
Konkurs zakończony Szanowni Państwo!
Od stycznia br. ruszyliśmy z akcją bezpłatnych konsultacji dla firm 
zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych.

W intemecie zamieszczamy ankietę, która pozwoli nam uściślić Państwa 
potrzeby w zakresie informacji.

Zachęcamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców powiatu strzelec
kiego.

Liczymy na udział w ankiecie - na Państwa odpowiedzi czekamy do końca 
stycznia.

Przeczytaj!

* Jak przygotować 
wniosek o dotację?

* Ofert pracy!!!
* Rok za nami...
* Co załatwisz w sta

rostwie?

Zachorujesz wieczorem
- szukaj pomocy w szpitalu

Na początku roku, jeszcze przed zakończeniem negocjacji 
Narodowego Funduszu Zdrowia z lekarzami zrzeszonymi w 
Porozumieniu Zielonogórskim, na kilka dni strzelecki szpital 
przejął funkcje POZ.

Dziś robi to również - od godz. 18.00.
Wynegocjowane bowiem z NFZ przez lekarzy rodzin

nych warunki nie obejmują świadczenia przez nich nocnej 
opieki ambulatoryjnej ani nocnej opieki wyjazdowej. Tak więc, 
jeśli złapie nas grypa czy jakaś inna przypadłość w godzinach 
wieczornych, nie zostaje nam nic innego, jak udać się na izbę 
przyjęć w szpitalu lub wezwać pogotowie - w naprawdę po
ważnych przypadkach.

Konkurs na „Najpiękniej przystrojoną posesję powiatu w okresie Świąt 
Bożonarodzeniowych”, po raz piąty zorganizowany przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego i redakcję Strzelca Opolskiego, został rozstrzygnięty po dwu
dniowej (5 i 6 stycznia) lustracji posesji zgłoszonych przez gminy do finału. 
Warto podkreślić, iż powiatowa komisja celowo odwiedzała domostwa wie
czorem, aby móc zobaczyć kompozycje w porze, w której z uwagi na oświe

tlenie prezentują się w całej swej 
krasie. Ich urok potęgowała zimo
wa aura.

Jury kierowało się następują
cymi kryteriami: ogólny wyraz ar
tystyczny, oryginalność propono
wanej kompozycji oświetlenia, 
wielość i różnorodność zastosowa- • 
nych elementów dekoracyjnych, 
wykorzystanie istniejących ele
mentów architektoniczno-przyrod- 
niczych, wielkość terenu objętego

iluminacją, stopień wykorzystania symboliki Świąt Bożego Narodzenia i No
wego Roku oraz wkład pracy, wniesiony w przygotowanie kompozycji.

Warto dodać, że wszystkie gminy zgłosiły akces do konkursu, jedynie w 
Zawadzkiem nikt z mieszkańców nie był nim zainteresowany, mimo iż niektó
re posesje mogły z powodzeniem stanąć w konkursowe szranki.

Komisja zachwycona była wielkościami kompozycji, różnorodnością za
stosowanych elementów oraz technik oświetlenia.
- Moja rodzina przystraja 
naszą posesję w kilku eta
pach, ze względu na ilość 
lampek. Jest ich tak dużo, że 
po pierwsze nie dalibyśmy 
rady zrobić dekoracji za jed
nym zamachem, a po drugie - 
staramy się ją tworzyć zgod
nie z kolejnością wydarzeń w 
adwencie. Najpierw pojawia 
się Mikołaj, sanie z reniferem, 
a na samym końcu dopiero 
szopka... - mówiła pani Róża 
Moj z Kadłuba.
Komisja powiatowa spotkała się 7 stycznia br., by podsumować skrzętnie 
zanotowane oceny i wyłonić ostatecznie zwycięzców.
Kto wygrał w tym roku?

Laureatami I miejsca zostali państwo Maria i Zygfryd Mróz z Szymi- 
szowa, II miejsce zajął pan Rudolf Świerc ze Staniszcz Wielkich, zaś III 
miejsce zajęli państwo Róża i Jerzy Moj z Kadłuba.

Ponadto jury konkursu wyróżniło kilka posesji. W taki sposób uhonoro
wani zostali: Monika i Marian Czyrni z Grodziska, Herbert Korzonek ze 
Staniszcz Małych, Jerzy Cieślik z Centawy, Maria Paczuła z Sieronio- 
wic, Gerda i Wilhelm Rudner z Starego Ujazdu, Wiesława Karwot z 
Dolnej, Jerzy Kampa z Otmic.
Oficjalne zakończenie konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu, na którym 
zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Gospodarzem będzie sołectwo, z 
którego pochodzi zwycięzca, czyli w tym roku będzie to Szymiszów, gmina 
Strzelce Opolskie.

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!

Rok za nami, rok przed nami
Przełom roku to dobra okazja do podsumowań osiągnięć 
i niepowodzeń. Stawiamy plusy i liczymy minusy, zarówno 
w prywatnym życiu, ale i zawodowym. To, co dobre, 
będziemy wspominać miło, to, co złe, chcielibyśmy jak 
najszybciej zapomnieć, ale... niestety, koniec roku nie jest 
granicą, za którą znikają trudności.

Dlatego do wójtów i burmistrzów gmin powiatu strze
leckiego zwróciłam się z pytaniem, jak oceniają miniony 
rok w swoich gminach i z jakimi'problemami nie chcieliby 
się zetknąć w roku bieżącym.

Józef Kotyś, burmistrz gminy Kolonowskie pozytywnie ocenia rok, któ
ry minął, choć brak jeszcze pełnej informacji o wykonaniu budżetu, przede 
wszystkim o wpływach z podatku od osób fizycznych. Przygotowano nato

miast rozpoczynające się bardzo duże inwestycje - kanalizację i oczyszczalnię 
ścieków (właśnie ogłoszono przetargi). To największe inwestycje w historii 
Kolonowskiego. Przewidziane do realizacji w łatach 2004-2005 kosztować 
będąok. 14 min zł, czyli tyle, ile wynoszą połączone dwa roczne budżety tej 
gminy! Udało się sięgnąć po fundusz PHARE, zapewniono też ich finansowa
nie z innych źródeł.
Jest więc się czym cieszyć, a jednak rozpoczęty niedawno rok budzi wiele 
obaw.
- Boję się ciągłego „dołowania” samorządów. Z roku na rok mamy mniej pienię
dzy, a zadania cedowane przez państwo na gminy rosną. Podam tylko trzy 
przykłady dodatkowych obciążeń gminnych budżetów. Oświetlenie dróg wo
jewódzkich i powiatowych, do ubiegłego roku refundowane przez wojewodę, 
przeszło do zadań gmin. Rocznie pochłonie to ok. 130 tysięcy złotych z nasze
go budżetu. Podobnie jest z dodatkami rodzinnymi dla osób w trudnej sytuacji 
materialnej: obowiązek ich wypłaty również przerzucono na gminy. Kolejny 
przykład: jeśli skierujemy kogoś do domu pomocy społecznej - gmina musi 
pokryć 100 procent kosztów utrzymania tej osoby. To nie wszystkie nowości, 
jakimi nas w tym roku „obdarował” rząd, a ja mogę tylko zapytać: gdzie są 
granice finansowych możliwości gmin?!

Tadeusz Kauch, burmistrz gmi
ny Ujazd, mówi krótko: rok 

2003 był bardzo dobry dla gminy. Na
prawdę jednak nie chciałbym, by po
wtórzyła się sytuacja, z jaką mieli
śmy do czynienia przy inwestycji w 
Jaryszowie. W trakcie jej realizacji 
firma budowlana splajtowała, a my 
musieliśmy wszystko układać na 
nowo. Udało się rzecz całą zakończyć 
pozytywnie, choć z pewnym pośli
zgiem, wołałbym jednak nie doświad
czać podobnych przypadków w roku 
2004. Życzyłbym sobie również 
większej stabilizacji dla gmin od sta
nowiących prawo w naszym kraju. 
Nowości jest tyle, że urzędy gmin 
mają problemy ze śledzeniem ich 
wszystkich na bieżąco. Chciałbym 
również, by samorządy miały lepsze 
warunki finansowe. Gminne budże
ty są już i tak napięte, a ciągle do
chodzą nowe zadania. Po naszej ka
dencji przyjdą następcy i zaczną nas 
rozliczać z wykorzystania funduszy 
unijnych. Żeby można się było o nie 
ubiegać, trzeba mieć część własnych 
środków na realizację projektu. Na
sza gmina jest na szczęście w takiej 
sytuacji, że mamy takie możliwości, 
ale są takie samorządy, które ich nie 
mają.

dok. na str. 4
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Świąteczne granie

Jak co roku strzelczanie ofiarnie wspomagali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo
cy. Zebrano 43 tysięcy złotych. To nie wszystko — doliczyć trzeba będzie wpływy ze 
sprzedaży wystawionych na aukcję przedmiotów.

Ekojuniorzy
18 grudnia ub.r. w sali 

narad starostwa podsumo
wano tegoroczne konkur
sy o charakterze ekologicz
nym: II edycję Konkursu 
Zbiórki Butelek Plastiko
wych PET i IV edycję Kon
kursu Zbiórki Puszek Alu
miniowych, wyłoniono 
również laureatów konkur
su plastycznego, tematycz
nie nawiązującego do tych 
zbiórek:

Zwycięzcami Konkursu Zbiórki Butelek Plastikowych PET zostali: I miej
sce - Publiczne Przedszkole w Raszowej, II miejsce - Publiczna Szkoła Pod
stawowa w Błotnicy Strzeleckiej Filia w Warmątowicach, III miejsce - Szkoła 
Filialna w Sieroniowicach

Zwycięzcy Konkursu Zbiórki Puszek Aluminiowych: I miejsce - Publicz
ne Przedszkole w Raszowej, II miejsce - Publiczne Przedszkole w Łąkach 
Kozielskich, III miejsce -Szkoła Filialna w Sieroniowicach.

Zwycięzcy Konkursu Plastycznego:
W kategorii: Przedszkola
I miejsce - Adrianna Szymków z Publicznego Przedszkola nr 8 w Strzel

cach Opolskich
II miejsce - Dominika Goraj z Publicznego Przedszkola w Łąkach Ko

zielskich
III miejsce - Marcelina Lipińska z Publicznego Przedszkola nr 9 w Strzel

cach Opolskich
W kategorii: Szkoły
■ miejsce - Tomasz Wacławek z Pu

blicznej Szkoły Podsta
wowej w Staniszczach 
Małych - Spór oku, II 
miejsce - Fabian Gro
ch la z Publicznej Szko
ły Podstawowej H’ Sie
roniowicach,

III miejsce - Dominik Palek z Pu
blicznej Szkoły Podsta
wowej H’ Staniszczach 
Małych -Spóroku

Wszyscy laureaci, a także osoby do
datkowo wyróżnione otrzymali nagro
dy rzeczowe ufundowane ze środków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej.

