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12 maja 2004 r. odby³a siê poza-
planowa sesja Rady Powiatu Strze-
leckiego, która zosta³a zwo³ana na
wniosek 6 radnych reprezentuj¹cych
nastêpuj¹ce ugrupowania: Sojusz Le-
wicy Demokratycznej, Mniejszo�æ
Niemieck¹ i Prawicê Ziemi Strzelec-
kiej. Sesja po�wiêcona by³a w ca³o�ci
wyja�nieniu zdarzenia polegaj¹cego na
usuniêciu god³a pañstwowego z bu-
dynku Starostwa w dniu 30 kwietnia
2004 r.

Roman Maj � przewodnicz¹cy
Klubu Radnych SLD - w swym wy-
st¹pieniu poinformowa³, i¿ zdaniem
wnioskodawców Starosta Gerhard
Matheja dopu�ci³ siê profanacji obiek-
tu publicznego i zbezczeszczenia go-
d³a Pañstwa Polskiego, a tym samym
naruszy³ art. 28 ust. 4 Konstytucji
RP oraz art. 1 ust. 3 ustawy o godle,
barwach i hymnie RP, a tak¿e pope³-
ni³ przestêpstwo przeciwko Rzeczy-
pospolitej Polskiej z art. 137 § 1 Ko-
deksu Karnego.

Nieobecny Starosta Gerhard Ma-
theja z³o¿y³ pisemne o�wiadczenie,
które odczyta³ na sesji Przewodnicz¹-
cy Rady. Starosta o�wiadczy³ w nim,
i¿ nie wyda³ ¿adnego polecenia o zdjê-
ciu god³a pañstwowego, a fakt ten po-
wsta³ w wyniku niedopatrzenia pra-
cownika Starostwa. Uznaj¹c podanie
siê do dymisji rozwi¹zaniem zbyt
prostym, a równocze�nie - przyzna-
niem siê do winy umy�lnej, czemu sta-
nowczo zaprzeczy³, G. Matheja pod-
da³ siê ocenie Rady.

W dyskusji jako pierwszy g³os
zabra³ radny Tadeusz ¯elazny, który
zakwestionowa³ celowo�æ umieszcze-
nia na tablicy z nazw¹ urzêdu nazwy
�Gross Strehlitz� (co oznacza �Wiel-
kie Strzelce�), a nie z urzêdow¹ nazw¹
miejscowo�ci. Rada przyjê³a uwagi

radnego i zobowi¹za³a siê do spraw-
dzenia prawid³owo�ci tego zapisu.

Nastêpnie g³os zabrali go�cie:
Pawe³ Kocieniewski, pose³ Ryszard
Czarnecki (Samoobrona), przedsta-
wiciele: Ligi Polskich Rodzin, Prawa
i Sprawiedliwo�ci oraz M³odzie¿y
Wszechpolskiej, którzy w sposób
jednoznaczny potêpili decyzjê o
zdjêciu god³a pañstwowego z budyn-
ku Starostwa.

W dalszej czê�ci obrad wnioski o
odwo³anie Starosty z³o¿yli kolejno:
Klub Radnych MN i Klub Radnych
SLD.

Jan Bogusz � reprezentant SZS
zaapelowa³ do Rady o podjêcie dzia-
³añ maj¹cych na celu wyci¹gniêcie
konsekwencji wobec Starosty.
Zgodnie z procedur¹, Przewodnicz¹-
cy Rady skierowa³ zg³oszone wnio-
ski do Komisji Rewizyjnej celem za-
opiniowania.

W zwi¹zku z pisemnym zrze-
czeniem siê mandatu radnego Powia-
tu Strzeleckiego przez Gerharda Ma-
thejê, Rada 19 g³osami �za� przy 1
�wstrzymuj¹cym siê� podjê³a uchwa-
³ê o wyga�niêciu jego mandatu.

