15 do 20
osób. P³ace z pewno�ci¹ s¹ atrak-
cyjne, bo jest to praca w systemie
akordowym, a wynagrodzenie za-
le¿y od wypracowanego zysku.

Na pytanie, jak kierownictwo
firmy ocenia wspó³pracê z w³adza-
mi miasta i udzielon¹ pomoc w za-
³atwianiu formalno�ci zwi¹zanych
z rejestracj¹ i zezwoleniami do-
puszczaj¹cymi uruchomienie fir-
my, a tak¿e u³atwienia dla przed-
siêbiorców rozpoczynaj¹cych tu
dzia³alno�æ, odpowied� jest lako-
niczna i jednoznaczna: pi¹tka z
plusem.

Piotr Koszyk

Pojazdy  specjalne
c.d. ze str. 3

Przedstawiciele instytucji finansowych i banków s³u¿yli rad¹ przedsiêbiorcom


