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POWIAT STR Z E LE C K I

Medalista z Szanghaju

Bêdzie inkubator
przedsiêbiorczoci?

Od kilku tygodni trwaj¹ spotkania dotycz¹ce mo¿liwoci uruchomienia na terenie powiatu takiej instytucji. Na zasadnicze pytanie: czy jego
uruchomienie siê op³aca i kto przyczyni sie do jego powstania - na razie
nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Samorz¹dowcy z terenu powiatu do tej pory uczestni czyli w spotkaniu ze specjalist¹ w tej dziedzinie,
odbyli studialny wyjazd do Namys³owskiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci i spotkali siê z przedstawicielami samorz¹dów powiatu namys³owskiego.
Inkubator - jesli powstanie - w
naszym powiecie powinien mieæ charakter gwiadzisty  z centraln¹ jed-

nostk¹ skupiaj¹c¹ dzia³ania doradcze,
szkoleniowe, zajmuj¹c¹ siê pozyskiwaniem rodków itp. Równoczenie
w poszczególnych gminach powsta³yby lokalne dzia³y, których dzia³alnoæ powinna byæ dostosowana do
potrzeb gminy. I tak w jednym miejscu dzia³alnoæ ta polegaæ mo¿e na
doradztwie i poredniczeniu w wiadczeniu us³ug centrali, w innym mo¿e
byæ to wynajem powierzchni pod
dzia³alnoæ, lub inne us³ugi. Taka konstrukcja pozwala na podejmowanie
wspólnych dzia³añ, a zarazem zachowanie maksymalnej elastycznoci.
O tym, czy inkubator powstanie
i jaka bêdzie jego formu³a - poinformujemy, gdy zapadna decyzje.

Sekty - lepiej dmuchaæ
na zimne

- Na razie nie mamy ¿adnych informacji o dzia³alnoci sekt na terenie
naszego powiatu  mówi komendant
KP Policji podinsp. Jan Lach  ale to
nie oznacza, ¿e nasza m³odzie¿ nigdy siê z nimi nie zetknie. Dzi, w
dobie otwarcia na wiat, w czasach,
gdy podró¿e oraz d³u¿sze lub krótsze pobyty za granic¹ m³odych ludzi
nie stanowi¹ ewenementu i gdy w³anie tam mog¹ spotkaæ siê z przedstawicielami sekt  musimy byæ na
to przygotowani i umieæ przeciwdzia³aæ skutkom.
Doros³e spo³eczeñstwo niewiele
wie o sektach, niewiele te¿ wiedz¹
uczniowie  dowiod³a tego ankieta
przeprowadzona przez nas jesieni¹
ubieg³ego roku w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego.
Wreszcie, trzeba przyznaæ  my te¿
musimy bli¿ej zaznajomiæ siê z t¹ tematyk¹. Na razie sekty u nas nie stanowi¹ zagro¿enia, ale lepiej dmuchaæ na zimne. To nale¿y do sfery
naszych dzia³añ prewencyjnych: gdy
zagro¿enie stanie siê realne  musi-
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my umieæ zaobserwowaæ jego objawy. Dlatego w³anie w przysz³ym
tygodniu odbêdzie siê w Domu Pielgrzyma na Górze w. Anny miêdzynarodowa konferencja naukowa pt.
Sekty  droga donik¹d.
- Jako Komenda Powiatowa Policji organizujemy j¹  mówi dalej komendant Lach  wraz ze Starostwem
Powiatowym w Strzelcach Opolskich, fundacj¹ Pro Lege oraz Zakonem Franciszkanów, pod patronatem Marsza³ka Województwa. Zaprosilimy równie¿ naszych kolegów
 policjantów z Czech i Niemiec, którzy zapewne podziel¹ siê z nami
swoimi dowiadczeniami w tym zakresie.
W konferencji uczestniczyæ bêdzie ok. 200 osób: policjanci zajmuj¹cy siê sprawami nieletnich z ca³ego
województwa, pedagodzy ze szkó³
ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów,
a przede wszystkim  psychologowie, pedagodzy, zajmuj¹cy siê zagadnieniami sekt specjalici z orodków
akademickich oraz Kocio³a.

