
Żegnaj, Przyjacielu!

Burmistrza Huberta Kurzała spotkałem pierwszy raz gdzieś na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, może był to rok 1993, a może 1994, 
dokładnie nie pamiętam. 

Moją dewizą  życiową, a może skrzywieniem jest, że podczas pierwsze-
go spotkania bacznie obserwuję ludzi i wyciągam wnioski. I podczas te-
go spotkania Pan Burmistrz wywarł na mnie ogromne wrażenie. Już wte-
dy wiedziałem, że mam do czynienia z człowiekiem wielkiego formatu. Do 
kolejnego spotkania doszło kilka lat później, kiedy reaktywowano powia-
ty. Pan Burmistrz został Przewodniczącym Rady Powiatu Strzeleckiego. 
Podczas rozmów dotyczących ukonstytuowania się Zarządu Powiatu i Pre-
zydium Rady dało się wyczuć jego wielkość jako samorządowca, znawcę 
problematyki wspólnoty samorządowej. Jego propozycje i sugestie wła-
ściwie były przyjmowane bez zastrzeżeń przez ogół radnych. Właśnie ta 
pierwsza kadencja samorządu powiatu bardzo nas zbliżyła do siebie i za-
szczytem było przejście z Nim na Ty. Wiele się od niego nauczyłem, po-
nieważ nigdy wcześniej nie pracowałem w samorządzie. Jego rady, uwagi, 
zapytania procentują do dnia dzisiejszego. Wiele spraw załatwiłem na tele-
fon, ponieważ i On i ja nie lubiliśmy biurokracji, choć nie zawsze uciecz-
ka od niej była możliwa. Hubert był typem człowieka, który bez przerwy 
szukał prawych rozwiązań pozyskiwania pieniędzy dla swojej Gminy, któ-
rej był oddany bez reszty. Był lokalnym patriotą w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Wiele pięknych słów zostało powiedzianych, ale zasadniczo nie 
ma takiego, które by w pełni wyrażało wielkość Huberta. Jak ogromne by-
ły moje obawy, kiedy złożono mi propozycję zostania starostą. Pierwszy 
telefon oczywiście wykonałem do Huberta. Po wysłuchaniu różnych mo-
ich wątpliwościach, powiedział – Józek, dasz radę! Jako Burmistrz wie-
dział o chorym fi nansowaniu powiatów, więc dla dobra mieszkańców wie-
le przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowaliśmy wspólnie - gmina i po-
wiat. Myślę tu o chodnikach, o wybudowaniu gimnazjum w obiektach 
SOSW, wybudowaniu zespołu boisk przy gimnazjum i wielu innych. 

Ciężko mi wspominać człowieka, którego już nie ma, a który był moim 
przyjacielem. Pamiętam dni, kiedy jechał na badanie, kiedy walczył z cho-
robą. Cieszyliśmy się, kiedy już był po zabiegu w Katowicach, o wielu pla-
nach rozmawialiśmy przed moim urlopem, kiedy odwiedziłem go w szpi-
talu w Koźlu... 

Twoje Dożynki Gminne, Przeglądy Orkiestr MN, zorganizowanie Piel-
grzymki Rolników  na Annabergu, Fundacja Góry św. Anny... Trudno tutaj 
wymienić wszystkie przedsięwzięcia, do których przyłożyłeś rękę. I które 
przetrwają, mimo że Ciebie już nie ma. 

Długo, długo będziemy za Tobą rozpaczać, Hubercie. Normalny czło-
wiek nie umie pewnych rzeczy rozumieć. Ja też nie. 

Opolszczyzna utraciła wielkiego człowieka. Uczciwego i zatroskanego 
o losy swojego Heimatu. A jednocześnie wielkiego Ślązaka.

Z Panem Bogiem, Hubert

Józef Swaczyna

P.S. 
Hubert, żałuję, 
że już nigdy nie pojedziemy na golonko po objeździe dróg w gminie Leśnica.

Co zrobić z lekami, które się 
przeterminowały, albo – choć 

nie straciły ważności – na pewno nie 
będą już potrzebne nikomu w rodzi-
nie? Zapewne niejeden z mieszkań-
ców powiatu zadawał sobie to pyta-
nie, po czym... wędrował do apteki, 

W dniach 19-26 lipca w Ostra-
wie (Czechy) odbyła się 14 

Międzynarodowa Olimpiada Pożar-
nicza. Strażacy z 26 państw z całe-
go świata rywalizowali w konkuren-
cjach wg regulaminu CTIF.  W tym 
elitarnym gronie znaleźli się rów-
nież strażacy z OSP Raszowa: sek-

Święto Policji w powiecie

Leki do apteki?Leki do apteki?
by je zwrócić. I albo miał szczęście, 
trafi ając na aptekę, w której przyj-
mą  niezużyte lekarstwa, albo go nie 
miał. I czy to naprawdę powinno za-
leżeć od szczęścia? 

Międzynarodowy sukces 
strażaków OSP Raszowa

cja męska A oraz sekcja żeńska B. 
Obie te drużyny uzyskały prawo 
startu na Olimpiadzie zajmując wy-
sokie miejsca na ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Polski (Sekcja czyn-
na III miejsce, sekcja kobieca B – 
I miejsce).

Starosta Strzelecki  

Józef Swaczyna

Burmistrz Ujazdu  

Tadeusz Kauch

Burmistrz Strzelec Op.  

Tadeusz Goc

I N F O R M U J Ą

że w pierwszą rocznicę 

przejścia trąby powietrz-

nej przez Powiat Strzelec-

ki upamiętnimy wspólnym 

spotkaniem związanym 

z tym smutnym wydarze-

niem.

Miejsce uroczystości 

– Wieś Balcarzowice

Godzina rozpoczęcia 

– 13.00

Uroczysta Msza Św. odbę-

dzie się o godz. 17.15 pod 

przewodnictwem Księdza 

Arcybiskupa Alfonsa Nos-

sola.

Zapraszamy wszystkich, 

którzy w tej chwili zechcą 

być z nami.

Więcej czytaj na str. 8

Więcej czytaj na str. 4 Więcej czytaj na str. 4

Więcej czytaj na str. 5

Wszyscy mieszkańcy powiatu 
strzeleckiego, którzy czeka-

li na wyremontowanie wielu odcin-
ków dróg zapewne nie będą uciesze-
ni tą informacją: przeprowadzony 
przetarg na realizację zadania pn.: 
Remont nawierzchni dróg powiato-
wych Powiatu Strzeleckiego masą 
mineralno – bitumiczną w 2009 ro-
ku” zostanie powtórzony.

Dlaczego? Przyczyna jest prosta: 
na ogłoszone postępowanie przetar-
gowe na w/w zadanie została zło-
żona tylko jedna oferta o wartości 
489.387,07 zł brutto, która w znacz-
nym stopniu przekroczyła zabezpie-
czone w budżecie Powiatu Strzelec-
kiego pieniądze na powyższe prace.

Dlatego też Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego z przykrością infor-
muje, że postępowanie przetargowe 
zostało unieważnione. 

Powyższe roboty zostaną wyko-
nane w miesiącach wrzesień – paź-
dziernik po przeprowadzeniu kolej-
nego postępowania przetargowego.

Przetarg na 
remonty dróg 
do powtórkiKomendant Wojewódzki Policji nadinsp. Bogdan Klimek wręcza akty 

mianowania asp. Iwonie Góreckiej, asp. Romanowi Gadomskiemu,  
asp. Przemysławowi Bariaszowi
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Dnia 27 lipca 2009 o godz. 13 
w sali narad Powiatu Strze-
leckiego odbyła się XXXII 

sesja Rady Powiatu Strzeleckiego. 
Tematem przewodnim sesji była sy-
tuacja w służbie zdrowia, w tym oce-
na opieki zdrowotnej nad młodzieżą 
szkolną w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Strze-
lecki oraz przedstawienie informacji 
wynikających z analizy oświadczeń 
majątkowych radnych i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych Po-
wiatu. 