Henryk Paw³owski wnioskowa³,
w celu unikniêcia dodatkowych kosz-
tów zwi¹zanych ze zwo³aniem ko-
lejnej pozaplanowej sesji, aby sesja
zaplanowana na 26 maja zosta³a prze-
suniêta na czerwiec, zgodnie z termi-
nem przewidzianym dla trybu odwo-
³ania starosty. Rada przychyli³a siê
do tego wniosku, w zwi¹zku z czym,
po uzgodnieniu z wnioskodawc¹
ustalono, i¿ najbli¿sza sesja, na któ-
rej zapadnie rozstrzygniêcie w spra-
wie wniosków o odwo³anie Starosty
odbêdzie siê w �rodê 16 czerwca
2004 r.

I.S.

Sesja Rady Powiatu

Dyrektor Jan Wróblewski mówi:
- Ubolewam nad faktem, ¿e takie
zdarzenie, jak �wyciek� tematów, w
ogóle mia³o miejsce. Powtórzenie eg-
zaminu dla szko³y stanowi pewne
utrudnienie, przy czym dla nas jest
to wy³¹cznie problem natury organi-
zacyjnej, z którym sobie poradzimy.
Natomiast dla m³odzie¿y oczywi�cie
s¹ to dodatkowe stresy i du¿e obci¹-
¿enie psychiczne. Sta³o siê �le. Ma-
turzy�ci s¹ rozczarowani - takie ich
opinie pojawi³y siê na ³amach prasy i
w telewizji. Nie mo¿na siê temu dzi-
wiæ. A jednak w naszej szkole obecn¹
sytuacjê przyjmuj¹ z du¿¹ wyrozu-
mia³o�ci¹; wysoce niezadowolonych
u nas nie by³o. Dlatego te¿ jestem pe-
³en podziwu dla uczniów i dla ich po-
stawy.

Martwi mnie te¿, ¿e pojawi³y siê
� bardzo nieodpowiedzialne � has³a
wzywaj¹ce do zbojkotowania po-
wtórnego egzaminu maturalnego. S¹
przecie¿ pewne regulaminy i proce-
dury, które musz¹ byæ dotrzymane.
M³odzie¿ powinna sobie u�wiado-
miæ, ¿e nieprzyst¹pienie do egzami-
nu dojrza³o�ci zamyka jej drogê do
podjêcia studiów.

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Mieszka I w Zawadzkiem do
matury dopuszczono 85 osób; jedna
z nich nie przysz³a na egzamin. Zde-
cydowana wiêkszo�æ, podobnie jak i
w innych szko³ach, wybiera³a miê-
dzy tematem pierwszym lub drugim;
cztery osoby wybra³y temat czwar-
ty, natomiast trzeci w ogóle nie wzbu-
dzi³ zainteresowania. Szesna�cie osób
zdecydowa³o siê na matematykê jako
przedmiot do wyboru.

Dyrektor Ryszard Pagacz rów-
nie¿ jest zdania, ¿e kurator opolski
podj¹³ jedyn¹ mo¿liw¹ w zaistnia³ej
sytuacji decyzjê.
� Nie mo¿na by³o post¹piæ inaczej,

gdy bardzo du¿o osób wiedzia³o, ja-
kie bêd¹ tematy i mia³o je przygoto-
wane. Rozumiem jednak ogromne
rozgoryczenie m³odzie¿y. Spotykam
siê z uczniami i znam ich opinie.
W�ród uczniów widoczne s¹ dwie
grupy: czê�æ martwi siê, ¿e musi pi-
saæ drugi raz, natomiast inni odczu-
waj¹ satysfakcjê z faktu, ¿e tym, któ-
rzy mieli przygotowane tematy, wca-
le siê �nie upiek³o�.

Smuci mnie, ¿e i tak podgrzan¹
atmosferê podsycaj¹ doro�li opinia-
mi wyra¿anymi w prasie, radiu i te-
lewizji. Teraz przecie¿ powinno siê
zadbaæ o wyciszenie nastrojów, a
uczniowie powinni sobie u�wiado-
miæ, ¿e matura to taka wiêksza kla-
sówka. Niejedn¹ pisali, a wiêc i tê
napisz¹ powtórnie. Na studiach tez
bêd¹ zdawali niejeden egzamin.

