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Przed ósmą rano w niedzie-
lę 24 stycznia br. „na Koloni-
ji” w Zawadzkiem zanotowa-

no -26,7 stopni Celsjusza, w ponie-
działek 25 stycznia było już cieplej: 
-24,8º C. Tak zimno nie było nawet 
w grudniu: nocami z piątku na sobotę 
i niedzielę (18, 19 i 20 grudnia 2009) 
było „tylko” minus 22 stopnie.

Mamy elektroniczną stację pogo-
dową zainstalowaną pół metra nad 
ziemią, więc pomiar temperatury 
jest miarodajny – mówi pani Iwona. 
- Podobnie mroźno było 5 lat temu, 
zimą 2006, na Koloniji odnotowano 
minus 27 stopni Celsjusza!

Mróz i opady śniegu sprawiły, że 
łamią się drzewa. Praktycznie nie 

Zima trzyma

ma dnia, by straż pożarna nie wyjeż-
dżała – i to kilkakrotnie – do usuwa-
nia połamanych lub mocno pochy-
lonych nad drogami i liniami wy-
sokiego napięcia drzew. I tak np. 18 
stycznia strażacy z OSP  wyjeżdża-
li aż 6 razy do takich zadań: w Ba-
rucie, Kolonowskiem, Zawadzkiem 
Staniszczach Wielkich, następnego 
dnia – 5 razy.

Zagrożenie łamiącymi się drze-
wami jest tak duże, że leśnicy prze-
strzegają przed wchodzeniem do la-
sów – w Nadleśnictwie Zawadz-
kiem wprowadzono zakaz wstępu 
do lasu. 

Zima wygląda pięknie, ale pamię-
tajmy o zagrożeniach, jakie niesie.

APEL POLICJI
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi apelujemy 

o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, 

bezdomne czy też nietrzeźwe, które przebywają m.in. 

w nieogrzewanych pomieszczeniach.

O każdym przypadku prosimy niezwłocznie 

informować policję 

czy też inne służby ratunkowe. 
Natychmiastowa reakcja może uratować życie ludzkie. 

Grupa młodzieży z Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 
1 w Strzelcach Opolskich, 

działająca pod nazwą Grupa Elek-
trodemontaż zdobyła 1 miejsce i na-
grodę GrandPrix Europejskiej Plat-
formy Recyklingu S.A. w Ogólno-
polskim Konkursie Ekologicznym 
„Drugie Życie Elektrośmieci”.

Konkurs składał się z trzech eta-
pów: 

Rozgrzewka - budowa Zespołu, 
w którym m.in. ustaliliśmy podział 
zadań w zespole, stworzyliśmy ga-
blotkę szkolną, logo grupy, fi lmy 
promujące nasze działania oraz zor-
ganizowaliśmy apel na temat szko-
dliwości ZSEE.

Na tropie problemów, w którym 
m.in. zaprojektowaliśmy, a następ-
nie wydrukowaliśmy plakat na te-
mat ZSEE, opracowaliśmy prezenta-
cję pt: „Cykl życia telefonu komór-
kowego”, przeprowadziliśmy ankie-
tę „Analiza długości życia sprzętów 
w naszych domach” oraz zorgani-
zowaliśmy gry i zabawy o elektro-
śmieciach.

19 stycznia nastąpiła długo ocze-
kiwana chwila: po ponad 

trzech latach uroczyście, z przecię-
ciem wstęgi i poświęceniem obiek-
tu oddano ofi cjalnie do użytku Dom 
Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich. Ofi cjalnie, bo przecież 
mieszkańcy wrócili do niego (po 
miesiącach mieszkania w dwóch po-

ZSEE, to wspólna sprawa - bu-
dowanie koalicji – w czasie trwa-
nia tego etapu przeprowadziliśmy 
trzy zbiórki elektrośmieci: w Nowej 

DPS zmienił oblicze

Jesteśmy najlepsi!

19 stycznia w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Strzelcach 

Opolskich odbyło się uroczyste pod-
sumowanie 2009 roku. W spotkaniu 

Powiat strzelecki: 
TU JEST BEZPIECZNIE

wziął udział Opolski Komendant Wo-
jewódzki Policji nadinspektor Bogdan 
Klimek. 

Wsi, w naszej szkole oraz w Strzel-
cach Opolskich. W sumie zebrali-
śmy 19,1 ton elektroodpadów.

Taki obrazek na szkle malowany powstał 
w czasie zajęć warsztatowych

zostałych placówkach, czyli DPS 
w Szymiszowie i Leśnicy) jeszcze 
przed świętami Bożego Narodze-
nia. A kiedy wrócili – Dom był już 
zupełnie inny. To efekt wieloletnich 
zadań inwestycyjnych, których ce-

lem było spełnienie wysokich wy-
mogów standaryzacyjnych.

W tak uroczystej chwili nie mo-
gło też zabraknąć ogromnego tortu.

Więcej czytaj na str. 4
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„Można odejść na zawsze i zawsze być blisko...”
            Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Pani Diany Mańki

z powodu śmierci

MATKI
składają

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich

Dok. ze str. 1

Również w powiecie Soest żyje 
wielu ludzi, którzy sami lub 
ich rodzice przybyli tu z in-

nego kraju. Imigranci ci to w głów-
nej mierze dawni robotnicy sezono-
wi, szukający tu azylu, późni wysie-
dleńcy z krajów Europy Wschodniej 
czy też fachowa siła robocza do pra-
cy w rolnictwie. Dokładna liczba nie 
jest możliwa do oszacowania. Jedy-
nie w ankietach podczas mikrospisu 
w 2005 roku pytano o pochodzenie 
– te wyniki mogły stać się punktem 
odniesienia. 

Według aktualnych danych Ber-
lińskiego Instytutu ds. Ludności 
i Rozwoju w Niemczech tzw. zaple-
cze migracyjne stanowi 20% całe-
go społeczeństwa. W tych 20% nie-
miecki paszport posiada 11% miesz-
kańców, 9% to cudzoziemcy. 

Również w powiecie Soest liczbę 
imigrantów szacuje się podobnie jak 
w skali kraju – na 20% ogółu, czy-
li ok. 60 000 mieszkańców całego 
powiatu ma przeszłość migracyjną. 
Obcokrajowcy stanowią 19.500 ze 
wspomnianych 60 000.

Liczba migrantów rośnie: z tej 
grupy pochodzi 1/3 rodzących się 
w Niemczech dzieci. W niektó-
rych niemieckich miastach 2/3 dzie-

ci w wieku poniżej 5 lat pochodzi 
z rodzin imigrantów. Szacuje się, że 
w 2050 liczba ludności z doświad-
czeniem migracyjnym w całych 
Niemczech będzie wynosiła nawet 
1/3 społeczeństwa. 

Wymienione liczby pokazują, jak 
wielkie znaczenie ma udana integra-
cja. Również w powiecie Soest - aby 
móc zapewnić bezproblemowe i do-
bre współżycie wszystkich grup spo-
łecznych oraz by wykorzystać po-
tencjał tkwiący w wielokulturowym 
społeczeństwie. 

Specjalistyczne badania dowo-
dzą, że duża część migrantów in-
tegruje się niestety niewystarczają-
co. A co za tym idzie, ludność na-
pływowa oraz ich potomstwo czę-
stokroć jest gorzej wyedukowana, 
częściej bezrobotna, rzadziej też 
bierze aktywny udział w życiu pu-
blicznym. Wyniki badań wskazu-
ją, że nigdzie w Niemczech stopień 
integracji nie osiągnął poziomu za-
dowalającego. Jednak najważniej-
szym czynnikiem jest kształcenie, 
nawet jeśli nie prowadzi ono do 
pełnej integracji. 

Zadania powiatu wiążące się z te-
matem integracji to w szczególności 
obszary poświęcone: młodzieży i ro-

dzinom, sprawom edukacji oraz so-
cjalnym, a także zdrowiu i wspar-
ciu przedsiębiorstw. Wielowarstwo-
we zadania na płaszczyźnie integracji 
przypisane są jednostkom oświato-
wym, stowarzyszeniom, kościołom 
oraz bezpośrednio powiatowi. Staro-
sta Soest Eva Irrgang zagadnienie in-
tegracji uczyniła swoim priorytetem. 

Nowo utworzony zespół ds. inte-
gracji ma za zadanie wspierać sieć 
rozbudowy oraz wsparcia integra-
cji pomiędzy stowarzyszeniami oraz 
różnymi podmiotami działający-
mi na tej płaszczyźnie w powiecie. 
Do zespołu dołączyła 15 paździer-
nika 2009 Galina Nedelcheva, z du-
żym doświadczeniem w sprawach 
uchodźców, które na pewno zosta-
nie wykorzystane. Z ramienia samo-
rządu zespół ds. integracji wspiera-
ny będzie przez Lindę Becker, od 
dwóch lat zawodowo związanej ze 
sprawami obcokrajowców. Kierow-
nictwo objął Dieter Hesse. Inaugu-
racją pracy zespołu było uroczy-
ste nadanie niemieckiego obywa-
telstwa 39 mieszkańcom, które mia-
ło miejsce 1 grudnia 2009. W roku 
2010 planowane jest nadanie oby-
watelstwa niemieckiego 5 kolejnym 
mieszkańcom. 

Wszystko zależy od gęstości i grubości białego puchu: warstwa śniegu 
o grubości 15 centymetrów może ważyć zarówno 38 kg, ale i 50 kg na 

metr kwadratowy. Ale przy zmiennej temperaturze i nasłonecznieniu śnieg 
może delikatnie się rozpuszczać i ponownie zamarzać, tworząc grubą warstwę 
lodu pod cienką śnieżną pokrywą. Taka pokrywa lodowo-śnieżna – również 
o grubości o grubości 15 cm - może stanowić obciążenie nawet 150 kg/m²!

Śnieg na dachu, zwłaszcza płaskim, to nie tylko groźba uszkodzenia lub 
zniszczenia konstrukcji,  nawisy śniegowe i lodowe sople mogą być niebez-
pieczne dla przechodzących pod nimi ludzi. 

Komunikat wojewody

W związku z utrzymującym się w dalszym ciągu zagrożeniem zdro-
wia i życia, spowodowanym możliwością oberwania się sopli lodu 

z dachów i gzymsów budynków, których zarządcy nie dopełnili obowiąz-
ku usunięcia zalegającego śniegu i lodu, Wojewoda Opolski zwrócił się do 
wójtów i burmistrzów na Opolszczyźnie z przypomnieniem, że wyegze-
kwowanie usunięcia powyższych zagrożeń należy do obowiązków samo-
rządowych władz gminnych.