Przed przystąpieniem do oma-
wiania materiałów radni wraz z go-
śćmi uczcili minutą ciszy zmarłego 
śp. Huberta Kurzała, który w pierw-
szej kadencji samorządu powiatowe-
go pełnił funkcję Przewodniczącego 
Rady Powiatu. 

Beata Czempiel, dyrektor 
SPZOZ w Strzelcach Opolskich za-
prezentowała informacje odnoszące 
się do sytuacji w strzeleckim szpi-
talu, głównie statystykach. Szpi-
tal dysponuje 199 łóżkami. W roku 
2008 hospitalizowanych było tutaj 
8977 pacjentów (dwa miesiące z naj-
większym obłożeniem: styczeń ub.r. 
– 809 pacjentów i kwiecień – 864), 
czyli więcej niż rok wcześniej, kie-
dy w szpitalu znalazło pomoc 8589 
chorych. Największy wzrost licz-
by pacjentów odnotowano na od-
dziale ginekologiczno-położniczym: 
z 2442 w roku 2007 do 2652 w ro-
ku ubiegłym. Warto dodać, że licz-
ba pacjentów spoza powiatu strze-
leckiego wzrosła w porównaniu do 
roku 2007 o 203 osoby, z tego 96 pa-
cjentów – na oddziale wewnętrznym 
i 98 na oddziale noworodkowym. 
Procentowy udział pacjentów spo-
za powiatu wzrósł do poziomu bli-
sko 25%.

Wzrost liczby pacjentów (o 877) 
odnotowano również w Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym: w roku 
2008 przyjęto tu 10.391 osób.

SP ZOZ w Strzelcach Opolskich 
to nie tylko oddziały szpitalne, to 
także 10 poradni specjalistycznych, 
z których pomocy korzysta w ciągu 
roku blisko 24 tysiące pacjentów.

W zaprezentowanym radnym 
materiale nie zabrakło również sze-
rokiej informacji o przedsięwzię-
ciach inwestycyjnych. Tu przytocz-

my tylko najbardziej wymowne licz-
by: koszt inwestycji w roku 2008 
wzrósł w porównaniu do roku 2007 
o 145; dotyczy to zarówno inwesty-
cji budowlanych, związanych z mo-
dernizacją szpitala, jak i zakupami 
nowego sprzętu.

Po zapoznaniu się z materiałem 
głos zabrali radni. 

Radny Ryszard Nocoń podkre-
ślił fakt, iż przygotowany materiał 
został opracowany w sposób facho-
wy, szczegółowy oraz czytelny. Na 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeń-
stwa radny Jan Bogusz zapropono-
wał, by ta informacja została prze-
słana do wójtów oraz burmistrzów. 
Chcemy zwrócić poprzez to uwa-
gę na obecną sytuację szpitala, je-
go problemy oraz przyszłość. Takie 
rozeznanie sytuacji byłoby na pew-
no pomocne w rozmowach starosty 
z burmistrzami i wójtami odnośnie 
możliwego  współfi nansowania in-
westycji planowanych w szpitalu. 

Drugim tematem posiedzenia 
była informacja na temat profi lak-
tyki stomatologicznej wśród dzie-
ci i młodzieży szkolnej. Wraz z Ko-
misją Edukacji wystosowano pismo 
do NFZ o udzielenie informacji na 
ten temat. Odpowiedź spotkała się 
z dezaprobatą radnych: informacja 
jest niepełna, z błędami w stosun-
ku do otrzymanej poprzednio. Po 
raz kolejny żaden z przedstawicieli 
NFZ nie zjawił się, mimo zaprosze-
nia, ani na posiedzeniach zaintereso-
wanych tematem komisji, ani na se-
sji Rady Powiatu. 

Jan Cieślik, przewodniczący 
Komisji Edukacji przypomniał, że 
problemem opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą szkolną Komi-
sja zajmuje się już 3 rok, nie uzy-
skując zadowalających efektów. 
Przypomniał, że zakres opieki zdro-
wotnej nad młodzieżą szkolną regu-
luje rozporządzenie Ministra Zdro-
wia i obejmuje siedem sfer: 1 testy 
przesiewowe, 2 postępowanie dia-
gnostyczne w przypadku uzyskania 
dodatniego wyniku testu przesiewo-
wego, 3 profi laktyczne badania le-
karskie – bilanse zdrowia, 4 profi -
laktyczne badania stomatologicz-
ne, 5 udzielenie pomocy w przypad-
kach nagłych zachorowań, urazów, 

zatruć, 6 obowiązkowe szczepienia 
lekarskie, 7 edukacja zdrowotna-
,promocja zdrowia. Po rozeznaniu 
sytuacji w szkołach można powie-
dzieć, że tylko niektóre z tych sfer 
działań są wykonywane prawidło-
wo. Natomiast prawie zupełnie nie 
prowadzi się profi laktycznych ba-
dań stomatologicznych, profi lakty-
ki próchnicy zębów i ortodontycz-
nej. W 2008 z opieki stomatologicz-
nej w liceach ogólnokształcących 
skorzystało 48% młodzieży, w szko-
łach zawodowych 34%. Jeśli chodzi 
o Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich, to 60 % ko-
rzystających z pomocy stomatologa 
zapłaciło za to. Natomiast w liceum 
ogólnokształcącym w Zawadzkiem 
za odpłatnością z usług stomatolo-
ga skorzystało 92%! Gdzie ta opie-
ka, gwarantowana podpisanym kon-
traktem z NFZ?! W roku bieżącym 
wygląda to mniej więcej tak: w li-
ceum w Zawadzkiem gabinet stoma-
tologiczny odwiedziło 71%, a w za-
sadniczej szkole zawodowej 27% 
uczniów. Spośród uczniów zawad-
czańskiego LO  za wizytę zapłaci-
ło 83%, natomiast w ZSZ – 70%. 
W roku 2008 na terenie powiatu 
strzeleckiego było 17 świadczenio-
dawców z zakresu opieki stomatolo-
gicznej. Wartość kontraktu wynosi-
ła 379 362 zł, wykonano go w 95%. 
A zatem – nie wykonano go w cało-
ści, ale młodzież szkolna w tym cza-
sie płaciła za te świadczenia! W ro-
ku 2009 wygląda to następująco: też 
jest 17 świadczeniodawców, kon-
trakt się zwiększył do 441 035 zł; 
83% uczniów korzystało z odpłat-
nych usług stomatologicznych, mi-
mo iż wartość kontraktu wzrosła. 
Uważam, że to woła „o pomstę do 
nieba”. Należy się zastanowić co 
zrobić, by zmienić tę sytuację. Dane 
są brutalne: 80% dzieci ma próch-
nice, jeśli się nic nie zmieni, za kil-
ka lat będzie jeszcze gorzej. Nasze 
zdanie popiera również doktor Tade-
usz Żelazny, członek komisji pobo-
rowej. Komisja nasza proponuje do-
prowadzić do takiego stanu, gdzie 
rozporządzenie Ministra w zakresie 
profi laktyki stomatologicznej będzie 
realizowane na terenie naszego Po-
wiatu. Jak to uczynić? Nad tym trze-
ba się zastanowić. Poza tym Komi-
sja zauważyła, że 6 bądź 7 świadcze-
niodawców, z którymi są podpisa-
ne kontrakty znajdują się na terenie 
Strzelec Opolskich, a na pozostałe 
gminy powiatu wypada średnio tyl-
ko 1. Ostania rzecz: Komisja Eduka-
cji uważa, że ochrona zdrowia to nie 
tylko funkcjonowanie szpitala, ale 
również realizacja programów zdro-
wotnych. Zwracamy uwagę na po-
trzebę realizacji takich programów 
zdrowotnych jak: wykrywanie no-
wotworów płuc, szczepienia ochron-
ne i inne o czym mówiąc o ochronie 
zdrowia nie wspomniano.    