Co do kwestii, ile osób ponow-
nie bêdzie pisaæ maturê z polskiego:
musz¹ przyst¹piæ do niej wszyscy,
którzy wybrali jeden z dwóch pierw-
szych tematów, natomiast ci, którzy
wybrali temat czwarty � nie pisz¹.
Matematykê natomiast musz¹ po-
wtórzyæ wszyscy.

W Zespole Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem do matury przyst¹-
pi³o 51 abiturientów ucz¹cych siê w
systemie dziennym i 33 � w syste-
mie wieczorowym. Powtórny egza-
min dotyczy tylko tych dziennych i
tylko jêzyka polskiego. Jako ¿e nikt
nie podj¹³ tematu trzeciego i czwar-
tego � ponowne podej�cie do egza-
minu czeka wszystkich.

Marian Pudo, dyrektor ZSZ w
Zawadzkiem jest podobnego zdania,
co moi poprzedni rozmówcy. � W
sytuacji, gdy dosz³o do przecieków
tematów � jedynym rozs¹dnym wyj-
�ciem jest powtórzenie matur. Dlate-
go w pe³ni zgadzam siê z decyzj¹
podjêt¹ przez ministra o�wiaty.

M. Górka

Matura � do powtórki

Na zaproszenie Urzêdu Marsza³-
kowskiego 5 maja do Starostwa Strze-
leckiego przybyli lokalni przedsiêbior-
cy w celu konsultacji spo³ecznych Re-
gionalnej Strategii Innowacji  woje-
wództwa opolskiego na lata 2004-2013.
W podobny sposób konsultacje odby-
waj¹ siê w pozosta³ych powiatach
Opolszczyzny.

Samorz¹d województwa, wycho-
dz¹c naprzeciw potrzebom i wymogom
stawianym podmiotom gospodarczym,
opracowuje regionaln¹ strategiê w ra-
mach V Programu Ramowego Badañ,
Rozwoju Technologicznego i Prezen-

Konsultacje spo³eczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji

Firma innowacyjna
� firm¹ konkurencyjn¹

tacji Unii Europejskiej.
Projekt strategii zaprezentowa³ Bog-
dan Tomaszek, cz³onek zespo³u redak-
cyjnego. Przekonywa³ on przedsiêbior-
ców o istotnej roli innowacyjno�ci �
jako czynnika aktywizuj¹cego rozwój
firmy. Podkre�la³  tak¿e znaczenie
wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwa-
mi i instytucjami naukowo-badawczy-
mi. W drugiej czê�ci spotkania przed-
stawiciel Agencji Rozwoju Opolszczy-
zny przedstawi³ mo¿liwo�ci wykorzy-
stania funduszy strukturalnych przez
firmy.

/K.O/

Od 1988 roku �wiatowa Organiza-
cja Zdrowia (WHO) organizuje 31 maja
�wiatowy Dzieñ bez Tytoniu, a Polska
od pocz¹tku uczestnicy w realizacji za-
dañ z tym zwi¹zanych. W tegorocz-
nych obchodach has³em przewodnim
bêdzie �Tytoñ a ubóstwo�. Sk¹d takie
zestawienie? � otó¿ z badañ wynika, ¿e
u¿ywanie tytoniu przyczynia siê do 5
milionów przedwczesnych zgonów
rocznie, zatem generalizuj¹c, powodu-
je wzrost ubóstwa. Ponadto coraz czê-
�ciej statystyki dowodz¹, ¿e biedniejsi
coraz czê�ciej siêgaj¹ po papierosa. Nie-
jednokrotnie koszt kupionych przez
nich wyrobów tytoniowych siêga na-
wet 5% domowego bud¿etu, a to przy-
czynia siê do zmniejszenia rodzinnych
�rodków na ¿ywno�æ i edukacjê dzieci.
A jak wiadomo jedna paczka papiero-
sów przeciêtnej marki kosztuje wcale
niema³o. Aby móc sobie na ni¹ pozwo-
liæ przeciêtny robotnik musi pracowaæ:
na Tajwanie � 9 minut, w Korei � 17
minut, w USA- 20 minut, a w Anglii i w
Polsce a¿ � 40 minut.