/Isa/

POWIATOWY RZECZNIK 
KONSUMENTÓW INFORMUJE

W 2004 roku Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował strony w 
każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, a także co drugi 

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00.
Poniżej podane są szczegółowe dni pracy Rzecznika Konsumentów 

w poszczególnych miesiącach 2004 roku.

Styczeń : 05; 06; 08; 13; 15; 19; 20; 22; 27; 29;
Luty : 02; 03; 05; 10; 12; 16; 17; 19; 24; 26;
Marzec : 01; 02; 04; 09; 11; 15; 16; 18; 23; 25; 29; 30;
Kwiecień: 01;06;08; 13; 15; 20;22; 26; 27;29;
Maj : 04; 06; 10; 11; 13; 18; 20; 24; 25; 27;
Czerwiec: 01; 03; 07; 08; 15; 17; 21; 22; 24; 29;
Lipiec: 01;05;06;08; 13; 15; 19;20; 22; 27;29;
Sierpień : 02; 03; 05; 10; 12; 16; 17; 19; 24; 26; 30; 31;
Wrzesień : 02; 07; 09; 13; 14; 16; 21; 23; 27; 28; 30;
Październik :05; 07; 11; 12; 14; 19; 21; 25; 26; 28; 
Listopad : 02; 04; 08; 09; 16; 18; 22; 23; 25; 30;
Grudzień : 02; 06; 07; 09; 14; 16; 20; 21; 23; 28; 30;

Dariusz Steń ko

Poznaj swoich dzielnicowych
POSTERUNEK POLICJI W LEŚNICY

Obejmuje obszarem działania Miasto i Gminę Leśnica oraz Miasto i Gminę 
Ujazd Śląski.
Siedziba Posterunku w Leśnicy (budynek UMiG) - tel. 4615222
Kierownik Posterunku - st. asp. Sławomir Sokołowski, przyjmuje w sprawach 
skarg i wniosków:

w siedzibie w Leśnicy - wtorki w godz. 13.00- 15.00
w siedzibie dzielnicowych w Ujeździe - czwartki w godz. 9.00 - 10.30

DZIELNICOWI MIASTA I GMINY LEŚNICA

LEŚNICA — PI. Narutowicza, PI. Marka, ul Zdzieszowicka, ul. 1-go Maja; 
rejon XI - sierż. sztab. Adam Lamia

- GÓRA ŚW. ANNY , WYSOKA, KADŁUBIEC, DOLNA, PORĘBA; re
jon XII - sierż. sztab. Dariusz Sztandera

- ZALESIE ŚLĄSKIE, LICHYNIA, CZARNOCIN; rejon XIII - sierż. sztab. 
Sławomir Bąk

- RASZOWA, KRASOWA, ŁĄKI KOZIELSKIE; REJON xiv - st. post. 
Paweł Sobula

Dyżur dzielnicowych w siedzibie posterunku policji w Leśnicy - tel.: 4615222: 
poniedziałki - w godz. 8.00 - 10.00

- piątki - w godz. 18.00 - 20.00

DZIELNICOWI MIASTA I GMINY UJAZD ŚLĄSKI

UJAZD, NIEZDROWICE - rejon XV - sierż. Sztab. Roman Głowacki 
STARY UJAZD, ZIMNA WÓDKA, OLSZOWA, KSIĘŻY LAS, KLUCZE - 
rejon XVI - sierż. Andrzej Duława
SIERONIOWICE, NOGOWCZYCE, JARYSZÓW, BALCARZOWICE - re
jon XVII - sierż. sztab. Piotr Sobstyl

Dyżur dzielnicowych w siedzibie w Ujeździe Śląskim (budynek UMiG) - tel. 
4637077:

poniedziałki - w godz. 8.00 - 10.00
piątki - w godz. 18.00 - 20.00

W SPRAWACH PILNYCH MOŻNA DZWONIĆ DO KOMENDY 
POWIATOWEJ POLICJI W STRZELCACH OPOLSKICH

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ: TEL. 4621903, 4621904 LUB ALARMOWY: 997.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 
poszukuje kandydatów do prowadzenia poradnictwa 

w godzinach popołudniowych 
( 16.00 - 19.00 wtorek)

w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

przy Środowiskowym Domu Samopomocy 
ul. Habryki 11 w Strzelcach Opolskich

WYMAGANIA: 
wykształcenie wyższe o kierunkach - pedagogika, socjologia, resocja
lizacja, bądź średnie z co najmniej 5 letnim stażem pracy w placówkach 
zajmujących się problemem przemocy w rodzinie;
ukończenie kursów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwier
dzające wymagane kwalifikacje należy składać 

do 23 stycznia 2004 roku
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 

z dopiskiem
„PUNKT KONSULTACYJNY- PRZEMOC”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
47-100 STRZELCE OPOLSKIE

UL. KRAKOWSKA 16. tel. 463 08 70

Dyskusja 
o przyszłości huty

12 stycznia z inicjatywy syndy-1 
ka Huty „Andrzej” odbyło się w Za- 
wadzkiem spotkanie przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego, władz [ 
województwa, powiatu, gminy, TF I 
SILESIA i Walcowni Rur Andrzej na I 
temat obecnej sytuacji przedsiębior
stwa. Obecny był również na nim 
poseł H. Paździor. Problemy z za- , 
bezpieczeniem dostaw wsadu dla 
miejscowej walcowni są przyczyną 
obecnego postoju; rzutują również na 
przyszłość załogi i wielkość zatrud
nienia w spółce WRA - dzierżawcy 
majątku produkcyjnego huty.

Prezes SILES1I J. Bradecki poin
formował obecnych, że spółka ma za- • 
pewnione dostawy wsadu. Oznacza 
to, że WRA pracę rozpocznie 19 
stycznia i pracować będzie do 16 lu
tego. Ze względu na wzrost ceny 
wsadu o 12% trwają poszukiwania 
alternatywnych źródeł dostaw.

Tego samego dnia ukazało się w 
prasie ogólnopolskiej też kolejne, 
trzecie już, ogłoszenie syndyka o za
proszeniu do rokowań w sprawie 
sprzedaży całego majątku huty. Na 
dwa poprzednie nikt nie złożył ofer-1 
ty-

Co dalej ze szpitalem 
w Zawadzkiem?

Dziś już wiadomo, że ta plac. f- 
ka nie będzie prowadziła rehabilitacji 
neurologicznej, jak to było w ub. roku: 
na to zadanie NFZ podpisał kontrakt 
ze szpitalem w Ozimku.

Co zatem będzie się działo z za- 
wadczańskim szpitalem? - z tym py
taniem zwróciłam się do Marian Kre- 
isa, dyrektora strzeleckiego ZOZ-u. 
- Dziś żadnych konkretów jeszcze 
nie mogę podać (rozmawiamy 12 
stycznia) poza jednym: prowadzimy I 
intensywne rozmowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Mają one na 
celu uruchomienie w Zawadzkiem 
innej działalności medycznej, by 
obiekt był wykorzystany. Sprawy 
zapewne ostatecznie rozstrzygną się 
do końca stycznia i wtedy szczegó
łowo poinformuję Czytelników o 
przyjętym rozwiązaniu i docelowej 
wizji szpitala.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

47-100 STRZELCE OPOLSKIE 
tel. 461 35 22

ZATRUDNI:

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ABC Service
Oddział w Opolu 

ul. Niemodlińska 75 
tel. 451 50 20

na terenie Strzelec Opolskich zatrudni:

OCHRONIARZY
z licencją I stopnia

Wyjazd szkoleniowy 
do Niemiec

Wszystkich przedsiębiorców po
wiatu strzeleckiego zainteresowa
nych odbyciem kilkudniowego wy
jazdu szkoleniowego do Niemiec pro
simy o kontakt ze Starostwem Po
wiatowym w Strzelcach Opolskich 
tel. 463 90 90 wew.218 lub 230, panil 
Katarzyna Olschowka.

Wyjazd jest bezpłatny, warun-l 
kiem jednak jest komunikatywna zna-1 
jomość jęz. niemieckiego.

Chcesz inwestować 
w naszym regionie?

Pod koniec ub. roku przy Agen
cji Rozwoju Opolszczyzny powsta
ło Centrum Obsługi Inwestora (COI). 
Ma ono stać się partnerem dla firm 
zainteresowanych inwestycjami na 
terenie Śląska Opolskiego. Ćentrum 
dysponuje zbiorem aktualnych ofert 
inwestycyjnych, informacjąo warun
kach inwestowania, obowiązujących 
przepisach i procedurach oraz ulgach 
inwestycyjnych w regionie.

Centrum organizuje również spo
tkania potencjalnych partnerów go
spodarczych, prezentacje i semina
ria. Baza danych COI dostępna jest 
w Internecie.
Kontakt: tel/fax 077/ 45 40 247, 
45 40 248, 
e-mail: col@aro.pl; www.col.aro.pl

mailto:col@aro.pl
http://www.col.aro.pl


POWIAT STRZELECKI 3

Co można załatwić M’ 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.

Prawo j azdy
Wszyscy, którzy właśnie zdali egzamin i będą wyrabiać po raz pierwszy 

prawo jazdy, jak i ci, którzy muszą wymienić stare lub chcą otrzymać między
narodowe-będą załatwiać swoje sprawy w siedzibie starostwa przy ul. Jorda
nowskiej 2 w Wydziale Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych (pokój 2) od 
poniedziałku do piątku (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek - piątek 7:30-15:30), 
tel.wew.125. •

OFERTY PRACY

4t»
URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 462 18 10

W momencie składania wniosku o wydanie lub wymianę prawa jazdy wy
magane są następujące załączniki: * wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 na 
4,5 cm (przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami - lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równo
miernego oświetlenia twarzy), *dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa 
jazdy, * orzeczenie lekarskie (przy wydaniu lub wymianie prawa jazdy ze 
względu na upłynięcie terminu ważności), * zaświadczenie o odbyciu szko
lenia (wydanie), * kserokopia prawa jazdy (wymiana), * dowód osobisty - 
w każdym przypadku.

W przy padku ubiegania się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy 
potrzebne są: * fotografia w wymiarach i spełniająca te same wymogi, o 
których piszemy wyżej, * kserokopia prawa jazdy, * dowód uiszczenia 
opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy oraz *dowód osobisty.

Opłata ponoszona za prawo jazdy wynosi 70,00 zł, zaś międzynarodowe 
prawo jazdy 25,00 zł. Ponadto do wniosku o wydanie: prawa jazdy, wtórnika 

^awa jazdy z powodu utraty dokumentu czy międzynarodowego prawa jaz- 
należy dołączyć znaki skarbowe w wysokości: 5 zł za wniosek oraz 50 gr. 

za każdy załącznik.
Istotną kwestią dla każdego z nas jest również termin załatwienia sprawy. 

Otóż prawo jazdy otrzymamy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku 
w urzędzie, natomiast międzynarodowe prawo jazdy znacznie szybciej, bo już 
w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w urzędzie.

Wszyscy chętni ubiegający się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy 
muszą wiedzieć, iż jest ono wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy 
na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu 
ważności krajowego prawa jazdy.