Zaproszony na sesję przewodni-
czący Powiatowej komisji lekarskiej 
Tadeusz Żelazny, przypomniał, że 
pobór trwał 6 tygodni. Miało stanąć 
do niego 860 osób, stawiło się 601. 
Z tej grupy 567 to 19-latkowie. Da-
je to pewien przegląd stanu zdrowia 
tej populacji wiekowej ludności po-
wiatu, a informacje na ten temat bu-
dzą niepokój. Kategorię A uzyskało 
81,8%. W 418 przypadkach stwier-
dzono, że kandydat nadaje się do 
służby wojskowej, lecz nie jest cał-
kowicie zdrowy. U 72 kandydatów 
stwierdzono zniekształcenia kręgo-
słupa, u 52 płaskostopie. Wadę zgry-
zu stwierdzono u 30 osób, a wadę 
wzroku u 84; u 41 osób – otyłość, 
z których 18 zakwalifi kowano do 
kat. A. Nasza młodzież nie wie na-
wet, co oznacza polecenie: zrobić 
skłon – zakończył dość dramatycz-
nie doktor Żelazny.

Radny Stanisław Tubek zwrócił 
uwagę na fakt, iż materiał SP ZOZ 
jest bardzo szczegółowy. – Na pew-
no cieszy wzrost liczy pacjentów 
spoza powiatu oraz wzrostu porad 
w przychodniach przyszpitalnych: 
neonatologicznej oraz ginekolo-
gicznej. Zapytał także o spadek za-
trudnienia w 2008 w porównaniu do 
2007 i o wynik fi nansowy na koniec 
roku 2007 oraz 2008. – Wydaje się – 
mówił dalej – że wszystkich cieszy 
fakt, że rodzi się więcej dzieci w po-
wiecie. Tabele pokazują wzrost licz-
by cesarskich cięć – wymuszonych 
stanem zdrowia czy życzeniem pa-
cjentek?

Beata Czempiel odpowiedziała, 
że wzrost pacjentów w poradniach 
wynika głównie z zwiększonej licz-
by urodzeń. Stały wzrost, i to od lat, 
liczby pacjentów można zauważyć 
w poradni diabetologicznej. Jeżeli 
chodzi o liczbę etatów i ich spadek – 
stan z dn. 31 grudnia 2008 został już 
uzupełniony. Są to zwolnienia wy-
nikające głównie z przyczyn loso-
wych: pielęgniarki są często perso-
nelem młodym, który zmienia miej-
sce zamieszkania. Problem, który 
nas czeka w przyszłości to brak leka-
rzy. W naszym szpitalu jeszcze tego 
problemu nie ma, ale na spotkaniach 
z innymi dyrektorami ciągle mówi 
się o tym. Lekarze wolą pracować 
w poradniach niż w szpitalach. Jeśli 
chodzi o zysk pochodził z zysków 
nadzwyczajnych tzn. w tamtym ro-
ku umarzaliśmy pożyczkę restruk-
turyzacyjną, którą ZOZ otrzymał  
w roku 2005. Wynagrodzenia wzro-
sły dzięki dobrym wynikom fi nanso-
wym z lat ubiegłych: były to bardzo 
dobre lata dla szpitala. Jednocze-
śnie ustawa zobowiązuje nas do po-
dzielenia się zyskiem z Narodowego 
Funduszu Zdrowia z pracownikami. 
40% zwiększenia kwoty kontraktu 
należy przeznaczyć na wzrost wyna-
grodzenia i to właśnie robimy.   

Radny Stefan Szłapa zapytał 
o sposób organizacji podstawowej 
opieki zdrowotnej, czyli dyżury peł-
nione w godzinach od 18 do 7 rana  
W strukturach dochodów kontrakto-
wych jest to 3,5%. Czy zyski z tego 
kontraktu odzwierciedlają wysiłek 
pracy w godzinach nocnych i dniach 
wolnych od pracy?

Dyrektor strzeleckiego szpitala 
odpowiedziała, że dyżury pełni le-
karz internista i lekarz pediatra,  peł-
nią dyżury zarówno na oddziałach 
jak i w POZ. Próbowaliśmy się ra-
tować, jeśli chodzi o POZ dziecięcy, 
by w trakcie większych zachorowań 
zimą wzmocnić te dyżury również 
w soboty i niedziele. Niestety bo-
rykamy się z brakiem lekarzy – pe-
diatrów. Praca tam jest bardzo cięż-

ka, a zarobek jest minimalny. Zyski 
i ponoszone koszta się prawie bilan-
sują.

Następnie Przewodniczący Hen-
ryk Bartoszek przekazał głos go-
ściom, którzy również chcieli poru-
szyć temat oceny służby zdrowia. 

Krzysztof Lach oraz Czesła-
wa Kut, reprezentujący, jak sami 
powiedzieli, pacjentów leczonych 
w szpitalu w Strzelcach, którym ura-
towano tutaj życie, stanęli w obronie 
chirurga M.S., oskarżonego o po-
świadczenie nieprawdy i uzyskanie 
korzyści majątkowych.

W dalszym porządku radnym zo-
stały przedstawione informacje wy-
nikające ze złożonych oświadczeń 
majątkowych radnych oraz kierow-
ników jednostek organizacyjnych 
Powiatu. Następnie radni jednogło-
śnie przyjęli sprawozdanie z realiza-
cji „Powiatowego Programu Ochro-
ny Środowiska” za okres 2007-2008 
oraz sprawozdanie z realizacji „Po-
wiatowego Planu Gospodarki Odpa-
dami” za okres 2007-2008

W ostatniej części radni podjęli 
uchwały w sprawie:
*  zmiany uchwały Nr XXV/234/08 

Rady Powiatu Strzeleckie-
go z dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia tematy-
ki i terminów sesji Rady Powia-
tu Strzeleckiego na 2009

*  wyrażenia opinii dotyczącej pro-
jektu uchwały Rady Miasta Ru-
da Śląska w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Szpita-
la Miejskiego w Rudzie Śląskiej 
z siedzibą przy ul. Lipa 2 

*  rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Po-
wiatu Strzeleckiego w 2009 roku 

*  wyrażenia opinii o fi nansowa-
nie kosztów utworzenia w ra-
mach strzeleckiego Powiatowe-
go Urzędu Pracy Centrum Akty-
wizacji Zawodowej 

*  ustanowienia Statutu Powiatu 
Strzeleckiego

*  zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie powiatu strzeleckiego na 
2009 r.

*  udzielenia dotacji z budżetu Po-
wiatu Strzeleckiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru 

*  udzielenia przez Powiat Strzelec-
ki SPZOZ – Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Strzel-
cach Op. poręczenia spłaty po-
życzki

*  udzielenia z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego pomocy fi nanso-
wej gminie Paczków – przekaza-
nia 5000 zł na rzecz najbardziej 
poszkodowanej w ostatniej po-
wodzi wioski Dziewiętlice

*  wprowadzenia zmian w uchwa-
le Nr XXV/233/08 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 
2008 r. w sprawie budżetu Po-
wiatu Strzeleckiego na rok 2009

*  udzielenia przez Powiat Strzelec-
ki SPZOZ – Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Strzel-
cach Op. poręczenia spłaty kre-
dytu
Kolejna sesja Rady Powiatu od-

będzie się dnia 30 września 2009 
o godz. 13. Jej tematem przewodnim 
będzie sprawozdanie z realizacji bu-
dżetu za I półrocze 2009 r. debata 
oświatowa oraz informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych Po-
wiatu Strzeleckiego za rok szkolny 
2008/2009.

Adam Kraka

Sesja Rady Powiatu

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pana Huberta Kurzała 
Burmistrza Leśnicy

To nieodżałowana strata dla nas wszystkich: 
odszedł Przyjaciel, wspaniały i życzliwy wszystkim człowiek. 

