
P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

cjuj¹ przedsiêwziêcia i ci, na rzecz
których podejmujemy dzia³ania,
wiedz¹ co robimy i gdzie szukamy
pieniêdzy na realizacjê programów.
- A gdzie staracie siê o nie?
- Wszêdzie tam, gdzie mo¿na je
znale�æ. �róde³ finansowania projek-
tów ze �rodków publicznych i poza-
bud¿etowych jest niema³o; staramy
siê do nich dotrzeæ. Ma³ych grantów
zdobyli�my do�æ du¿o � z Urzêdu
Marsza³kowskiego, Fundacji Kronen-
berga, programu Comenius Socrates i
organizacji pozarz¹dowych. Naj-
wiêksze granty zewnêtrzne, jakie
zdobyli�my dotychczas, to 40 tysiê-
cy z³otych z Ministerstwa Polityki
Spo³ecznej i Pracy na program po-
mocy dziecku i rodzinie w 2002 roku
oraz 25 tysiêcy z³ w 2004 r. z Pol-
skiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y na
KlubNet w LO Zawadzkie (otwarcie
9 marca). Pozosta³e dotacje, jakie uda-
³o siê nam otrzymaæ to najczê�ciej
kwoty rzêdu kilku tysiêcy z³otych.
Dodam, ¿e w naszym Stowarzysze-
niu pracuje siê na zasadach wolonta-
riatu, bez wynagrodzenia. Wszyst-
kie zdobyte pieni¹dze przekazujemy
placówkom o�wiatowym � na dzia-
³ania edukacyjne i doposa¿enie szkó³.
Nadal bêdziemy z naszymi projekta-
mi stukaæ do ró¿nych drzwi, by po-
zyskaæ jak najwiêcej funduszy. Wi-
daæ, ¿e z coraz wiêkszej puli pieniê-
dzy mog¹ korzystaæ organizacje po-
¿ytku publicznego.
- Ale wasze Stowarzyszenie nie
ma jeszcze takiego statusu.
- Jednak staramy siê o to i tylko
kwesti¹ czasu jest wpisanie do KRSu.
- Ilu macie cz³onków?
- Nie tak wielu � 58 cz³onków p³a-
c¹cych sk³adki, choæ zapisanych jest
nieco wiêcej. Tych kilku cz³onków ma
status raczej honorowy.
- No ale poza tymi VIP-ami prze-
cie¿ wszyscy cz³onkowie Stowa-
rzyszenia zwi¹zani s¹ blisko z
edukacj¹, czyli dziedzin¹, która
podlega panu jako wicestaro�cie.

Nie czuj¹ siê poniek¹d moralnie
zobowi¹zani do dzia³ania w tym
stowarzyszeniu lub do wspomaga-
nia finansowego?
- Sk¹d¿e! Przecie¿ nawet gdybym
chcia³ ich do czego� zobligowaæ, nie
móg³bym tego zrobiæ, bo nie mam do
tego ¿adnych instrumentów. Przecie¿
szko³y merytorycznie podlegaj¹ ku-
ratorium o�wiaty. A te wszystkie
konkursy, imprezy i projekty, o któ-
rych wspomnia³em wcze�niej, wy-
my�lili w³a�nie nauczyciele. Ludzie,
którym ZALE¯Y.
- Siedziba Stowarzyszenia mie-
�ci siê w strzeleckim starostwie.
Starostwo jest wiêc zapewne
cz³onkiem wspieraj¹cym?
- Nie, nie jest. I nawet nie ma ta-
kich planów. Je�li pani my�li o ja-
kich� profitach p³yn¹cych z tego sa-
mego adresu � wyprowadzam z b³ê-
du: nie czerpiemy ¿adnych korzy�ci.
- Jak wygl¹da wasza wspó³praca
ze Strzeleckim Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokal-
nej? Dwie organizacje z bardzo
zbli¿onych celach to nie za du¿o
na jednym terenie?
- Na pocz¹tku, kiedy jeszcze nie
mieli�my w³asnego stowarzyszenia,
mieli�my pomys³ na rozszerzenie
dzia³alno�ci tamtego na teren szkó³
ca³ego powiatu. By³em na walnym
zgromadzeniu, gdzie zg³osi³em tak¹
propozycjê. Teoretycznie � zosta³o
to kupione. W praktyce � czekali�my
na konkretn¹ odpowied� pó³tora
roku. Nie doczekali�my siê. Dzi� sta-
jemy siê równorzêdnym partnerem,
choæby w konkursie Laurów Ziemi
Strzeleckiej � przyjêli�my pomys³
rozszerzenia tej nagrody, ju¿ w tej
edycji, o kategoriê przewidzian¹ dla
uczniów �powiatowego� gimnazjum.
Byæ mo¿e w przysz³o�ci bêdziemy
realizowaæ wspólne cele. Przecie¿
du¿y mo¿e wiêcej, a my dzia³amy w
jednym wspólnym obszarze, jakim
jest edukacja, choæ dla nas nie tylko!