Nie wszyscy mają samochody, ale prawie każdy czymś jeździ. DO poru
szania się po drogach uprawniają także inne dokumenty, takie jak karta rowero
wa czy motorowerowa, które wprawdzie nie są wydawane przez starostwo, 
ale o których warto wspomnieć również w tym miejscu.

Kartę rowerową (od lat 10) wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podsta
wowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, natomiast kartę motorowe
rową (od lat 13 do 18) wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum lub szkoły 
ponadgimnazj alnej.

Tu trzeba dodać, że dorośli są uprzywilejowani: nie wymaga się żadnego 
dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem, motorowerem lub pojaz- 
^m zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat!

Wszystkie sprawy, o których piszemy wyżej prowadzą panie:

Edyta Nowak Małgorzata Proszowska

J.G.

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Zmiany w prawie o ruchu drogowym
Uzupełnieniem - i to istotnym - tekstu z poprzedniego numeru 

naszej gazety o rejestracji pojazdów, jest informacja dla petentów Wy
działu Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych w Starostwie Strzelec
kim.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 18 grudnia 2003 r. informuje w sprawie opłaty ewidencyjnej, o 
której mowa w przepisach ustawy prawa o ruchu drogowym. Otóż 
będzie pobierana dodatkowa opłata ewidencyjna, która obejmuje 
wydatki ponoszone na utworzenie centralnej ewidencji pojazdów i 
centralnej ewidencji kierowców. Wynosi 1 zł i obowiązuje przy wyda
niu: dowodu rejestracyjnego; pozwolenia czasowego; zalegalizowa
nych tablic rejestracyjnych; nalepki kontrolnej; karty pojazdu dla po
jazdu samochodowego innego niż określony w art.77 ust. 1 ustawy, 
dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem oraz 
za wymianę na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy prawa jazdy lub 
innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub po
twierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do 
kierującego pojazdem.

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA 
PRACY

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

KONTAKT:

KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie;
- znajomość języka niemieckiego 

lub holenderskiego

PUP

SAMODZIELNA KSIĘGOWA/
SAMODZIELNY KSIĘGOWY

OBROW1EC - min. średnie;
- staż pracy min. 5 lat

407 82 21 
PROMEDICO PL

REFERENT KSIĘGOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - min. średnie ekonomiczne PUP

SEKRETARKA STRZELCE OPOLSKIE - min. średnie;
- obsługa komputera;
- maszynopisanie

PUP

PRACOWNIK 
ADMINISTRACYJNO- 
BIUROWY

OPOLE - wyższe;
- staż pracy 2-3 lata;
- znajomość systemu Teta 

(kadry-płace-finanse)

PUP

PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE - znajomość języka angielskiego,
- obsługa komputera

PUP

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE - student, studentka;
- znajomość języka niemieckiego 

lub angielskiego
- komunikatywność;

PUP

MGR FARMACJI STRZELCE OPOLSKIE PUP

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE 
ZAWADZKIE

- obsługa kasy fiskalnej;
- min. sanitarne;

PUP

SPRZEDAWCA " etatu STRZELCE OPOLSKIE - średnie;
- doświadczenie w handlu

PUP

SPRZEDAWCA 1' ETATU STRZELCE OPOLSKIE - gr. inwalidzka „ALBERT”
463 96 40

SPRZEDAWCA 1’ ETATU STRZELCE OPOLSKIE „BIEDRONKA” TEL. 
463 83 84

MONTER WIĄZEK DYLAKI, 
KRAPKOWICE

- zawodowe;
- manualność;
- rozróżnianie kolorów

PUP

SZWACZKI STRZELCE OPOLSKIE P.P.H.U. ”DOTTI” 
TEL. 461 23 48

MAGAZYNIER CHECHŁO - stopień niepełnosprawności PUP

RATOWNIK MEDYCZNY 
(4 OSOBY)

ZOZ STRZELCE 
OPOLSKIE

- min. średnie zawodowe kier, 
ratownictwo medyczne

PUP

ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE PUP

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

PUP

STOLARZ MEBLOWY STRZELCE OPOLSKIE - zawodowe; PUP’

RZEŹNIK - UBOJOWY STRZELCE OPOLSKIE - zawodowe PUP

RZEŻNIK - UBOJOWY PIOTRÓWKA - zawodowe;
- staż pracy ok. 1 roku

463 22 61 
P. Neuman

MURARZ
CIEŚLA
KIEROWCA KAT. C

POWIAT STRZELECKI PUP

LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE - zawodowe; PUP

LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE - zawodowe;
- książeczka zdrowia;

PUP

KIEROWCA KAT. C+E TRASY
MIĘDZYNARODOWE

- znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego;

PUP

KIEROWCA KAT. C+E TEREN CAŁEGO
KRAJU

- staż pracy;
- uprawnienia HDS

PUP

KIEROWCA - MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - pr. jazdy kat C „ARKAN”
463 85 12

KIEROWCA KAT. C+E TEREN WOJ. 
OPOLSKIEGO 
1 ŚLĄSKIEGO

- prawo jazdy kat. C+E;
- św. kwalifikacji;
- upr. A DR

PUP

LAMINIARZ STRZELCE OPOLSKIE - min. zawodowe,
- doświadczenie w pracy z żywicami 

poliestrowymi

PUP

PŁYTKARZ STRZELCE OPOLSKIE PUP



dok. ze str. 1

Rok za nami, rok przed nami

Brygida Pytel, wójt gminy Izbicko: - W ubiegłym roku udało się nam wiele rzeczy załatwić, np. wyremonto
wać klub w Otmicach, przygotować projekt na modernizację ujęcia wody - do realizacji w roku 2004, 

wyremontować ulicę Polną w Izbicku, a wspólnie ze starostwem - przeprowadzić remont chodnika w Izbicku. 
Rozpoczęliśmy też budowę stacji Caritas. Najważniejsze jednak, że Rada Gminy przyjęła uchwałę o przyznaniu 
ulg przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy. Wierzymy, że to zachęci inwestorów, ożywi przedsiębior
czość i przyniesie rozwój gospodarczy gminy. Niemniej w tym roku będziemy musieli poradzić sobie z proble
mem, którego nie udało się rozwiązać w roku 2003 - przeniesienia składu opału w Otmicach w inne miejsce. 
Obecna lokalizacja składowiska stanowi dużą uciążliwość dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego; wcze
śniej, zanim ten skład został wykupiony przez prywatną osobę, nie był tak duży jak obecnie, gdy jest właściwie 
hurtownią. Rada Gminy uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, a więc możemy przenieść ten skład 
w inne miejsce; zgodził się na to również jego właściciel. Nie wiem tylko, czy budżet gminy stać będzie na 
odszkodowanie dla właściciela, wybudowanie drogi dojazdowej i doprowadzenie mediów do nowej lokalizacji. 
Pod koniec stycznia planujemy spotkanie z mieszkańcami osiedla i właścicielem składu opału, musimy rozma
wiać, by znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych.

Joachim Jelito, wójt gminy Jemielnica: Wiele naszych zamierzeń przewidzianych na rok 2003 udało się nam 
zrealizować, toteż miniony rok trzeba ocenić jako pomyślny dla naszej gminy. Po stronie plusów ubiegłego 
roku możemy zapisać świetlicę straży pożarnej, świetlicę socjoterapeutyczną w Gąsiorowicach, remonty dróg, 

wykonane w większym zakresie, niż się spodziewaliśmy. Natomiast rok bieżący na pewno będzie trudniejszy: 
musimy spłacić pożyczki, otwarta na razie pozostaje kwestia przyznania nam pomocy ze środków SAPARD I 
i II na kanalizację w Jemielnicy. Wszystkim nam życzę jednak, by i w tym roku udało się zrealizować jak 
najwięcej planów, przy dobrej współpracy i zrozumieniu Rady Gminy oraz by gmina była postrzegana nie 
gorzej niż do tej pory. 6 stycznia zorganizowaliśmy robocze spotkanie z rzemieślnikami i przedsiębiorcami z 
naszego terenu. Było to pierwsze tego typu spotkanie, ale nie ostatnie: zakładamy, zgodnie z naszym progra
mem wyborczym, rozwój gminy poprzez rozwój podmiotów gospodarczych funkcjonujących u nas. Dlatego 
też ze strony urzędu gminy przedsiębiorcy mogą liczyć na wszelkie informacje o środkach i programach 
pomocowych oraz pomoc pracownika doradczego zatrudnionego w naszym Urzędzie.

Werner Małek, burmistrz gminy Zawadzkie, na temat minionego okresu ma zdecydowanie różne zdanie 
od pozostałych moich rozmówców. - Cały ubiegły rok muszę ocenić negatywnie: nie udało się nam 
poprawić wykonania budżetu, w niczym nie tylko poprawiła się, ale wręcz pogorszyła się sytuacja Huty 

„Andrzej”. Władze centralne z wiceministrem Szarawarskim cały czas nas cyganią (proszę tak to zapisać!) i 
widać, że dążą do tego, by huta przestała istnieć, choć w czasie rozmów z nami czy ze starostą zapewniały 
pomoc. Chciałbym, by na Zawadzkie wreszcie spojrzano innym okiem i dotrzymano obietnic. Huta „Andrzej” 
jest największym podatnikiem, ale zalega z podatkami. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie uregu
lowane zostaną jej zobowiązania wobec gminy. Syndyk nic nie zrobił w sprawie sprzedaży huty: ogłoszenie 
jednego przetargu nie przyniosło odzewu i niestety, nie powtórzono przetargu ponownie, mimo sugestii Rady 
Wierzycieli. Nie udało się nam rozwiązać również problemów szpitala w Zawadzkiem, w związku z czym będzie
my zapewne świadkami jego upadku. Nie został podpisany z NFZ-em kontrakt na prowadzenie w nim rehabi
litacji neurologicznej, a jeśli nikt nie zgłosił go do kontraktu na ZOL, to pewne osoby powinny ponieść za to 
konsekwencje. O tym musimy mówić otwarcie.