Wyrazy głębokiego współczucia 
Żonie i Dzieciom oraz Bliskim

składają 
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

oraz pracownicy starostwa
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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 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY

PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY

CAŁA 
POLSKA

- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie
- prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK 
BIUROWY OLSZOWA

- komunikatywna znajomość 
j.niemieckiego

- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B

SPRZEDAWCA STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- aktualna książeczka
 zdrowia

SPRZEDAWCA IZBICKO
- mile widziane wykształcenie za-

wodowe
- obsługa kasy fi skalnej

TAPICER STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- doświadczenie

KELNER IZBICKO - wykształcenie kierunkowe

BARMAN / 
BARMANKA 

STRZELCE 
OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe

CIASTKARZ / 
CUKIERNIK

STRZELCE 
OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe

KUCHARZ GÓRA ŚW. 
ANNY

- wykształcenie min. zawodowe 
kierunkowe

- doświadczenie

PRACOWNIK 
OCHRONY ZAWADZKIE - niekaralność

PRACOWNIK 
DOZORU

STANISZCZE 
MAŁE - mile widziane doświadczenie

KIEROWCA C TRANSPORT 
KRAJOWY

- świadectwo kwalifi kacji na prze-
wóz rzeczy

- badania lekarskie psycholo-
giczne

- znajomość mechaniki

KIEROWCA C+E TRANSPORT 
KRAJOWY

- wykształcenie min. zawodowe
- dyspozycyjność

KIEROWCA C+E
TRANSPORT 
MIĘDZYNA-
RODOWY

- doświadczenie

OPERATOR 
KOPARKO 
– ŁADOWARKI

WG ZLECEŃ - mile widziane doświadczenie

PRACOWNIK 
OBSŁUGI 
STACJI PALIW / 
MECHANIK

SZYMISZÓW - wykształcenie średnie lub zawo-
dowe mechaniczne

PRACOWNIK 
PRODUKCJI

STRZELCE 
OPOLSKIE -

MAGAZYNIER OPOLE - wykształcenie min. zawodowe

AUTOMATYK STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie zasadnicze za-
wodowe

- uprawnienia SEP do 1 kv
- doświadczenia

PRACOWNIK 
NADZORU PRACY 
MASZYN

KSIĘŻY LAS - obsługa wózka
 widłowego

OPERATOR 
MASZYN

KOLONOW-
SKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- prawo jazdy kat. B

BRUKARZ WG ZLECEŃ - 

PRACOWNIK 
BUDOWLANY WG ZLECEŃ - doświadczenie

MURARZ, 
OCIEPLENIOWIEC, 
KAFELKARZ

WG ZLECEŃ - doświadczenie

PIELĘGNIARKA 
LUB RATOWNIK 
MEDYCZNY

STRZELCE 
OPOLSKIE 
LUB 
ZAWADZKIE

- wykształcenie kierunkowe

NAUCZYCIEL JĘ-
ZYKA 
ANGIELSKIEGO 

LEŚNICA
- wykształcenie wyższe mgr kie-

runkowe z przygotowaniem pe-
dag. - kwalifi kacje w zakresie  
oligofrenopedagogiki

NAUCZYCIEL 
JĘZYKA NIE-
MIECKIEGO 
W PRZEDSZKOLU 
4h/tyg

LEŚNICA, 
DOLNA, KA-
DŁUBIEC, 
GÓRA ŚW. 
ANNY

- wykształcenie wyższe pedago-
giczne

- bardzo dobra znajomość języka 
niemieckiego poświadczona dy-
plomem

NAUCZYCIEL 
PRZEDMIOTÓW 
GASTRONOMICZ-
NYCH

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe z przygo-
towaniem pedagogicznym

Strzelce Opolskie, dnia 06.08.2009r. 
STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 lipca 2009r. decyzji 
Nr 281/09 o pozwoleniu na budowę samoobsługowej stacji oleju napędowego na terenie zabudowy magazynów wy-
sokiego składowania „FM Logistic”, w Olszowej przy ul. Europejskiej, na działce nr 308/2 (wiata nad dystrybuto-
rem, zbiornik o poj. 100m3, droga wewnętrzna i place manewrowe, odcinek sieci kanalizacji deszczowej, sieć oświe-
tlenia terenu (z demontażem istniejącego odcinka sieci).

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

STAROSTA 
JÓZEF SWACZYNA

Informacja dotycząca 
sprawdzenia stanu prawnego
nieruchomości położonych na 
terenie Powiatu Strzeleckiego

Sprawdź swoją 
księgę wieczystą
W związku z przypadkami 

stwierdzenia rozbieżności po-
między zapisami w księgach 
wieczystych dotyczących właści-
cieli nieruchomości położonych 
na terenie Powiatu Strzeleckiego, 
a faktycznym stanem nierucho-
mości, Starosta Strzelecki infor-
muje o konieczności sprawdze-
nia poprawności danych zapisa-
nych w księgach wieczystych.

W tym celu mieszkańcy Po-
wiatu (właściciele nieruchomo-
ści) winni przeprowadzić czyn-
ności niezbędne do ustalenia 
stanu prawnego nieruchomo-
ści. Działania należy rozpocząć 
od ustalenia czy nieruchomość 
ma założoną księgę wieczystą. 
Wstępną informację na ten te-
mat można uzyskać  z  ewiden-
cji gruntów prowadzonej w Sta-
rostwie Strzeleckim przy ul. Jor-
danowskiej, pokój nr 112. Je-
żeli nieruchomość ma założoną 
księgę wieczystą konieczne jest 
sprawdzenie zapisów w niej fi -
gurujących we właściwym są-
dzie rejonowym prowadzącym 
księgę. W przypadku, gdy zapis 
w księdze, dotyczący właścicie-
la,  jest niezgodny ze stanem rze-
czywistym  konieczne jest złoże-
nie w sądzie wniosku o dokona-
nie zmiany zapisów dołączając 
dokumenty potwierdzające wła-
sność nieruchomości, np.:
1)  akt nadania nieruchomości 

wraz z decyzją o wykonaniu 
aktu,

2)  akt własności ziemi,
3)  postanowienie właściwego są-

du o nabyciu spadku,
4)  umowa sprzedaży nierucho-

mości
lub inny dokument potwier-

dzający nabycie nieruchomości.

W przypadku braku księgi 
wieczystej do wniosku o założe-
nie księgi kierowanego do Sądu 
Rejonowego w Strzelcach Opol-
skich, Wydziału Ksiąg Wieczy-
stych, ul. Opolska nr 11, również 
należy dołączyć stosowny doku-
ment potwierdzający własność 
nieruchomości wraz z wypisem 
i wyrysem z ewidencji gruntów.

Informacji dotyczących 
nieruchomości można zasięgnąć 

pod numerem telefonu 
077-4401-745 w siedzibie 
Starostwa Strzeleckiego 

przy ul. Jordanowskiej nr 2 
lub osobiście w pokoju 112, 
w godzinach pracy Urzędu 
(w poniedziałek 8oo – 16oo, 

od wtorku do piątku 730 – 1530). 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU 
POWIATU STRZELECKIEGO

w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie prowadzenia 

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Intelektualnie w Kadłubie przy ul. Zamkowej 5

Zarząd Powiatu Strzeleckiego na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz.728 
z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej 
w Kadłubie zwanego dalej „Domem” przeznaczonego dla 110 mieszkań-
ców (chłopców) -  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy od dnia 
1 października 2009  r. do 31 grudnia 2013 r.

Na realizację zadania: przewidziana jest dotacja na mieszkańców Do-
mu umieszczonych w DPS w Kadłubie przed dniem 1 stycznia 2004 r., któ-
ra w 2008 r. wyniosła 2.198.854,00 zł.

Planowana na 2009 r. przedmiotowa dotacja wynosi 1.644.500,00 
zł oraz dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców, umieszczonych 
w DPS w Kadłubie po dniu 01 stycznia 2004 która  w roku 2008 wynio-
sły 740.753,54 zł.

Planowane na 2009 r. dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców 
wynoszą 830.693,00 zł.

Wysokość dotacji w latach 2010 ÷ 2013 zostanie ustalona decyzjami 
Wojewody Opolskiego na dane lata.  

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej 
www.bip.powiatstrzelecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń  

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

       Hubert Barton     Jan Zubek Józef Swaczyna
     Członek Zarządu           Członek Zarządu        Starosta Strzelecki
  Powiatu Strzeleckiego  Powiatu Strzeleckiego

OGŁOSZENIE ZARZĄDU 
POWIATU STRZELECKIEGO

w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie prowadzenia Domu 

Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych 
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem przy ul. Czarnej 2

Zarząd Powiatu Strzeleckiego na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz.728 
z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem zwanego dalej „Domem” przeznaczonego dla 100 miesz-
kańców (chłopców i mężczyzn) -  dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy od dnia 
1 października 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

Na realizację zadania: przewidziana jest dotacja na mieszkańców Do-
mu umieszczonych w DPS w Zawadzkiem przed dniem 1 stycznia 2004 r., 
która w 2008 r. wyniosła 2.215.328,00 zł.