Należy  natychmiast reagować na wszelkie zgłoszenia o ww. zagroże-
niu i dokonywać bieżących  przeglądów w terenie, zabezpieczając miejsca 
stwarzające zagrożenie.

Zarządców  i właścicieli obiektów uchylających się od usuwania ww. 
zagrożeń, należy pociągać do odpowiedzialności w trybie przepisów  Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykroczeniach, na podstawie ustawy 
z dnia 23.09. 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. NR 236, poz. 2008, z późn, zm.).

Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński przypomina również, że w dal-
szym ciągu obowiązuje Rozporządzenie nr 0151/P/2006 Wojewody Opol-
skiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz 
zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwa-
nia zalegającego śniegu i lodu.

W myśl powyższego rozporządzenia właściciele, zarządcy budyn-
ków i innych obiektów budowlanych położonych na terenie wojewódz-
twa opolskiego mają obowiązek usunięcia zalegającego na dachach śniegu 
i lodu. Niewykonanie ww. obowiązku podlega karze grzywny orzekanej na 
zasadach i w trybie prawa o wykroczeniach.

Szczegóły rozporządzenia można znaleźć tutaj:
http://www.opole.uw.gov.pl/pliki/dzienniki/2006/dziennik7.pdf

Integracja imigrantów w powiecie Soest

Ile waży śnieg? 

Powiat strzelecki: TU JEST BEZPIECZNIE
Jaki był ten rok? Najogólniej moż-

na go podsumować tak: na terenie 
powiatu było bezpieczniej niż rok te-
mu. I to jest najistotniejsza dla wszyst-
kich mieszkańców informacja. Mniej 
– w porównaniu do roku 2008 – by-
ło przestępstw: 1613 (rok wcześniej 
1732), przy czym wzrosła ich wykry-
walność do 78 %.

Mniej było przestępstw kryminal-
nych: ilość przestępstw stwierdzo-
nych spadła z 1047 do 909, zmniej-
szyła się też  ilość wszczętych postę-
powań przygotowawczych o przestęp-
stwa kryminalne: z 801 do 782. Wśród 
nich dominują przestępstwa kradzieży 
z włamaniem i kradzieży mienia; da-
lej przestępstwa uszkodzenia rzeczy 
i przestępstwa narkotykowe. W pozo-
stałych kategoriach notuje się po kil-
kanaście czynów. Ilość wszczętych 
postępowań o kradzieże z włamaniem 
spadła. 

Spadła także przestępczość nielet-
nich. W 2009 roku nieletni popełnili 
53 czyny karalne, w roku 2008 – 63. 
Czyny te popełniło łącznie 53 nielet-
nich, w roku 2008 – 71. Niepokój bu-
dzić musi kolejna informacja dotyczą-
ca „małolatów”: ujawniono 35 nielet-
nich pod wpływem alkoholu.

Jakie przestępstwa popełniają nie-
letni? Najwięcej czynów to przestęp-
stwa przeciwko mieniu:13 kradzie-
ży cudzej rzeczy, 5 kradzieży z wła-
maniem, rozbój, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenie rozbójnicze – 7. Nie-
letni popełnili 50 czynów karalnych 
określonych w kodeksie wykroczeń: 
44 to kradzieże lub przywłaszczenia 
mienia z art. 119 kw, 3 to zakłócenia 
ładu i porządku publicznego oraz 3 
zniszczenia mienia o wartości poniżej 
250 złotych.

Odnotowano natomiast wzrost ilo-
ści wszczętych postępowań o prze-

stępstwa gospodarcze o 4 oraz wsz-
czętych postępowań przestępstw dro-
gowych o 19. Wzrosła również liczba 
nietrzeźwych na naszych drogach. 

Policjanci powiatu strzeleckiego 
zatrzymali na „gorącym uczynku” 624 
sprawców przestępstw, w tym 500 nie-
trzeźwych kierujących. Ilość wszczę-
tych postępowań kierowania w sta-
nie nietrzeźwym pojazdami wzrosła 
z 468 do 480 oraz ilość stwierdzonych 
przestępstw kierowania w stanie nie-
trzeźwym pojazdami z 493 do 513.

W 2009 roku zanotowano 746 zda-
rzeń drogowych: z tego 691 to koli-
zje drogowe, a 55 - wypadki drogowe. 
W zdarzeniach tych rannych zostało 
57 osób, śmierć poniosło 11 osób.

W 2009 roku policjanci ujawni-
li ogółem 19221 wykroczeń, w tym 
1049 wykroczeń przeciwko porząd-
kowi i spokojowi publicznemu oraz 
15204 wykroczeń przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi ruchu na dro-
gach. Funkcjonariusze skierowali 863 
wniosków o ukaranie do Sądu Rejo-
nowego za wykroczenia.

Ponadto policjanci nałożyli łącznie 
9505 mandatów karnych oraz zastoso-
wali łącznie 7947 pouczeń za wykro-
czenia.

Warto dodać, że w 2009 roku prze-
prowadzono 518 interwencji domo-
wych, w trakcie których sporządzono 
195 „Niebieskich Kart”.

Podkreślmy jeszcze raz: powiat 
strzelecki, jak i cała Opolszczyzna, 
jest jednym z najbezpieczniejszych 
regionów w kraju. 

Jak zauważa ofi cer prasowy strze-
leckiej policji sierż. Beata Kocur: 
Efekty działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa są także w dużej mierze 
zasługą Państwa działań. Wielokrot-
nie policjanci korzystali z obywatel-
skiej pomocy mieszkańców nasze-
go powiatu, za co dziękujemy i ape-
lujemy o wspieranie wszelkich dzia-
łań strzeleckich policjantów. To dzięki 
współpracy możemy stworzyć bez-
pieczne i przyjazne środowisko, miej-
sca pracy i wypoczynku. W 2009 roku 
wszystkie gminy powiatu strzeleckie-
go przekazały pieniądze na służby do-
datkowe – było ich łącznie 537. 

15 stycznia została opubli-
kowana przez Najwyższą 

Izbę Kontroli „Informacja o wy-
nikach kontroli udzielania pomo-
cy poszkodowanym w wyniku tor-
nada z 15 sierpnia 2008 r. oraz li-
kwidacji jego skutków w woje-
wództwach opolskim i śląskim”. 
W sumie skontrolowanych zosta-
ło 15 jednostek samorządowych, 
w naszym powiecie: gminę Ujazd, 
gminę Strzelce Opolskie oraz sta-
rostwo powiatowe.

W ocenie NIK: „Wielkość po-
mocy finansowej dla osób po-
szkodowanych przez tornado by-
ła wystarczająca, a zasiłki zo-
stały im wypłacone prawidłowo 
i rozliczone rzetelnie przez ośrod-
ki pomocy społecznej. Admini-
stracja publiczna nie jest jednak 
wciąż dostatecznie przygotowa-
na do działania w sytuacjach kry-
zysowych. W czasie kontroli nie 
dysponowała planami reagowania 
kryzysowego. Wydarzenia zwią-
zane z tornadem i akcją ratunko-
wą nie przyczyniły się także do 
poprawy systemów łączności po-
między jednostkami funkcjonują-
cymi w systemie zarządzania kry-
zysowego.”

Pozytywnie oceniono działa-
nia podjęte przez Starostę Józefa 
Swaczynę w trakcie i po zdarze-
niu. Negatywnie oceniono przy-
gotowanie organizacyjne Staro-
stwa do realizacji zadań z zakre-
su zarządzania kryzysowego. Na 
powyższą ocenę złożyły się: nie-
opracowanie powiatowego planu 
reagowania kryzysowego, niewy-

NIK o tornadzie
konywanie zadań Powiatowego 
Centrum Zarządzania

Kryzysowego, nieprzekazy-
wanie jednostkom i instytucjom 
wszystkich otrzymanych

ostrzeżeń meteorologicznych, 
brak możliwości uzyskania połą-
czenia radiowego z Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go oraz trzema losowo wybrany-
mi urzędami gmin. 

Mimo tych zastrzeżeń ogól-
na ocena działań Starosty oraz 
wszystkich służb jest pozytywna. 

Dziś mamy już opracowany 
plan – mówi 26 stycznia starosta 
Józef Swaczyna. - W pierwszych 
godzinach po przejściu tornada 
przez nasze wioski dla mnie naj-
ważniejsza była sprawna i natych-
miastowa pomoc dla poszkodowa-
nych, a nie opracowywanie proce-
dur postępowania na wypadek ta-
kiej klęski, jakiej wcześniej nikt 
nie przeżył. Na miejscu od razu 
pojawili się nasi pracownicy, straż 
pożarna i policja oraz wojsko. Po-
szkodowane wioski bardzo szyb-
ko – na moje zarządzenie – zosta-
ły zablokowane, zarówno przed 
złodziejami, jak i przed najazdem 
ciekawskich. Ich mieszkańcy, po-
zbawieni jakiejkolwiek łączno-
ści i prądu dzięki temu poczuli 
się znacznie bezpieczniej. Oni sa-
mi zresztą – i to dla mnie jest naj-
istotniejsze – nie mieli żadnych 
pretensji co do naszych działań, 
które zostały też pozytywnie oce-
nione zarówno przez władze wo-
jewódzkie, jak i centralne.