Hubert Kurzał, burmistrz gminy Leśnica, stwierdza, że dziś może ocenić miniony rok bardziej emocjonal 
nie niż racjonalnie, bo na podsumowanie udokumentowane liczbami trzeba jeszcze poczekać. - Rok 2003 
mógł i powinien być lepszy, zwłaszcza pod względem finansowym. Niemniej - był przewidywalny, w odróżnie

niu od roku 2004. Na razie o tym, co czeka nas w najbliższych miesiącach mogę powiedzieć w skrócie tak: 
drastyczne oszczędności. Wynikają one z obciążeń gmin kosztownymi obowiązkami, przerzuconymi na samo
rządy: dodatkową opieką socjalną (w postaci dodatków mieszkaniowych czy kierowaniu pensjonariuszy do 
DPS), oświetleniem gminnych i niegminnych dróg itp., co miało być zrekompensowane wzrostem dochodów 
gmin. Miało być, ale nie jest. Na razie subwencja zmniejszyła się o ok. 100 tys. zł. Podobne przypadki zdarzały 
się i w przeszłości: kiedyś gminy czerpały wpływy z podatków od środków transportu, potem gminom zostało 
to odebrane. Jako samorządowiec mogę takie postępowanie ocenić jednoznacznie: państwo jest nieprzewidy
walne.
Jako gmina jesteśmy zainteresowani pomocą mieszkaniową dla potrzebujących tego rodzin, ale też musimy 
mieć na względzie gospodarkę gminnym budżetem i jego zrównoważeniem. Przyglądałem się samorządowym 
rozwiązaniom niemieckim i austriackim w zakresie pozyskiwania środków pomocowych dla gmin. Muszę przy
znać, że porównanie zdecydowanie wypada na naszą niekorzyść: u nas wszystko stoi na głowie. Na przykład 
rząd landu Saksonii stworzył komplementarny program pozyskiwania środków unijnych z przeznaczeniem na 
gminne inwestycje. Gminy nie muszą szukać informacji i walczyć na własną rękę o środki, bo dostęp do nich 
zapewnia land. Takiej filozofii myślenia u nas jeszcze nie ma, a szkoda.
Wracając jednak do oceny minionego roku - korzystnie wypada jego ocena pod względem zrealizowanych 
inwestycji w infrastrukturze w oświacie. W ciągu dwóch lat udało się nam wyposażyć szkoły tak że stanowią 
teraz prawdziwe perełki pod względem warsztatu dydaktycznego. Poprawiliśmy wyposażenie i wygląd OSP, 
czym możemy się chwalić, oby tylko nasi strażacy nie wyjeżdżali do pracy za granicę! Na plus, już poza 
naszymi kompetencjami, trzeba też zapisać modernizację potoku Padół i Łęckiej Wody. Dla entuzjastów przy
rody nie jest to widok najpiękniejszy, ale za to zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo. Udało się nam 
także pozyskać środki na odcinek kanalizacji sanitarnej w Krasowej (podejście do Leśnicy), a staramy się o 
fundusze na wodociąg w Dolnej. Rok 2003 był również udany w kulturze. Kolejny raz udało się nam zorgani
zować Festiwal Narodów, imprezę promującą nie tylko naszą gminę i powiat, ale i kraj, a także połączyć dożynki 
wojewódzkie i diecezjalne na Górze św. Anny.

Krzysztof Fabianowski, burmistrz gminy Strzelce Opolskie, przy ocenie ubiegłego roku bierze pod 
uwagę zarówno negatywy, jak i pozytywy. Był to dobry okres, bo udało się zrealizować i sfinansować 
wszystkie zaplanowane zadania, a mimo dużych wydatków gmina i tak zamyka rok z dodatnim wynikiem 

finansowym. Oświata zyskała bardzo wiele grantów. Udało się naszej gminie wygrać - po 9 latach - proces z

państwem polskim. Z drugiej strony - obserwowaliśmy upadek fabryki I 

mebli, słyszeliśmy smutne wiadomości dotyczące cementowni. Przeżyli- I 
śmy kolejno: wymarznięcie upraw, suszę, huragan, a wreszcie - rządy | 
Millera, które zdecydowanie przeszkadzają w pełnym wykorzystaniu | 
całego potencjału własnego przez samorządy.
- Dzięki zrealizowaniu kontraktu regionalnego Strzelce Op. zyskały wspa- I 
niały obiekt - zmodernizowane gimnazjum z nowoczesną halą widowi- I 
skowo-sportową i całym kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Posze- L 
rzyliśmy promocję miasta; obserwujemy zwiększone zainteresowanie I 
inwestorów naszym terenem, i to nie tylko słowne, a rzeczywiste. W I 
mieście dużo się zmienia, a będziemy świadkami jeszcze większych zmian. ■ 
Mimo to jednak odczuwamy niedosyt związany z inwestorami. 1 to nie i 
dlatego, że brak promocji czy ofert, ale dlatego, że nie mogą liczyć na 1 
stabilne warunki polityki gospodarczej. Nie mogę pozbyć się wrażenia, 
że rząd walczy z własnymi obywatelami. Przykładów jest sporo, a wy- I 
mienię choćby niestabilność przepisów i nieprzewidywalność zmian, P' 
brak infrastruktury, wiele niezałatwionych kwestii społecznych, np. służ- r‘ 
by zdrowia itp. Przy tylu nierozwiązanych problemach szerzy się za to 
demagogia; kreuje się własne ambicje polityczne.
Społeczeństwo trzeba informować uczciwie i rzetelnie, a równocześnie | 
działać z pożytkiem dla niego. Trzeba dostrzegać nie tylko wielkie pro- | 
bierny i firmy, ale i tych małych, którzy tworzą miejsca pracy i również |n 
przyczyniają się do przemian. n
Z jakim problemem nie chciałbym się stykać w tym roku? Z nieodpowie- CJ 
dzialnością i demagogią - na żadnym ze szczebli, ani lokalnym, ani wy- n 
ższym. Oczekiwałbym natomiast przyspieszenia działań (sami to na pewno I 
będziemy robić), stabilności, przewidywalności i czytelnego prawa, co | 
chyba jednka nie będzie mi dane. Na razie państwo nałożyło na mnie, I 
jako burmistrza, obowiązek sprawdzania, czy każdy rolnik ubezpieczył | 
się od odpowiedzialności cywilnej. A kim ja jestem - kontrolerem?

Gerhard Matheja, starosta strzelecki, przy dokonywaniu ocen skła 
nia się do rozdzielania wątków - na skalę kraju i powiatu.

- Wśród pierwszych, i to negatywnych, wymienić należy stanowienie 
takiego prawa, w którym obywatele z miesiąca na miesiąc czują się mniej 
bezpieczni. Nie widzę przepisów, które ułatwiałyby życie tym, którzy 
podjęli ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i tworzą nowe 
miejsca pracy. Jeśli nie zostaną stworzone dogodne warunki dla tych, 
którzy przyczyniają się do wzrostu PKB, nie będziemy mogli mówić o 
rozwoju służby zdrowia, o podniesieniu poziomu edukacji, zapewnieniu 
wysokiego standardu opieki osobom niepełnosprawnym i upośledzo
nym.
Jeśli natomiast chodzi o ocenę roku ubiegłego na poziomie powiatu, 
trzeba stwierdzić, że zadania nałożone na nasz samorząd zostały wyko
nane prawidłowo, co potwierdzają opinie wszystkich kontrolujących 
nas instytucji. Dużo inwestujemy, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
plasuje nasz powiat na II miejscu w woj. opolskim. Łączne wydatki na 
ten cel wyniosły w ub.r. 2,043 min zł, a gdyby do tego dodać nakłady na 
remonty i modernizacje dróg, kwota sięgałaby niemal 4 min zł. Jako je
den z niewielu powiatów nie zaciągaliśmy kredytów. Może przez to nasz 
rozwój jest minimalnie mniejszy, ale nie mogliśmy się pogodzić z ko
niecznością ponoszenia wydatku na s 
śmy również aktywną politykę przeciwdziałania bezrobociu - mamy pro
gramy zatrudniania absolwentów, organizacji staży, szkoleń czy udziela
nia pożyczek i kredytów, a także roboty interwencyjne i publiczne. Na 
cele z tym związane w ub. roku wydaliśmy z Funduszu Pracy prawie 2,9 
min zł. Ogółem natomiast wydatki z Funduszu Pracy przekroczyły 24,3 
min zł, z czego 21,4 min zł przeznaczonych zostało na świadczenia i 
zasiłki przedemerytalne, a na zasiłki dla bezrobotnych - 2,4 min zł. Ob
serwujemy zresztą zmniejszenie bezrobocia na naszym terenie i zapisać 
to należy po stronie plusów, choć spadek nie jest znaczny. W dodatku 
pamiętać należy o specyfice miejscowego rynku pracy, na którym ofi
cjalne dane nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji.
Jeśli mówimy już o sytuacji powiatów muszę zaznaczyć, że mój niepokój 
budzi odejście od zasad decentralizacji państwa, tak mocno akcentowa
nych przy Okrągłym Stole. Od 1990 roku widać stały odwrót od idei 
demokratycznych - większej samodzielności administracyjnej i finan
sowej samorządów powiatowych.
O powrocie do centralizmu państwa świadczą: ograniczanie w kolej
nych latach zadań samorządowych (odebrano nam nadzór nad Komen
dami Powiatowymi Policji, Inspekcją Sanitarną Weterynaryjną), ciągle 
zmieniające się przepisy o dochodach samorządów, stałe zmniejszanie 
subwencji i dotacji. W obecnym kształcie powiaty jako strukturę samo
rządu i jego kreatywności oceniam negatywnie. Powinny stanowić one 
jednostki realizujące wyłącznie zadania administracji rządowej, np. ca
łość zagadnień związanych z geodezją centralną ewidencją pojazdów i 
kierowców, itp., podobnie jak jest to na Zachodzie. Gminy natomiast 
powinny mieć większe uprawnienia i większe środki finansowe, by stać 
się rzeczywistym gospodarzem. Pieniądze, które zostają w Warszawie i 
są tam trwonione, na pewno wydatkowane byłyby w zdecydowanie 
lepszy sposób na poziomie samorządów gminnych, bo te doskonale 
znają potrzeby własnego terenu.
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UWAGA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY! *** UWAGA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY! *** UWAGA PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY!

DO 26 STYCZNIA 2004 MOŻNA 
SKŁADAĆ WNIOSKI

Z PROGRAMU SAPARD
Do 26 stycznia - czyli o dwa tygodnie dłużej niż początkowo plano

wano - można składać wnioski o dotację z programu Sapard Działanie 
1 „Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich” dotyczące two- 
■zenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych i two- 
•zenia miejsc pracy na obszarach wiejskich - poinformował Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z tych dotacji mogą korzystać zarówno rolnicy indywidualni, przedsię- 
iorcy jak i samorządy. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, wła- 
:iwe terytorialnie dla miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia.

oj. opolskie: 45-072 Opole, ul. W. Reymonta 30, tek: (0-77) 441-87-05; 
fax: (0-77) 441-87-07; adres e-mail: opolski@arimr.gov.pl

Tam można również uzyskać szczegółowe informacje o warunkach ubiega- 
ia się o pomoc finansową. Informacj e te - oraz formularze wniosków - dostęp- 
e są też na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl. Wszelkie informa- 
ie na temat Programu SAPARD można uzyskać także pod numerem bezpłat- 
ej infolinii 0 800 38 00 84.
Zainteresowanym tym programem podajemy podstawowe informacje.

SAPARD : DZIAŁANIE 4 Różnicowanie działalności
na obszarach wiejskich.

Zakres przedsięwzięć i uprawnieni

Schemat 4.1 Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu 
w gospodarstwach rolnych

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową:
Pomoc finansowa mole być udzielona rolnikom lub domownikom, 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przez rolnika - rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachu- 
ik działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodar- 
wa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, 
rzez domownika - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która spełnia następu- 
ce warunki:
i ukończyła 18 lat,
Ipozostąje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamiesz

kuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
I stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem 

stosunkiem pracy.

Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową:
omoc finansowa może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć w za- 
resie:
usług dla gospodarstw rolnych, 
drobnej wytwórczości, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
-obót i usług budowlanych lub instalacyjnych,

turystycznych z uwzględnieniem agroturystyki,
"5ug transportowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy, 
magazynowania lub przechowywania towarów, 
usług komunalnych, 
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Schemat 4.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową: 
Pomoc finansowa może być udzielona przedsiębiorcom.

Zakres przedsięwzięć objętych pomocą finansową:
omoc finansowa może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć w za
lesie:
usług dla gospodarstw rolnych, 
drobnej wytwórczości, usług dla ludności, rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
robót i usług budowlanych lub instalacyjnych, 
usług turystycznych,
usług transportowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy, 
magazynowania lub przechowywania towarów, 
usług komunalnych, 
rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Przedsięwzięcie może zostać zrealizowane w dwóch wyodrębnionych eta- 
ach, które zostaną opisane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, co wią- 
5 się z koniecznością złożenia dwóch wniosków o płatność (płatność częścio- 
ą płatność końcowa).

Współfinansowanie w ramach S APARDU polega na zwróceniu części kosz- 
iw inwestycji, ale dopiero po wykonaniu projektu, czyli najpierw w całość 
zęba samemu zainwestować. Na ogół pomoc nie przekracza 50%. Zwrotowi 
' ramach SAPARDU podlegają koszty kwalifikowane czyli nie obejmujące 
p. podatku VAT, leasingu maszyn, czy gruntów, zakupu gruntów, dzierżawy, 
pracowanie dokumentacji technicznej, plany przedsięwzięć, usługi architek- 
iw, inżynierów, konsultantów, opłaty sądowe, nabycie patentów i licencji 
logąbyć traktowane jako koszty kwalifikowane i podlegające współfinanso- 
aniu, ale tylko wtedy, gdy nie przekraczają 12% kosztów całej inwestycji, 
rodków z SAPARD nie można łączyć z kredytami preferencyjnymi ani z 
inymi programami pomocowymi UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
ii Banku Światowego.

Z pomocą przedsiębiorcom
Chcesz skorzystać z funduszy unijnych dla swojej firmy lub gospodarstwa 
rolnego? Nie wiesz czy masz szanse na zrealizowanie pomysłu? Nie wiesz 
gdzie szukać informacji o tym czy w ogóle masz szanse na dotacje?

Przyjdź do Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich. Tu możesz 
uzyskać niezbędną wiedzę i informa
cje:

o wszystkich aktualnie dostęp
nych i planowanych programach 
pomocowych
o wszystkich możliwościach fi
nansowania inwestycji ze środ
ków unijnych

- ,o sposobach weryfikacji projek
tów i ich opisywaniu w sposób 
umożliwiający? aplikowanie o 
fundusze, znalezienia partnerów

do ich realizacji
jak prawidłowo i skutecznie wy
pełniać wnioski o dotacje, oraz 
gdzie i kiedy je składać

- jakie są wymagania formalne ko
misji rozpatrujących wnioski do- 
tacyjne
Nasz pomoc zaoszczędzi Pań

stwu czasu i nie narazi na zwiększa
nie kosztów związanych z przygo
towaniem wniosków.
Oferta starostwa pomoże Państwu w 
osiągnięciu sukcesów w realizacji pro
jektów. Odbiorcami naszych usług

mogą być.zarówno lokalni przedsię
biorcy, jak i wszyscy ci, którzy za
mierzają nimi zostać. Informujemy 
jednocześnie, iż nasze porady są cał
kowicie bezpłatne.

Osobą odpowiedzialną za 
kontakty z zainteresowanymi 

podmiotami jest 
pani Katarzyna Olschowka - 

Starostwo Powiatowe 
ul. Jordanowska 2, pok. 312, 

teł. 463 90 90 wew. 218 lub 230 
e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl 

** W
Zapraszamy przedsiębiorców powia
tu strzeleckiego oraz wszystkich in
nych zainteresowanych do korzysta
nia z zasobów księgozbioru Staro
stwa Powiatowego - Zespół ds. Pro
mocji Powiatu. Posiadamy wiele cie
kawych publikacji i podręczników .

Jak przygotować wniosek 
o dotację? ■

Na pierwszy rzut oka wniosek o przyznanie dotacji z unijnych fundu
szy wygląda dosyć skomplikowanie i działa na nas porażająco: wielostro
nicowy formularz ze szczegółowymi pytaniami, wymagającymi udziela
nia wyczerpujących odpowiedzi, a do tego dochodzą skomplikowane wy
magania formalne.

Jeżeli jednak uznamy, że gra jest warta świeczki i dotacja pomoże 
naszej firmie w realizacji jej celów, warto pamiętać o kilku wskazów
kach, które pozwolą nam przygotować dobry projekt. Dobry, czyli taki, 
który ma realne szanse na dofinansowanie.

Po pierwsze: nie warto ubiegać się o pieniądze z instytucji finansującej 
tylko dlatego, że istnieje możliwość skorzystania z danego programu wsparcia. 
Trudno będzie ukryć we wniosku nieznajomość tematu, a jeszcze trudniej 
zrealizować projekt, do którego firma nie ma przygotowania. Podejmowane 
działania powinny zostać gruntownie przemyślane, bez pozostawiania niedo
mówień i wątpliwości. Wszystkie kolejne etapy realizacji projektu powinny 
tworzyć logiczną zwięzłą całość.

Przygotowanie wniosku należy zacząć od gruntowego jego przeczytania, 
przeanalizowania sytuacji własnej firmy i zrozumienia zasad udziału w progra
mie grantowym. Następnie należy przeczytać dokładnie formularz wniosku. 
Jeżeli jakiś punkt wydaje się niejasny, nie powinniśmy interpretować go we 
własnym zakresie. Trzeba pamiętać, że instytucje finansujące służą wyjaśnie
niem wszelkich wątpliwości. Zawsze możemy zwrócić się z zapytaniem do 
PARP i oczekiwać wyjaśnienia naszych wątpliwości.

Pytania zawarte we wniosku trzeba traktować bardzo precyzyjnie, do
kładnie odpowiadając na każde z nich. Instytucja, do której się zwracamy, 
wymaga odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku. Nie należy 
zostawiać w formularzu pustych miejsc, nawet w przypadku pytań, na które 
nie potrafimy odpowiedzieć w sposób korzystny dla naszej firmy.

Pisząc o celach projektu i uzasadniając potrzebę jego realizacji, należy 
unikać powtórek, formułowania wielokrotnie tych samych myśli. Trzeba pisać 
jasno i precyzyjnie, tak aby cały wniosek był przejrzysty i spójny. Poszcze
gólne założenia projektu można wypunktować, podkreślając ich wagę.

Jedną z najistotniejszych części wniosku jest budżet. Przedstawiany naj
częściej w formie tabelki, powinien zawierać wszystkie wymagane informacje 
przedstawione w jasny i klarowny sposób. Oczywiście musi być adekwatny 
do opisanych wcześniej działań. Przystępując do planowania wydatków war
to zastanowić się, ile wyniosą rzeczywiste koszty projektu. Nie ma sensu 
„rozdymanie” budżetu, nawet w wypadku, gdy instytucja jest w stanie przy
znać kwotę wyższą niż nasze potrzeby. Instytucje unijne sprawdzają dokład
nie rozdysponowanie budżetu po zakończeniu przedsięwzięcia. Trzeba rów
nież pamiętać o dokładnym obliczeniu własnego wkładu firmy, w wielu przy
padkach wymaganego przez finansującą instytucję.

Przed wysłaniem wniosku dobrze jeszcze sprawdzić, jakie załączniki są 
niezbędne i ile kopii wniosku należy przesłać do instytucji finansującej. Wśród 
wielu informacji ten element może umknąć w ferworze przygotowań, a to 
właśnie braki formalne są najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków.

Właściwą praktyką choć często zaniedbywaną w przypadku małych firm, 
które nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie osoby zajmującej się jedynie 
pisaniem wniosków jest przygotowywanie wniosku w odpowiednim czasie 
przed upływem terminu do jego złożenia. Bardzo często do instytucji pomo
cowych spływają wnioski pisane w ostatniej chwili. W natłoku obowiązków 
sprawa ich przygotowania często odsuwana jest „na później”. Trzeba jednak 
uświadomić sobie, że wniosku nie składa się tylko po to, żeby go złożyć i 
ewentualnie uzyskać dotację. Składamy wniosek, żeby otrzymać konkretne 
pieniądze, które wspomogą działalność i rozwój naszej firmy. Dlatego powin
niśmy traktować jego przygotowanie równie poważnie, jak inne możliwości 
osiągnięcia zysku.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie prywatnych firm możliwością 
uzyskania dotacji, pojawiły się przedsiębiorstwa, oferujące usługi w pisaniu 
wniosków do funduszy pomocowych. Obawy przed „przejściami”, które cze
kają przy przygotowaniu wniosku oraz przewidywana czasochłonność skła
niają bardzo często właścicieli firm do szukania pomocy firm zewnętrznych.

Oczywiście jest to pewne rozwiązanie, należy się jednak zastanowić, czy 
nie warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie wniosku wewnątrz wła
snej firmy. Na początku nie wydaje się to łatwe. Warto jednak pamiętać o 
korzyściach, jakie płyną z samodzielnej pracy nad wnioskiem. Każdy przygo
towany projekt, nawet jeśli nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, da nam 
dobrą podstawę do pisania kolejnych projektów. Poza większym doświadcze
niem zyskujemy też gotowe wzory odpowiedzi na kolejne pytania, które po
wtarzają się w wielu wnioskach.

Trzeba pamiętać, że wniosek składany do instytucji przyznającej dotację 
będzie realizowany właśnie przez nas, a nie przez firmę, która go dla nas 
przygotowywała. Dobrze, jeśli w przygotowanie wniosku włączone są osoby, 
które w przyszłości będą go realizować. Dzięki temu w realny sposób będzie 
można ocenić poszczególne wydatki i czas potrzebny na realizację kolejnych 
zadań. Wykonawcy projektu zyskają świadomość wagi ich działań dla całości 
przedsięwzięcia.

Powierzenie wniosku zewnętrz
nej firmie niesie ze sobą pewne za
grożenia, które warto rozważyć 
przed podjęciem decyzji.

Najważniejszą sprawą którą po
winniśmy bezwzględnie sprawdzić 
podpisując umowę na przygotowa
nie wniosku, jest wyraźny zapis mó
wiący o wynagrodzeniu. Nie warto 
podpisywać umowy na zapłatę 
konkretnej kwoty za samo przygo
towanie wniosku. Znacznie lepiej dla 
zlecającego jest zastrzec w umowie, 
że wynagrodzenie będzie stanowiło 
konkretny procent od przyznanej do
tacji, bądź też będzie płatne dopiero 
w razie przyznania dotacji. W innym 
wypadku może się zdarzyć, że firma 
specjalizująca się w pozyskiwaniu 
środków będzie nastawiona jedynie 
na przygotowanie wniosku, który 
wprawdzie nie będzie budził naszych 
zastrzeżeń, ale nie przyniesie efektu 
w postaci przyznania dotacji. W re
zultacie będziemy bogatsi o wniosek, 
który wyląduje na dnie szuflady, a 
zainwestowane w jego przygotowa
nie pieniądze przepadną.

