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Mercedes wybra³ Wêgry

19 czerwca, w obecnoci przedstawicieli w³adz lokalnych i reprezentantów
FM, uroczycie wmurowano kamieñ wêgielny
Zrobilimy wszystko, co by³o w naszej mocy. Grunty, infrastruktura,
gwarancje rz¹dowe. Wszystko by³o
dopiête na ostatni guzik  mówi³ ju¿
po og³oszeniu ostatecznej (18 czerwca) decyzji Rafa³ Baniak, wiceminister gospodarki, odpowiedzialny za
inwestycje zagraniczne i konkretnie za tê w Ujedzie.
Wszyscy zaanga¿owani w to
przedsiêwziêcie wypowiadali siê podobnie  zdecydowanie pozytywnie.
W to, ¿e inwestorowi starano siê w
Polsce zapewniæ jak najlepsze warunki, nie nale¿y w¹tpiæ.
Mo¿e wiêc przyczyn tak niespodziewanego (przynajmniej dla nas)
wyboru jednak nale¿y upatrywaæ
gdzie indziej? Na przyk³ad w kolejnych przeciekach? Takie sugestie pojawi³y siê w niektórych doniesieniach
prasowych, wskazuj¹cych, ¿e na zachowaniu poufnoci zale¿a³o wszystkim uczestnikom negocjacji, ale ten
warunek w Polsce nie zosta³ dotrzymany. Kar¹  wed³ug nich  mia³a byæ
rezygnacja z lokalizacji inwestycji w
Polsce.
Przypomnijmy jednak, ¿e to nie
polskie media poda³y pierwsz¹ informacjê o zamiarach Daimlera (zestawienie kolejnych informacji prasowych na temat planowanej inwestycji wraz z wypowiedzi¹ rzecznika

koncernu publikowalimy w numerze 7/2008 naszego dwutygodnika),
tylko niemiecki tygodnik Automobilwoche  w styczniu tego roku. I
raczej trudno siê spodziewaæ, by ród³em akurat tego przecieku by³a strona polska. Równie¿ w styczniu Financial Times poinformowa³, ¿e
Daimler rozwa¿a zlokalizowanie
swojej fabryki mercedesów klasy A i
B w Polsce lub Rumunii, a Wêgry 
nie wchodz¹ w grê.
W ostatnim numerze tygodnika
Newsweek znaleæ mo¿na bardzo
interesuj¹cy tekst na temat przyczyn
naszej pora¿ki, pod wielce wymownym tytu³em: Taktyka bez etyki.
Pozwólcie Pañstwo, ¿e przytoczê z
niego fragment.
Pierwszy to wypowied Adama
Paw³owicza, prezesa PAIIZ w latach
1999-2001, który stwierdzi³:
- W chwili, gdy inwestor rzuca
przy stole negocjacyjnym nazwy kilku krajów, z góry mo¿na za³o¿yæ, ¿e
bêd¹ przecieki i zaczyna siê zabawa
w mediach. Podkreli³ równie¿, ¿e
tego typu zabiegi stosowane s¹ równie¿ w marketingu korporacyjnym, a
tak¿e przy negocjacjach fuzji i przejêæ.
O skali tego zjawiska niech wiadczy opublikowane trzy tygodnie
temu pierwsze na wiecie wnikliwe

