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Wybory � to jedno. Pierwsza kaden-
cja. Kolejny start i ponowny wybór
� mijaj¹ nastêpne cztery lata. I jesz-
cze raz... Zazdro�ci burmistrzom nie-
mieckim, których kadencja trwa lat
dziewiêæ. Nie tylko dlatego, ¿e to
okres, po którym oceniæ mo¿na rze-
czywiste efekty ich pracy i perspek-
tywa, z której widaæ, czy komu� rze-
czywi�cie chcia³o siê chcieæ. Równie¿
dlatego, ¿e u nas cz³owiek po piêæ-
dziesi¹tce, je�li zostanie wybrany, to
po 4 latach kadencji w samorz¹dzie
w³a�ciwie zawodowo jest stracony i
tak naprawdê do swego pierwotnego
miejsca pracy nie ma po co wracaæ.
Ale s¹ i inne powody, dla których
trzeba �nauczyæ siê byæ�. Podstawo-
wym jest ten, ¿e choæ burmistrz jest
stanowiskiem samorz¹dowym, dzia³a
na dole, gdzie nie powinno byæ ¿ad-
nej polityki, zw³aszcza tej wielkiej �
musi realizowaæ politykê rz¹du. I
odbiera sporo wytycznych �z cen-
trali�.  A wyborcy w gminie nie lubi¹
polityki. W dodatku samorz¹dom
ogranicza siê kompetencje z kadencji
na kadencjê: daleko odeszli�my od idei
samorz¹dno�ci z pocz¹tku lat 90.
- A nie mo¿na tego zmieniæ? Nie
ma w Sejmie ¿adnego samorz¹dowe-
go lobby? - pytam.
- Gminy, powiaty i miasta maj¹
swoje zwi¹zki, ale samorz¹dowcy nie
s¹ lubiani w polityce. Dzia³aj¹ na dole,
wiedz¹, jak powinni to robiæ i jak to
powinno wygl¹daæ �na górze�. Tym-
czasem od wojewody zaczyna siê
uk³ad polityczny; politycy boj¹ siê
oddaæ w³adzê samorz¹dom i  przeka-
zaæ pieni¹dze, choæ wiadomo, ¿e w³a-
�nie �na dole� pieni¹dze s¹ najlepiej
wydawane. Niestety, pieni¹dze
p³yn¹ za polityk¹.
- Wyobra¿enie na temat samorz¹d-
no�ci i pojmowanie tego pojêcia bru-
talnie zderza siê z praktyk¹. I widzê,
jak wygl¹daj¹ rozczarowania. Oto
nowy radny, pe³en zapa³u, zabiera siê
do pracy - mówi burmistrz Ujazdu. -
Zg³asza wnioski, zgodnie z oczeki-
waniami wyborców. Najczêstszy
przyk³ad: w pewnym miejscy ko-
niecznie trzeba naprawiæ drogê. To
prosta sprawa � ocenia nowy radny.
I tu spotyka go rozczarowanie: to nie
jest tak proste, jakby siê wszystkim
wydawa³o. Bo po pierwsze: droga

Najwa¿niejsze: jestem uparty

Zapraszamy serdecznie w imieniu Duszpasterstwa Mniejszo�ci Na-
rodowych oraz Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego Niemców na
�l¹sku Opolskim na Pielgrzymkê Mniejszo�ci.
Pielgrzymka ta jest szczególna wobec faktu, ¿e ks. biskup Alfons
Nossol odprawi sumê po raz ostatni jako biskup diecezji opolskiej.

XIV Pielgrzymka Mniejszo�ci Narodowych  Góra �w. Anny
Niedziela 7 czerwca 2009

Porz¹dek dnia:

9.30 Przed grot¹: Próba chórów i zespo³ów
10.00 Wspomnienia - 20 lat wprowadzenia niemieckiej mszy na G. �w.
Anny
11.00 Suma z Ks. Arcybiskupem Alfonsem Nossolem
12.30 Przerwa obiadowa przy Domu Pielgrzyma
od 13.00 Przed Domem Pielgrzyma bogaty program kulturalny
14.30 Nabo¿eñstwo do �w. Anny

Nie przegap tej okazji, aby siê razem pomodliæ i pobawiæ!
Przyjed� z ca³¹ rodzin¹.