Ważną dla firmy rzeczą jest rów
nież zastrzeżenie w podpisywanej 
umowie praw autorskich do projektu 
i poszczególnych rozwiązań. Może 
się bowiem zdarzyć, że projekt napi
sany dla nas, po kilku miesiącach 
pojawi się w instytucji przyznającej 
dotację jako projekt innego przedsię
biorcy.

Podpisując umowę należy też za
strzec odpowiedni termin wniosku. 
Jeżeli zostanie nam oddany zbyt bli
sko terminu jego złożenia do instytu
cji finansującej - możemy nie zdążyć 
dokładnie się z nim zapoznać i na
nieść odpowiednich poprawek.

Pewnym wyjściem z trudnych 
sytuacji, z którymi spotykamy się 
pisząc wniosek, może być na przy
kład skorzystanie z pomocy jednej z 
licznych organizacji pozarządowych. 
Stowarzyszenia często opierająswoją 
działalność na dotacjach uzyskanych 
na konkretne projekty. Warto poszu
kać kogoś, kto ma doświadczenie w 
pisaniu wniosków i realizacji projek
tów i poprosić o pomoc. W ten spo
sób mamy szansę na osiągnięcie celu, 
jakim jest właściwe przygotowanie 
wniosku, bez ponoszenia dużych 
wydatków na opłacenie kosztow
nych konsultacji ze strony specjali
stów.

Starostwo Powiatowe w Strzel
cach Opolskich pragnie poinformo
wać Szanownych przedsiębiorców, iż 
jesteśmy do Państwa dyspozycji w 
zakresie wszelkiego rodzaju pomocy 
przy pisaniu wniosków.

Nasze lokalne firmy, które mają 
już za sobą proces aplikowania w po
przednich latach, zachęcamy do po
chwalenia się swoimi doświadczenia
mi. Czekamy na Państwa opinie, 
wnioski, spostrzeżenia, które staną 
się pomocne.

Wszystkich tych, którzy zechcą 
podzielić się swoją wiedzą prosimy 
o kontakt.

Katarzyna Olschowka

mailto:opolski@arimr.gov.pl
http://www.arimr.gov.pl
mailto:pp@powiatstrzelecki.pl


ABC Kolonowskiego
- dla potencjalnego inwestora i nie tylko

Kolonowskie położone jest na pograniczu województw opolskiego i ślą
skiego, 35 km od miasta Opole i 80 km od Katowic. Gmina posiada węzeł 
kolejowy o ogólnopolskim znaczeniu w Fosowskiem i znajduje się przy drodze 
wojewódzkiej nr 463 - w odległości 25 km od łączącej Polskę południową z 
Niemcami i Ukrainą autostrady A4.

Na terenie Kolonowskiego powstała Strefa Rozwoju Przemysłu i Usług, w 
ramach której działająjuż spółki PACKPROFIL, KOPGARD, PAHER i EL- 
TETE oraz przygotowujące się do rozpoczęcia produkcji kolejne zakłady pra
cy. Gmina oferuje potencjalnym inwestorom 8 hektarów własnych gruntów, 
przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i usługową i pośredniczy w 
pozyskaniu terenów inwestycyjnych, będących w użytkowaniu miejscowych 
przedsiębiorstw - m.in. ponad 10 ha takich gruntów znajduje się w bezpośred
nim sąsiedztwie węzła kolejowego i drogi wojewódzkiej.

W 2005 roku zostanie zakończona budowa oczyszczalni ścieków i kanali
zacji sanitarnej, która zostanie doprowadzona do Strefy Rozwoju Przemysłu i 
Usług, a jeszcze w 2004 roku firma THUGA zaopatrzy nasze tereny inwesty
cyjne w-gaz. Nasze walory dostrzegł już zachodni koncern PERI, który w 
grudniu 2002 roku oddał do użytku w Kolonowskiem swój zakład produkcyj
ny. Oprócz przedsiębiorców miejscowych w Kolonowskiem na sprzyjające 
warunki rozwojowe trafiło sześć firm z kapitałem zagranicznym - cztery z nich 
pochodzą z Niemiec, a dwie z Finlandii.

Ogromne możliwości rozwojowe w dziedzinie turystyki daje niedawne 
odkrycie szczątków gadów i płazów sprzed 320 milionów lat - w tym kilku 
gatunków dinozaurów - na pograniczu wsi Krasiejów (gmina Ozimek) i Sta- 
niszcze Małe (Kolonowskie). To największe tego rodzaju odkrycie w Europie 
przyciąga coraz większą uwagę naukowców i mediów, a co za tym idzie - 
stwarza podstawy do rozwoju przemysłu turystycznego. Na terenie Kolo
nowskiego i pozostałych miejscowości gminy wytypowano obszary do zago
spodarowania pod względem turystycznym, w tym - 2,5 ha gruntów znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego w Krasiejowie DINOPAR-

Gmina Kolonowskie stosuje preferencyjne ceny sprzedaży nieruchomości, 
przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i usługową. Wobec nowych in
westorów stosujemy ulgi w podatku od nieruchomości przez okres 5 lat.

Józef Kotys 
Burmistrz Gminy Kolonowskie

Spotkanie jemielnickich 
przedsiębiorców

Na zorganizowane 6 stycznia br. z inicjatywy wójta gminy Jemielnica 
Joachima Jelito spotkanie przybyło ponad 50 przedsiębiorców. Jego ideą była 
chęć nawiązania ścisłej współpracy z wszystkimi podmiotami gospodarczymi 
zarejestrowanymi w gminie. Zaprezentowano możliwości pozyskania wspar
cia finansowego skierowanego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z 
funduszy strukturalnych UE. Omówiono priorytety i działania określone w 
sektorowych programach operacyjnych adresowanych do przedsiębiorców oraz 
inne źródła pomocy finansowej oferowane przez Fundację Rozwoju Śląska 
oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pierwsza część spotkania, z udziałem przedstawiciela PIP, PIS oraz PUP, 
miała charakter szkoleniowy; omawiano wprowadzone od 1 stycznia br. zmia
ny w kodeksie pracy i obowiązujące przepisy.
Inspektor pracy po zapoznaniu zebranych z podstawowymi obowiązkami 
pracodawców, wynikającymi bezpośrednio z prawa pracy, zachęcał przedsię
biorców do częstych kontaktów z PIP, gdzie można uzyskać odpowiedź na 
każde pytanie z zakresu prawa pracy i warunków pracy.
Inspektor sanitarny przypomniał warunki, jakie będąmusieli spełniać produ
cenci produktów spożywczych i restauratorzy po integracji z Unią Euro
pejską. Z kolei szef PUP przedstawił obecne możliwości pomocowe urzędu 
pracy dla przedsiębiorców z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy i zatrud
niania bezrobotnych.

Spotkanie to z pewnością nie rozwiązało wszystkich problemów, z jakimi 
co dzień stykają się prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek; 
w wielu sprawach trzeba będzie im pomóc. Ale zorganizowanie go stanowi 
dobry wstęp i początek dalszych i częstszych wspólnych kontaktów. Mamy 
w tym wspólny interes. Przecież większy potencjał gospodarczy gminy to 
większe dochody gminy i mniejsze bezrobocie.

Piotr Pyka

Sesja Rady Powiatu
Ostatnia ubiegłoroczna sesja 

Rady Powiatu odbyła się 22 grudnia i 
choć było to tuż przed świętami - 
zakres tematyczny był szeroki. 
Pierwszą sprawą poruszoną w cza
sie obrad była informacja o pracy 
Zarządu, którą złożył starosta strze
lecki, Gerhard Matheja. Z kolei dy
rektor Marian Kreis poinformował o 
zamiarze kontraktacji usług w zakre
sie podstawowej opieki zdrowotnej 
SP ZOZ w Strzelcach Opolskich.

Istotną sprawą były zmiany w 
budżecie powiatu jeszcze na rok 
2003, m.in. wynikające ze zmian li
mitów wydatków na wieloletnie pro
gramy inwestycyjne oraz zakresów 
wykonywania programów inwesty
cyjnych w latach 2003-2005.

Rada podjęła również uchwały w 
sprawie wyboru banku do obsługi 
bankowej starostwa strzeleckiego na 
najbliższe 3 lata. Przetarg na obsługę 
bankową wygrał Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy. Ponadto Rada Powiatu 
Strzeleckiego upoważniła Zarząd do 
lokowania wolnych środków budże
towych na rachunkach w innych ban
kach.

Rada uchwaliła zmiany w planie 
finansowym Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na rok 2003 i za
twierdziła plan na 2004 rok oraz 
uchwaliła zestawienie przychodów i 
wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2004.

Radni uchwalili także tematykę i 
terminy sesji Rady Powiatu Strzelec
kiego oraz plan kontroli Komisji Re
wizyjnej na przyszły rok.

Zgodnie z tym - podaj emy te
maty przewidziane na kolejne sesje 
w bieżącym roku, zapraszając rów
nocześnie wszystkich mieszkańców 
do uczestnictwa w nich.

Data sesji

28

25

31

28

stycznia

lutego

marca

kwietnia

26 maja

30 czerwca
28 lipca

29 września

27października

24 listopada

22 grudnia

Tematyka

1. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2004.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Po

rządku za 2003 r.
1 • Przyjęcie planów pracy komisji problemowych na rok 2004.
2. Sprawozdanie Zarządu z realizacji porozumienia zawartego! 

TSKN.
Przedstawienie informacji przez Powiatowego Rzecznik! 
Konsumentów
Przedstawienie informacji przez Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności PCPR za 2003 r. 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynki 
pracy.
Ocena realizacji budżetu za 2003 r. Podjęcie uchwały o abso
lutorium.
Przedstawienie informacji przez Komendanta Powiatowego 
Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań wynikających z realizacji „Powiato
wego programu zapobiegania przestępczości oraz ochron; 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

Przedstawienie informacji przez Państwowego Powiatowego In
spektora Sanitarnego dotyczącej stanu sanitarnego powiat! 
ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z reali
zacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku pu
blicznego”.

Sytuacja w służbie zdrowia.
1. Sytuacja placówek oświatowych w powiecie strzeleckim.
2. Debata drogowa
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2004 r.
2. Przedstawienie informacji przez Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na 
terenie powiatu.

1. Przedstawienie informacji przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powia
tu- „ 1|

2. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświaf ~ 
czeń majątkowych radnych.

Przedstawienie informacji przez Komendanta Powiatowego Pań- ! 
stwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony 
przeciwpożarowej w powiecie oraz o zagrożeniach pożaro
wych powiatu.

Uchwalenie budżetu na 2005 rok.

3.

1.

2.

1.

2.

■

Na ostatniej sesji radni przyjęli również informację wójta gminy Izbicko, 
zamiarze zbycia nieruchomości położonej w Izbicku przy ul. Stawowej; k 
związane jest ze zmianą lokalizacji boiska sportowego.