/mg/

Poznajemy partnerski powiat Soest
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

KONSULTANT
 DS.OBSŁUGI 
KLIENTA
7/8 ETATU

STRZELCE 
OPOLSKIE

-wykształcenie min. średnie, 
- znajomość obsługi komputera;
- kreatywność

KSIĘGOWA ½ 
ETATU

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie;
- obsługa komputera mile widziana

PRACOWNIK 
BIUROWY

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie, wyższe;
- biegła obsługa komputera;
- język obcy – angielski, niemiecki;
-dyspozycyjność;
-umiejętność rozmowy z klientem;
-sumienność

SPRZEDAWCA IZBICKO
- wykształcenie zawodowe/ średnie 
handlowe;
- obsługa kas fi skalnych i komputera

SPRZEDAWCA STANISZCZE 
WIELKIE - aktualna ks. zdrowia

SPRZEDAWCA
STRZELCE 
OPOLSKIE; 
ZDZIESZOWICE

- wykształcenie średnie;
- doświadczenie w handlu;
- obsługa komputera;
- prawo jazdy kat. B

RZEŹNIK PIOTRÓWKA - wykształcenie kierunkowe
 lub doświadczenie;

PRACOWNIK 
MAŁEJ 
GASTRONOMII

GÓRA ŚW.ANNY; 
WYSOKA - aktualna ks.zdrowia

MASARZ 
(PRACOWNIK 
MASARNI)

STANISZCZE 
WIELKIE - doświadczenie;

KIEROWCA C+E
TRASY KRAJOWE 
I MIĘDZYNA-
RODOWE

- doświadczenie w ruchu 
międzynarodowym

LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY BORYCZ - doświadczenie

BLACHARZ 
SAMOCHODOWY 
– MECHANIK 
SAMOCHODOWY

KROŚNICA - doświadczenie;

ŚLUSARZ 
NARZĘDZIOWY DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe;

- doświadczenie

TAPICER OLSZOWA - wykształcenie zawodowe;
- doświadczenie

MAGAZYNIER
 ½ ETATU JEMIELNICA --------------

SPECJALISTA DS. 
TECHNICZNYCH OLSZOWA

- wykształcenie min. średnie 
techniczne;
- 2 lata doświadczenia w dziale 
utrzymania ruchu w branży 
produkcyjnej;
- znajomość pakietu MS Offi ce;
- praktyczna znajomość problematyki 
związanej z naprawami i konserwacją 
maszyn i urządzeń produkcyjnych

OPERATOR 
MASZYN DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe

ELEKTRO-
MECHANIK DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe;

- min. 5 lat doświadczenia;
MONTER WIĄZEK DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe
OPERATOR 
MASZYN DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR WÓZKA 
TRANSPORTU 
WEWNĘTRZNEGO

DYLAKI
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie;
- uprawnienia

MONTER WIĄZEK KRAPKOWICE - wykształcenie min. zawodowe
OPERATOR 
MASZYN KRAPKOWICE - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR WÓZKA 
TRANSPORTU 
WEWNĘTRZNEGO

KRAPKOWICE
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie;
- uprawnienia

PRACOWNIK 
PRODUKCJI

STRZELCE 
OPOLSKIE ------------

PRACOWNIK 
OBSŁUGI 
SOLARIUM

STRZELCE 
OPOLSKIE - student/studentka

SZEWC ZAWADZKIE - mile widziane wykształcenie 
kierunkowe lub doświadczenie

MONTER 
RUSZTOWAŃ WG.ZLECEŃ - uprawnienia

POMOCNIK 
MONTERA 
RUSZTOWAŃ

WG.ZLECEŃ - doświadczenie

RZEMIEŚLNIK – 
ELEKTRYK

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie;
- upr. SEP do 1 Kv

PILARZ – DRWAL
LEŚNICA, 
ZDZIESZOWICE, 
ŁĄKI KOZIELSKIE

- mile widziane uprawnienia pilarza

Ubiegły rok PUP w Strzelcach 
Op. rozpoczął od przyznanej 

kwoty 1.769,3 tys. zł. z przezna-
czeniem na aktywną politykę prze-
ciwdziałania bezrobociu. Z końcem 
2009 roku urząd zamknął budżet 
kwotą 5.535,8 tys. zł., którą wyko-
rzystał na różne programy pomoco-
we dla osób pozostających bez za-
trudnienia. 

Dodatkowe środki udało się po-
zyskać aż z trzech źródeł:

1.045,3 tys. zł.•  – ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego,
949,0 tys. zł.•  – z rezerwy mar-
szałka województwa oraz
1.772,2 tys. zł.•  – z rezerwy mi-
nistra.
W ramach tych środków ze 

wsparcia skorzystało 1385 osób:

DYREKTOR GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA 
W STRZELCACH OPOLSKICH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
– INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO –

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko urzęd-
nicze – inspektor nadzoru inwestorskiego” należy składać do dnia 12.02.2010 ro-
ku w komórce kadr Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opol-
skich ul. Wałowa 5.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświa-
ty i Wychowania w Strzelcach Opolskich pod numerem tel. 077 40-49-403 lub na 
stronie internetowej http://www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=1106. 

Dnia 12 stycznia 2010 roku 
w auli Zespołu Szkół Wyż-

szych w Rybniku z rąk Prezydenta 
Miasta Rybnika Adama Fudali oraz 
Wojciecha Krefta Wiceprzewodni-
czącego Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzecz-
pospolitej Polskiej Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Strzelcach 
Opolskich Norbert Jaskóła odebrał 
wyróżnienie za udział w I Ogólno-
polskim Tygodniu Kariery, który 
trwał od 5 do 11 października 2009 
r. W kategorii „resort pracy” nagro-
dzono (równorzędnie) 15 instytucji, 
które szczególnie zaangażowały się 
w realizację innowacyjnych i inte-
resujących działań. Warto podkre-
ślić, że strzelecki urząd pracy zdo-
był wyróżnienie jako jedyny w wo-
jewództwie opolskim i jeden z sze-
ściu w kraju. 

W ramach I Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery doradcy zawo-
dowi Adriana Ziegler, Iwona Ordy-
niec z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich zorganizo-
wały Strzeleckie Dni Kariery (od 5 
do 7 października). Rozpoczęły się 
spotkaniem z młodzieżą szkolną Pu-
blicznego Gimnazjum nr 2 im. Cze-
sława Niemena w Strzelcach Opol-
skich. Przewodnim tematem spo-
tkania była sytuacja na polskim i lo-
kalnym rynku pracy oraz wybór 
zawodu. 

Przedsięwzięcia organizowane 
w dniach 6 - 7.10.2009 roku prze-
znaczone były dla osób planujących 
rozpocząć własną działalność gospo-
darczą. Podczas spotkania w sali na-
rad starostwa powiatowego zaprosze-
ni przedsiębiorcy chętnie dzielili się 
swoimi doświadczeniami, opowia-
dając m.in. o motywach podejmowa-
nia działalności gospodarczej, plu-
sach i minusach prowadzenia wła-
snej fi rmy, trudnościach jakie napoty-
kają w swojej  pracy, a także radości 
z odnoszonych sukcesów oraz czyn-
nikach mobilizujących do dalszego 
rozwoju. Zainteresowani zapozna-

W szkoleniach zawodowych oraz 
kursach podnoszących kwalifi kacje 
uczestniczyło 309 osób. Na ten cel 
wydatkowano środki w wysokości 
754,3 tys. zł. 

Zatrudnienie w ramach prac in-
terwencyjnych uzyskały 3 osoby – 
wydatkowano kwotę 43,0 tys. zł. 

66 osób bez kwalifi kacji zawodo-
wych pracowało w ramach robót pu-
blicznych – za kwotę 396,5 tys. zł. 

We współpracy z Ośrodkami Po-
mocy Społecznej zaktywizowano 
201 osób korzystających z opieki 
gmin w ramach prac społecznie uży-
tecznych – wydano 127,6 tys. zł.  

Staż zawodowy zdobyły 293 
młode osoby – na to przeznaczyli-
śmy 1.576,1 tys. zł. 

Przygotowanie zawodowe w miej-
scu pracy odbyły 2 osoby – 40,4 tys. zł. 

Powstało 78 nowych mikro 
przedsiębiorstw – w ramach przy-
znanych dotacji dla osób podejmują-
cych działalność gospodarczą – wy-
datkowana kwota to 1.274,5 tys. zł. 

Pracodawcy wyposażyli lub do-
posażyli nowe stanowiska pracy dla 
66 bezrobotnych za kwotę 1.100,3 
tys. zł. 

W 2009 roku po raz pierwszy 
udało się wesprzeć osoby, które za 
naszym pośrednictwem podjęły za-
trudnienie poza miejscem swojego 
zamieszkania. 365 osób skorzysta-
ło, w początkowym okresie swojego 
zatrudnienia, ze zwrotu kosztów do-
jazdu do pracy. Na tę formę pomocy 
wydatkowano kwotę 219,7 tys. zł. 

Natomiast 2 osoby skorzystały 
z możliwości dofi nansowania kosz-
tów studiów podyplomowych za 
kwotę 3 tys. zł. 

Ogółem w 2009 roku wydatko-
wano na aktywne formy przeciw-
działania bezrobociu kwotę o ponad 
660 tys. zł. większą niż w 2008 ro-
ku. 

Szczegóły dotyczące poszczegól-
nych działań oraz efektywności za-
trudnieniowej po zakończeniu dofi -
nansowania będą omówione w na-
stępnych wydaniach dwutygodnika.

Roman Kus

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Strzelcach Op. w 2009 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
Laureatem I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

li się również z działaniami prowa-
dzącymi do zarejestrowania własnej 
fi rmy oraz możliwościami uzyskania 
wsparcia fi nansowego ze środków 
funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej i budżetu państwa. 

Strzeleckie Dni Kariery zakoń-
czyły się zajęciami z zakresu porad-
nictwa zawodowego pt. „Czy nada-
je się na przedsiębiorcę?” Miały one 
charakter interaktywnych warszta-
tów, których celem było poszerzenie 
wiedzy o przedsiębiorczości i pozy-
skanie umiejętności pozwalających 
na podjęcie właściwych decyzji za-
wodowych.

We wszystkich przedsięwzięciach 
uczestniczyło ponad 100 osób.

Szczególne podziękowania kie-
rujemy w stronę przedsiębiorców, 
którzy bezinteresownie brali czynny 
udział w naszej inicjatywie, tj: Ewie 
Mierzejewskiej  (Kwiaciarnia „DLA 
CIEBIE”), Arkadiuszowi Kinderowi  
(fi rma AR-MASZ), Arturowi Hurko-
wi (fi rma GABART), Janowi Dym-
kowi (fi rma ZIMMERMANN).

Dziękujemy również Katarzy-
nie Olschowce z Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Opolskich oraz Marci-
nowi Kopce z fi rmy AGROTUR za 
interesujące prezentacje.

Doradcy zawodowi
Iwona Ordyniec, Adriana Ziegler

Od lewej: Iwona Ordyniec, Wojciech Kreft, Adriana Ziegler, dyr. Norbert Jaskóła
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Pan Stanisław Górecki ma 68 
lat i ciężką astmę. Do strzeleckiego 
DPS trafi ł ponad 10 lat temu (w li-
stopadzie ub. roku minął ten okrągły 
jubileusz) z Prudnika. Po śmierci żo-
ny, kiedy dopadały go ataki choro-
by, nie dawał już rady żyć samotnie: 
często zresztą ataki był tak groźne, 
że kończyły się szpitalem.