Zapraszamy!
Przywie� z sob¹ modlitewniki!

Pielgrzymka jest wspó³finansowana
ze �rodków Konsulatu Generalnego RFN

nale¿y do innego zarz¹dcy, a nie gmi-
ny, po drugie � zarz¹dca ma inne pla-
ny na ten okres.

Wracamy jednak w rozmowie do
ubieg³orocznego tornada. - To by³o
straszne do�wiadczenie dla wszyst-
kich, nie tylko tylko tych, których
dobytek zosta³ zniszczony. Domy
mo¿na odbudowaæ, i to siê uda³o.
Uda³o siê tez pozyskaæ pieni¹dze za
zniszczone mienie gminy. Ale s¹ straty
nie do odrobienia: pami¹tek rodzin-
nych nie da siê ju¿ odzyskaæ, psy-
chika zosta³a naruszona.

Burmistrz Kauch przyznaje, ¿e
ka¿dy silny wiatr i burza budzi w
nim lêk. - Podobnie, jak u wszyst-
kich, którzy prze¿yli tornado. I bojê
siê wyjechaæ gdzie� dalej i na d³u¿ej,
bo gdyby zdarzy³o siê kolejne nie-
szczê�cie, nie by³oby mnie tutaj.

Jak¹ swoj¹ cechê uwa¿a za naj-
wa¿niejsz¹?
- Uparto�æ. Tak, jestem uparty �
mówi. - Trudno mnie przekonaæ, ¿e
mo¿na mieæ inne zdanie ni¿ ja. Ale
gdybym nie by³ uparty, to nie uda³o-
by siê nam zrealizowaæ ani tych wiel-
kich projektów kanalizacji sanitarnej
w gminie, ani uzbroiæ terenu Strefy
Ekonomicznej. Jedena�cie lat temu,
gdy zosta³em pierwszy raz burmi-
strzem, podj¹³em, podobnie jak Rada
Miejska, zobowi¹zanie do tworzenia
konkretnej polityki gospodarczej
gminy nie na rok ani dwa, ale na okres
co najmniej 15-20 lat. Temu podpo-
rz¹dkowali�my kolejne bud¿ety.
Oczywi�cie � by³y �koncerty
¿yczeñ�, i gdyby�my je zrealizowa-
li, bardzo by siê to wyborcom podo-
ba³o i przysporzy³oby g³osów w
kolejnych wyborach, ale... z³y by³by
to gospodarz, który poszed³by t¹
drog¹, bo wpadliby�my w pu³apkê
finansow¹. Za to ma³ymi krokami
posuwamy siê do przodu.
Te ma³e kroki to m.in. wspomniana
strefa ekonomiczna prze wê�le Ol-
szowa przy autostradzie A4.

Niedawno uroczy�cie otwierano
tam hale FM Logistic. - To firma wia-
rygodna, wierzê, ¿e rozbuduje siê
zgodnie z zamierzeniami na 24 ha �
ocenia burmistrz.
Gdy zauwa¿am, ¿e nie wszystko w
tej strefie idzie zgodnie z wcze�niej-
szymi planami, burmistrz Kauch od-