badanie skutków przecieków prasowych dotycz¹cych fuzji i przejêæ. Z
analizy setek tysiêcy transakcji, wykonanej przez Cass Business School,
nale¿¹c¹ do Londons City University, wyp³ywaj¹ dwa wnioski. Pierwszy, doæ oczywisty, ¿e przecieki s¹
interesie przeciwników transakcji i
faktycznie powoduj¹ fiasko negocjacji (51%). I drugi, zaprzeczaj¹cy potocznej opinii, ¿e za pomoc¹ przecieku zainteresowani chc¹ sprawiæ, by
pojawili siê kolejni kandydaci do transakcji. Kiedy fakt negocjacji zostanie
ujawniony, firma przejmuj¹ca p³aci
premiê o 13% mniejsz¹, ni¿ gdyby
zachowano tajemnicê. Wniosek jest
prosty: to inwestor korzysta na przecieku.
Na nieoficjalnych informacjach w
wyborze miejsca pod fabrykê mercedesów móg³ zatem skorzystaæ tylko
Daimler.
O tym, czy postêpowanie niemieckiego koncernu by³o etyczne  w
dalszej czêci cytowanego artyku³u.
Daimler nie bêdzie u nas produkowa³ swoich samochodów, ale
Gmina Ujazd okazuje siê atrakcyjna
dla innych inwestorów.
W Olszowej powstanie kolejna
platforma FM Logistic - francuskiego
operatora logistycznego. 19 czerwca,
w obecnoci przedstawicieli w³adz
lokalnych i reprezentantów FM, uroczycie wmurowano kamieñ wêgielny pod tê inwestycjê. Zakoñczenie
pierwszego etapu budowy platformy,
kiedy znajdzie tu zatrudnienie 60 osób,
przewidywane jest na listopad br.
Projekt w pierwszej fazie zak³ada
wybudowanie modu³u o powierzchni
10.000 m2, a w nastêpnej kolejne, a¿
do nawet 100.000 m2. Z wybudowanych w pierwszym etapie 10.000 m2,
3600 m2 przeznaczonych bêdzie na
strefê co-manufacturingow¹, a 6.500
m2 na magazyn. Platforma, budowana zgodnie z najnowszymi technologicznymi wymogami, s³u¿yæ bêdzie
klientom z bran¿y FMCG.
Pierwsza faza aktywnoci logistycznej nowo powstaj¹cej platformy to co-manufacturing spo¿ywczy
dla Cadbury Polska. Zakres obs³ugi
bêdzie obejmowa³ procesy pakowania, sk³adowania oraz dystrybucji
produktu gotowego: gumy do ¿ucia.
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nie stanowi¹ wiêkszego problemu.
Na szczêcie nie obserwujemy równie¿ ich nasilenia w okresie wakacyjnym: utrzymuje siê u nas mniej wiêcej sta³a liczba 2-3 ucieczek na kwarta³  odpowiada.  Zdarza siê jednak, ¿e dziecko wychodzi z domu i
przez parê godzin nie wiadomo ani
gdzie siê podziewa, ani co robi. Dlatego tak wa¿ne jest, by rodzice interesowali siê, co robi¹ dzieci w wolnym czasie, ¿eby kontrolowali swoje pociechy  wtedy do ucieczek nie
bêdzie dochodzi³o.
Co najczêciej bywa u nas przyczyn¹ ucieczki?
Na terenie powiatu strzeleckiego
g³ównymi przyczynami ucieczek s¹
problemy alkoholowe rodziców w
domu, problemy w szkole (z³e oceny), wp³yw rodowiska rówieniczego, odrzucenie przez kolegów ze
szko³y i podwórka, jak równie¿ chêæ
prze¿ycia przygody.
Jak wynika z krajowych statystyk nastoletni uciekinierzy czêsto wybieraj¹ na cel swej wêdrówki du¿e miasta  chêtnie Warszawê. Tam ³atwiej
ukryæ siê w t³umie, ³atwiej staæ siê
anonimowym. Podobnie ³atwo wtopiæ siê t³um na dworcu kolejowym w

ka¿dym du¿ym miecie; czasem jednak ma³olaty zatrzymuj¹ siê u kogo
z rodziny.
Czy Pañstwa dowiadczenia z uciekinierami potwierdzaj¹ te krajowe obserwacje?
Mylê, ¿e tak, poniewa¿ w du¿ych
aglomeracjach mog¹ poczuæ siê niezauwa¿eni i anonimowi. Ponadto
sprzyja temu okres letni gdy¿ w du¿ych miastach organizowanych jest
wiele imprez i ca³onocnych dyskotek, co jest dodatkow¹ atrakcj¹ dla
m³odego cz³owieka.
Czy s¹ jakie oznaki, które mog¹
wskazywaæ, ¿e dziecko co takiego jak ucieczka planuje?
Je¿eli powodem ucieczki naszej pociechy s¹ problemy w grupie rówieniczej lub trudnoci szkole, to dziecko bêdzie wyciszone, przestraszone,
bêdzie unikaæ rozmów. Gdy powodem bêdzie chêæ prze¿ycia przygody lub wyjazd z sympati¹ - to u dziecka bêdzie mo¿na zauwa¿yæ podniecenie, podekscytowanie. Uwa¿am, ¿e
najwa¿niejsza jest obserwacja swojego dziecka i ka¿da zmiana w zachowaniu naszej pociechy powinna
zwróciæ nasz¹ uwagê i wzbudziæ zainteresowanie.