Dyplom Europejski dla Lenicy
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Piotrek Bosy od razu po powrocie z
Szanghaju sta³ siê popularny za
spraw¹ mediów. I dobrze, bo w koñcu by³ jednym z dwojga sportowców
reprezentuj¹cych Opolszczyznê na
Olimpiadzie Specjalnej w Chinach. A
to zaszczyt nie lada. Samo uczestnictwo i tytu³ olimpijczyka nobilituj¹,
a co dopiero wtedy  gdy sportowiec
staje na podium? A Piotrek dwukrotnie zdobywa³ czwarte miejsca (nagradzane medalami) i raz pi¹te (bez medali, ale z wypisanymi czasami na
wst¹¿kach). Jest siê czym chwaliæ,
jest o czym opowiadaæ kolegom. I
teraz, po powrocie z tak egzotycznego wyjazdu Piotrek opowiada
wszystkim zw³aszcza kolegom swoje wra¿enia, pokazuj¹c zdjêcia w pami¹tkowym albumie. Mówi jak siê
tam czu³ (trochê mierdzia³o 
mówi), co widzia³ i co mu siê podoba³o najbardziej, a widzia³ przecie¿
sporo. Bywa³ w muzeach, kocio³ach,
ogl¹da³, co jest w sklepach.

- Letnie Igrzyska Specjalne trwa³y
od 2 do 10 padziernika. Nasze przygotowania do tej imprezy zaczê³y
siê du¿o wczeniej i trwa³y d³ugo 
mówi Helena Sahta-Griner, przewodnicz¹ca Sekcji Sportowej Olimpiad Specjalnych w Kad³ubie. - Piotrek to wspania³y ch³opak i wietny
sportowiec  uczestniczy³ w wielu
regionalnych i ogólnopolskich zawodach - dodaje. - Jedzi na ³y¿worolkach, konno, na nartach. PO ogólnopolskich zawodach w czerwcu 2006
roku zosta³ wy³oniony na wiatowe
igrzyska letnie w Szanghaju, ale o
tym, czy rzeczywicie tam pojedzie
zadecydowa³o zgrupowanie kadry
narodowej w Spale, w marcu 2007
roku. Wyczynowo i wysi³kowo by³
dobry. Zosta³ oficjalnie zakwalifikowany, a nominacjê odebra³ z r¹k pani
prezydentowej Marii Kaczyñskiej
26 wrzenia br. Jego trener Wies³aw
Biela znalaz³ siê w kadrze rezerwowej.

W Letnich Igrzyskach w Szanghaju
bra³o udzia³ 7000 zawodników z ca³ego wiata. To du¿o, a gdy doliczyæ do
tego ca³¹ obs³ugê i rzeszê wolontariuszy (ka¿dy zawodnik mia³ w³asnego
opiekuna wród nich; Piotrkiem opiekowa³a siê Chinka Shirley) - mo¿emy
wyobraziæ sobie, jak ogromna by³a
skala ca³ego przedsiêwziêcia.
Opolszczyznê, jak wspomniano, reprezentowa³a dwójka sportowców.
Dobrze, ¿e znalaz³ siê wród nich Piotrek. W przygotowaniach na wyjazd
pomog³y Piotrkowi Bosemu dwa samorz¹dy terytorialne. Starostwo powiatowe wyposa¿y³o go w nowe ³y¿worolki, ochraniacze i kask, natomiast
gmina Zawadzkie kupi³a markowy
strój sportowy i buty. To w³anie w
Zawadzkiem Piotrek jest zameldowany i tam ma rodzinê, Tam jedzi na
wakacje. W DPS w Kad³ubie mieszka
od 2000 roku. Ten 16-latek zapewne
jeszcze nie raz bêdzie zdobywa³ najwy¿sze trofea sportowe.

Mundurki
wreszcie s¹
Mundurki - tak d³ugo zapowiadane (jeszcze przed wakacjami), tak
d³ugo oczekiwane (?) przez gminazjaln¹ m³odzie¿, spónione niemal
we wszystkich szko³ach - wreszcie
s¹!
Na zdjêciu - przedwakacyjny
wybór kroju (czyli bezrêkawniki)
prezentuj¹ uczniowie Gimnzajum z
oddzia³ami dwujêzycznymi w strzeleckim Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych.

W uznaniu szeroko i efektywnie
prowadzonej wspó³pracy partnerskiej i umocnienia ducha wspólnoty
europejskiej Rada Europy nada³a
Gminie Lenica honorowy Dyplom
Europejski.
W tym roku tak uhonorowano
tylko szeæ polskich miast, a w ca³ej
Europie przyznano 24 Dyplomy.
Konkurencja by³a ostra: Rada Europy wybra³a najlepszych sporód ponad 200 wniosków! Dyplomy otrzyma³y gminy z: Bu³garii -1, Francji- 3,
Niemiec - 5, W³och - 2, Litwy - 3,
Polski - 6, Rosji - 1, Szwecji - 1, Szwajcarii - 1, Wielskiej Brytanii - 1.
W siedzibie Rady Europy w
Strasburgu odby³a siê uroczystoæ
wrêczenia w³adzom lokalnym nagród
za dzia³alnoæ zbli¿aj¹c¹ europejskie
miasta i gminy. Dyplomy Europejskie otrzyma³y Go³uchów w woj.
wielkopolskim, Kêdzierzyn - Kole,
£¹cko, Lenica, Lubin oraz roda l¹ska. Nagroda pozwala ubiegaæ siê tym
gminom i miastom w przysz³oci o
najwy¿sze wyró¿nienie - Nagrodê
Europejsk¹. Z polskich miast jej lau-