powiada, ¿e spowolnienie gospodar-
cze, o którym teraz mówi siê tak
wiele, w strefie by³o widoczne ju¿
jesieni¹ ubieg³ego roku. Ci, którzy
deklarowali szybkie rozpoczêcie
budowy, wstrzymali proces inwe-
stycyjny lub od³o¿yli go na przy-
sz³o�æ. Mamy jednak nadziejê, ¿e ich
plany zostan¹ zrealizowane � doda-
je.
- Strefa ekonomiczna to jedyna
szansa dla takiej ma³ej gminy jak na-
sza. Gdy startowali�my do jej uru-
chomienia, kierowa³em siê wskazów-
kami wójta podwroc³awskiej gminy
Kobierzyce, jednak z nieufno�ci¹
przyjmowa³em jego s³owa, ¿e minie
10 lat od momentu powstania strefy
ekonomicznej do postawienia na niej
pierwszej hali; mia³ racjê.
- Uzbrojenie terenu i promocja
strefy to przyjêta przez nas strate-
gia � wspomina burmistrz. Ale bar-
dzo trudno by³o przekonaæ podmio-
ty, które odpowiadaj¹ za gazyfika-
cjê, telekomunikacjê energiê elek-
tryczn¹ i sprawy wodno-kanaliza-
cyjne, ¿e warto wydaæ pieni¹dze.
By³o wiele spotkañ, negocjacji i per-
swazji. Obawiano siê zaanga¿owa-
nia du¿ych �rodków w teren, po któ-
rym biegaj¹ jeszcze zaj¹ce. Napraw-
dê du¿ych �rodków � bo mowa by³a
nie tysi¹cach z³otych, a milionach.
Szefowie firm, od których zale¿a³o
uzbrojenie terenu, bali siê, ¿e ich de-
cyzje bêd¹ nietrafione i bêd¹ z tego
rozliczani. Proszê pomy�leæ, jak¹ od-
powiedzialno�æ wziêli na siebie. Jak¹
odpowiedzialno�æ wziêli�my my �
Rada Miejska Ujazdu i burmistrz. Bo
przecie¿ by³a to te¿ kwestia decyzji
bud¿etowych. Ale nigdy nie odczu-
³em, by nawet ci radni, którzy nie do
koñca byli przekonani do uruchomie-
nia strefy, blokowali decyzje. Wszy-
scy bali�my siê, ale dominowa³o
prze�wiadczenie, ¿e je�li nasza gmi-
na nie wykorzysta atutu, jaki daje
autostrada � przegra. To nasze jedy-
ne okno na �wiat i szansa na rozwój.
- Mam te¿ �wietny zespó³ urzêdni-
ków � mówi burmistrz Kauch. - To
ludzie, którzy robi¹ wiêcej ni¿ naka-
zuj¹ im obowi¹zki za przys³owiowe
�Bóg zap³aæ� i czerpi¹ satysfakcjê z
pracy.

Zanotowa³a Marta Górka
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�Byæ podobnym do ojca rodziny, który
ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare�

Mt. 13,52

Nagrodzony �Oberkante-Unter-
Lippe� to wielostronny projekt eko-
logiczny z serii �Dyplomaci w gu-
mowcach� z udzia³em m³odzie¿y z
Soest (Niemcy), Kampen (Holandia),
Sarospatak (Wêgry) oraz Zespo³u
Szkó³ Ogólnoksztalc¹cych w Strzel-
cach Opolskich .

Projekt dotyczy³ zagro¿eñ w gê-
sto zamieszka³ych pañstwach Euro-
py �rodkowej, wynikaj¹cych ze
zmian klimatycznych, rozwoju prze-
mys³u oraz regulacji cieków wodnych.
Tematyka wykracza³a poza granice
gminy, województwa oraz kraju.

Zrealizowany projekt jest prób¹
u�wiadomienia szerokiemu gronu, ¿e
to w³a�nie cz³owiek jest sprawc¹ de-
gradacji �rodowiska oraz zmian kli-
matycznych i w³a�nie ludzie powin-
ni na szczeblu lokalnym poszukiwaæ
rozwi¹zañ nie zagra¿aj¹cych �rodo-
wisku, rozwi¹zañ likwiduj¹cych glo-
balne zmiany poczynione przez roz-
wój cywilizacji. Przyroda i �rodowi-
sko nie znaj¹ granic, dlatego podej-
mowane decyzje i dzia³ania musz¹
byæ rozpatrywane globalnie.

W 27 krajach Unii Europejskiej

 �Dyplomaci w gumowcach� nagrodzeni w Akwizgranie za projekt badawczy

Europejska nagroda dla uczniów ZSO

w konkursie o �Europejsk¹ Nagro-
dê dla M³odzie¿y im. Karola Wiel-
kiego� rywalizowa³o 200 projektów
promuj¹cych miêdzynarodowe poro-
zumienie, sprzyjaj¹cych rozwojowi
wspólnego poczucia europejskiej
to¿samo�ci, integracji oraz promuj¹-
cych wzorce postêpowania m³odych
ludzi w Europie i przedstawiaj¹cych
praktyczne przyk³ady tworzenia
przez Europejczyków jednej spo-
³eczno�ci. �Dyplomaci w gumow-
cach� z Zespo³u Szkó³ Ogólno-

kszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich
wraz ze swoimi zagranicznymi part-
nerami zdobyli w konkursie III miej-
sce. Nagroda przyznawana jest co
roku przez Parlament Europejski
oraz Fundacjê Miêdzynarodowej
Nagrody im. Karola Wielkiego z
Akwizgranu.