I kiedy przyjechał tu, do Strzelec, 
wydawało się, że może ten pobyt bę-
dzie tymczasowy, aż zdrowie się po-
prawi. Poprawiło się. - Miałem moż-
liwość wyjścia i powrotu do Prud-
nika – wspomina. - Nie chciałem. 
Zdałem mieszkanie, które tam mia-
łem i zostałem w Strzelcach – wro-
słem w środowisko, choć z tej starej 
gwardii mieszkańcy powoli się wy-
kruszają. 

Pan Stanisław zastrzega: nie chcę 
słodzić, ale tu czuję się wspaniale. 
Zwłaszcza teraz, jak poprawiły się 
warunki mieszkaniowe.

Po przebudowie obiektu tra-
fi ł dokładnie do tego samego poko-
ju i znów zamieszkał z tymi samy-
mi co poprzednio dwoma współ-
lokatorami, prawie rówieśnikami. 
W tym samym pokoju nie znaczy – 
w takim samym. Pokój jest narożny 
– przedtem było trochę zimno, teraz 
jest ocieplony. Wszystkie sprzęty są 
nowe, bardziej funkcjonalne. Cały 
dom się zmienił, przede wszystkim 
przybyło miejsca.

Tu jest dom
Opieka lekarska i pielęgniar-

ska? - świetna, może dlatego, że na-
sza kierowniczka też jest pielęgniar-
ką. - Nikogo o nic nie muszę prosić, 
ani przypominać, że leki się kończą. 
Dbają tu o mnie, jak należy.

Wyżywienie? Jeszcze głodny nie 
chodziłem – odpowiada ze śmie-
chem, przyznając, że to jednak, jak-
by nie było, placówka żywienia 
zbiorowego: wszystkim gustom jed-
nocześnie nie da się dogodzić.

Nie da się też uniknąć sporów 
czy jakichś kłótni. No, ale czy w do-
mu rodzinnym jest inaczej? Przecież 
jak zbierze się w jednym pokoju kil-
ka czy kilkanaście osób, to nigdy nie 
są jednomyślne i zgodne we wszyst-
kich sprawach. - Agresywnych osób 
nie widać tu wielu, ale agresja zda-
rza się. Jednak trzeba to zrozumieć: 
52 dwie osoby w jednym domu to 
dużo, więc czasem sobie wchodzą 
w drogę.

Nie mam czasu się nudzić – 
opowiada pan Stanisław. - Całe ży-
cie coś robiłem, to i teraz nie siedzę 
bezczynnie. Stale się czymś zajmu-
ję. Stworzyłem sobie własny świat. 
Jak ktoś ze współmieszkańców po-
trzebuje pomocy – pomagam chęt-
nie. Czytam bardzo dużo książek, 
a że miejska biblioteka jest blisko, 
jestem w niej częstym gościem. 
Oszczędzałem i wreszcie kupiłem 
sobie wymarzony rower – latem ro-
bię sobie niezłe wycieczki. W do-
mu też bym tak robił. W domu? Tu 
jest mój dom, choć od rodziny ka-
wałek drogi: córka mieszka w Dę-
blinie, siostra w Częstochowie, brat 
w Niemczech. Odwiedzają mnie, 
jak często mogą. Jak nie mieszka 
się z rodziną, to czeka się na jej wi-
zyty.

„Przebudowa i rozbudowa DPS w Strzelcach Opolskich w ramach 
standaryzacji wraz z termomodernizacją obiektu i wykorzystaniem 
odnawialnego źródła energii oraz pierwszym wyposażeniem”

Tego komina już nie ma

DPS dziś - rozbudowany o jedno skrzydło i podwyższony o jedną kondygnację

W gabinecie rehabilitacyjnym

Słońce ogrzewa DPS

Pani Hilda Cholewa jest tu od 
niedawna, ale rocznicę pobytu, po-
dobnie jak pan Stanisław, obcho-
dziła również w listopadzie ub. ro-
ku, tyle że pierwszą. 

Nie bardzo chce mówić o so-
bie, ani pokazywać się na zdjęciu: 
a na co mi to!. Ostatecznie jednak 
wyraża zgodę, ale jest niezwykle 
oszczędna w słowach: - Nie mogę 
na nic narzekać, wszystko jest faj-
nie, całkiem dobrze się tu mieszka. 
Pani Hilda mieszka w „jedynce”, 
z umywalką w pokoju,  toaleta jest 
na korytarzu. 

Jak ocenia efekty przebudowy? 
Wszystko jest inaczej, lepiej, a po-
kój – całkiem inny. 

Dużo o cieple domowego ogni-
ska mówiono podczas ofi cjalnego 
otwarcia Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich po prze-
budowie i jego rozbudowie, dzię-
ki czemu obiekt uzyskał  oczekiwa-
ny (i wymagany przepisami) stan-
dard. Mówiono o tym, że gdziekol-
wiek się jest – do domu wraca się 
najchętniej. Cytowano sławnych 
ludzi. Słowo „dom” odmienia-
no przez wszystkie możliwe przy-
padki. Ale czy można się dziwić? 
Dla wielu starszych, schorowanych 
osób Dom Pomocy Społecznej mu-
si stać się przystanią. Często ostat-
nią. Od warunków i personelu za-
leży, czy ci, którzy tam trafi ą, bę-
dą się czuć jak w poczekalni, umie-
ralni, czy rzeczywiście jak w domu, 
choć oczywiście ważne jest też 
nastawienie samych mieszkań-
ców. A to na pewno jest adekwat-
ne do warunków, w jakich mieszka-
ją oraz do opieki, jaką są otoczeni, 
bo przecież wraz z wiekiem przy-
bywa schorzeń, pogarsza się też sa-
mopoczucie. Zdarzają się stany de-
presyjne. Coraz częściej wraca się 
myślami do lat młodzieńczych, kie-
dy wszystko wydawało się prostsze 
i na świat patrzyło się optymistycz-
nie: wszystko przecież było przed 
nami. Jak pisał Søren Kierkegaard: 
Ironia życia leży w tym, że żyje się 
do przodu, a rozumie do tyłu. Ale 
nie inaczej jest wtedy, gdy miesz-
ka się we własnych czterech ścia-
nach. Chodzi tylko o to (i aż o to), 
by również DPS stał się prawdzi-
wym domem. 

Dziś strzelecki DPS wygląda 
zupełnie inaczej niż kilka lat temu 
– nie tylko z zewnątrz. Wyremon-
towane zostały korytarze, pokoje 
i sanitariaty, zainstalowano windę, 
wstawiono nowe meble; zmienio-
ny został system ogrzewania i wen-
tylacji. Stworzona została specjal-
na sala warsztatów, a w sali zabie-
gów rehabilitacyjnych pojawił się 
nowy sprzęt; jest też gabinet kriote-
rapii. Zmiany można byłoby wyli-
czać jeszcze długo, trwały bowiem 
ponad trzy lata. Wszystkie inwesty-
cje pochłonęły ponad 4,2 mln zło-
tych (zestawienie prac w kolejnych 
latach publikujemy obok). 

Marta Górka

LATA 2006 – 2007
Zakres wykonanych prac:
dokumentacja budowlana• 
modernizacja części parteru• 
częściowa wymiana okien• 
remont instalacji c.o.• 
Wartość 483 710 zł

ROK 2008
Zakres wykonanych prac:
wyburzenie 3 budynków gospo-• 
darczych
przebudowa budynku gospodar-• 
czego na garaż
dobudowa skrzydła budynku • 
głównego – stan surowy
zmiana konstrukcji dachu na • 
dwuspadowy kryty dachówką
likwidacja kotłowni węglowej i • 
demontaż komina
montaż nowej kotłowni gazowej• 
zakup i montaż windy• 
zakup wyposażenia w 109 asor-• 
tymentach, w tym wyposażenia 
pokoi mieszkańców
Wartość:   2 046 085 zł

ROK 2009
Zakres wykonanych prac: 
przebudowa pomieszczeń istnie-• 
jącego budynku:

przebudowa ścian i ścianek dzia-• 
łowych,
poszerzenie drzwi wejściowych • 
do pokoi mieszkalnych,
wykonanie posadzek,• 
wymiana części stolarki okien-• 
nej,
roboty okładzinowe i malarskie,• 
wymiana wewnętrznej instalacji • 
elektrycznej,
wymiana wewnętrznej instalacji • 
wodno-kanalizacyjnej,
ochrona przeciwpożarowa bu-• 
dynku,
roboty wykończeniowe w części • 
dobudowanej i nadbudowanej
docieplenie elewacji i poddasza • 
budynku
montaż instalacji solarnej• 
zagospodarowanie terenu• 
Wartość 1 735 063 zł

WARTOŚĆ OGÓŁEM:   
  4 264 858  ZŁ

W TYM
BUDŻET PAŃSTWA:   

  1 485 366 ZŁ
BUDŻET POWIATU 

     STRZELECKIEGO:  
  2 779 492 ZŁ

Z życzeniami pospieszyli również mieszkańcy DPS 
w Szymiszowie i Leśnicy
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Czy powiaty są potrzebne? Na to 
pytanie mogę odpowiedzieć innym: 
gdyby DPS-y, szkoły, szpital, dro-
gi przekazać gminom – funkcjono-
wałyby lepiej? Tego nie wiem, ale 
wiem jedno: nasz powiatowy samo-
rząd nie robi złej roboty. Jak są od-
powiedni ludzie, są chęci i pomysły 
– wszystko idzie do przodu.

Henryk Bytomski: - Ta kadencja 
jest dla mnie pierwszą jako radne-
go powiatu, i dodam – od razu zo-
stałem „rzucony na głęboką wodę”, 
bo wybrano mnie przewodniczącym 
Komisji Gospodarczej. Ta komisja 
realizuje wszystkie przyjęte założe-
nia zgodnie ze statutem, choć oży-
wionych dyskusji nie brakuje. Więk-
szość decyzji Rady Powiatu zapada 
jednogłośnie, co świadczy o odpo-
wiedzialności i zrozumieniu naszych 
zadań jako samorządu. A powiat 
zmienia się pozytywnie: chodniki są 
lepsze, inwestuje się w drogi (choć 
chciałoby się więcej)...

