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- Zacznê od przewrotnego nieco
pytania: czy banki spó³dzielcze
maj¹ w ogóle przysz³o�æ? Przy ta-
kiej ekspansji du¿ych, komercyj-
nych banków z udzia³em kapita³u
zagranicznego?
- Maj¹, i to znacznie wiêksz¹ w³a-
�nie po wej�ciu Polski do Unii Euro-
pejskiej. Chcia³bym podkre�liæ, ¿e
spó³dzielcza bankowo�æ to nie jest
jaki� polska czy nawet europejska
specjalno�æ. Tego typy banki dosko-

Ma³e jest piêkne,
ale du¿y mo¿e wiêcej

mówi Józef Garbacz, prezes Banku Spó³dzielczego w Le�nicy

nale rozwijaj¹ siê na wszystkich kon-
tynentach, ³¹cznie z Azj¹ czy Ame-
ryk¹: bardzo dobrze sobie radz¹ np.
w Niemczech, Francji, Portugalii, USA
i Indiach. Ponadto  przewodnicz¹cy
Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³-
dzielczych Eugeniusz Laszkiewicz
wybrany zosta³ równie¿ przewodni-
cz¹cym �wiatowego Stowarzyszenia
Banków Spó³dzielczych.

W maju br., kiedy to oficjalnie
stali�my siê cz³onkami Unii Eu-
ropejskiej, zniknê³a konieczno�æ
uiszczania na granicy c³a za sa-
mochody sprowadzane z krajów
cz³onkowskich UE. Nale¿a³o siê
wiêc ju¿ wtedy spodziewaæ, ¿e bê-
dziemy �wiadkami obecnego zja-
wiska masowego sprowadzania aut
u¿ywanych, które zagranic¹ czê-
sto s¹ o dobre od paru do paruna-
stu tysiêcy z³otych tañsze ni¿ w
Polsce.

 I nie ma siê co dziwiæ, ¿e w grun-
cie rzeczy ubogie polskie spo³eczeñ-
stwo znalaz³o sobie �furtkê�, która
pozwala wreszcie na uzyskanie wy-
marzonych czterech kó³ek. Obecnie
koszt samochodu przywo¿onego z
obrêbu Unii sprowadza siê, natural-
nie oprócz samej kwoty zakupu, do
zap³aty za pierwszy przegl¹d tech-
niczny, akcyzy w urzêdzie celnym,
której wysoko�æ uzale¿niona jest od
kwoty, na któr¹ opiewa umowa kup-
na-sprzeda¿y, roku produkcji i po-
jemno�ci silnika, op³aty z tytu³u po-
datku VAT 24 op³acanego w urzêdzie
skarbowym oraz kosztów t³umacze-
nia dokumentów samochodu na j.
polski. Do tego wchodz¹ jeszcze
koszty drobne, zwi¹zane z kupnem
znaczków skarbowych i czas oraz
cierpliwo�æ, jak¹ trzeba po�wiêciæ
podczas za³atwiania wszystkich for-
malno�ci.

Owszem, mówi siê, ¿e na tym
zjawisku trac¹ w³a�ciciele autosalo-
nów, bo generalnie sprzeda¿ nowych
aut spad³a, ale z drugiej strony zara-
biaj¹ mechanicy, lakiernicy, t³umacze
itd., wiêc pieni¹dze tak czy owak s¹
w obrocie i bilans wychodzi w zasa-
dzie na zero, z tym, ¿e teraz inne
grupy zawodowe maj¹ �ruch w inte-
resie�.

Mówi siê równie¿, ¿e stajemy siê
�mietnikiem motoryzacyjnym Euro-
py, bo wiêkszo�æ aut sprowadzo-

Motoryzacyjna lawina
nych z zagranicy ma �s³uszny� wiek.
Z koñcem lipca br. doliczono siê ok.
170 tysiêcy samochodów przywie-
zionych z zagranicy. Niema³o z nich
ma ju¿ co najmniej 10-letni sta¿ dro-
gowych manewrów. Jednak przyta-
czaj¹c takie sformu³owania zapomi-
na siê czêsto o tym, ¿e zagraniczny
nawet 10-latek jest w wiêkszo�ci
przypadków w du¿o lepszej kondy-
cji technicznej ni¿ nasz krajowy na-
wet 6-latek.

Dlaczego? Nie od dzi� wiadomo,
¿e w minionych latach nabyli�my ten-
dencji do kombinatoryki. Sk³adaj¹ siê
nañ: kamuflowane st³uczki, nieregu-
larne lub niepe³ne serwisowanie auta,
oszczêdzanie na czê�ciach i amorty-
zacji samochodu. To rzeczy nie do
pomy�lenia u unijnych w³a�cicieli
pojazdów. Tam ka¿de auto ma swoj¹
pe³n¹ �ksi¹¿eczkê zdrowia� i tak czê-
sto jak jego w³a�ciciel pojawia siê u
lekarza, tak ono samo � u mechanika
na przegl¹dzie. A jak wiadomo - pro-
filaktyka zapobiega powa¿nym scho-
rzeniom. Z drugiej strony nie ma siê
co dziwiæ naszym dotychczasowym
praktykom. Wyznacznikiem w tej
kwestii jest znowu przys³owiowy
wiatr w kieszeni, czyli brak pieniê-
dzy.