reatami s¹ na razie Gdynia i Czêstochowa.
Dyplom Europejski, a tak¿e Flagê Honorow¹ oraz Odznakê Honorow¹, przyznaje siê miastom i gminom za inicjatywy wspó³pracy i solidarnoci europejskiej. Ocenie podlegaj¹, miêdzy innymi, partnerskie
kontakty pomiêdzy miastami, wymiany m³odzie¿y oraz wspólne
przedsiêwziêcia kulturalne, gospodarcze i naukowe. Istotne jest, by
miêdzynarodowa wspó³praca nie
ogranicza³a siê do oficjalnych kontaktów, ale stanowi³y rzeczywisty pomost pomiêdzy spo³ecznociami.
W imieniu Gminy Lenica dyplom w Strasbourgu odebrali w dniu
4 padziernika br. przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lenicy Ryszard
Froñ i burmistrz Hubert Kurza³. To
wyj¹tkowo presti¿owe wyró¿nienie
wrêczy³ przewodnicz¹cy Komisji
rodowiska, Rolnictwa, Spraw Lokalnych i Regionalnych Pan Walter
Schmied oraz wiceprzewodnicz¹ca
merytorycznej podkomisji pani pose³
Danuta Jaz³owiecka w obecnoci ambasadora RP przy Radzie Europy.

E-SO£ECTWO CENTAWA
Stowarzyszenia Odnowy Wsi
Centawa zrealizowa³o projekt E 
So³ectwo. Realizacja tego projektu
jest efektem otwartego konkursu og³oszonego przez Zarz¹d Województwa
Opolskiego na wykonanie zadania
publicznego pn. Przedsiêwziêcia
wspieraj¹ce rozwój infrastruktury
spo³ecznej wsi.
Zadanie obejmowa³o dostosowanie wietlicy Wiejskiej w Centawie
do celów szkoleniowo-edukacyjnych
poprzez wyposa¿enie jej w odpowiednie umeblowanie, zakup urz¹dzeñ komputerowych oraz sprzêtu
do prezentacji a tak¿e wykonanie lokalnej sieci komputerowej i tym samym umo¿liwienie przeprowadzania
ca³odziennych przedsiêwziêæ edukacyjno-szkoleniowych dla grupy minimum 24 uczestników.
Celem zadania by³o stworzenie

warunków do zdobywania wiedzy i
umiejêtnoci na poziomie szkolnym
i przedszkolnym, szczególnie dla
m³odzie¿y mniej zamo¿nej, a tak¿e
dla osób doros³ych przede wszystkim dla rolników w zakresie doradztwa rolniczego. W ramach projektu
wietlicê wyposa¿ono w 3 zestawy
komputerowe ( komputer, Monitor
LCD, kamera internetowa ), urz¹dzenie wielofunkcyjne ( drukarka  skaner - kopiarka ), 3 biurka komputerowe z krzes³ami biurowymi, rzutnik multimedialny z ekranem. Wykonano tak¿e lokalna sieæ komputerow¹ oraz aktywowano sta³y dostêp
do Internetu.
Koszt ca³ego zadania wyniós³
13992,20 z³. w tym: 3498,05 z³. wk³ad w³asny Stowarzyszenia a
10494,15 z³.  dotacja Zarz¹du Województwa Opolskiego.

Uzbrojenie terenu
Strefy
Aktywnoci
Gospodarczej (SAG)
Olszowa
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rodków ZPORR, polegaj¹c¹ na budowie drogi zbiorczej na odcinku Olszowa - Sieroniowice. Planuje siê w³¹czenie ok. 100 ha przedmiotowego terenu do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Ocenia siê, i¿ strefa jest
w stania potencjalnie wygenerowaæ ok.
11 tys. nowych miejsc pracy. Dotychczas na terenie SAG swoje siedziby
ulokowa³y ju¿ nastêpuj¹ce firmy:
Kaufland Polska Markety Sp.z.o.o,
ARDAGH Inwestmens Sp.z.o.o,
HABA-BETON Sp.zo.o., JD Trade
Sp.z o.o., SEEK Sp.o.o., Unitube
Sp.z.o.o.