Jak postrzegają te nasze działa-
nia mieszkańcy? Większych skarg 
nie było, ale zdarzały się wytknię-
cia, że coś tam nie zostało zrobione 
jak należy (np. droga w Olszowej), 
albo było niedopracowane i trzeba to 
poprawić. Ludzie wiedzą, że jestem 
radnym, ale nie zdarzyło się, że ktoś 
mi „nawrzucał”.

***
Również wszystkich Państwa za-

praszamy do dzielenia się swoimi 
opiniami na temat mijającej kaden-
cji Rady Powiatu, przypominając, że 
zawsze autorzy listów mogą zastrzec 
swoje nazwisko i imię do wiadomo-
ści redakcji, i nie można tych danych 
ujawnić nikomu, nie łamiąc prawa.

Czekamy na Państwa wypowie-
dzi pod adresem:
Redakcja dwutygodnika „Powiat Strzelecki”
ul. Jordanowska 2; 47-100 Strzelce Opolskie

lub e-mail: redakcja@powiatstrzelecki.pl

Dok. ze str. 1

Hubert Barton: - Jestem radnym 
powiatu już trzecią kadencję, z tego 
względu mogę ocenić działania w po-
wiecie z pewnej perspektywy czaso-
wej. Dlatego też ostatecznie mogę 
stwierdzić, że ta kadencja jest najlep-
szą ze wszystkich trzech. I to zarów-
no z uwagi na podejście radnych i ich 
zaangażowanie, jak i ze względu na 
to, co udało się zrobić w powiecie. 
W pierwszej kadencji wszyscy byli-
śmy nowicjuszami – każdy z nas za-
czynał pracę w samorządzie, i trzeba 
było się zająć wszystkim od począt-
ku, ucząc się. Dziś to mamy „poukła-
dane” - wiemy, co i jak należy ro-
bić, a najważniejsze jest wykorzysty-
wanie wszystkich możliwości, jakie 
stwarzają zewnętrzne źródła fi nan-
sowania. W pierwszej kadencji ca-
ła pracę samorządu było widać: trze-
ba było zorganizować poszczególne 
sfery działania powiatu, może dlate-
go wydawało się to bardziej spekta-
kularne niż dziś. Efekty ówczesnych 
zmian w służbie zdrowia, oświacie 
już znamy, teraz tylko należy robić 
wszystko, by wszystko to jak najle-
piej funkcjonowało. A potrzeby są 
duże i potrzebne są na to duże pienią-
dze. SOSW na przykład to pierwsza 
studnia bez dna: tyle remontów już 
się tam zrobiło, ale budynek jest wie-
kowy i wymaga ciągle nowych na-
kładów inwestycyjnych. Druga stud-
nia bez dna to drogi – ile byśmy na 
to nie wydali, ciągle jest zbyt mało. 
Tu podam konkretny przykład z Ra-
szowej: droga po ułożeniu kanaliza-
cji jest w złym stanie, pilnie wyma-
ga remontu. 

Kosztowne też będą inne przed-
sięwzięcia, np. rozbudowa i wypo-
sażenie szpitalnego oddziału ratun-
kowego. Przy tym wszystkim wi-
dać, jak ważne jest, co podkreślałem 
wcześniej, wykorzystanie możliwo-
ści zewnętrznych źródeł: gdyby nie 
one, nie wiem, czy udałoby się choć-
by zrealizować połowę zadań, np. 
drogowych.

CZTERY LATA MIJAJĄ... 
czyli oceniamy kadencję samorządu powiatowego
Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego numeru naszego 
dwutygodnika – rozpoczynamy publikację wypowiedzi radnych 
Rady Powiatu, podsumowujących mijającą kadencję. 

Jesteśmy najlepsi!

Grupę Elektrodemontaż two-
rzą uczniowie: Magdalena Celes, 
Agnieszka Chojnacka, Marta Lesz-
czyńska, Daria Mateja, Norbert Ja-
rosz, Katarzyna Pietrzyk, Sabina Wa-
rzecha, Krzysztof Wawrzyńczyk, Jo-
anna Wieczorek, Andrzej Żal oraz 
opiekunki Kazimiera Malisz i Alek-
sandra Taskin.

Celem konkursu było podniesienie 
poziomu wiedzy i świadomości śro-
dowisk szkolnych i społeczności lo-
kalnych w zakresie zasad postępowa-
nia z ZSEE. Rywalizacja rozpoczęła 
się 22 września 2009r, a zakończyła 

Grupa Elektrodemontaż chwali się sukcesem 
staroście Józefowi SwaczynieZbiórka elektrośmieci

10 stycznia 2010r. Zadania wymagały 
od nas wiele pracy i zaangażowania. 
Rywalizacja była ciężka i do same-
go końca nie wiedzieliśmy, na którym 
miejscu zakończymy rywalizację. Po 
1 etapie zajmowaliśmy 5 miejsce (wy-
przedzały nas drużyny z Nowe Mia-
sto, Zabrza, Gorzowa Wlkp. i Warsza-
wy), ale już po 2 etapie objęliśmy pro-
wadzenie i już do końca nie daliśmy 
się wyprzedzić. 

Oczywiście nie osiągnęlibyśmy te-
go bez wsparcia i pomocy wielu życz-
liwych nam osób.  W czasie całego 
konkursu wspierał nas Urząd Miasta 

w Strzelcach Opolskich, Starostwo 
Powiatowe, fi rma Biosystem z Kra-
kowa, Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych i Mieszkaniowych w Strzel-
cach Opolskich, a przede wszystkim 
dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 w Strzelcach Opolskich. Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie informujemy wszyst-
kie osoby, które nie zdążyły oddać swo-
ich elektrośmieci w czasie naszych zbió-
rek, że ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny) można oddać w fi rmie 
PUKiM na ulicy Mickiewicza.

Grupa Elektrodemontaż

W ramach Programu Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnosprawnych „Wy-
równywanie Różnic Między Regio-
nami II” Powiat Strzelecki w 2009 
r. wystąpił z wnioskiem o dofi nan-
sowanie zakupu 9-osobowego bu-
sa przystosowanego do przewo-
żenia osób niepełnosprawnych. 
W roku 2009 PFRON dofi nanso-
wywał maksymalnie 30% wartości 
zakupu, w związku z czym SOSW 
w Leśnicy otrzyma ze środków 
Funduszu maksymalnie 31.885,00 
zł, przy czym ogólna wartość pro-
jektu wynosi 106.285,00 zł. Pozo-
stałe środki fi nansowe w wysoko-
ści 74.400,00 zł pokryje Powiat 
Strzelecki.

Celem projektu pn. „Likwida-
cja barier transportowych - za-
kup samochodu dziewięcioosobo-

wego wyposażonego w urządzenie 
dostosowujące pojazd do przewo-
zu osób niepełnosprawnych” jest 
umożliwienie dostępu uczniom 
i wychowankom niepełnospraw-
nym fi zycznie korzystania w pełni 
z oferty edukacyjno-terapeutycz-
nej placówki, a tym samym zapew-
nienie im lepszego ogólnego.

Obecnie SOSW w Leśnicy użyt-
kuje VW transportera, który rów-
nież został zakupiony przy udzia-
le środków z PFRON w 1998 ro-
ku. Auto ma na licznikiu blisko 
200.000 kilometrów, jest użytko-
wane codziennie. Stan technicz-
ny budzi wiele zastrzeżeń. Samo-
chód wymaga coraz większych na-
kładów fi nansowych .W ostatnim 
okresie wymieniono: pompę wspo-
magania, klocki i tarcze hamulco-
we, zaciski hamulcowe, komplet 

Będzie bus dla SOSW w Leśnicy

Blisko dwa tysiące uczniów ze 
wszystkich typów szkół po-

wiatu strzeleckiego weźmie udział 
w realizowanym od początku te-
go roku przez samorząd powiato-
wy przy współpracy z Poradnią Psy-
chologiczno – Pedagogiczną pro-
jekcie „MAM SZANSĘ – kreowa-
nie i wspieranie rozwoju uczniów 
ze środowisk wiejskich i małomia-
steczkowych”. Projekt jest fi nanso-
wany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i budżetu państwa, a je-
go wartość wynosi 374 562,20 zł. 
W ramach projektu przewidziano 
następujące działania:

Zajęcia warsztatowe dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych: 
„Podaj dłoń” z terapią Biofeedback.

To cykl dwudziestu dwóch go-
dzinnych zajęć, prowadzonych na 
terenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Strzelcach Opol-
skich. Ich celem jest niwelacja nie-
adekwatnych zachowań, nabycie 
umiejętności nawiązywania przez 
uczestników grupy właściwej komu-
nikacji i dobrych relacji między ró-
wieśnikami, zdolności obrony uzna-
wanych przez siebie wartości, lepsze 
radzenie sobie ze stresem

Zajęcia warsztatowe dla uczniów 
klas I-VI szkół podstawowych: „Je-
stem aktywny w swoim rozwoju”.

Uczniowie będą uczestniczyć 
w zajęciach w formie warsztato-
wej w ramach godzin lekcyjnych, 
wychowawczych w macierzystych 
szkołach. Każda klasa w czasie 
trwania realizacji projektu skorzy-
sta z  3 godzin zajęć. Ich celem jest 
zachęcenie uczniów do efektywnego 
uczenia się i wykorzystywania  no-
woczesnych metod i ćwiczeń umy-
słu: metod relaksacyjnych, koncen-
trowania się,  skupiania uwagi na 
zadaniu, rozwijania  i przyspiesza-
nia procesów myślowych tak,  aby  
optymalnie wykorzystywać swoje 
możliwości intelektualne.

Zajęcia dla uczniów klas II i III  
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych: „Wychowanie do dzia-
łalności zawodowej w gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych”.

Uczniowie objęci działaniem bę-
dą uczestniczyć w zajęciach w ra-
mach godzin lekcyjnych w macie-
rzystych szkołach. Dla każdej kla-
sy w czasie trwania realizacji pro-
jektu przewidziano 2 godziny zajęć 
warsztatowych. Dodatkowo w szko-
łach będą zorganizowane dyżury 

w godzinach pozalekcyjnych, dla 
uczniów i uczennic, chcących sko-
rzystać z dodatkowej pomocy w za-
kresie doradztwa (dla każdej szkoły 
zorganizowany będzie jeden trzygo-
dzinny dyżur).              