Mówi³a Pani wczeniej, ¿e trzeba
wiedzieæ, co dziecko robi z wolnym
czasem. Ale to trudne, gdy rodzice
s¹ ca³ymi dniami w pracy, albo pracuj¹ za granic¹, a opiekê sprawuje
albo tylko jedno z rodziców, albo
robi¹ to dziadkowie
Niezale¿nie od tego, ile czasu rodzice
 oboje lub tylko jedno z nich, które
pozosta³o w kraju  powiêcaj¹ swojej pracy czy obowi¹zkom s³u¿bowym, MUSZ¥ interesowaæ siê tym,
co robi dziecko, wiedzieæ, w jaki sposób spêdza ono wolny czas, z kim i
gdzie. Dobrym sposobem na to jest
telefon komórkowy, bo w ka¿dej chwili mo¿na sprawdziæ, gdzie podziewa
siê pociecha i czym w danej chwili siê
zajmuje. Tak¿e wtedy, gdy rodzice s¹
za granic¹  utrzymywanie sta³ego
telefonicznego kontaktu jest nieodzowne. Pozostawienie opieki
dziadkom nie jest rozs¹dne. Z naszych
dowiadczeñ wynika, ¿e w przewa¿aj¹cej czêci przypadków w takich
sytuacjach wczeniej czy póniej z
dzieckiem zaczynaj¹ siê problemy i
w efekcie - trafia w kr¹g zainteresowañ policji.
Zanotowa³a M. Górka

Zwyciêstwo zespo³ów uczniowskich z Zawadzkiego w konkursie historycznym Orodka Karta

