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POWIAT STR Z E LE C K I

BELFRY 2007
Dzieñ Komisji Edukacji Narodowej - tradycyjne wiêto pracowników owiaty - to najlepszy czas, aby
podziêkowaæ pedagogom za olbrzymi wysi³ek wk³adany w wykonywanie trudnej i odpowiedzialnej pracy.
W strzeleckim Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych od 5 lat uczniowie
wyró¿niaj¹ nauczycieli o wielkim sercu i mocnym charakterze, s³owem
tych, którzy na wiele lat pozostan¹
w pamiêci wychowanków.
Co roku we wrzeniu - wzorem
Amerykañskiej Akademii Filmowej kapitu³a sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli klas nominuje po trzech nauczycieli w siedmiu kategoriach.
To u³atwia niezdecydowanym
podjêcie decyzji, a Radzie SU przyznanie statuetek nauczycielom obdarzonym bogat¹ osobowoci¹ . Tak te¿
by³o i w tym roku. 12 padziernika
podczas uroczystego apelu Samorz¹d
Uczniowski przyzna³ swoje nagrody - nauczycielskie oskary.
Nagrodzon¹ za Anielsk¹ cierpliwoæ zosta³a nauczycielka o stalowych nerwach i wyj¹tkowej tolerancji dla uczniowskiej niewiedzy - pani
Zofia Sowa.
Drug¹ kategori¹ by³ Sokoli
wzrok. Umiejêtnoci¹ dostrze¿enia
najmniejszej ci¹gi, której w³aciciel
móg³by staraæ siê o wpis do Ksiêgi
Rekordów Guinnessa, poszczyciæ
mo¿e siê pan Artur Go³dyn.
Statuetka  Kreator mody - od
pierwszej edycji plebiscytu - pozostaje w rêkach pani Danuty Balikowskiej.

Nie po raz pierwszy w kategorii
Gawêdziarz zwyciê¿y³ pan Dariusz Szczypura - nauczyciel posiadaj¹cy umiejêtnoæ wyjaniania zagadnieñ niezg³êbionych przez
uczniowskie umys³y.
Pedagogiem, który realizuje materia³
tak szybko, ¿e nawet kreda za nim
nie nad¹¿a, zosta³a pani Edyta Malecko.
Na miano Cycerona wspó³czesnoci zas³u¿y³ pan Krzysztof
Szkop. Sta³o siê to za spraw¹ bolesnych, ale sprawiedliwych s¹dów
wyg³aszanych przez tego nauczyciela.
Najwiêkszy aplauz uczniowskiej
widowni wzbudzi³y nominacje do
nagrody g³ównej. Do miana De beciaka pretendowali ks. Rafa³ Ba³amucki, pan Marcin Kos i pan Pawe³
Pagacz. Statuetka pozosta³a w rêkach
przyjaciela m³odzie¿y, najlepszego
nauczyciela lat poprzednich pana
Paw³a Pagacza.
Co do s³usznoci werdyktów,
nikt nie mia³ w¹tpliwoci. Potwierdza³y to brawa rozbawionego grona
pedagogicznego i spo³ecznoci
uczniowskiej.
Przez najbli¿szy rok statuetki
bêd¹ zdobiæ gabinety zwyciêzców.
Czy w szóstej edycji konkursu zmieni¹ w³acicieli, przekonamy siê za 12
miesiêcy.
Przewodnicz¹ca Samorz¹du
UczniowskiegoMagdalena Oliwa

Statuetkê Gawêdziarza odbiera profesor Szczypura

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

kajakowy, zwiedzanie wykopalisk na
terenie by³ej kopalni odkrywkowej
oraz wizyta w muzeum prehistorii we
Frankfurcie nad Menem. 14 wrzenia
uczniowie uczestniczyli w sympozjum naukowym z udzia³em m.in. deputowanego do UE dra Petera Liese.
Wspólna praca badawcza, dokumentowanie wyników badañ w miêdzynarodowych grupach to ciekawa forma nawi¹zywania kontaktów miêdzy
m³odymi ludmi, prze³amywania barier jêzykowych i kulturowych.
Projekt ten, wzorem poprzednich*,
zostanie opisany w publikacji pod
tytu³em Ziemia w Krawacie (krawat to niedozwolony chwyt za g³owê w zapasach).