Radni uchwalili ponadto zmiany w zasadach udzielania dotacji z budżeti 
powiatu strzeleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Ko 
lejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w zakresie wielkości środkói 
PFRON na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i śród! 
pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

55 lat Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -Wychowawczego w Leśnicy

JJ

' a

■Ra

15 października ub.r. minęło 55 lat od utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mari 
Konopnickiej w Leśnicy, który pierwotnie nosił nazwę Państwowego Zakładu Wychowawczego. To najstarsza! 
największa tego typu placówka na Opolszczyźnie.

W 1871 powstał tu zakład wychowawczy. Początkowo zamieszkiwało w nim 10 osób upośledzonych umysłowi 
W pięć lat później zakład liczył już 30 wychowanków i liczba ta stopniowo wzrastała. W 1890 roku położono kamiet 
węgielny pod budowę nowej siedziby zakładu - dużego kompleksu budynków. Uroczyste otwarcie zakładu w nowyc 
obiektach nastąpiło 30 czerwca 1891 roku, a liczba wychowanków wzrosła do 100.

W 1914 roku zakład rozpoczął funkcjonowanie pod nazwą Prowincjonalny Zakład Opiekuńczo-Wychowawca 
Funkcjonowały 3 klasy przedszkolne i 3 klasy szkolne. Ogólna liczba wychowanków sięgała 500. Byli wśród nici 
zarówno dorośli, jak i dzieci - osoby z różnym stopniem upośledzenia umysłowego.

15 października 1948 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Upc 
śledzonych Umysłowo. Pierwszymi wychowankami była młodzież pochodząca głównie z terenu przemysłowej 
centrum Śląska. Około 95% wychowanków stanowiły sieroty i półsieroty.

Od 1962 zakład funkcjonuje pod nazwą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Początkowo funkcjo 
nowały tylko młodsze klasy szkoły podstawowej. Stopniowo tworzono wyższe klasy szkoły podstawowej oraz klas; 
szkoły zawodowej. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia możliwe już były normalne promocje w ramach pełnej szkol) 
zawodowej. W internatach funkcjonowało 18 grup wychowawczych. W latach 1977-1984 dokonano gruntownegi 
remontu i modernizacji budynku szkoły. W roku 1989 rozpoczęto budowę nowych stolarskich warsztatów szkoleniu 
wo-produkcyjnych. Budowa trwała z przerwami do roku 1997. W 1998 roku w trakcie uroczystości 50-lecia Ośrodki 
warsztaty zostały oddane do użytku. W 2000 roku, w związku z przekazaniem budynku internatu dziewcząt Publicz
nemu Gimnazjum w Leśnicy, nastąpiła modernizacja budynku internatu chłopców, który od tej pory stał się internatu 
koedukacyjnym. Po remoncie drugie piętro zajmujągrupy dziewczęce, pozostałe dwie kondygnacje należą do chłopców 
Obecnie na remont czeka jeszcze parter 
budynku.‘

W skład Specjalnego Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego, oprócz internatu, 
wchodzą: Zespół Szkół Specjalnych, 
składający się ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna. W roku 2000 
w Zespole Szkół został utworzony Ze
spól Edukacyjno-Terapeutyczny dla 
dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu umiarkowanym i znacznym, 
a dwa lata później przy szkole zawo
dowej utworzono oddział przysposa
biający do pracy na podbudowie gim
nazjum.

W pięć lat pozmej zakład liczył już 30 wychowanków i liczba ta stopniowo wzrastała. W 1890 roku położono kamie

obiektach nastąpiło 30 czerwca 1891 roku, a liczba wychowanków wzrosła do 100.

zarówno dorośli, jak i dzieci - osoby z różnym stopniem upośledzenia umysłowego.

centrum Śląska. Około 95% wychowanków stanowiły sieroty i półsieroty.

Oprać. D. Kolender E Cembala
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelce Opolskie 
tel. 4612329, 4613480 
z filią w Szymiszowie 
tel. 4617736 
z filia 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: LlCEUMZA@EduAPPlE.PL

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Op.
tel. 4613026

■*Ł’ "-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
przy DPS w Zawadzkiem 
tel. 4620046, 4616049, 4620049

Wytnij, to może się przydać!

Jak pracują apteki?
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK 

OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU 
STRZELECKIEGO W 2004 ROKU

LU
-

Zespól Szkół Specjalnych
w Strzelcach Op.
tei. 4612882
e-mail: gimgpg.ęj@tlępfpl

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

Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: so$wlesnica(@.poczta.onet.p|

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny
Łl. 4615473

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
ieL 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 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Strzelcach 
Opolskich 
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

ADRES APTEKI NAZWA APTEKI
CZYNNA

Poniedziałek 
-piątek Sobota Niedziela i święta

47-180 Izbicko 
Powstańpów Si.

„Vademecum” 8.00-18.00

47-133 Jemielnica
Nowa Kolonia 14

„Ewa” 7.30-18.00 7.30-13.00 Pełni pogotowie pracy, 
bez dyżuru

47-150 Leśnica
Plac Narutowicza 2

„Pod lipami” 8.00-17.00 9.00-13.00 Pełni pogotowie pracy, 
bez dyżuru

47-100 Strzelce Op. 
ul. Ks. Wajdy 6

„Flos” 8.00-18.00 8.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
Rynek 1

„Malwa” 9.00-17.00 9.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
Rynek 2

„Pod Ratuszem” 8.00-19.00 8.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
Żeromskiego 9

„Pod Słońcem” 8.00-19.00 8.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
Jordanowska la

„Vita” 8.00-19.00 9.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
Osiedle Piastów Śl.

Mgr W. Urbano
wicz

8.30-18.30 9.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
Marka Prawego 7

„Centrum” 9.00-21.00 9.00-14.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op. 
ul. Marka Prawego 9

.Alga” 8.00-19.00 8.00-13.00 Zgodnie z harmonogramem dyżurów 
opracowanym przez apteki

47-143 Ujazd 
Plac 1 -go Maja

„Pod Witrażem” 8.30-18.00 8.30-12.00 Pełni pogotowie pracy, 
bez dyżuru

47-110 Kolonowskie
Leśna 6

Mgr L. Papiernia 8.00-16.30

47-120 Zawadzkie 
Opolska 70

„Opolska” 8.30-20.00 8.00-14.00 16.00-18.00
(zamiennie z Apteką „Dworcową”).

47-120 Zawadzkie
ul. Dworcowa 6

„Dworcowa” 8.00-20.00 8.00-14.00 16.00-18.00
(zamiennie z Apteką „Nową”).

Dyżury placówek:

1. Apteka „Pod Ratuszem”, ul. Rynek 5, tel. 4612924
2. Apteka „Pod Słońcem”, Pi. Żeromskiego 9, tel. 4612143
3. Apteka „Flos”, ul. Ks. Wajdy 6, tel. 4638839
4. Apteka „ Vita” ul. Jordanowska 1 a, tel. 4614605
5. Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9
6. Apteka „Centrum”, ul. Marka Prawego 7, tel. 4618900
7. Apteka „Malwa”, ul. Rynek 1, tel. 4614604

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9:00.

Działając na podstawie art 94 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz.U. Nr 126, poz. 1381 z 
późn.zm.) Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego postanowił usta
lić rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu.

Wydawca: Starostwo Strzeleckie 
Redaktor Naczelny: Marta Górka 
Redaguje Zespół.
Druk: Drukarnia „Pro-Media”

Redakcta zastrzega sobie prawo do 
skracania tekstów i adiustacji. 

Materiałów nie zamówionych nie 
zwraca.

Nie odpowiada za treść 
zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
wew. 220
Wydział Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydział Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydział Geodezji, kartografii. Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami
wew. 105. 140, 133, 137
Wydział Architektoniczno - Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydział Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespół Kontroli
Wew. 145
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 
wew. 219

Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki 
wew. 221, 222, 223, 228 
Wydział Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska 
wew. 132, 224, 225, 226 
Wydział Gospodarki 
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespół ds. Promocji Powiatu 
wew. 218, 230

Poniżej prezentujemy harmono
gram dyżurów w I kwartale br.

STYCZEŃ
1 „Alga"
2 „Centrum”
3 „Centrum”
4 „Pod Ratuszem”
5 „Pod Słońcem”
6 „Flos”
7 „Vita”
8 „Malwa”
9 „Alga”

1 0 „Centrum”
1 1 „Centrum”
I 2 „Pod Ratuszem”
13 „Pod Słońcem”
14 „Flos”
15 „Vita”
16 „Malwa”
17 „Alga”
1 8 „Centrum”
1 9 „Centrum”
20 „Pod Ratuszem”
2 1 „Pod Słońcem”
22 „Flos”
23 „Vita”
2 4 „Malwa”
2 5 „Alga”
26 „Centrum”
27 „Centrum”
2 8 „Pod Ratuszem”
29 „Pod Słońcem”
3 0 „Flos”
3 1 „Vita”

LUTY
1 „Malwa”
2 „Alga”
3 „Centrum”
4 „Centrum”
5 „Pod Ratuszem”
6 „Pod Słońcem”
7 „Flos”
8 „Vita“
9 „Malwa”

I 0 „Alga”
II „Centrum”
12 „Centrum”
1 3 „Pod Ratuszem”
14 „Pod Słońcem”
15 „Flos”
16 „Vita”
17 „Malwa”
18 „Alga”
1 9 „Centrum”
20 „Centrum”
21 „Pod Ratuszem”
22 „Pod Słońcem”
23 „Flos”
2 4 „Vita”
2 5 „Malwa”
2 6 „Alga”
27 „Centrum”
28 „Centrum”

lirt
1 „Pod Słońcem”
2 „Flos”
3 „Vita”
4 „Malwa”
5 „Alga”
6 „Centrum”
7 „Centrum”
8 „Pod Ratuszem”
9 „Pod Słońcem”

10 „Flos”
1 1 „Vita”
12 „Malwa”
13 „Alga”
14 „Centrum”
15 „Centrum”
16 „Pod Ratuszem”
17 „Pod Słońcem”
18 „Flos”
19 „Vita”
2 0 „Malwa”
21 „Alga”
22 „Centrum”
23 „Centrum”
24 „Pod Ratuszem”
2 5 „Pod Słońcem”
26 „Flos”
27 „Vita”
2 8 „Malwa”
29 „Alga”
30 „Centrum”
3 1 „Centrum”
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Weihnachtsfest - po raz pierwszy

W ciągu trzech przed
świątecznych dni, od 19 
do 21 grudnia, zarząd 
powiatowy TSKN, 
przy wsparciu strzelec
kiego koła DFK i dzięki 
dotacji Zarządu Powia
tu Strzeleckiego, podję
ły ambitną próbę przy
bliżenia mieszkańcom 
stolicy powiatu nie
mieckich i śląskich tra
dycji adwentowych i

Bożonarodzeniowych. Zaprezentowanie zwyczajów, pieśni i potraw charak
terystycznych dla tego okresu doskonale komponuje się z coraz bliższą inte
gracją naszego kraju z UE: w jedności możemy się różnić, ale powinniśmy się 
rozumieć.
Przez trzy-cztery godziny dziennie w ciągu tych trzech grudniowych dni strzel- 
czanie i ich goście mogli czuć się jak w Niemczech. Na pl. Żeromskiego, gdzie 
w tym samym czasie trwał przedświąteczny kiermasz handlowy, stanęła praw
dziwie śląska betlejemka, a przy dwóch stoiskach można było skosztować 
Weisswurstu, śląskich kołaczy, Gliihwein (gorącego wina z korzeniami), a także 
krupnioków i żymloków.