Renata Hurek
 Koordynator ekologicznych

projektów wielostronnych
 ZSO w Strzelcach Opolskich

Jak to siê sta³o, ¿e z
Warszawy Siostra trafi³a do
Kad³uba i praca z niepe³no-
sprawnymi sta³a siê drog¹
¿ycia? To po�wiêcenie?
Praca jak ka¿da inna?

Jestem siostr¹ ze Zgroma-
dzenia Franciszkanek Misjo-
narek Maryi. Moja przygoda
z niepe³nosprawnymi zaczê-
³a siê w 1987 roku. Po z³o¿e-
niu pierwszych �lubów za-
konnych zosta³am pos³ana do
wspólnoty do Kad³uba. Przez
3 lata pracowa³am jako kate-
chetka w parafii z dzieæmi
pe³nosprawnymi, ale miesz-
ka³am na terenie DPS i na co
dzieñ mia³am kontakt z dzieæ-
mi specjalnej troski. I to by³o
moje pierwsze w ¿yciu spo-
tkanie z tymi osobami. Mogê
dzi� powiedzieæ, ¿e powoli
nastêpowa³ proces zaurocze-
nia dzieæmi specjalnej troski
� moje wspó³siostry mia³y te¿
w tym swój udzia³ � wiele siê
od nich nauczy³am. Potem
�wiadomie wybra³am studia
na kierunku oligofrenopedago-
giki w Wy¿szej Szkole Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warsza-
wie z przekonaniem, ¿e chcê z nimi
pracowaæ. Nie traktujê mojej obecno-
�ci w�ród osób niepe³nosprawnych
jako pracy � dla mnie jest to powo³a-
nie. Nie mo¿na byæ z nimi, nie odda-
j¹c im swojego serca�

¯ycie zakonne � jakie wybra³am
� wymaga ode mnie pos³uszeñstwa
moim prze³o¿onym. Jednak wszyst-
kie decyzje jakie podejmujemy s¹
poprzedzane dialogiem z prze³o¿o-
nymi. Gdybym naprawdê nie chcia³a
� nie wróci³abym do Kad³uba.

Czy nauczyciele przed podjê-
ciem pracy w szko³ach specjalnych
przechodz¹ badania predyspozycji?
Kto mo¿e my�leæ o takim zawo-
dzie, ¿eby nie okaza³ siê fataln¹
pomy³k¹ � i dla niego, i dla pod-
opiecznych?

Dostrzec godno�æ
drugiego cz³owieka

Rozmowa z s. Jolant¹ Wojtaszak,
dyrektor Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie

Dyrektor szko³y s. Jolanta Wojtaszak (z le-
wej) z go�ciem: s. Magdalen¹ - Beat¹ Skiera
- dyrektorem SOW w Prudniku

Na pewno w szko³ach specjal-
nych pracuj¹ ró¿ni ludzie. Pierwsza
dyrektor naszej szko³y, s. Zofia Mo-
roz, nieraz mówi³a ludziom, którzy
chcieli podj¹æ pracê � zarówno w
szkole jak i w DPS � ¿e je�li chc¹
pracowaæ z tymi dzieæmi to musz¹
zapomnieæ o czym� takim co nazy-
wa siê karier¹. W pracy z naszymi
dzieæmi bardzo wa¿na jest osobo-
wo�æ nauczyciela � on musi umieæ
nawi¹zaæ emocjonalny kontakt z
dzieckiem, musi sprawiæ, by ono po-
czu³o siê bezpiecznie w jego obecno-
�ci. W pracy z dzieæmi niepe³no-
sprawnymi nieraz potrzeba d³ugiego
okresu czasu, by osi¹gn¹æ sukces �
dlatego niezwykle wa¿na jest umie-
jêtno�æ dostrzegania bardzo drobnych
oznak postêpu u dziecka i jednocze-
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