ZIEMIA W KRAWACIE to tytu³
kolejnego projektu ekologicznego realizowanego przez uczniów ZSO 
LO w Strzelcach Opolskich we
wspó³pracy z partnerskim gimnazjum
z Soest w Niemczech oraz z m³odzie¿¹ z Kampen w Holandii i Sarospotak na Wêgrzech. Tym razem
miêdzynarodowa, czterdziestoosobowa grupa m³odych ludzi wraz
z opiekunami spotka³a siê w Soest.
Podczas dziesiêciodniowego pobytu
( 4-14 wrzenia) m³odzie¿ zajmowa³a siê ocen¹ zagro¿eñ wynikaj¹cych z
globalnego ocieplania siê klimatu oraz
zwi¹zanych z regulacj¹ rzek. Zapozna³a siê z rozwi¹zaniami zastosowanymi na odcinku rzeki Lippe w
pobli¿u Hamm w Nadrenii Westfalii,
które doprowadzi³y do przywrócenia rzece jej pierwotnego biegu. Zdemontowane zosta³y wa³y przeciwpowodziowe, koryto rzeki jest
szersze i p³ytsze, to powoduje, ¿e
w razie znacznych opadów, pr¹d
jest zdecydowanie wolniejszy. Odtworzone s¹ tzw. tereny zalewowe. S¹ to ³¹ki wzd³u¿ rzeki, podtapiane zgodnie z naturalnym rytmem przyrody. W razie powodzi
te puste przestrzenie przyjmuj¹
nadmiar wody i zmniejszaj¹ ryzyko zalania pobliskich wsi. Zastosowano wiele prostych rozwi¹zañ
o tajemniczo brzmi¹cych nazwach
np. stopnie dla ryb.
M³odzie¿ prowadzi³a badania ró¿norodnoci gatunkowej fauny i flory
wzd³u¿ brzegów Lippe, przeprowadza³a chemiczn¹ analizê czystoci
wody, obserwowa³a badania populacji ryb przy zastosowaniu specjalnej
metody badawczej zwanej elektropo³owem, który na szczêcie nie ma
nic wspólnego z tzw. ³apaniem ryb
na pr¹d. Umo¿liwia ona zaobserwowanie preferencji siedliskowych po-

szczególnych gatunków oraz naoczne przekonanie siê, i¿ elektropo³owy
przy u¿yciu atestowanego sprzêtu
s¹ bezpieczn¹ i nieszkodliw¹ dla ryb
metod¹ badañ ichtiologicznych. Sporymi atrakcjami by³y tak¿e sp³yw

*Poprzednie projekty realizowane
by³y:
- dwukrotnie w Polsce, w Strzelcach
Op. i Krasiejowie,
- w Soest w Niemczech,
- w Sarospotak na Wêgrzech,
- w Visby w Szwecji.

OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORÊCZEÑ KREDYTOWYCH INFORMUJE
OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORÊCZEÑ
KREDYTOWYCH Spó³ka z o. o.
45-064 Opole, ul. Ko³³¹taja 11/28 tel. 077/44-15-620 ,
fax. 071/7231351, e-mail: biuro@orfpk.opole.pl
Opolski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych (Fundusz) rozpocz¹³ dzia³alnoæ 3 lipca 2001 r. jako
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. Jego celem jest wspieranie
rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP) na terenie województwa opolskiego poprzez u³atwienie
im dostêpu do finansowania d³u¿nego. Beneficjentami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
które spe³niaj¹ jeden z ni¿ej wymienionych warunków:
1. prowadz¹ dzia³alnoæ na terenie
województwa opolskiego,
2. s¹ zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.
Bardzo aktywnym udzia³owcem
Funduszu jest Powiat Strzelecki.
Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e jest