Planowana na 2009 r. przedmiotowa dotacja wynosi 1.559.700,00 zł 
oraz dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców, umieszczonych w DPS 
w Zawadzkiem po dniu 01 stycznia 2004 która  w roku 2008 wyniosły 
718.481,00 zł.

Planowane na 2009 r. dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców 
wynoszą 722.820,00 zł.

Wysokość dotacji w latach 2010 ÷ 2013 zostanie ustalona decyzjami 
Wojewody Opolskiego na dane lata. 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej 
www.bip.powiatstrzelecki.pl oraz na tablicy ogłoszeń  

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

       Hubert Barton     Jan Zubek Józef Swaczyna
     Członek Zarządu           Członek Zarządu        Starosta Strzelecki
  Powiatu Strzeleckiego  Powiatu Strzeleckiego
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Dok. ze str. 1

Ten rok jest jednym z tragicz-
niejszych pod względem ilo-

ści samobójstw w naszym powie-
cie. O ile w roku 2008 zarejestro-
wano 5 dokonanych prób samo-
bójczych /3 mężczyzn i 2 kobiety/, 
to tylko w ciągu 5 miesięcy ro-
ku 2008 już sześć. W czerwcu te-
go roku strzelecka policja odno-
towała dwie kolejne próby: jed-
na niezakończona na szczęście 
śmiercią; druga –  niestety tak. 
Sierpień zaczął się również tra-
gicznie: w pierwszy poniedziałek 
tego miesiąca znów doszło do sa-
mobójczej śmierci.

Sposoby na rozstanie się z ży-
ciem są różne: od zażycia dużej ilo-
ści tabletek do strzału w głowę, naj-
częściej jednak wybieranym spo-
sobem jest powieszenie. - To naj-
łatwiejszy sposób – mówi jeden 
z ofi cerów policji.

Samobójcza śmierć jest bardzo 
„demokratyczna” - wybierają ją za-
równo mężczyźni (ci stanowią więk-
szość samobójców w naszym powie-
cie), jak i kobiety, młodzi, w śred-
nim wieku i starsi... Coraz częściej 
na taki krok decydują się mieszkań-

Niedawno mój kilkuletni syn 
obchodził urodziny. Życzy-

łam mu, aby był zdrowym, rado-
snym i bardzo szczęśliwym chłop-
cem. Dzisiaj mam pisać o samobój-
stwach. Trudno zebrać myśli, ale 
przecież większość zdarzeń, których 
w życiu doświadczamy, staje się na-
szym udziałem nagle, nie dając nam 
żadnych szans na przygotowanie się 
do nich.

Podjęcie próby samobójczej 
przez dziecko - nawet jeśli jest ono 
już u progu dorosłości (bo o takiej 
grupie wiekowej będę pisała z ra-
cji wykonywanego zawodu) wywo-
łuje w najbliższym i dalszym oto-
czeniu ogromny wstrząs. Zadajemy 
sobie wielokrotnie pytania, na któ-
re nigdy prawdopodobnie nie znaj-
dziemy jednoznacznej odpowiedzi - 
o przyczyny i możliwości zapobie-
gnięcia wydarzeniu.

Kiedy myślę o osobach, które 
targnęły się na własne życie, myślę 
o ich samotności, ich strachu i zasta-
nawiam się, jak to się stało, że za-
pomniały w tym tragicznym mo-
mencie swojego życia o tych, którzy 
dla nich i za nich oddaliby wszyst-
ko... Gdyby tylko wiedzieli, gdyby 
im powiedzieć, poprosić o pomoc, 
gdyby w porę zauważyli, że z dziec-
kiem, które kochają i które zajmu-
je sąsiedni pokój, dzieje się coś tak 
bardzo trudnego, co przerasta jego 
siły. Pragnienie życia staje się słab-
sze od odczuwanego - zawsze su-
biektywnie i indywidualnie - stra-
chu przed nim. W życie nastolatka 
wpisany jest bunt, ale nie smutek to-
warzyszący myślom o odebraniu so-
bie życia. Kiedy taki smutek się po-
jawia, zawsze jest oznaką tego, że 
czegoś musiało być za dużo - pora-
żek, frustracji, strachu, niepewności, 
braku wsparcia? I cokolwiek by to 
było, musiało być silniejsze od ża-
lu przed odejściem, od tęsknoty za 
tymi, których się kocha, od stra-

W ramach remontów cząstkowych w roku 2009 zostaną wykonane następują-
ce odcinki dróg powiatowych:

Wykonaniu odnowienia zniszczonej nawierzchni dróg powiatowych:1. 
droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów w m. Kadłub:• 

droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów w m. Ka- –
dłub ul. Powstańców Śl. obok posesji nr 22 – remont nawierzchni bi-
tumicznej na przepuści drogowym;
droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów w m. Ka- –
dłub ul. Piaskowa na odc. od posesji nr 8 do 16 – uzupełnienie na-
wierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika;

droga powiatowa 1804 O Strzelce Opolskie – Kolonowskie:• 
droga powiatowa 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m.  –
Strzelce Opolskie ul. Osiecka w obrębie skrzyżowania z ul. Zakła-
dową - remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
droga powiatowa 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m.  –
Osiek ul. Strzelecka na odc. od posesji nr 6 do skrzyżowania z ul. 
Szkolną - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężni-
ka;

droga powiatowa 1820 O Szymiszów - Rożniątów w m. Szymiszów ul. • 
Wolności:

droga powiatowa 1820 O Szymiszów - Rożniątów w m. Szymi- –
szów ul. Wolności w obrębie skrzyżowania z ul. Polną - remont na-
wierzchni bitumicznej wraz z uzupełnieniem przy krawężniku;
droga powiatowa 1820 O Szymiszów - Rożniątów w m. Szymiszów  –
ul. Wolności w obrębie skrzyżowania z ul. Krótką - remont zniszczo-
nej nawierzchni bitumicznej;

droga powiatowa 1815 O Izbicka – Grodzisko:• 
droga powiatowa 1815 O Izbicka - Grodziska w m. Krośnica ul.  –
Wiejska w obrębie posesji nr 14a - remont nawierzchni bitumicznej 
na przepuście drogowym;
droga powiatowa 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Utrata ul. Stawo- –
wa - likwidacja zapadlisk w jezdni obok stawu oraz przed mostem;

droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów w m. Strzelce • 
Opolskie ul. Powstańców Śl.:

droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów w m. Strzel- –
ce Opolskie ul. Powstańców Śl. w obrębie posesji nr 24 - remont za-
niżenia w jezdni;
droga powiatowa 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów w m. Strzel- –
ce Opolskie ul. Powstańców Śl. na odc. od posesji nr 2 do posesji nr 
6 - remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej;

droga powiatowa 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligo-• 
nia pomiędzy posesjami nr 6 i 10 - likwidacja zaniżeń w jezdni wzdłuż 
krawężnika;
droga powiatowa 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle przed granicą po-• 
wiatu - remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
droga powiatowa 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Łąki • 
Kozielskie ul. 1 Maja w obrębie posesji nr 1 i 54 - remont uskoków na 
łączeniu nawierzchni bitumicznych;
droga powiatowa 1958 O Myślina - Staniszcze Małe - Spórok przed • 
skrzyżowaniem z DW 463 - remont zniszczonej nawierzchni bitumicz-
nej;
droga  powiatowa 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-• 
Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny w obrębie posesji nr 76, 81, 82, 
84, 85 - remont wyboju w nawierzchni jezdni;
droga powiatowa 1412 O Dolna - Olszowa w m. Dolna ul. Wiejska • 
w obrębie posesji nr 1 - remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej;
droga powiatowa 1461 O Sieroniowice  Ujazd w m. Sieroniowice ul. • 
Strzelecka - likwidacja zapadliska w jezdni na zakręcie obok stawu;
droga powiatowa 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 • 
Maja - likwidacja zapadliska w jezdni w obrębie posesji nr 5a;
droga powiatowa 1819 O Kalinowice - Siedlec w m. Poznowice ul. • 
Kościelna na odc. od posesji nr 8 do posesji nr 12 - uzupełnienie na-
wierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika;

Wykonaniu frezowania wyrównującego zniszczonej nawierzchni dróg po-2. 
wiatowych:

droga powiatowa 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska • 
na zakrętach w obrębie skrzyżowania z ul. Szkolną - frezowanie po-
wstałych garbów;
droga powiatowa 1440 O Klucz - DP 1455 O w m. Klucz ul. Słoneczna • 
- frezowanie powstałych garbów przy zjeździe do miejscowości.