Celem tej części projektu jest na-
bycie przez uczniów umiejętności 
przygotowania dokumentacji kwali-
fi kacyjnej do szkół i przyszłej pracy 
zawodowej.

Spodziewane efekty projektu to 
wyrównywanie dysproporcji eduka-
cyjnych, korekta zaburzeń zachowa-
nia oraz pomoc w orientacji i plano-
waniu kariery zawodowej zgodnej 
z uwarunkowaniami lokalnego i re-
gionalnego rynku pracy dla uczniów 
ze środowisk wiejskich i małomia-
steczkowych.

Projekt realizowany jest w ra-
mach Priorytetu IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regio-
nach, działanie 9.1 Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświa-
ty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów z gru-
py o utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszenie różnic w ja-
kości usług edukacyjnych.

linek, elementy układu kierow-
niczego i zawieszenia przednie-
go, usuwano skutki korozji na pro-
gach, drzwiach i nadkolach. Na 
co dzień samochód służy uczniom 
do przewozu do lekarzy specjali-
stów: neurologa, psychiatry, orto-
pedy, stomatologa czy kardiolo-
ga. Umożliwia pełną rewalidację 
poprzez udział w różnego rodza-
ju olimpiadach, konkursach, prze-
glądach, rajdach, obozach, zielo-
nych szkołach organizowanych na 
terenie województwa i kraju. Dzię-
ki niemu mamy możliwość uatrak-
cyjnienia oraz poszerzenia naszej 
oferty edukacyjnej i rehabilitacyj-
nej.

W chwili obecnej w SOSW 
w Leśnicy przebywa 3 uczniów 
z dysfunkcją narządów ruchu. 
Przewiduje się, że liczba uczniów 

niepełnosprawnych z każdym ro-
kiem działalności placówki będzie 
rosła. SPSW jest jedynym ośrod-
kiem w obrębie powiatu i gminy, 
który prowadzi edukację, rehabi-
litację i rewalidację osób upośle-
dzonych umysłowo na poziomie 
szkoły podstawowej, gimnazjum, 
szkoły przysposabiającej do pracy, 
szkoły zawodowej a od 1 września 
2009 r. również uzupełniające-
go liceum ogólnokształcącego na 
podbudowie szkoły zawodowej.

W roku 2008 w ramach tego sa-
mego programu – przy czym wy-
sokość dofi nansowania wynosiła 
do 50% wartości projektu:

DPS w Strzelcach Opolskich 
z fi lią w Szymiszowie i fi lią w Le-
śnicy zakupił busa przystosowa-
nego do przewozu osób niepełno-
sprawnych na wózkach inwalidz-
kich za kwotę 128.444,04 z cze-
go środki PFRON stanowiły kwotę 
59.069,04 a środki Powiatu Strze-
leckiego 69.375,00 zł.

SP ZOZ w Strzelcach Opol-
skich otrzymał dofi nansowanie 
w wysokości 141.625,14 zł na do-
stosowanie 12 łazienek do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Kiedy bus znajdzie się w Ośrod-
ku? Zgodnie z umową – do końca 
marca tego roku, choć wszystko 
wskazuje na to, że będzie jeszcze 
szybciej – mówi Ryszard Baszuk, 
dyrektor SOSW. - Przetarg został 
rozstrzygnięty 25 stycznia: zgłosi-
ła się tylko jedna fi rma – autoryzo-
wany dealer VW z Piotrkowa Try-
bunalskiego, i to ona właśnie bę-
dzie dostawca długo oczekiwa-
nego nowego samochodu. Czy 
będzie wyposażony w windę dla 
transportu wózków dla osób nie-
pełnosprawnych? Nie – to ozna-
czałoby podwyższenie kosztu za-
kupu o ponad 20 tysięcy złotych, 
tańszym rozwiązaniem są tzw. na-
jazdy – szyny, po których wózek 
może wjechać do środka.

MAM SZANSĘ
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O. Teofi l był gwardianem, 
proboszczem, ale i dusz-
pasterzem pielgrzymów. 

Okrągła rocznica jego śmierci mo-
bilizuje mnie do wspomnień o jego 
świątobliwym życiu i działalności 
na tej Świętej Górze.

Jego charyzmat i pobożne fran-
ciszkańskie skromne życie przebie-
gało w większości na Górze Św. An-
ny. Jej poświęcił najwięcej swych 
zdolności, aby jeszcze bardziej roz-
sławić to miejsce. Jako młody dia-
kon, uzdolniony muzycznie, był dy-
rygentem Wielkiej Orkiestry Kalwa-
ryjskiej. Potem, w 1958 r., przyjął 
święcenia kapłańskie, aby w 1970 r. 
objąć obowiązki gwardiana klaszto-
ru na Świętej Annie. Posługę tę peł-
nił przez 6 lat i prowadził ją z wiel-
kim zapałem i oddaniem. Rozpoczął 
od wyprowadzenia nowych dodat-
kowych dni modlitwy i pielgrzymek 
dla różnych stanów: pielgrzymki dla 
dzieci, ludzi chorych, głuchonie-
mych, ministrantów, przewodników 
kalwaryjskich, myśliwych, orkiestr 
kalwaryjskich, sióstr zakonnych. 
Góra św. Anny zaczęła jeszcze bar-
dziej tętnić życiem i modlitwą. 

Jego muzyczny talent pozwolił 
mu zorganizować i założyć pierwszą 
orkiestrę parafi alną, która – pomi-
mo wielu trudności – przetrwała do 
dnia dzisiejszego. Założył też chór 
parafi alny, który prowadził przez 6 
lat. Został przeniesiony do klasztoru 
w Gliwicach, aby po 12 latach nie-
obecności znowu powrócić na Górę 
św. Anny.

W 1982 r. objął godność probosz-
cza parafi i Św. Anny. Po raz drugi 
złożył kościelny chór mieszany, któ-
ry istnieje do dnia dzisiejszego. Do-
bry poziom i kunszt  śpiewaków do-
prowadził do licznych koncertów 
i występów w kraju i za granicą. Wi-

dząc potrzebę uczestnictwa na uro-
czystościach kościelnych chóru, po-
wstał z jego inicjatywy Wielki Chór 
Bazyliki, w skład którego wchodzą 
chóry parafi alne z Góry św. Anny, 
Starych Gliwic i Stolarzowic. Łączna 
liczba chórzystów to prawie 90 osób 
(nie licząc orkiestry smyczkowej). 

Chcąc sfi nansować budowę no-
wych organ dla Bazyliki św. Anny 
rozpoczął organizować liczne kon-
certy w kraju i za granicą. Zebraną 
kwotę w połowie uzbierali chórzy-
ści, reszta pochodziła od sponsorów. 
Dziś szczycimy się nowym, baro-
kowym, kościelnym instrumentem 
budowanym od podstaw przez cze-
ską fi rmę. To wszystko dzięki stara-
niom O. Teofi la. Nagła śmierć prze-
rwała jego działalność, ale chór ist-
nieje po dzień dzisiejszy. Przeżywał 
on liczne kryzysy w ostatnich la-
tach, ale dzięki modlitwom chórzy-
stów do O. Teofi la sytuacja liczebna 
i kondycja chóru poprawiła się. Dy-
rygenturę po O. Teofi lu przyjął ja-

Śp. FRANCISZKANIN 
O.TEOFIL WYLEŻOŁ
(wspomnienie)

Zmarł przed 10 laty, był znany prawie wszystkim zwiedzającym sanktuarium św. Anny

ko testament odchodzącego zakon-
nika młody franciszkanin, syn ziemi 
głubczyckiej, brat Krzysztof Dzie-
dzic, który jest kontynuatorem dzie-
ła swojego mistrza – przygotowany 
duchowo przez swego współbrata, 
a muzycznie przez Studium Organi-
stowskie w Opolu. 

Towarzyszy i mobilizuje człon-
ków chóru hasło, często powtarzane 
przez O. Teofi la „Śpiewamy Bogu 
na chwałę, a ludziom ku radości”.

Codzienna modlitwa, msze św. 
Rocznicowe połączone z koncertem 
przypominają nam o naszym zało-
życielu, dodając zachęty do dalszej 
– czasem trudnej i ofi arnej pracy na 
niwie muzyki kościelnej.

Zapraszamy chętnych i zdolnych 
muzycznie ludzi z okolicy Św. An-
ny do współpracy i wstąpienia do 
Chóru Bazyliki. Nasze próby odby-
wają się w każdy wtorek o godz. 18 
w klasztorze na Górze św. Anny.

Pokój i dobro niech będą z Wami.
Robert Kruczek

Grant był realizowany w ramach  
projektu  „Granty Edukacyjne Po-
wiatu Strzeleckiego w 2009 roku” 
(II edycja). Odbiorcami projektu by-
li uczniowie Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w Leśnicy. Głównym za-
łożeniem projektu było umożliwie-
nie  młodzieży, poznania realnych 
warunków pracy, kształcenie po-
staw przedsiębiorczych, rozwinięcie 
umiejętności planowania oraz kom-
petencji niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania w gospodar-
ce rynkowej. Zajęcia zostały podzie-
lony na dwa moduły .

 Moduł I był realizowany z wy-
korzystaniem technik informatycz-
nych. Uczniowie uczyli się pisać ży-
ciorys zawodowy, list motywacyjny 
oraz inne dokumenty związane z po-
szukiwaniem pracy. Uczniowie po-
znali również portale internetowe, 
które są źródłem informacji z róż-
nych dziedzin życia gospodarcze-
go, np: www.zus.pl, www.money.pl, 
www.podatki.pl. 

 Mocną stroną grantu był mo-
duł II  - wycieczki. Młodzież spo-
tykała się z lokalnymi biznesmena-
mi, odwiedzała instytucje państwo-
we i fi nansowe.  Chętnych do wyjaz-
du było bardzo dużo, ograniczeniem 
był środek transportu. Bardzo czę-
sto byłem w trudnej sytuacji, które-
go ucznia wybrać, a uczniowie zgła-
szali uwagi „Panie Sławku dlaczego 
nie jadę, ja też chcę jechać”.

Można śmiało powiedzieć, że 
był to „hit” projektu. Serdeczne po-
dziękowania składam: dyrektorom 
i  prezesom instytucji, właścicielom 
zakładów, które odwiedziliśmy – za 
życzliwość i poświęcony nam czas. 

