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Przeczytaj!
Ministerstwo gospodarki, pracy

i polityki spo³ecznej wysoko oceni³o
strzelecki system opieki spo³ecznej.
Dwa programy realizowane w
O�rodku Pomocy Spo³ecznej i Sto-
warzyszeniu �Barka� otrzyma³y
wyró¿nienie  w ministerialnym
konkursie o nazwie �Przyk³ad Do-
brej Praktyki�. Stosowne dyplomy
z r¹k premiera Marka Belki odebrali
w miniony pi¹tek (24.wrze�nia) Ma-
ria Feliniak, kierownik OPS i Adrian
Matuszczyk, prezes Stowarzyszenia
�Barka�.

OPS z du¿ym powodzeniem re-
alizuje ju¿ od dwóch lat program
wspomagaj¹cy osoby d³ugotrwale
bezrobotne. Pomoc ta nie tylko wspie-
ra ich integracjê w �rodowisku, ale
kreuje dla nich miejsca pracy. W

Uznanie premiera
pierwszej edycji projektu �Przyja�-
ni �rodowisku� wziê³o udzia³ 30 osób,
z których obecnie 19 pracuje na sta-
³e. W tym, roku, w kwietniu ruszy³a
kolejna edycja programu, bierze w nim
udzia³ równie¿ 30 osób.

�Barka� z kolei prowadzi pro-
gram pozwalaj¹cy osobom, które stra-
ci³y z ró¿nych przyczyn dom, na jego
odzyskanie. Podopieczni �Barki�
bior¹cy udzia³ w tym przedsiêwziê-
ciu najpierw trafiaj¹  do jednego z jej
Domów (w Warm¹towicach, B³otni-
cy Strzeleckiej lub najnowszego, w
¯êdowicach), by podj¹æ próbê usa-
modzielnienia siê w mieszkaniu przej-
�ciowym, a¿ do starania siê o miesz-
kanie komunalne od gminy � co ozna-
cza pe³n¹ samodzielno�æ.

Od 1 pa�dziernika obowi¹zy-
waæ maj¹ nowe dowody rejestra-
cyjne pojazdów. Do tej pory dane
do dowodów wpisywano w staro-
stwie powiatowym na blankietach
wyprodukowanych w Polskiej Wy-
twórni Papierów Warto�ciowych i
opatrzonych hologramem.

Teraz dane ze starostw przesy-
³ane bêd¹ ³¹czami satelitarnymi do
PWPW. Tam nast¹pi personalizacja
dowodów, a potem bêd¹ odsy³ane do
starostw poczt¹ kuriersk¹. Wed³ug
Ministerstwa Infrastruktury taki
sposób ma zapewniæ wiêksze bez-
pieczeñstwo dokumentom i zabezpie-
czyæ je przed kradzie¿ami.

Czy w przysz³o�ci nowy sys-
tem � ju¿ po dopracowaniu, czego na
razie nie mo¿na o nim powiedzieæ -
usprawni pracê wydzia³ów komuni-
kacyjnych wcale nie jest pewne.

Ale klientów chc¹cych zarejestro-
waæ samochód w starostwie bardziej
interesuje odpowied� na jedno pyta-

Nowe dowody rejestracyjne
i ... koniec kolejek?

Niestety, tak dobrze nie bêdzie

nie: czy od 1 pa�dziernika skoñcz¹
siê kolejki, zapisy na listy i numerki?
Otó¿, niestety. Na razie nie. Takie s¹
w ka¿dym razie przewidywania
wiêkszo�ci wydzia³ów komunikacji
w kraju. Podobnego zdania jest Cze-
s³awa Szuszkiewicz, naczelnik
Wydzia³u Ruchu Drogowego i Dróg
Powiatowych w strzeleckim staro-
stwie.
- Nowy sprzêt i oprogramowanie
to nie wszystko. Do g³ównej bazy
musz¹ trafiæ informacje nie tylko o
nowo rejestrowanych samochodach,
ale i o tych zarejestrowanych wcze-
�niej. Przekazanie danych z systemu
lokalnego do centralnego zakoñczy³o
siê tylko czê�ciowym sukcesem. Pro-
cedura zostanie powtórzona w pa�-
dzierniku. W takiej samej sytuacji jest
wiêcej wydzia³ów komunikacyjnych
w Polsce. A dopóki to nie zostanie
wszystko zrobione � trzeba bêdzie
przy jednym stanowisku pracowaæ

Urz¹d Marsza³kowski woje-
wództwa opolskiego rozstrzygn¹³
konkurs �Piêkna Wie� Opolska
2004�. W dziewi¹tej ju¿ edycji tego
konkursu, w kategorii �piêkna
wie�� wystartowa³ Kad³ub, a w
kategorii �najpiêkniejsza zagroda�
� Renata i Alfred Skrzypczykowie,
których dom mie�ci siê równie¿ w
Kad³ubie. W obu tych katego-
riach nasi reprezentanci zajêli dru-
gie miejsce, premiowane nagroda-
mi pieniê¿nymi. Gratulujemy i
¿yczymy szczê�cia w nastêpnym
konkursie!