W globalnym wymiarze szacuje siê,
¿e obszar przeznaczony pod uprawy ty-
toniu móg³by wy¿ywiæ 10-20 milionów
osób na �wiecie, dodatkowo nak³ady
ponoszone na te uprawy przewy¿szaj¹
znacznie koszty zwi¹zane z upraw¹ fa-
soli czy kukurydzy. Tytoñ wymaga
3000 godzin roboczych na ka¿dy hek-
tar uprawy, podczas gdy fasola tylko

¯yjmy bez
�dymka nikotynowego�

nie tylko 31 maja
298 godzin, a kukurydza 265. To tylko
nieliczne czynniki, które � poza prze-
s³ankami zdrowotnymi - przemawiaj¹
za kampani¹ antynikotynow¹. Tym to
istotniejsze, ¿e analiza stosunku kosz-
tów i efektów polityki antynikotyno-
wej wykazuje znacznie wy¿szy dodatni
bilans w porównaniu z innymi inter-
wencjami medycznymi w�ród palaczy.

Zatem do dzie³a! 31 maja
w³¹czmy siê w ogólno�wiatow¹
akcjê na rzecz zwalczania kon-
sumpcji wyrobów tytoniowych.
Mo¿emy wzi¹æ równie¿ udzia³ w ogól-
nopolskim konkursie �Rzuæ palenie
razem z nami�, maj¹cym na celu prze-
konanie jak najwiêkszej rzeszy osób
pal¹cych do porzucenia na³ogu. Kupo-
ny konkursowe bêd¹ rozpowszechnia-
ne m.in. przez placówki s³u¿by zdro-
wia, sanitarno-epidemiologiczne, o�wia-
towe, Pocztê Polsk¹ oraz przez media.
Pozwól swoim p³ucom oddychaæ
swobodnie i to bez miêtowej gumy
do ¿ucia z reklam!!!

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej:

www.promocjazdrowia.pl
Ci natomiast, którzy my�l¹

o zerwaniu z na³ogiem, mog¹
skorzystaæ z Telefonicznej
Poradni Pomocy Pal¹cym

pod nr 0 801-108-108.

III EURO AKADEMIA
LOKALNEGO BIZNESU

III konferencja z tego cyklu, po-
�wiêcona zmianom w ustawie o podat-
ku VAT, przyci¹gnê³a do sali narad Sta-
rostwa Strzeleckiego w dniu 7 maja wie-
lu zainteresowanych tematem przed-
siêbiorców.

Prezentacji i usystematyzowania
zagadnieñ dotycz¹cych zmian w pol-
skim ustawodawstwie w zwi¹zku z inte-
gracj¹ Polski z UE i harmonizacj¹ pol-
skiego prawa w tym zakresie, dokona³a
pani Bo¿ena Kaleta � Naczelnik Opol-
skiego Urzêdu Skarbowego.

Mimo ¿e wyk³ad trwa³ trzy godzi-
ny - okaza³o siê, ¿e nie wyczerpa³
wszystkich w¹tpliwo�ci przedsiêbior-
ców, bowiem pytañ i rozwa¿añ zwi¹za-
nych z interpretacj¹ nowej ustawy by³o
wiele.

Pani Naczelnik opolskiego US oba-
wia siê wielu strat dla bud¿etu pañstwa
w zwi¹zku z niezrozumieniem nowej
ustawy o VAT. Przyzna³a, ¿e rozumie
obawy przedsiêbiorców oraz ksiêgo-
wych, którzy w swoich firmach spoty-
kaj¹ siê na co dzieñ z wieloma ró¿nymi
sytuacjami i przypadkami podatkowy-
mi. Jeszcze wci¹¿ ustawodawcy tworz¹c
prawo, staraj¹ siê utrudniaæ ¿ycie przed-
siêbiorcom, nie wspominaj¹c o tym, i¿
prawo to wchodzi bez wymaganego
dwutygodniowego vacatio legis. Ozna-
cza to, i¿ znajomo�æ nowej ustawy o
podatku VAT bêdzie z marszu wymaga-
na od przedsiêbiorców przez urzêdy
skarbowe.