Oprac. Adam Sładek

Przetarg na remonty dróg 
do powtórki

SAMOBÓJSTWO 
– STRACH PRZED ŻYCIEM?

chu przed tym, co za chwilę ma na-
stąpić, strachu przed bólem. Jak pi-
sze T.M.Anthony w swojej książce 
„Dlaczego? Samobójstwo i inne za-
grożenia wieku dorastania”: „Kie-
dy zanika lęk przed śmiercią, zosta-
je skutecznie usunięta najważniejsza 
przeszkoda stojąca na drodze do sa-
mobójstwa”.

Co robić, by zapobiec tragediom  
prób i samobójczych śmierci? Uznaj-
my, że dzieci mają prawo do przeży-
wania trudności i odczuwania pro-
blemów. Nie bagatelizujmy ich, nie 
pomniejszajmy ich wagi. Traktujmy 
poważnie. Szczególnie, że wiek na-
stoletni jest okresem bardzo dużej 
drażliwości i labilności emocjonal-
nej. Młodzi ludzie szukają dla siebie 
miejsca w życiu, są wyczuleni na 
uwagi do nich kierowane, podatni na 
krytykę i bardzo często tak naprawdę 
samotni. Kiedy spotykam się zawo-
dowo z uczniami gimnazjów, prze-
raża mnie, że bardzo często na py-
tanie „Gdybyś miał/miała problem, 
komu z dorosłych osób powiedział-
byś/powiedziałabyś o nim?”, młodzi 
ludzie odpowiadają, że nie mają wo-
kół siebie takich osób, takiej jednej 
osoby. Gdzie jesteśmy my - ludzie 
dorośli? Na jakim etapie życia na-
szych dzieci przestaliśmy im dotrzy-
mywać kroku? Jeśli jesteśmy dale-
ko z tyłu, nie zobaczymy, co aktu-
alnie zajmuje uwagę naszego dziec-
ka. Kiedy go dogonimy, może być 
za późno, bo ono będzie już gdzie 
indziej. Zadaniem dziecka nie jest 
czekać na troskę rodzica. Zadaniem 
dziecka jest wzrastać i rozwijać się, 
a rolą rodzica jest temu dziecku to-
warzyszyć, być tuż za nim, by w ra-
zie potrzeby dotknąć ramienia i po-
wiedzieć „Jestem synu, jestem cór-
ko”. Rolą dorosłych - rodziców, wy-
chowawców, opiekunów - jest być 
czujnym i uważnym na problemy 
dzieci i młodzieży. Ile razy zdarzyło 
nam się powiedzieć „Widzę, że coś 

Ucieczka przed 
cierpieniem

cy wsi, i to potwierdza tendencje 
ogólnopolskie obserwowane od koń-
ca lat 70. ubiegłego wieku: rok 1978 
był pierwszym, w którym wskaźnik 
samobójstw w środowisku wiejskim 
okazał się większy niż w środowi-
sku miejskim. 

Co najczęściej stanowi przyczy-
nę samobójstw i prób samobójczych 
na terenie powiatu strzeleckiego? To 
szeroko pojęte problemy rodzinne, 
także fi nansowe. O tym policjanci 
przekonują się przeważnie w trakcie 
prowadzonych postępowań, bo ci, 
którzy wybierając śmierć z własnej 
ręki, zostawiają listy pożegnalne, są 
w zdecydowanej mniejszości.

Dlaczego decydują się na 
śmierć? Trudności, z którymi muszą 
się zmierzyć, przerastają ich i nie są 
w stanie z nimi poradzić. Można też 
powiedzieć, jak twierdzą psycholo-
dzy, że są na drodze prowadzącej 
z jednego etapu życia do drugiego.  
Ci w wieku dojrzewania wkracza-
ją w świat, który jest dla nich wy-
łącznie źródłem problemów. Druga 
grupa również przechodzi z jednego 
etapu do drugiego: kończy pracę, za-
czyna myśleć o emeryturze, przesta-

je opiekować się dziećmi. Czuje się 
nikomu niepotrzebna. 

Również utrata pracy przez lu-
dzi w wieku produkcyjnym, co czę-
sto stanowi źródło poważnych pro-
blemów ekonomicznych i psychicz-
nych (spadek dochodów i poziomu 
życia prowadzi do wyobcowania) 
jest czynnikiem, który może spowo-
dować myśli samobójcze. Podobnie 
jak ciężka, przewlekła, choroba czy 
chęć nieobciążania swoją niedołęż-
nością rodziny. 

Niezależnie jednak od przyczyn 
– wszyscy samobójcy są ludźmi 
cierpiącymi. Po ich śmierci – cier-
pią rodziny.

Choć ciągle daleko nam we 
wskaźnikach samobójstw do Esto-
nii i Litwy (która zajmuje pierwsze 
miejsce w tym europejskim smut-
nym rankingu), to jednak tak duży 
wzrost liczby samobójstw na tere-
nie powiatu strzeleckiego musi bu-
dzić niepokój.

Marta Górka

Według statystyk Komendy 
Głównej Policji, w ubiegłym 
roku odebrało sobie życie bli-
sko 4 tys. osób, z czego tylko 
631 kobiet. W sumie doszło do 
5237 prób samobójczych. Naj-
więcej prób, bo aż 536, było 
w województwie śląskim, a naj-
mniej w opolskim – 157. 

cię martwi, rzadziej  się uśmiechasz, 
jak mogę ci pomóc?”. Takim pyta-
niem wyrażamy naszą troskę o to, co 
dzieje się z kimś, kto jest obok. Ta-
kie i podobne pytania, są świadec-
twem naszej wrażliwości. 

Nastolatkowie, którzy biorą pod 
uwagę możliwość targnięcia się 
na własne życie, przeżywając we-
wnętrzne konfl ikty, wysyłają mniej 
lub bardziej czytelne znaki. Zmie-
niają aktywność życiową, ograni-
czają kontakty społeczne, są nad-
miernie smutni, depresyjni, stają się 
bardziej nerwowi, zamknięci w so-
bie lub nienaturalnie, nadmiernie 
pobudzeni, miewają zaburzenia snu, 
łaknienia i apetytu. Przestają dbać 
o swój wygląd, tracą dotychczaso-
we zainteresowania, rozdają swoje 
rzeczy, częściej niż dotychczas po-
ruszają w rozmowach temat śmierci 
i samobójstw. Czasami decydują się 
mówić o swoich zamiarach wprost 
lub w sposób nieco zawoalowany - 
najczęściej rówieśnikom, rzadziej 
jakiejś zaufanej osobie dorosłej. 
Czasami grożą własną śmiercią. Ta-
kich sygnałów nie wolno bagatelizo-
wać. Jeśli sami czujemy bezradność 
i nie wiemy, co zrobić z taką wie-
dzą, przekażmy ją dalej - osobie do-
rosłej, może specjaliście. Prawdopo-
dobnie młody człowiek będzie wy-
magał konsultacji psychiatrycznej, 
gdyż we wczesnej interwencji nie-
zbędna może się okazać farmakote-
rapia, a w dalszej kolejności psycho-
terapia.

Kiedy mamy wrażenie, że ktoś 
obok potrzebuje pomocy, wsparcia, 
zainteresowania tym, co się z nim 
dzieje, nie bójmy się o tym mówić, 
nie bójmy się o to zapytać wprost. 
Prawdopodobnie ta osoba bardzo 
czeka na to pytanie.