Kad³ub drugi

�Poka¿, ¿e jeste�� - tak w naj-
bardziej lapidarny sposób mo¿na
by opisaæ ideê pa�dziernikowej
prezentacji strzeleckich przed-
siêbiorców. Inicjatorem przedsiê-
wziêcia jest Krzysztof Fabianow-
ski, burmistrz Strzelec Opol-
skich. Józef Swaczyna, strzelec-
ki starosta, przyklasn¹³ projek-
towi: wystawa stanowi dobr¹ oka-
zjê do kontynuowania konkursu
na Najlepszy Produkt Powiatu.

Tak wiêc dwa samorz¹dy w tym
roku (w przysz³ym obaj panowie spo-
dziewaj¹ siê szerszego grona w³¹czo-

Przed I Strzeleck¹
Wystaw¹ Gospodarcz¹

nego w organizacjê kolejnej wysta-
wy) przygotowuj¹ projekt, który ma
szansê przyczyniæ siê do rozwoju
przedsiêbiorczo�ci w ca³ym powie-
cie. I choæ mo¿e wydawaæ siê, ¿e s³o-
wa �przedsiêbiorczo�æ� i �rozwój�
stanowi¹ ju¿ w tej chwili zbitkê o
mocno wytartym znaczeniu, bo nad-
u¿ywa siê ich zbyt czêsto i przy zbyt
wielu okazjach, to jednak zawieraj¹
to, o czym wszyscy marzymy - rze-
czywisty wzrost gospodarczy.
- Wystawa gospodarcza prezen-
tuj¹ca firmy z tak ma³ego terenu
jak powiat? Po co, skoro wszyscy
siê znaj¹? - zwróci³am siê do pomy-
s³odawcy projektu.
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Wszystkim
burmistrzom,

wójtom, so³tysom,
a przede wszystkim

� rolnikom
z terenu powiatu
strzeleckiego, którzy
w³¹czyli siê w akcjê
zbierania zbo¿a i
ziemniaków na rzecz
rolników z Podkarpa-
cia poszkodowanych
w lipcu tego roku w
powodzi

sk³adam
bardzo serdeczne

podziêkowania
Józef Swaczyna

Starosta Strzelecki

M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w
Strzelcach Opolskich i z Bodel-
schwingh Schule w Soest spêdzi-
³a 5 dni w Warszawie. Wspó³pra-
cuj¹ce od 5 lat szko³y realizowa³y
zadania projektu �Nasza kultura
� Wasz¹ kultur¹ � tworzymy drze-
wo kultur�. Ju¿ po raz drugi, tym
razem goszcz¹c w Polsce, mo¿na
by³o dostrzec integracjê kulturow¹ w
krajach europejskich. Strona polska i
niemiecka prezentowa³a, a tak¿e
uczestniczy³a w integracji kulturowej
mniejszo�ci zamieszkuj¹cych Polskê
i Niemcy. Dlatego miejscem spotka-
nia by³a Warszawa. Piêæ dni progra-
mu pozwoli³y na uczestniczenie m³o-
dzie¿y wraz z opiekunami projektu
w miejscach o szczególnym znacze-
niu dla kultury narodowej. Ka¿dy

�Warszawa � miasto europejskie�
dzieñ opracowany by³ tematycznie.
Dzieñ pierwszy � religie � odwiedzi-
li�my miejsca kultu religijnego i o�rod-
ki krzewienia kultury � synagogê,
meczet, ko�ció³ ewangelicko � augs-
burdzki, cerkiew i ko�cio³y katolickie
o szczególnym znaczeniu dla historii
kraju. Dzieñ drugi � Warszawa, mia-
sto królewskie � szlaki królewskie, w
siedzibie �Mazowsza� - Karolinie.
Dzieñ trzeci � Warszawa, miasto bo-
hater � Szlak Powstania Warszaw-
skiego i Szlak ¯ydowski. Dzieñ
czwarty � Wielcy Polacy w Warsza-
wie � szlak Fryderyka Chopina.
Dzieñ pi¹ty � Warszawa, miasto no-
woczesne w centrum Europy. M³o-
dzie¿ zatknê³a siê  z miejscami opisa-
nymi w legendach warszawskich. Warsztaty integracyjne w ramach projektu �Wasza kultura nasz¹ kultur¹�

zorganizowane w Zespole Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Op.c.d. str. 6
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