Obrazy ma³ej ojczyzny,
jako sny we wspó³czesnoci
Mi³o nam donieæ, ¿e
podobnie jak w roku
szkolnym 1999/2000
uda³o siê zawadczañskiej m³odzie¿y dost¹piæ zaszczytu zwyciêstwa w ogólnopolskim
konkursie historycznym Orodka Karta.
Tym razem pierwsze
miejsce zaj¹³ dwuosobowy zespó³ z³o¿ony
z rodzeñstwa Patrycji
i Dominika Kowalskich. Dominik jest
uczniem Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem, a jego siostra tegoroczn¹ absolwentk¹ II LO w Opolu. Uzyskali oni najwy¿sze laury za pracê
Obrazy ma³ej ojczyzny, jako sny we wspó³czesnoci. W Jury
konkursu zasiada³y
s³awy polskiej nauki:
prof.prof: Anna RadziKinga Bury odbiera gratulacje na koniec roku.
wi³³, W³odzimierz Borodziej, Jacek Kochanowicz i Edmund Wnuk-Lipiñski.
nia honorowe (dyplomy i ksi¹¿ki) dla
Pracom zespo³u oceniaj¹cego przeopiekunów wszystkich prac nagrowodniczy³ prezes Orodka Karta
dzonych i wyró¿nionych.
Zbigniew Gluza. W tym samym konUroczysta gala fina³owa odby³a siê
kursie I wyró¿nienie (odpowiednik
w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
czwartej lokaty) otrzymali równie¿
w Warszawie z udzia³em wszystkich
Kinga Bury i Pawe³ ¯uchowski za
nagrodzonych uczniów, nauczycieli i
film pt. Zawadzkie dawniej  zacz³onków Jury. Po rozdaniu nagród
pomniana historia Ma³ej Ojczyzny.
w Domu Spotkañ z Histori¹ na ulicy
Wyró¿nienie II  pi¹te miejsce, zajê³a
Karowej mia³ miejsce uroczysty cockw kategorii prac indywidualnych
tail i warsztaty po³¹czone z prezenAnia Jaskó³a z zawadczañskiego
tacj¹ najlepszych prac, na którym
Zespo³u Szkó³ Zawodowych za praznakomicie zaprezentowali siê
cê o jej rodzinnej wsi Barucie. Prace
uczniowie z Zawadzkiego. Ogromnie
zosta³y przygotowane pod kierunmi³o by³o us³yszeæ, ¿e praca Patrycji
kiem doktora Arkadiusza Barona,
i Dominika od razu wzbudzi³a zainktóry równie¿ zosta³ uhonorowany
teresowanie wszystkich bez wyj¹tpierwsz¹ nagrod¹ dla nauczycieli 
ku jurorów swoj¹ oryginalnoci¹ i
opiekunów najlepszych prac konkurwielop³aszczyznowym podejciem
sowych.
do tematu. W trakcie tego spotkania
Temat dwunastego konkursu w proopiekunowie uczniów mogli zapisaæ
gramie Historia Bliska, adresowasiê do nieformalnego Klubu Histonym do m³odzie¿y szkó³ rednich i
rycznego Orodka Karta, maj¹cego
gimnazjów, brzmia³: Ma³a ojczyzna
pe³niæ funkcje platformy edukacyjw pamiêci i wiadectwach i zosta³
nej i dokszta³caj¹cej. O dzia³alnoci
og³oszony przez Orodek KARTA w
Klubu niebawem w Zawadzkiem
czerwcu 2007. Konkurs finansuj¹:
us³yszymy. Na zakoñczenie tej jakFundacja Wspomagania Wsi, Polsko¿e sympatycznej dla Zawadzkiego
Amerykañska Fundacja Wolnoci
uroczystoci og³oszono robocz¹ weroraz Fundacja Bankowa im. Kronensje przysz³orocznej edycji konkursu
berga Citibank Handlowy.
 Rok 1989  koniec, prze³om, czy
W tej edycji nades³ano 359 prac
pocz¹tek?
(157 zespo³owych i 202 indywidualUczniowie doktora Barona od lat
ne), autorstwa 637 uczniów (z któuczestnicz¹ w konkursie. £¹cznie
rych jak zwykle znaczn¹ wiêkszoæ
uda³o siê uzyskaæ tytu³ laureata tych
 70 procent  stanowi¹ dziewczêzawodów 33 osobom  licealistom i
ta), z 252 szkó³, z 145 miejscowoci
gimnazjalistom z Zawadzkiego. Ju¿
ca³ej Polski. Uczniom towarzyszy³o
dwukrotnie m³odzie¿ pod kierunkiem
204 opiekunów, w wiêkszoci natego nauczyciela uzyska³a pierwsze
uczycieli.
miejsca. Praca konkursowa polega na
Przyznano: 13 nagród I, II i III
zbieraniu materia³ów w postaci wystopnia (7 zespo³owych i 6 indywiwiadów, zdjêæ i innych róde³ histodualnych); 34 wyró¿nienia I stopnia
ryczno - antropologicznych i opra(17 zespo³owych i 17 indywidualcowaniu ich zgodnie z naczelnym, conych), a tak¿e 34 wyró¿nienia II stoprocznie zmieniaj¹cym siê tematem
nia (10 zespo³owych i 14 indywidukonkursowym.
alnych)  w postaci ksi¹¿ek wysyJak widaæ po³¹czenie m³odzieñ³anych poczt¹. Nominowano ³¹cznie
czej fantazji, ambicji i talentów z doj81 prac 137 autorów. Przyznano 7
rza³¹, fachow¹ opiek¹ merytoryczn¹
nagród pieniê¿nych dla nauczycieli 
daje znakomite rezultaty.
opiekunów prac, a tak¿e wyró¿nieZdzis³aw ¯uchowski