Szczególne podziękowanie skła-
dam Pani Ewie Filipskej-Bazgier - 
Prezes Sądu Rejonowego w Strzel-
cach Opolskich za umożliwienie 
uczestniczenia w rozprawie sądo-
wej. Uczniowie z dumą i powagą 
oczekiwali na wejście do sali sądo-
wej. Udział w rozprawie  w Sądzie 
Rejonowym z udziałem świadków 
i  pełnomocników (adwokatów) był 
ogromnym przeżyciem.  

Składam podziękowanie Panu Ja-
nowi Gebauerowi właścicielowi fi r-
my „Gebauer” z Tarnowa Opolskie-

go, który osobiście oprowadzał nas 
po zakładzie stolarskim. Później za-
prosił do swojego biura, gdzie przed-
stawił informację  z zakresu zatrud-
niania w fi rmie, organizacji pracy 
i wymagań kwalifi kacyjnych. 

W zakładzie   „Zimmermann” 
w Gogolinie, oprócz poznania pro-
cesu produkcyjnego i  technologicz-
nego uczniowie zostali ugoszcze-
ni w restauracji fi rmowej „Zimmer-
mann”, smakując wspaniałe wyroby 
cukiernicze. Wspólny czas przy ka-
wie był dla uczniów tak samo waż-
ny, jak oglądanie produkcji. Byli 
mile zaskoczeni, że Państwo Beate 
i Lutz Zimmermann, ludzie sukcesu, 
mieli czas na rozmowę z uczniami. 

Podobne  miłe spotkanie odby-
ło się  w Urzędzie Miasta Leśnica. 
Uczniów powitał Burmistrz Andrzej 
Iwanowski, który bardzo serdecz-
nie potraktował uczniów jako przy-
szłych petentów.  

Z życzliwością  i  miłą atmosferę  
spotkaliśmy się również w instytu-
cjach  powiatu strzeleckiego: Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych, Po-
wiatowym Urzędzie Pracy, Banku 
Spółdzielczym w Leśnicy oraz za-
kładach: fryzjerskim „Harr” w Le-
śnicy, „Izobud” w Łąkach Koziel-
skich, „FM Mebel” w Głuchoła-
zach. 

Projekt był realizowany w ko-
relacji z przedmiotem „Podstawy 
przedsiębiorczości”. Grantem zo-
stali objęci uczniowie z klas II i III, 
którzy zdawali egzamin potwierdza-
jący kwalifi kacje zawodowe. Dzia-
łanie to przyczyniło się do sukcesów 
uczniów na egzaminie z przygoto-
wania zawodowego. Gdy ucznio-
wie zdawali egzamin w czerwcu, to 
w części II  (zatrudnienie)  uzyskali  
wysokie wynik i- nawet 90%.

Ważnym efektem projektu było 
zdobycie umiejętności społecznych, 
przełamywanie barier komunikacyj-
nych młodych ludzi, którzy  poko-
nując lęk i strach muszą stawić czo-
ło realnej rzeczywistości życia za-
wodowego i społecznego. Decyzję 
o poszukiwaniu pracy będą  podej-
mować już wkrótce, po zakończeniu 
edukacji w szkole zawodowej.

Sławomir Kossakowski

Jak realizowano grant edukacyjny
„Moje wymarzone miejsce pracy – 

wirtualny i realny  świat pracy”

9 stycznia 2010 roku w Zawadz-
kiem pod patronatem Starosty 

Strzeleckiego odbył się Turniej No-
woroczny dla dzieci. Wzięło w nim 
udział ponad 85 zawodników ze 
szkółek piłki ręcznej działających 
w gminach Zawadzkie, Kolonow-
skie, Jemielnica, Pawonków. Mecze 
rozgrywane były w dwóch grupach 
wiekowych. 

Klasyfi kacja turnieju:
w grupie dzieci starszych:
I miejsce - Zawadzkie (trener Mi-• 
chał Morzyk)
II miejsce - Kolonowskie• 
III miejsce  - Pawonków• 

Turniej noworoczny

W grupie dzieci młodszych:
I miejsce - Kolonowskie (trener • 
Leszek Jasiewicz)
II miejsce - Zawadzkie• 
III miejsce - Jemielnica• 
IV miejsce - Pawonków• 

Turniej był podsumowaniem 
ciężkiej pracy trenerów z dzieć-
mi, jak również okazją do spraw-
dzenia zdobytych umiejętności, ale 
również spotkaniem integracyjnym 
uczestników. Na tym etapie ich roz-
woju takie imprezy są bardzo waż-
ne i kształtują osobowość młodych 
sportowców.

Dzięki dofi nansowaniu starostwa 
powiatowego wszyscy zawodnicy 
otrzymali upominki.
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Powiatowy Zespół Do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej zmieniającego rozporządzenia w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności, Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Strzelcach Opolskich informuje, 
iż z dniem 1 stycznia 2010 r. wnioski o wydanie orzeczenia  o niepełno-
sprawności, stopniu niepełnosprawności i o wskazaniach do ulg i upraw-
nień przyjmowane będą nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem waż-
ności poprzedniego orzeczenia. 

Informujemy również, iż z dniem 1 stycznia 2010 r., Powiatowy Zespół 
nie posiada możliwości wydawania legitymacji osoby niepełnospraw-
nej, na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe (KIZ, ZUS, 
KRUS, MON, MSWiA).

Osoba starająca się o wydanie legitymacji na podstawie w/w orze-
czeń, powinna złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia, na podstawie którego bę-
dzie mogła wystąpić dopiero z wnioskiem o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej.

Strzelce Opolskie 21.01.2010r.
STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaje do publicz-
nej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20 stycznia 2010r. decyzji 
nr 15/10 o pozwoleniu na budowę wytwórni peletu ze źródeł odnawial-
nych:

hali technologicznej z linią produkcyjną do produkcji peletu,• 
budynku administracyjno-socjalnego,• 
budynku gospodarczo-garażowego,• 
budynku technicznego,• 
wagi samochodowej przejazdowej,• 
dwóch zespołów zbiorników przeciwpożarowych,• 
dróg wewnętrznych z 3 miejscami postojowych dla samochodów do-• 
stawczych,
namiotu do składowania gotowego produktu, wraz z infrastrukturą • 
techniczną w Leśnicy na działce nr 3021/2 k.m. 8 obręb ewidencyj-
ny Leśnica.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Ar-
chitektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, 
(w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) można zapoznać się z tre-
ścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

Apel Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego

W związku z odnotowaniem w ciągu ostatnich dni przypadków za-
marznięcia osób, spowodowanych nadużyciem alkoholu, Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Opolskim apeluje 
do wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność.

Przypominamy, że alkohol sam w sobie powoduje złudne uczucie cie-
pła. „Oszukuje” system termoregulacji ukryty w mózgu, który nie rozpo-
czyna reakcji na zagrożenie. Po alkoholu rozszerzają się naczynia krwio-
nośne, a utrata ciepła jest jeszcze większa. Pijany osobnik nie czuje zim-
na, a tymczasem jego tkanki zamarzają. Do tego dochodzi senność i utra-
ta świadomości, powodujące, że osoba po spożyciu alkoholu pozostaje w 
niekorzystnych warunkach i ulega zamarznięciu.

Apelujemy do wszystkich, aby nie pozostawać obojętnym widząc lu-
dzi będących pod wpływem alkoholu, często śpiących w różnych miej-
scach, gdzie mogą być narażeni na działanie niskich temperatur. Prosimy 
o interwencję i powiadamianie odpowiednich służb.

Problemem stają się również pożary mieszkań spowodowane niepra-
widłowym dogrzewaniem pomieszczeń oraz śmiertelne zatrucia tlenkiem 
węgla. Usilnie prosimy, aby korzystając z wszelkich urządzeń grzew-
czych, zachować maksymalną ostrożność, aby nie doprowadzać do za-
grożenia życia i zdrowia. Szczegółowe wskazania zapobiegające zatru-
ciom tlenkiem węgla znajdują się na stronie głównej Opolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego. 

Ponadto, zwracamy się z gorącą prośbą o udzielanie pomocy osobom 
starszym, samotnie mieszkającym, aby w tym trudnym okresie miały za-
pewnione ciepłe mieszkanie i opiekę. 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich przypomina 
o najbliższych naborach dla przedsiębiorców i osób fi zycznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

15.03.2010 - 31.03.2009 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 
– nabór dla istniejących fi rm

15.05.2010 - 31.05.2010 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 
– nabór dla osób fi zycznych chcących założyć działalność gospodarczą

Zastanawiasz się jaki użytek możesz zrobić z tej informacji? 
Przyjdź do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Strzelcach Opolskich, 

a wszystko Ci wyjaśnimy!
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie

Tel: 077 4401705

Tel/ fax: 077 4402442

pcieg@powiatstrzelecki.pl

W karnawale, w karnawale wiele 
tańca i zabawy. W dniu 21 stycznia 
w Zespole Szkół Specjalnych w Ka-
dłubie odbył się bal maskowy.

Uczestnicy stanęli na wysokości 
zadania i każdy miał  na sobie sa-
modzielnie wykonana, bądź kupiona 
maskę. Pomysłowość naszych ba-
lowiczów zachwycała. Były maski 
weneckie, wizerunki zwierząt, ciał 
niebieskich i wiele innych.

Projekt fi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

Bal maskowy w Zespole Szkół 
Specjalnych w Kadłubie

Na bal zaproszenie przyjęły tak-
że uczennice Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących ze Strzelec Opol-
skich wraz z opiekunami. Przybyły 
one na bal, oczywiście w przepięk-
nych maskach.

Zabawa była przednia, przy karna-
wałowych rytmach bawiliśmy się do 
późnych godzin wieczornych. Organi-
zatorami balu były: Barbara Macygon, 
Iwona Mielcarz, Monika Szendzielorz.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Pod takim tytułem STOWARZY-
SZENIE „WINCENTEGO Z KIEL-
CZY” wraz z udziałem organizacji 
partnerskich rozpoczyna realizację 
nowego projektu. Projekt dotyczy 
czterech przedsięwzięć związanych 
z fotografi ą, poezją i muzyką, reali-
zowanych przez cztery grupy miesz-
kańców z Kielczy /Wiosna, Lato, Je-
sień, Zima/. 