/k.o./

Wszystkie funkcjonuj¹ce
rze�nie, zak³ady masarskie i mle-
czarnie musia³y dostosowaæ siê do
standardów stawianych producen-
tom na unijnym rynku. Terminem
�zero� by³ 1 maja.  Pisali�my ju¿ o
firmach masarskich rodzin Ploch
i Neuman. Ci byli pierwsi, ale nie
jedyni przecie¿.

Jak dzi� przedstawia siê ogól-
na sytuacja w powiecie? � z takim
pytaniem zwróci³am siê do Powia-
towego Lekarza Weterynarii An-
drzeja Szoty.

- Zacznijmy od ubojni byd³a. Na
naszym terenie nie ma obecnie ¿ad-
nej. Wysokie wymagania stawiane
takim ubojniom, ze wzglêdu na za-
gro¿enie BSE, spe³nia tylko kilka na
terenie ca³ego województwa opol-
skiego. By³a wprawdzie propozycja,
by PSS w Strzelcach Op. przymie-
rzy³ siê do modernizacji, bo w³a�ci-
wie tylko ten zak³ad spe³nia³ warun-
ki obszarowe i lokalowe, ale dosto-
sowanie siê do wymagañ wi¹za³oby
siê z poniesieniem bardzo wysokich
nak³adów na inwestycje - rzêdu kilku
milionów z³otych. W efekcie do tego
nie dosz³o.

Mamy natomiast kilka ubojni
trzody chlewnej i przetwórni miêsa
(PSS w Strzelcach Op., zak³ady pañ-
stwa Ploch w Staniszczach Wielkich
i Neuman w Piotrówce oraz Brol w
Zawadzkiem) i jedn¹ ubojniê drobiu
(Prus w ¯êdowicach), mog¹ce pro-
dukowaæ na ca³y kraj oraz zak³ady
wyznaczone do sprzeda¿y bezpo-
�redniej: GS Strzelce Opolskie, za-
k³ad Mróz w Kad³ubie oraz Golec w
Boryczy.

W GS Strzelce Opolskie sytuacja
nied³ugo siê zmieni. Ma tu powstaæ
nowy zak³ad: s¹ plany, s¹ pieni¹dze,
brak tylko jednego zezwolenia. Gdy
ju¿ wszystkie formalno�ci zostan¹
za³atwione i inwestycja zostanie uru-
chomiona, GS przeniesie rozbiórkê i
przetwórstwo miêsa do Rozmierki.

Plany modernizacyjne ma rów-
nie¿ zak³ad Pyka w Jemielnicy, któ-
ry nie zd¹¿y³ do koñca kwietnia z
dostosowaniem ubojni.

Natomiast mleczarnia w Kad³u-
bie po 1 maja mo¿e produkowaæ
wy³¹cznie mleko foliowane � w ilo-
�ci 500 tysiêcy litrów na rok. Nie ma
na razie zezwolenia na produkcjê jo-
gurtów owocowych ani innych prze-
tworów. We wrze�niu bie¿. roku, po
zakoñczeniu inwestycji, produkowa-
ny tu asortyment bêdzie móg³ zostaæ
znacznie rozszerzony. Ta mleczarnia,
podobnie jak i trzy wytwórnie ser-
ków w naszym powiecie (w Spóro-
ku i dwie w £aziskach) równie¿ mog¹
swoje wyroby sprzedawaæ na tere-
nie ca³ego kraju.
- Wymogi stawiane przez UE rze�-
niom, zak³adom masarskim oraz mle-
czarniom s¹ wysokie � mówi A. Szo-
ta. � Wszyscy, którzy chcieli im spro-
staæ, na dobr¹ sprawê powinni za-
cz¹æ my�leæ o zmianach i moderniza-
cji swoich zak³adów ju¿ w 1999 roku.
Niestety, sporo firm zwleka³o, inni
nie mieli wystarczaj¹cych �rodków.
A przecie¿ rze�nicy mogli dogadaæ
siê z sob¹ � po³¹czyæ �rodki i si³y i
zrobiæ co� wspólnie. Gdyby na przy-
k³ad nawet trzy lata temu przymie-
rzyli siê do takich tematów � uda³o-
by siê doprowadziæ do sfinalizowa-
nia przedsiêwziêcia.

m.g.

Nie wszyscy
zd¹¿yli
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