Rozmawia³a Marta Górka

Dzia³amy nie po to,
by o nas pisano
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To konkurs - program Polsko-Amerykañ-
skiej Fundacji Wolno�ci (PAFW).
Jego celem jest pomoc organizacjom lokal-
nym, szko³om i placówkom pozaszkolnym
dzia³aj¹cym na wsiach i w miastach licz¹-
cych do 20 tysiêcy mieszkañców, które po-
dejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie-
¿y.

Termin sk³adania wniosków:
do 21 marca 2005 r. - na dzia³ania rozpo-
czynaj¹ce siê nie wcze�niej ni¿ 1 czerwca
2005 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do 31 marca
2006 r.
Wysoko�æ dotacji � do 20 000 z³ � na pro-
jekty adresowane do uczniów gimnazjów i
szkó³ �rednich.

Wnioski nale¿y przesy³aæ na adres realizatora programu, czyli Polskiej
Fundacji Dzieci i M³odzie¿y (PFDiM), ul. Kredytowa 6 lok. 20, 00-062
Warszawa.
Wnioski, jak zastrzegaj¹ organizatorzy, maj¹ byæ wysy³ane wy³¹cz-
nie poczt¹ (nie bêd¹ przyjmowane te wysy³ane faxem lub drog¹ elektro-
niczn¹), a o ich przyjêciu decyduje data stempla pocztowego.

Wiêcej szczegó³ów na stronie internetowej Fundacji �
www.pcyf.org.pl lub na stronie powiatu -  www.powiatstrzelecki.pl

Równaæ Szanse 2005

Komendant G³ówny Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej i jednocze-
�nie szef Obrony Cywilnej Kraju
og³osi³, w ramach swojej dzia³al-
no�ci prewencyjnej og³osi³ ogólno-
polski konkurs plastyczny dla
dzieci i m³odzie¿y pod has³em
�Woda � Bezpieczeñstwo � Ja�.
W³a�nie w tych dniach zapadaj¹
werdykty na szczeblu gminnym
konkursu.

Zamiarem organizatora jest po-
kazanie i przypomnienie zasad bez-
piecznego wypoczynku nad wod¹.
Konkurs ma promowaæ wiedzê na
temat zwiêkszenia bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿y nad wod¹ poprzez
szczególne u�wiadamianie przyczyn
powstawania niebezpieczeñstw, wy-
robienie umiejêtno�ci zachowania siê
w razie zagro¿enia i elementów wie-
dzy ratowniczej.

Organizator wprowadzi³ podzia³
uczestników konkursu na cztery ka-
tegorie: grupê m³odsz¹ (6-8 lat), gru-
pê �redni¹ (9-12) ze szkó³ podsta-
wowych oraz grupê starsz¹ (gimna-
zja) oraz grupê uczniów niepe³no-
sprawnych. Jury (w sk³adzie: Bogu-
s³awa Balcerkowska � przewodnicz¹-
cy, Zdzislaw Twardy, Jan Bogusz i
Jan Jacheæ) dokona³a oceny 134 prac
nades³anych na konkurs ze strzelec-
kich szkó³.

W grupie m³odszej I miejsce
zdoby³a Karolina Janiec (PSP nr 7),
II � Tomasz Spa³ek (PSP 7), III �
Kinga Samól (PSP 7).

Grupa �rednia: I � Magdalena
Piosek (PSP 7), II � Tomasz Piekut
(PSP Szymiszów), III - Tomasz Fe-
ret (PSP 7), IV � Mateusz Sznura
(PSP B³otnica Strzelecka), V � Kata-
rzyna Gasz (PSP 7).

Grupa starsza: I � Mateusz Pie-
strak (ZSO Strzelce Opolskie), II �
Tomasz Karpa (PG nr 1 Strzelce
Opolskie), III � Marta Wichary (PG
1), IV � Andrzej Glinka (PG1), V �
Aleksandra Prus (ZSO), VI � Alek-
sandra O¿arowska (ZSO).

Grupa niepe³nosprawnych: I �
Ewelina Grzeszczak, II � Katarzyna
Siegmund, III � Kamil Ga³uszka, IV �
£ucja Haze (wszyscy to uczniowie
ZSS Strzelce Opolskie).