Wokół tych stoisk zawsze było sporo ludzi, ale prawdziwe tłumy przycią
gały dźwięki muzyki i pieśni adwentowych oraz kolęd. W 11 zespołach - 
tanecznych, śpiewaczych i muzycznych wystąpiło w sumie 250 osób. Była to 
dobra okazja do zaprezentowania repertuaru oraz możliwości wokalno-instru
mentalnych kapeli z 
terenu powiatu, 
występujących in
dywidualnie czę
ściej na różnego 
typu przeglądach i 
imprezach, niż 
wspólnie na na
szym terenie.
Pierwszy Weih
nachtsfest wzbudził 
duże zainteresowa
nie, a organizatorzy 
już myślą o dorocz
nych powtórkach, choć być może w nieco innym kształcie.

LAURY ZIEMI STRZELECKIEJ 
po raz szósty

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ogłasza szóstąjuż edycję konkursu „Laur 
Ziemi Strzeleckiej” za rok 2003.
Poprzez tę Nagrodę chcemy wyrazić uznanie dla ludzkiej aktywności i ofiar
ności, dla ekonomicznych i społecznych sukcesów firm Ziemi Strzeleckiej. 
Nagrodę przyznajemy w pięciu kategoriach:

działalność społeczna - działalność wychowawcza
działalność gospodarcza - działalność kulturalna
działalność sportowa
Procedura przyznawania nagrody „Laur Ziemi Strzeleckiej” jest istotnym 

elementem budowania samorządności, lokalnej aktywności oraz identyfikacji 
mieszkańców z regionem. Ogromne zainteresowanie i sympatia, okazywane 
przez mieszkańców Ziemi Strzeleckiej dotychczasowym edycjom, są dowo
dem, że nagroda oraz uroczysty charakter jej wręczania, zdobyły stałe miejsce 
w życiu społeczności Ziemi Strzeleckiej.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka zwraca się z prośbą do miesz
kańców Powiatu Strzeleckiego, do władz samorządowych, do organizacji spo
łecznych o zgłaszanie kandydatur do Nagrody Laur Ziemi Strzeleckiej. Wnio
sek powinien zawierać informację o wnioskodawcy i osobie kandydata, wraz 
uzasadnieniem kandydatury, oraz jasno określoną dziedzinę działalności zgła
szanej osoby.

Zgłoszenia należy przekazywać przewodniczącemu kapituły do dnia 11 
marca 2004 roku, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Laur Ziemi Strze
leckiej” pod adresem:

STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

Do szopki...
Ruchoma szopka w kościele św. Floriana w Wysokiej od lat przyciąga 

uwagę, ale tak naprawdę ciągle zbyt mało jest rozreklamowana poza granica
mi gminy. A przecież warta jest specjalnej wycieczki.
Wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli jej obejrzeć, ani pokazać swoim 
pociechom, informujemy, że ten brak można nadrobić jeszcze do 2 lutego, 
codziennie od rana do godz. 16.00, a w niedzielę i święta do godz. 18.00.

* * *

Z kolei ks. Bernard Kotula, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Zawadzkie, serdecznie zaprasza wszystkich na koncert kolęd 
w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego w Kielczy - 18 stycznia o 
godz. 16.00.

Odrą w świat
Po przyłączeniu Śląska do Prus w 1742 roku, król Fryderyk II, zwany 
Wielkim, docenił znaczenie Odry jako szlaku wodnego dla powstającego 
przemysłu Górnego Śląska. Toteż zaraz po zakończeniu I wojny śląskiej 
przystąpiono do regulacji rzeki. Pierwsza jej faza trwała od 1742 do 
1817 roku. Na odcinku Zdzieszowice - Chorula Odra wytyczała połu
dniową granicę ówczesnego powiatu strzeleckiego. Od Koźla do Krap
kowic prostowano koryto rzeki. Dużą ilość ostrych i niebezpiecznych 
zakrętów wówczas zlikwidowano, skracając przez to koryto rzeki o 10.1 
km. Nurt Odry się zwiększył, co groziło zamuleniem koryta w niektórych 
miejscach i obsunięciem brzegów. Aby tym niekorzystnym dla żeglugi 
czynnikom przeciwdziałać, rozpoczęto drugi etap regulacji. Trwał on od 
1846 do 1886 roku. W tym czasie budowano tamy poprzeczne, przez co 
nurt został spowolniony, brzegi natomiast zabezpieczano obsadzając je 
jałowcami. Dzięki tym inwestycjom można było żeglować wielkimi bar
kami w głąb kraju. Niestety, podczas letnich okresów suszy, głębokość 
ich zanurzenia nie była wystarczająca. Poprawić to miała trzecia faza 
budowy, przeprowadzona w latach 1891-1912. W tym okresie przystą
piono do budowy stopni wodnych, aby móc wodę W korycie piętrzyć i tym 
samym osiągnąć pożądaną głębokość. Między Koźlem i Krapkowicami 
powstały trzy takie stopnie: Januszkowice, Krempa i Krapkowice. Żeglu
ga śródlądowa stała się przez to mniej zależna od kaprysów aury. Jed
nak w latach długiej posuchy oraz natężonego ruchu barek wody w rzece 
nadal brakowało. Aby ruchliwy szlak wodny całkowicie uniezależnić od 
opadów, zdecydowano się na budowę zbiorników retencyjnych. W latach 
30-tych XX wieku niedaleko od granicy naszego powiatu wybudowano 
Jezioro Turowskie, o pojemności 40 min m sześć. Zbiornik ten przyczynił 
się również do zmniejszenia ryzyka powodzi wzdłuż Małej Panwi i Odry. 
Podobne zbiorniki powstały na lewych dopływach Odry. Te duże i kosz
towne inwestycje przyczyniły się do tego, że żegluga na Odrze prawie 
uniezależniła się od pogody - z wyjątkiem dużych mrozów.
W 1924 r. w porcie w Koźlu ładowano i wysyłano 13.000-14.000 ton 
węgla dziennie. W roku 1936 wysłano z tego portu 3 min ton, a rok 
później 3.5 min ton węgla. Połączenie tego portu kanałem z zagłębiem 
węglowym istniało już od 1801 roku, od wybudowania Kanału Klodnic- 
kiego; rzeka Kłodnica nie nadawała się do transportu wodnego.
Już pół wieku wcześniej rozważano potrzebę budowy kanału, gdyż wów
czas transport węgla i wyrobów hutniczych odbywał się wyłącznie fur
mankami, na nieutwardzonych szlakach handlowych. Dopiero w 1801 r. 
pomysł ten doczekał się realizacji, dzięki czemu towary z portu w Gliwi
cach można było transportować do Koźla drogą wodną, na 160-tono- 
wych barkach. Ten szlak wodny miał 43 km długości i 1,6 m głębokości, 
i do dziś jego elementy są widoczne, np. od Kłodnicy w kierunku Koźla po 
lewej stronie można zauważyć odcinek wąskiego kanału wraz ze śluzą. 
Coraz większe zapotrzebowanie na węgiel i wyroby hutnicze przyczyniło 
się do budowy kanału, który umożliwiłby żeglugę największych barek. 
Również nowopowstały Zakład Koksowniczy w Zdzieszowicach był zain
teresowany tanim transportem węgla. Uciążliwy przeładunek węgla w 
porcie kozielskim także przyczynił się do wydania przychylnej opinii o 
nowym projekcie. W roku 1933 przystąpiono do budowy. Po sześciu 
latach intensywnych prac oddano do użytku nowoczesny szlak wodny. 
Kanał Gliwicki ma 45 km długości i 3,5 m głębokości. Poziom wody 
regulowany jest przy pomocy sześciu stopni wodnych.
Port kozielski i gliwicki zostały odpowiednio rozbudowane, tak, że od 
1935 roku mogły obsługiwać 1000-tonowe barki. Jednak dopiero do
kończenie budowy Kanału Gliwickiego umożliwiło transport towarów 
takimi barkami z przemysłowego serca Górnego Śląska. Dzięki tym 

Jeszcze
o pomocy

W poprzednim numerzenag 
gazety, pisząc o pomocy, jaką! 
oferowali ludzie dobrej woli; 
szkodowanym przez ubiegłorcl 
ny sierpniowy huragan, niews| 
mnieliśmy o rolnikach. Dziśs»‘ 
szymy z niezbędnym uzupelii 
niem. .

Wichura zniszczyła nie tyf 
lasy i zabudowania, ale i maszyj 
rolnicze i uprawy. Ucierpi 
zwłaszcza hodowcy bydła z gif 
Strzelce Op., Jemielnica, Kolon® 
skie i Izbicko, bo całe plantacje! 
kurydzy zostały zmiecione zł 
wierzchni ziemi.

W ich imieniu do starostwŁ 
prośbą o pomoc w zakupie ■ 
słodków buraczanych zwrócili 
przewodniczący Związku Pow 
towego Rolników Śląskich (ipd 
wodniczący Izby Rolniczej wOe 
lu) Piotr Anderwald z Kadłuba,! 
wiasem mówiąc sam duży proś 
cent mleka.

I
Dzięki współpracy z wic?4 

rostąJ. Swaczyną udało sięspg 
wadzić 2.265 ton (w tym 195 tjł 
dar) wysłodków z trzech cukrol 
ni: w Otmuchowie, Lewinie Bił 
skim i Polskiej Cerekwi. Skorzy! 
ło z nich 50 rolników z czterf 
gmin naszego powiatu.

ogromnym inwestycjom prowadzonym przez ostatnie 200 lat stało się 
możliwe docieranie drogą wodną do odbiorców nie tylko wzdłuż Odry, 
ale i znacznie dalej - przez kanał obok Berlina do Łaby i kanałem śródlą
dowym do Renu.

Tadeusz Rata

Wszystkich nie bardzo zoń 
towanych w sprawach rolniczy! 
informujemy, że taka pomoc,» 
odpłatna, jest dla hodowcówll 
dła nieoceniona, bo wystał 
należą się tylko tym, którzy n 
zakontraktowane buraki i pod 
sane umowy na ich dostawy zj 
krowniami.

Serdeczne podziękował 
nasi rolnicy kierują do wszył 
kich, którzy okazali taki gest 
w szczególności do: Krystiar 
Matejki z Dziełowa, pana Pater 
ka, sołtysa Gościęcina, Bogdat 
Zioły, wiceprezesa Izby Rolnic 
w Opolu, Stanisława Wojciechu 
skiego z firmy ROZPOL z Bial 
Prudnickiej oraz Stanisława fi 
trasa ze spółki KOMPROL 
Zwanowicach.