to jedyny udzia³owiec, poza Województwem Opolskim, posiadaj¹cy
rodki samorz¹dowe. Dla porównania w województwie wielkopolskim
dzia³aj¹ fundusze z udzia³em rodków
samorz¹dów lokalnych na poziomie
ponad 50 % kapita³u udzia³owego.
Udzia³ Powiatu Strzeleckiego pozwoli³ m.in. na skuteczne udzielenie firmom z terenu powiatu strzeleckiego
26 porêczeñ na kwotê 1.405 tys. z³otych porêczaj¹c kredyty w kwocie
2.334 tys. z³otych , z tego w roku
2007 a¿ 12 porêczeñ na kwotê 909
tys. z³otych porêczaj¹cy kredyty na
poziomie 1.401 tys. z³otych.
Fundusz wspiera firmy sektora MSP
w zakresie porêczania kredytów na
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Fundusz
mo¿e porêczaæ zaci¹gane finansowa-

nie d³u¿ne do wysokoci 70%, ale nie
mo¿e ono przekroczyæ 5 % kapita³u
porêczeniowego Funduszu (aktualnie kwoty ok. 200 tys. z³. , s³ownie:
dwiecie tysiêcy z³otych). Fundusz
dziêki rodkom udzia³owców skutecznie aplikowa³ o przedakcesyjne
rodki z Unii Europejskiej PHARE
2002, 2003. Jest cz³onkiem mocnej
kapita³owo Krajowej Grupy Porêczeniowej zrzeszaj¹cej ponad 20
najmocniejszych kapita³owo funduszy regionalnych i lokalnych z
terenu ca³ego kraju.
Analizuj¹c potrzeby firm dzia³aj¹cych na rynku regionalnym Zarz¹d Funduszu w ostatnim okresie dokona³ korzystnej dla firm
modyfikacji oferty poprzez:
1. znacz¹ce obni¿enie prowizji standardowej dla kredytów z terminem sp³aty do 6-ciu miesiêcy,
2. znacz¹ce obni¿enie prowizji dla
porêczeñ pomostowych do 6-ciu
miesiêcy tj. ustanawianych do
momentu zabezpieczenia docelo-

wego np. hipoteki, zastawu rejestrowego, przew³aszczenia,
3. wyd³u¿enie okresu porêczenia 
dla kredytów o terminie sp³aty
powy¿ej 5 lat porêczenia mog¹
Powy¿sze modyfikacje spowodowa³y, ¿e oferta Funduszu jest jedn¹
z najlepszych i najkorzystniejszych ofert porêczeñ dla przedsiêbiorców w ca³ym kraju. Przyk³adowo prowizje funduszu POFLUND
SA dzia³aj¹cego przy Banku Zachodnim WBK SA s¹ wy¿sze o ok. 15-20
%. O atrakcyjnoci i nowoczesnoci oferty dla firm MSP wiadczy
fakt, ¿e Fundusz od samego pocz¹tku stosuje korzystn¹ i przyjazn¹ dla MSP procedurê za³atwiania sprawa proceduralnych w
siedzibie banku klienta. Dodatkowym atutem jest fakt, ¿e Fundusz do
sk³adanego wniosku z za³¹cznikami
nie wymaga dodatkowych dokumentów finansowych. Ta czêæ dokumentacji jest kopiowana i przekazywana bezporednio z banku na pod-

stawie stosownego owiadczenia
klienta bez jego udzia³u.
Fundusz posiada podpisane umowy
z bankami dzia³aj¹cymi na terenie
powiatu strzeleckiego:
1. Bankiem Zachodnim WBK SA
Oddzia³ w Strzelcach Opolskich
i Zawadzkiem,
2. PKO BP SA Oddzia³ w Strzelcach Opolskich,
3. Bankiem Spó³dzielczym w Lenicy,
4. Bankiem Spó³dzielczym w Krapkowicach Filia Strzelce Opolskie.
5. Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddzia³ w Opolu,
6. Bankiem Inicjatyw Spo³ecznoEkonomicznych SA Oddzia³ w
Opolu,
Wszelkie dodatkowe informacjE o
Funduszu znajduj¹ siê na stronie internetowej www.orfpk.opole.pl.
Mo¿na je uzyskaæ równie¿ telefonicznie lub podczas wizyty bezporedniej w siedzibie Funduszu.