Wiosna to grupa dzieci i mło-
dzieży w wieku 10 - 18 lat. Lato to 
młodzież w wieku 19 - 30 lat. Je-
sień to grupa seniorów 60+, a zima 
to mieszkańcy w wieku 30 - 60 lat. 
Każda z grup przygotowuje o Kiel-
czy materiał fotografi czny w okre-
ślonej porze roku oraz opracowuje 
fragmenty poezji. 

Stowarzyszenie „Wincente-
go z Kielczy” przy współudziale 
Partnerów projektu dokona naboru 
uczestników z podziałem na cztery 
grupy działania. W określonej porze 
roku w Zabytkowej Chacie zosta-
nie przedstawiona prezentacja mul-
timedialna zgromadzonych fotogra-
fi i, a uczestnicy spotkania będą re-
cytować wybrane fragmenty poezji. 
Podsumowanie danej „pory roku” 
rozpocznie się fragmentem utwo-
ru Antonio Vivaldiego „Cztery Po-
ry Roku”. Największym przeżyciem 
będą poprzedzające każde przedsię-
wzięcie koncerty muzyki kameral-
nej z repertuarem odpowiednim dla 
danej pory roku organizowane w na-
szym kościele parafi alnym w Kiel-
czy. Koncerty obejmować będą mu-
zykę różnych epok i stylów. Do 
udziału w nich będziemy zapraszać 
wybitnych instrumentalistów two-

rzących zespoły kameralne oraz wo-
kalistów. Obecnie trwają prace zwią-
zane z organizacją i powołaniem po-
szczególnych grup i wyznaczeniem 
ich liderów. Planowane koncerty od-
będą się:

ZIMA - 31 stycznia 2010 (w pro-
gramie m.in. utwory Haendla, Mo-
zarta, Johanna Straussa, Chopina)

WIOSNA - 16 maja 2010 (będzie 
to koncert towarzyszący Festiwalo-
wi „GAUDE MATER POLONIA”)

LATO - 22 sierpnia 2010
JESIEN - 16 listopada 2010 
Wielką inspiracją do podejmo-

wania przez Stowarzyszenie „Win-
centego z Kielczy” różnego rodzaju 
działań jest fakt, że Wincenty z Kiel-
czy jest twórcą m. innymi hym-
nu „Gaude Mater Polonia”. Bardzo 
istotne jest również włączenie do tej 
działalności jak największej grupy 
mieszkańców, zwłaszcza młodzieży 
i ludzi starszych.

To wielkie przedsięwzięcie kul-
turalne Stowarzyszenie może zre-
alizować dzięki grupie partnerów 
współpracujących. Są to:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Zawadzkiem, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Kielczy, Pa-
rafi a Św. Bartłomieja w Kielczy, Ze-
spół Szkolno - Gimnazjalny w Kiel-
czy, Koło Mniejszości Niemiec-
kiej w Kielczy, Grupa Odnowy Wsi 
w Kielczy.

Szanowni czytelnicy! Więcej 
szczegółów na temat poszczegól-
nych koncertów zawsze tuż przed 
odsłoną danej pory roku.

Cztery Pory Roku w Zabytkowej 
Chacie w Kielczy - cóż to takiego?

W minioną środę, 20 stycz-
nia br., zakończono głosowa-

nie w konkursie na „Najlepszy Pro-
dukt Powiatu Strzeleckiego 2009” 
w dwóch kategoriach: przetwórstwo 
rolno-spożywcze i działalność pro-
dukcyjna. O miano najlepszego w 7. 
edycji konkursu ubiegały się nastę-
pujące produkty:

W kategorii przetwórstwo rol-
no-spożywcze:

mini ptysie z Piekarni Grabowski • 
z Otmic,
pieczeń z dzika z Restauracji Zło-• 
ty Bażant z Izbicka; 
W kategorii działalność pro-

dukcyjna:
altana ogrodowa fi rmy Jaśko ze • 
Stanisz Wielkich,
nowoczesny system zabudowy • 
garderób UNO fi rmy Wistolm ze 
Strzelec Opolskich,
poręcze ze stali nierdzewnej fi r-• 
my Ar-Masz ze Strzelec Opol-
skich, 
urządzenia na place zabaw fi rmy • 
Eltete Polska z Kolonowskiego.
Komisja w dniu 21 stycznia zli-

czyła głosy oddane na produk-
ty w obu kategoriach, ale o tym 

W dniu 12. stycznia 2010 
w Liceum Ogólnokształcą-

cym w Zawadzkiem  miał miej-
sce DZIEŃ  JĘZYKA NIEMIEC-
KIEGO. Dzięki współpracy z Go-
ethe Institut mogliśmy gościć tego 
dnia w naszych progach panią Mał-
gorzatę Ulrich-Kornacką, lektorkę 
tej instytucji, która w ramach pro-
jektu DEUTSCH-WAGEN-TOUR 
przeprowadziła półtorej godzinne  
zajęcia. Były one tak zaskakujące 
i niestandardowe, że nawet ucznio-
wie nie zauważyli jak szybko minął 
czas. W formie zabawy, przy mu-
zyce i rytmicznie zanurzaliśmy się 
w świecie języka niemieckiego i po-
dróżowaliśmy przez Niemcy. 

W przygotowaniach do tego wy-
darzenia i w zajęciach w tym dniu 
uczestniczyli uczniowie klas z roz-
szerzonym programem nauczania 
języka niemieckiego, czyli klasy 1c, 
2c i 3c. To dzięki ich licznym pla-
katom i zaangażowaniu można było 
przeprowadzić pozostałe konkursy, 
quiz, gry i zabawy językowe. Czte-
ry godziny dobrej zabawy języko-
wej na pewno były dla wszystkich 
dobra lekcją i ciekawym doświad-
czeniem. 

17 grudnia 2009 roku w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 

w Strzelcach Opolskich odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Strzeleckiego 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

W rozgrywkach wzięły udział 
cztery drużyny reprezentujące:                                                                     
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zespół Szkół Zawodowych  nr 
1 w Strzelcach Op. oraz  Liceum 
Ogólnokształcące i Zespół Szkół 
Zawodowych w  Zawadzkiem.

Mecze rozgrywano systemem 
,,każdy z każdym”, do dwóch wy-
granych setów,  więc każda z dru-
żyn musiała rozegrać trzy spotka-
nia. Dziewczęta z naszej szkoły roz-
gromiły rywalki w każdym z trzech 
spotkań stosunkiem setów 2 :0, kwa-
lifi kując się jednocześnie do ¼ Fina-
łu Mistrzostw Województwa Opol-
skiego.

Klasyfi kacja końcowa przed-
stawiała się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 1 Strzelce Opolskie

II miejsce – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Strzelce Opolskie

III miejsce - Liceum Ogólno-
kształcące Zawadzkie

IV miejsce - Zespół Szkół Zawo-
dowych  Zawadzkie

Ćwierćfi nał Mistrzostw Woje-
wództwa Opolskiego odbył się 7 
stycznia 2010 roku w Głubczycach. Mała Panew w zimowej scenerii

Tam nasze dziewczęta zajęły osta-
tecznie III miejsce ulegając klubom 
z Opola oraz Kluczborka, pokonując 
natomiast  zespól z Głubczyc.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Opolskich reprezen-
towały uczennice:

Ilona Sotor  kl. I Tot, • 
Karolina Płazińska kl. I Tot, • 
Agnieszka Ostafi ńska kl. I Tot, • 
Magdalena Celes kl. II Tek a, • 
Marta Leszczyńska kl. II Tek a, • 
Angelika Baszczok kl. II Tek a, • 
Lucyna Kała kl. II Tot b, • 
Anna Domeredzka kl. II Tek b, • 
Marta Zmuda kl. III Tg b, • 
Aleksandra Kalka kl. III Tek a, • 
Aleksandra Jaszczur kl. IV Tek a.                                                                                                              • 

Opiekunem i trenerem drużyny 
jest nauczyciel wychowania fi zycz-
nego – Roman Hołobut

Drobne upominki od Deutsch-
Wagen-Tour wręczone na zakończe-
nie zajęć i dobra atmosfera w trakcie 
z pewnością zachęciły niektórych 
uczestników do jeszcze intensyw-
niejszej nauki języka niemieckie-
go, który jak się okazało może być 
też zabawny. Tego też spodziewają 

się organizatorki Dnia Języka Nie-
mieckiego, nauczycielki w LO Za-
wadzkie: Brygida Skoluda i Danuta 
Schmidt-Winnicka.

Zdjęcia z imprezy można zoba-
czyć na stronie szkoły: http://loza-
wadzkie.wodip.opole.pl

D.Schmidt-Winnicka

Goethe Institut  i  Deutsch-Wagen-Tour 
w Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkiem

Ponad tysiąc osób wybierało Najlepszy Produkt Powiatu 2009

Najlepszy, 
czyli...

najważniejszym, czyli o wyni-
kach konkursu zadecydowali sami 
mieszkańcy Powiatu Strzeleckie-
go a zarazem konsumenci, w dużej 
też mierze czytelnicy dwutygodni-
ka „Powiat Strzelecki”, na łamach 
którego w dwóch wydaniach pre-
zentowano zgłoszone do konkursu 
produkty. 

W tej edycji konkursu oddano 
1155 głosów, w tym ważnych: 1063 
i nieważnych: 92, nie stwierdzono 
głosów powtarzających się.

Na zwycięski produkt w katego-
rii przetwórstwo rolno–spożywcze 
głosowało 618 osób z powiatu strze-
leckiego (to był warunek uczestnic-
twa w konkursie o nagrodę dla gło-

sujących), a w kategorii działalność 
produkcyjna – 464 osoby.

Uchyliliśmy dla naszych czytel-
ników rąbek tajemnicy, jeśli cho-
dzi o wyniki konkursu na „Najlep-
szy Produkt Powiatu Strzeleckiego 
2009”; na informacje jakie produk-
ty otrzymały tytuł najlepszego w po-
wiecie oraz kto został szczęśliwym 
posiadaczem laptopa multimedial-
nego musimy poczekać do ofi cjal-
nego ogłoszenia wyników i rozdania 
nagród podczas ceremonii Gali Lau-
ri, w dniu 21 lutego. 

Pełny reportaż z Gali Lauri zapre-
zentujemy na łamach naszego dwuty-
godnika w drugiej połowie lutego. 

Izabela Spałek

Mistrzynie Powiatu – trzecie w województwie