Adriana Hajdas – psycholog
Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Strzelcach Op.



30 lipca w strzeleckim ratuszu 
w obecności Burmistrza Ta-

deusza Goca podpisano umowę na 
dostawę średniego samochodu po-
żarniczego dla OSP Kadłub. Prze-
targ wygrało Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne Bocar z Korwi-
nowa koło Częstochowy. Umowę 
w imieniu fi rmy podpisał Prezes 
Krzysztof Krzyczmonik, a OSP 
Kadłub reprezentował prezes Hen-
ryk Urbanczyk i Skarbnik Edmund 
Puzik. Bocar, to fi rma sprawdzo-
na w Strzelcach, w 2002 roku do-

Święto strzeleckich policjantów

Specjalistyczny samochód 
przeciwpożarowy 
trafi  do OSP Kadłub Zakończona została budowa cią-

gu pieszo-rowerowego, wzdłuż 
ul. Gogolińskiej, od ogródków dział-
kowych do cmentarza komunalnego 
w Strzelcach Opolskich. 

Nowo wybudowany chodnik ma 
ponad pół kilometra długości i 3 metry 
szerokości. Koszt inwestycji wyniósł 
330 000 złotych.

Ciąg komunikacyjny łączący mia-
sto z cmentarzem przeznaczony jest 
do wspólnego użytku przez pieszych 
i rowerzystów. Przy okazji poprawio-
no warunki dojazdu samochodami do 
ogródków działkowych. 

Oczekiwana od lat inwestycja dia-
metralnie poprawi wygodę i bezpie-
czeństwo komunikacji pieszej i rowe-
rowej na kierunku Strzelce-Rożniątów. 

Obchody 90-lecia Pol-
skiej Policji rozpoczęły 
się w Strzelcach mszą św. 

w intencji policjantów i pracow-
ników strzeleckiej komendy oraz 
ich rodzin, celebrowaną przez ks. 
Proboszcza Wolfganga Jośko. Dal-
sza część uroczystości odbyła się 
w Starostwie Powiatowym.

Udział w policyjnym święcie 
wzięli m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych oraz Opolski Ko-
mendant Wojewódzki Policji. Pod-
czas spotkania Komendant Powia-
towy Policji mł. insp. Mariusz Am-
broży podziękował policjantom za 
służbę mieszkańcom powiatu, a ze-
branym gościom za wspieranie 
strzeleckiej Policji. Wręczono także 
akty nominacyjne i odznaczenia 44 
policjantom.

Gmina Strzelce Opolskie od daw-
na wspiera strzelecką policję. W te-
gorocznym budżecie Rada Miej-
ska zabezpieczyła środki fi nansowe 
na ponadnormatywny czas służby 
dla policjantów Komendy Powiato-
wej Policji w Strzelcach Opolskich, 
którzy realizują zadania z zakresu 
służby prewencyjnej w celu popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców 

naszej gminy. Porozumienie, pod-
pisane przez Burmistrza i Komen-
danta, obejmuje zwiększenie liczby 
patroli w najbardziej niebezpiecz-

nych dzielnicach miasta. Dodatko-
we środki pozwalają też na popra-
wę funkcjonowania systemu moni-
toringu, co bezpośrednio wpływa na 

ograniczenie przestępczości i bez-
pieczeństwo mieszkańców.

JK

Burmistrz Tadeusz Goc rów-
nież złożył życzenia strzeleckim 
policjantom na ręce Komendanta 
Powiatowego Policji. 

Z okazji policyjnego świę-
ta i przypadającego w tym ro-
ku okrągłego jubileuszu 90-le-
cia powołania Policji Państwo-
wej w imieniu władz samorzą-
dowych Gminy Strzelce Opolskie 
składam najserdeczniejsze z ser-
ca płynące gratulacje i życzenia 
dla Pana Komendanta, wszyst-
kich funkcjonariuszy oraz pra-
cowników cywilnych. 

Wasze święto stanowi dosko-
nałą okazję, aby przekazać gorą-
ce podziękowania za rzetelną, su-
mienną pracę oraz słowa ogrom-
nego uznania za poniesiony trud, 
determinację w działaniu i po-
święcenie.

Pozostając w nadziei na dal-
szą, dobrą współpracę wraz z po-
dziękowaniami prosimy o przyję-
cie przez Pana i wszystkich pra-
cowników Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich 
najserdeczniejszych życzeń zdro-
wia, pogody ducha oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, 
a także satysfakcji i dumy z wy-
konywanej pracy zawodowej.

Były zakład produkcji palików, 
zwany popularnie „Palikow-

nią”, został poważnie uszkodzony 
podczas ubiegłorocznej trąby po-
wietrznej. Przy okazji jego remon-
tu, postanowiono wyjść naprzeciw 
postulatom mieszkańców Błotnicy 
i przystosować budynek do funkcji 
biblioteki oraz świetlicy wiejskiej.

Zakres robót remontowych obej-
mował: przebudowę budynku o po-
wierzchni ok. 260 m2 i kubaturze 
890 m3, wraz z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych i przyłącza kanaliza-
cyjnego do istniejącego szamba oraz 
przyłączy wodnego i elektrycznego 
do istniejących sieci. Remont za kwo-
tę niecałych 400.000 zł wykonała lo-
kalna fi rma Usługi Ogólnobudowlane 
Joachim Spyra z Błotnicy.

 „Palikownia” po przebudowie

starczała samochód dla OSP Gro-
dzisko, do dziś służy on strażakom 
znakomicie.

Samochód o wartości 588.500 
sfi nansowany zostanie z budżetu 
gminy, dotacji Zarządu Głównego 
Związku OSP RP w wys. 150.000 
oraz 80.000 z funduszu Komendan-
ta Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej. Ten nowoczesny, specjali-
styczny samochód przystosowany 
będzie m.in. do gaszenia pożarów 
lasów.

JK

Jest już chodnik do cmentarza
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Uruchomiony został rz dowy program  

PROGRAM PRZEIWDUJE  DOFINANSOWANIE  
ZAKUPU  PODR CZNIKÓW  DLA : 

- uczniów klas I-III szkół podstawowych do kwoty:  
150 zł dla ucznia I i II klasy , 

      170 zł dla ucznia   III  klasy ,       
     - uczniów klas I szkół gimnazjalnych do kwoty :
       280 zł dla ucznia I klasy.

*  *  *  *  *  *

UWAGA ! Pomoc przysługuje niezale nie od przyznanego stypendium szkolnego  
i wypłacana b dzie na podstawie faktur VAT lub rachunków imiennych.  

*  *  *  *  *  *  
Pomoc przysługuje, je eli dochód na osob  w rodzinie nie przekracza kwoty  

351 złotych netto. Podstaw  przyznania jest wniosek rodziców/opiekunów prawnych, do którego 
nale y doł czy  za wiadczenia o wysoko ci dochodów wszystkich członków rodziny, to jest : 

 za wiadczenie pracodawcy o wysoko ci wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia , 
 odcinek renty, emerytury, wiadczenia  przedemerytalnego , 
 za wiadczenie z O rodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze wiadcze  pieni nych z pomocy 
społecznej (zasiłek rodzinny, dodatek mieszkaniowy, wiadczenia opieku cze) , 
 za wiadczenie z Urz du Skarbowego o wysoko ci dochodu osi ganego z prowadzonej 
działalno ci gospodarczej , 
 nakaz (za wiadczenie) urz du gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych . 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podr czników  mo na pobiera :   
w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gmin  Strzelce Opolskie , 
w siedzibie Gminnego Zarz du O wiaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich  
ul. Wałowa 5, (pokój nr 6 – I pi tro),  
ze strony internetowej  www.strzelceopolskie.pl .

Wnioski nale y składa  do dyrektora szkoły, do której dziecko b dzie ucz szczało 
w roku szkolnym 2009/2010, w terminie do 15 WRZE NIA 2009 r.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 

POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

STRZELCE OPOLSKIE NA ROK SZKOLNY 2009 / 2010

Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ze zm.) można 
ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów wszystkich typów szkół.

