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Zespo³u Szkó³
w Strzelcach Op.

Przeczytaj!Nowa waga w DPS w Kad³ubie

Nie ukrywam, ¿e takie pytanie
nurtowa³o mnie przed spotkaniem z
nowym w³a�cicielem fabryki mebli w
Strzelcach Opolskich, Norbertem
Pyk¹. Ju¿ po pierwszych minutach
rozmowy by³em jednak ca³kowicie
przekonany, ¿e w grê wchodzi jedy-
nie pierwsza mo¿liwo�æ. Bo przy
zakupie takiej fabryki jak ta, zawsze
pozostaje �wiadomo�æ, ¿e poprzed-
ni w³a�ciciel, Opolskie Fabryki Me-
bli, pomimo poka�nego potencja³u
ekonomicznego, zmuszony by³ og³o-
siæ upad³o�æ i istnieje obawa, ¿e przy
obecnych realiach gospodarczych w
naszym kraju nawet najlepszy pro-
gram naprawczy nie daje nowemu
w³a�cicielowi 100% gwarancji pe³ne-
go sukcesu. Dlatego te¿ element od-
wagi przy podejmowaniu takiej de-
cyzji mia³ zapewne niebagatelne zna-
czenie. Potwierdza to zreszt¹ sam
zainteresowany.

- Ju¿ sam fakt, ¿e zdecydowa³em
siê na zakup tego zak³adu i powtórne
uruchomienie produkcji sprawi³, ¿e
warto�æ tego terenu wzros³a momen-
talnie, bo sta³ siê ponownie znacznie
bardziej atrakcyjny ni¿ wtedy, gdy
sta³ na nim nieczynny zak³ad. Naj-
lepszym dowodem - nag³e zaintere-
sowanie tym obiektem, a nawet przy-
leg³ym terenem, nowych kontrahen-
tów, równie¿ zagranicznych, oferuj¹-
cych znacznie wy¿sz¹ cenê. Czyli
mo¿na powiedzieæ, ¿e odwa¿na de-
cyzja ju¿ siê po czê�ci op³aci³a - kon-
kluduje N. Pyka. - Choæ oczywi�cie
nie po to kupi³em tê fabrykê, ¿eby j¹
teraz sprzedaæ i handlowaæ nierucho-
mo�ciami - zastrzega siê od razu nowy
w³a�ciciel, stwierdzaj¹c, ¿e ma wo-
bec niej okre�lone plany.

Nowy zak³ad do³¹czy³ do dwóch
innych, oleskich, wchodz¹cych w
sk³ad przedsiêbiorstwa pod nazw¹
�Meble Pyka�. Norbert Pyka nie jest
wiêc nowicjuszem w bran¿y meblar-
skiej i z pewno�ci¹ dzia³a z pe³n¹
�wiadomo�ci¹ konsekwencji ekono-
micznych takiego zakupu.

Odwa¿ny
biznesmen

czy zwyczajny
samobójca?

Od prawie roku, a dok³adnie od
maja 2003 roku makulatura i plastiki
z gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica
trafiaj¹ do Warsztatu Ekologicznego
utworzonego na terenie Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Kad³ubie. Tam nie-
pe³nosprawni mieszkañcy DPS zaj-
muj¹ siê ich dok³adn¹ segregacj¹, a na-
stêpnie sprzedaj¹ je do dalszego wy-
korzystania, recyklingu. W tym okre-
sie ³¹cznie zebrano 44798 kg odpa-
dów.

Pomys³ za³o¿enia pracowni po-
wsta³ na bazie programu ekolo-
gicznego ��rodowisko wspólnym
domem�, którego pomys³odawca-
mi s¹ Ireneusz i Halina Wielocha,

Projekt nie tylko wychodzi na-
przeciw potrzebom ekologii, tj.
zmniejszenia ilo�ci odpadów sk³ado-
wanych na wysypiskach, ale niesie
równie¿ istotn¹ pomoc podopiecz-
nym DPS, i to nie tylko materialn¹.

Dyrektor DPS, Teresa Bartosz-
czyk, mówi w³a�nie o celach niema-
terialnych projektu. Podstawowym
jest terapia i aktywizacja niepe³no-
sprawnych  mieszkañców DPS w Ka-
d³ubie, a tak¿e osi¹ganie satysfakcji z
faktu, ¿e mog¹ pracowaæ i wykony-
waæ pracê zbli¿aj¹c¹ ich do prawdzi-
wego ¿ycia.

Za� o celach materialnych tej pra-
cowni mówi³ I. Wielocha, opiekun
grupy warsztatowej: - to na pewno
oczyszczanie miasta ze �mieci u �ró-
d³a ich powstawania, a tak¿e pozy-
skiwanie dodatkowych  pieniêdzy na
zaspokajanie potrzeb wychowan-
ków, na np. grupow¹ wycieczkê, wy-
posa¿anie sal, czy drobne kieszon-
kowe.

Czynny udzia³ mieszkañców
Domu Pomocy Spo-
³ecznej w rozwi¹zy-
waniu lokalnych pro-
blemów ekologicz-
nych kszta³tuje w �ro-
dowisku lokalnym
pozytywny obraz
osoby niepe³no-
sprawnej, jako warto-
�ciowego i u¿yteczne-
go cz³onka spo³eczeñ-
stwa. W dodatku po-
³¹czenie celu ekolo-
gicznego i spo³eczne-
go dzia³a motywuj¹-
co na mieszkañców

powiatu skutecznie sk³aniaj¹c do se-
lektywnej zbiórki odpadów. W tym
celu DPS w Kad³ubie wraz z Przed-
siêbiorstwem Us³ug Komunalnych i
Mieszkaniowych w Strzelcach Op.
wyda³o ulotkê, która jeszcze moc-
niej w swojej tre�ci mobilizuje, by
nie paliæ w piecach plastików i ma-
kulatury, skoro mog¹ one byæ po-
nownie wykorzystane do produkcji
ró¿nych rzeczy.