Dzi� wiêc do okienek z rejestracj¹
pojazdów tworz¹ siê d³ugie kolejki.
Co jednak bulwersuje? Nagminny
brak cierpliwo�ci i kultury wielu pe-
tentów oczekuj¹cych na za³atwienie
sprawy w urzêdzie, ostatnio zw³asz-
cza w starostwie, a tak¿e czêste szem-
ranie o tym jak, to w Niemczech
wszystko szybko i przyjemnie siê
za³atwia.

Wiêc sprawdzili�my, jak sytuacja
wygl¹da faktycznie.

Zadzwonili�my do kolegów -
urzêdników z zaprzyja�nionego part-
nerskiego powiatu Soest w Pó³noc-

W tym roku Policja obchodzi-
³a swój jubileusz - 85 rocznicê ist-
nienia. W powiecie strzeleckim
�wiêto Policji obchodzono 23 lip-
ca, w siedzibie Starostwa, a w uro-
czysto�ci � oprócz g³ównych jej
bohaterów - samych policjantów,
wziê³y udzia³ w³adze powiatu oraz
gmin z naszego regionu, radni, a
tak¿e przedstawiciele wielu wspó³-
pracuj¹cych z policj¹ instytucji.

Oprócz podziêkowañ za dotych-
czasow¹ pracê i wk³ad w poprawê
bezpieczeñstwa na terenie powiatu
strzeleckiego, nasi stró¿e prawa us³y-
szeli wiele serdecznych powinszo-
wañ. Przewija³y siê w�ród nich przede
wszystkim ¿yczenia dalszych wielu
sukcesów. A tych strzeleccy poli-
cjanci maj¹ na swoim koncie niema³o

� ¿e wspomnimy choæby o drugim
miejscu w województwie opolskim
pod wzglêdem wykrywalno�ci zda-
rzeñ kryminalnych. Tyle mówi sta-

�wiêto Policji
tystyka, ale �wiadectwem dobrej s³u¿-
by jest i to, ¿e prócz wyró¿nieñ i
awansów na wy¿sze stopnie, tak wie-
lu, bo a¿ 119 funkcjonariuszy i18
pracowników cywilnych otrzyma³o
nagrody pieniê¿ne.

Samorz¹dowcy ¿yczyli policjan-
tom równie¿ poprawy warunków
pracy; sami zreszt¹ staraj¹ siê im po-
magaæ w tym wzglêdzie. Pisali�my
ju¿ wcze�niej o wspó³finansowaniu
przebudowy wej�cia do Komendy
Powiatowej oraz pokoju przyjêæ in-
teresantów; ostatnim przyk³adem
mo¿e byæ kupno samochodu przez
gminy Ujazd i Le�nica dla le�nickiego
posterunku.

Postanowieniem Prezydenta RP
za zas³ugi w dzia³alno�ci na rzecz
utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹d-

ku publicznego Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi odznaczony zosta³ m³.
insp. Lech £y¿wa, Komendant Po-

Posiedzenie Rady Wierzycieli
Huty �Andrzej�, po którym wszy-
scy spodziewali siê ostatecznej de-
cyzji w sprawie sprzeda¿y firmy,
zosta³o przerwane do 10 sierpnia.
Okaza³o siê, jak mówi syndyk Ja-
nusz Struzik, ¿e dwaj wierzyciele -
przedstawiciele TF Silesia i Domsta-
lu - potrzebuj¹ wiêcej czasu na za-
poznanie siê z ofert¹.

Przypomnijmy, ¿e zanim dosz³o
do z³o¿enia ofert, w ostatnim, kolej-
nym ju¿ przetargu, poprzednimi nikt
nie by³ zainteresowany. Na zmianê
sytuacji zapewne wp³ynê³a hossa na
ogólno�wiatowym rynku wyrobów
hutniczych. Równie¿ w Polsce tak
dobrych czasów dla hutnictwa nie
by³o ju¿ od lat. Tak wiêc zawadczañ-
ski producent rur, który przez pó³-
tora roku nie by³ obiektem, do które-
go ustawiali siê w kolejce chêtni, na-
gle sta³ siê po¿¹danym k¹skiem.

W sumie wp³ynê³o 6 ofert od
firm zainteresowanych kupnem huty
w Zawadzkiem, reprezentuj¹cych
kapita³ polski i zagraniczny, ale tyl-
ko dwie z nich wp³aci³y wymagane
przez syndyka wadium. Tak wiêc
tylko te dwa podmioty mog³y siê li-
czyæ przy ostatecznym rozpatrywa-
niu ofert przez komisjê. Ta wybra³a
jedn¹ z ofert, która zosta³a nastêp-
nie zaprezentowana Radzie Wierzy-
cieli 3 sierpnia.

Wiele wskazywa³o na to, ¿e w
koñcu rozstrzygn¹ siê losy huty. Za
wyborem wskazanego przez komi-
sjiê oferenta przemawia³o i to, ¿e ma
w³asne �ród³o wsadu do produkcji
rur. A to w chwili obecnej jest nieba-
gatelnym atutem.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e sytu-
acja na hutniczym rynku siê zmie-
nia. Wprawdzie od kilku miesiêcy
hutnictwo prze¿ywa prawdziwy
rozkwit, ale nie wiadomo, jak d³ugo
utrzyma siê obecny popyt.

Huta w Zawadzkiem

Decyzja
od³o¿ona do
10 sierpnia

Strzelecka siedziba BS w Le�nicy dok. na str. 4

�wiêto Policji w sali narad Starostwa
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