Konkurs stra¿acki rozstrzygniêty

Od 18 marca w strzeleckim Domu
Kultury rozpocznie dzia³alno�æ kino
cyfrowe (filmy odtwarzane bêd¹ z
p³yt DVD).
- Podczas remontu sala widowi-
skowa domu kultury przygotowywa-
na by³a tak, by spe³niaæ równie¿ funk-
cjê sali kinowej � mówi Andrzej Wró-
bel, naczelnik Wydzia³u Kultury i
Sportu. � Jednak koszt zakupu i
monta¿u profesjonalnej aparatury
kinowej by³ ogromny. Obecnie, w
dobie wszechobecnej elektroniki, ist-
nieje mo¿liwo�æ projekcji filmowych
z p³yt DVD przy pomocy specjal-
nych rzutników. Jednak do tej pory
problemem nie do pokonania by³a
sprawa licencji na publiczn¹ projek-
cjê filmów. Op³aty, jakich ¿¹dali dys-
trybutorzy za pozwolenie na projek-
cjê by³y horrendalne, nieraz rzêdu kil-
kudziesiêciu tysiêcy z³otych.
Pojawi³a siê jednak w Polsce firma,
która posiada prawo do wypo¿ycza-
nia filmów w celu ich prezentacji pu-
blicznych, która za licencjê na jedno-
razowy pokaz pobiera op³aty, po-
zwalaj¹ce realnie my�leæ w³a�nie o
wznowienie w mie�cie dzia³alno�ci
kinowej.
-         Licencja na jednorazowy po-
kaz to 400 z³ netto � mówi A. Wró-
bel. � Taka kwota nadaje sens ca³emu
przedsiêwziêciu, bo w takim uk³adzie

mo¿emy skalkulowaæ bilety w cenie
5 z³otych, co równie¿ mam nadziejê,
bêdzie zachêcaæ do spêdzenia wie-
czoru w naszym kinie. Na razie bê-
dziemy równie¿ wynajmowaæ od
specjalistycznej firmy profesjonalny
rzutnik i ekran, ale je�li oka¿e siê, ¿e
nasz kinowy pomys³ wzbudzi zain-
teresowanie mieszkañców, oka¿e siê,
¿e s¹ chêtni do ogl¹dania filmów na
srebrnym ekranie, kupimy taki sprzêt
na sta³e.

Repertuar ma byæ zró¿nicowa-
ny, bowiem dystrybutor posiada pra-
wa do kilkuset tytu³ów z ka¿dego
niemal gatunku. Organizator kina za-
powiada, ¿e wyboru filmu bêd¹ do-
konywaæ przez g³osowanie sami ki-
nomani z dostarczonej im listy pro-
pozycji. Nie wyklucza równie¿ po-
wstania sformalizowanej grupy ki-
nomanów w rodzaju Dyskusyjnego
Klubu Filmowego, czy Klubu Kone-
sera, preferuj¹cego kino ambitne, za-
praszaj¹cego do dyskusji aktorów
czy re¿yserów. Wszystko zale¿eæ
bêdzie wy³¹cznie od widzów, ich za-
interesowania i inicjatywy.

Pierwszy seans rozpocznie siê
o godzinie 19 w pi¹tek, 18 marca.
Bilety � po 5 z³otych - do nabycia
przed seansem w Domu Kultury.
Zapraszamy! na brazylijski film
�Miasto Boga� z roku 2002.

Kino wraca do Strzelec

Od pewnego czasu zadajê sobie i
innym te pytanie.  Odpowiedzi jakie
otrzymujê s¹ tak ró¿ne jak ludzie, któ-
rzy je udzielaj¹. Jest jednak co� co je
³¹czy �  potrzeba ��wiêtego spoko-
ju�  rozumiana jako poczucie szero-
ko pojêtej i przewidywalnej stabili-
zacji: zdrowotnej, uczuciowej, zawo-
dowej, finansowej, rodzinnej, poli-
tycznej. Po prostu wszelakiej.

Doro�li, pamiêtaj¹cy czasy dobro-
bytu lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia, marz¹ o  mieszkaniach spó³-
dzielczych i sta³ym etacie dla swoich
� doros³ych ju¿ � dzieci. Marz¹ o swo-
bodnym dostêpie do lecznictwa
otwartego i bezp³atnych sanatoryjno-
rehabilitacyjnych us³ugach dla siebie.
Doro�li wkraczaj¹cy w samodzielne
¿ycie, z pokolenia dzisiejszych dwu-
dziestoparolatków, marz¹ o znalezie-
niu pracy z wynagrodzeniem na po-
ziomie europejskim.  A wszyscy chc¹
byæ zdrowi, szczê�liwi i bogaci. Wszy-
scy chc¹ mieæ wspaniale wyposa¿o-
ne domy/mieszkania, szybkie i nie
psuj¹ce siê samochody, dobrze ucz¹-

CZEGO
NAPRAWDÊ
CHCEMY?

CZEGO CHC¥  DORO�LI?
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