W selekcjê odpadów  zaanga¿o-
wanych jest 13 doros³ych mieszkañ-
ców Domu Pomocy Spo³ecznej. -
Chodzimy jak do prawdziwej pracy,
pracujemy w godzinach od 8 do 15,
z przerw¹ na kawê i obiad - mówi z
du¿¹ satysfakcj¹ Krzysztof  Szyn-
klarz.

Odpady z tworzyw sztucznych
i makulatury  przekazywane s¹ nie-
odp³atnie na rzecz Warsztatu Ekolo-
gicznego przez Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych i Mieszkanio-
wych w Strzelcach Op., które pro-
wadzi zbiórkê odpadów na terenie
gminy Strzelce Opolskie i s¹siednich
miejscowo�ci i zapewnia jednocze-
�nie bezp³atny ich transport. W
warsztacie praca polega na selekcjo-
nowaniu ich. Nastêpnie belowane s¹
za pomoc¹ belownicy ORWAK. Ko-
lejny krok to wa¿enie.

- Do tej pory sporo czasu zaj-
mowa³o nam wa¿enie zbelowanych
ju¿ paczek za pomoc¹ odwa¿ników
- opowiada Ireneusz Wielocha. -
Dziêki nowej wadze, zakupionej
przez Starostwo Strzeleckie, której
oficjalnego przekazania dokona³ 31
marca Waldemar Gaida, cz³onek Za-
rz¹du Powiatu, praca idzie jak po
ma�le. Nowa elektroniczna waga to
ogromne usprawnienie naszej pracy
- kontynuuje I. Wielocha - teraz wy-
starczy tylko odczytaæ wagê i zapi-
saæ na oklejonej belce.

Pracownicy, jak i opiekunowie
Warsztatu skar¿yli siê jedynie na
podwórko przed warsztatami, na
które wysypywane s¹ �mieci przed
segregacj¹. Pokryte jest kamieniami i
z tego powodu - bardzo uci¹¿liwe w
utrzymaniu. Obecny tam W. Gaida
obieca³, ¿e plac pokryty zostanie
asfaltem i to w najbli¿szej przysz³o-
�ci.

Okazana pomoc zarówno Urzê-
du Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich jak i starostwa powiatowego
sprzyjaæ bêdzie dalszemu rozwojo-
wi Warsztatu Ekologicznego przy
DPS w Kad³ubie J.G.

Uwaga Przedsiêbiorcy!

W zwi¹zku ze zmianami ustawy o podatku VAT informujemy,
¿e w Urzêdzie Skarbowym lub na stronie
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

mo¿na pobraæ formularze VAT-R i VAT R/UE.

Rejestracja zg³oszeñ w Urzêdzie Skarbowym
rozpocznie siê ju¿ od 13 kwietnia br.

Strategia - s³owo, mówi¹c po-
tocznie, oklepane, wyprane ze
znaczenia. Wci¹¿ s³yszymy o
strategiach tego czy tamtego, o
planach strategicznych itp. A je-
dyne co siê z tym kojarzy to gru-
be ksiêgi dokumentów, które
trudno zrozumieæ i powi¹zaæ z
rzeczywisto�ci¹. Wiêc czy stra-
tegia jest do czego� potrzebna?

Strategia powinna byæ rodza-
jem planu wskazuj¹cego co jest
najwa¿niejsze i jak to osi¹gn¹æ. To
samo robi ka¿dy z nas w domu.
Chcemy mieæ nowy dom, auto,
pojechaæ na wakacje, wys³aæ dzie-
ci na dodatkowe lekcje jêzyka ob-
cego, co tydzieñ pój�æ do kina czy
teatru i jeszcze co� od³o¿yæ. Praw-
dziwy koncert ¿yczeñ! No i zde-
rzenie z rzeczywisto�ci¹ � nie staæ
nas na realizacjê wszystkich pla-
nów równocze�nie. Wiêc wybie-
ramy to, co dla naszej rodziny naj-
wa¿niejsze, gromadzimy na to
�rodki, czynimy przygotowania,
co jaki� czas sprawdzamy o ile je-
ste�my bli¿ej upragnionego celu.

Powstanie Strategia
Rozwoju Powiatu

Wynika z tego, ¿e z grubsza
bior¹c strategia nie jest niczym
niezwyk³ym, a jedynie lepszym lub
gorszym zapisem tego, co jest dla
nas najwa¿niejsze i jak zamierza-
my to zrobiæ.

Nie powinno wiêc dziwiæ, ¿e
Rada Powiatu pomimo braku ta-
kiego ustawowego obowi¹zku (w
przeciwieñstwie do gmin i woje-
wództw) podjê³a decyzjê o opra-
cowaniu strategii rozwoju powia-
tu strzeleckiego. Powo³ano ju¿ do
¿ycia komisje dora�n¹ do jej przy-
gotowania. O�mioosobowa komi-
sja pod przewodnictwem radnej
Anieli Melson ma za zadanie nad-
zorowaæ i wstêpnie opiniowaæ
propozycje przygotowywane na
kolejn¹ sesjê Rady Powiatu. Je�li
Rada zgodzi siê z zaprezentowa-
nymi za³o¿eniami, przyjdzie pora
na konsultacje spo³eczne. Mówi¹c
wprost, zapytamy o zdanie Pañ-
stwa. Poprosimy o opinie i propo-
zycje, które sprawi¹, ¿e bêdzie to
strategia nie urzêdników czy poli-
tyków, ale nas wszystkich - miesz-
kañców powiatu.
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