Pomoc materialna może być przyznana w formie:
1.  stypendium szkolne,
2.  zasiłek szkolny

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:
-  w sekretariatach szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie 

oraz Powiat Strzelecki,
-  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (ul. 

Krakowska 16 , pokój nr 21 – I piętro) 
-  ze strony internetowej www.strzelceopolskie.pl 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać:
W TERMINIE :

-  do 15 września 2009 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

-  do 15 października 2009 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych;
W SIEDZIBIE :

-  Ośrodka Pomocy Społecznej , ul. Krakowska 16 w Strzelcach Opol-
skich, pokój nr 21, poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie 
(dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 
351,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobo-
cie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełnia niania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpi-
ło zdarzenie losowe. 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym określa Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Strzelcach 
Opolskich, dostępny w placówkach oświatowych gminy Strzelce Opol-
skie, siedzibie OPS w Strzelcach Opolskich oraz na stronie internetowej 
www.strzelceopolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektora macierzystej szkoły 
ucznia, i w siedzibie OPS w Strzelcach Opolskich (ul. Krakowska 16, 

pokój nr 21 – I piętro ), tel. 077-463-08-77 do 78.

Przedmiotem przetargu jest za-
budowana nieruchomość położo-
na w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Mickiewicza 17-19, oznaczona 
działkami Nr Nr 3719/2 i 3720/2 
z mapy 17 o łącznej pow. 0,3149 
ha, objęta księgą wieczystą Nr 
Kw 11575. 

Nieruchomość zabudowana 
jest:
1.  budynkiem mieszkalnym 

o pow. użytkowej 172,40 m², 
w którym znajdują się 2 loka-
le mieszkalne, 

2.  budynkiem produkcyjnym (były 
młyn) o pow. użytkowej 885 m² 

3.  budynkiem gospodarczo-ma-
gazynowym o pow. użytkowej 
37,80 m², 

4.  budynkiem magazynowym 
o pow. użytkowej 47m² , 

5.  budynkiem gospodarczym 
o pow. użytkowej 24m²,

6.  budynkiem wagi o pow. użyt-
kowej 4,50 m². 
Ponadto budynek produkcyj-

ny wyposażony jest w urządzenia 
produkcyjne związane z funkcjo-
nowaniem byłego młyna. 

Nieruchomość obciążona jest 
umową najmu na lokal mieszkalny 
znajdujący się w budynku miesz-
kalnym.

INFORMACJA
ŚWIADCZENIA RODZINNE W NOWYM 

OKRESIE ZASIŁKOWYM 2009/2010

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych przedłużyła aktualny okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy, 
który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 r. trwa do 31 października 2009 
r. Zmiana ta skutkuje tym, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od 1 wrze-
śnia 2009 r.

1.  W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 wrze-
śnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

2.  W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 
1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień na-
stępuje do dnia 31 października. 

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku 
rodzinnego, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazo-
wa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe). 

Obsługę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców Gminy Strzelce Opol-
skie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Społecz-
nych, Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, pok. 20 i 21, tel. 077/463-08-
78, 077/463-08-77, godz. urzędowania: poniedziałek od godz. 8.00 do 
16.00, wtorek – piątek  od godz. 7.30 do 15.30. 

Formularze wniosków będą wydawane po 15 sierpnia 2009 r.
Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku rodzinnego 

jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku rodzin-
nego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w 
rodzinie z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (czyli z 2008 r.) nie prze-
kracza kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiar-
kowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Informuje się, że nie ulegają zmianie procedury dotyczące świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego.  
Formularze wniosków udostępnia i wnioski o świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego przyjmuje: 
Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Społecznych, 

Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, pok. 20 i 21, 
tel. 077/463-08-78, 077/463-08-77.

Wnioski są przyjmowane od 3 sierpnia 2009 r.

Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej, sieci energetycz-
nej, wodnej, kanalizacyjnej oraz ga-
zowej. 

W obowiązującym planie zago-
spodarowania przestrzennego nie-
ruchomość przeznaczona do sprze-
daży znajduje się na terenie ozna-
czonym na rysunku planu w części 
symbolem 12 MN/U- teren miesz-
kalno-usługowy, a w części RO – 
tereny upraw ogrodniczych i sado-
wych. 

Sprzedaż nieruchomości nastą-
pi w istniejącym stanie technicznym 
budynków. 

Cena wywoławcza nieruchomo-
ści wynosi 500.000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 5 paź-
dziernika 2009r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich (sala konferencyjna).

Warunkiem udziału w przetar-
gu jest wpłata wadium w wysokości 
50.000 zł. (10% ceny wywoławczej) 
najpóźniej do godz. 1400 w dniu 30 
września 2009r. na konto Urzę-
du Miejskiego w Strzelcach Op. Nr 
71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 
w Banku Spółdzielczym w Leśni-
cy Oddział w Strzelcach Opolskich 
lub obligacjach skarbowych zło-
żonych do depozytu w kasie Urzę-

du Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich Plac Myśliwca 1, w terminie 
do godz. 1400 w dniu 30 września 
2009r. 

Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na podane konto. Wa-
dium przepada na rzecz Gminy 
w razie uchylenia się osoby wy-
grywającej przetarg od zawarcia 
umowy sprzedaży. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestni-
ków przetargu podlega zwroto-
wi w ciągu 3 dni od daty przetar-
gu. Ustalony w przetargu nabywca 
ma obowiązek zapłaty całej wyli-
cytowanej kwoty, najpóźniej przed 
sporządzeniem umowy sprzedaży. 
Nabywca pokrywa wszelkie opła-
ty związane z nabyciem nierucho-
mości.

Nieruchomość zostanie udo-
stępniona do oglądania w dniu 
18.09.2009r. w godz. od 10ºº do 
11ºº lub po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym. 

Dodatkowych informacji udzie-
lają pracownicy Referatu Gospo-
darki Nieruchomościami Gminne-
go Zarządu Mienia Komunalne-
go Strzelcach Opolskich ul. Zam-
kowa 2 tel. 077 4619907 lub 077 
4619908. 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej 

płożonej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Mickiewicza 17-19
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich od 

marca tego roku organizuje prace 
społecznie użyteczne dla osób bez-
robotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. 

Zgodnie z Porozumieniem za-
wartym pomiędzy Powiatem Strze-
leckim, Gminą Strzelce Opolskie 
oraz Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Strzelcach Opolskich licz-
ba godzin prac społecznie uży-
tecznych w 2009 r. wynosi ogółem 
20.000. Osoba bezrobotna skie-
rowana do tych prac miesięcznie 
może przepracować 40 godzin, nie 
więcej jednak niż 10 godzin tygo-
dniowo.

Do końca lipca do prac społecz-
nie użytecznych zostały skierowa-
ne 123 osoby, które wypracowa-
ły łącznie 14.279 godzin: wykony-
wały prace porządkowe przy obiek-
tach użyteczności publicznej oraz na 
terenach sołectw, sprzątanie parku 
miejskiego, konserwację urządzeń 
wodno-melioracyjnych, sprzątanie 
lasów komunalnych oraz pielęgna-
cja zieleni, w tym koszenie trawni-
ków.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich od lutego 
2009 roku zatrudnia również osoby 

Podczas XXXVIII sesji Ra-
dy Miejskiej, która odbyła 

się 29 lipca radni podjęli uchwa-
ły w sprawach: 
1)  zmieniającej Uchwałę Nr 

XXX/255/08 Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich z dnia 30 
grudnia 2008r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu gminy na 2009r. 
Zmiana związana jest ze zwięk-
szeniem subwencji oświatowej 
dla Gminy.

2)  udzielenia pomocy fi nansowej 
Gminie Paczków. Pomoc w wy-
sokości 10.000 zł. w formie do-
tacji celowej przekazana zostanie 

na odbudowę gminnej infrastruk-
tury drogowej i mostowej w po-
szkodowanym przez powódź 
Paczkowie. 

3)  zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/302/09 z dnia 20 maja 
2009 r. w sprawie udzielenia po-
mocy fi nansowej dla Starostwa 
Powiatowego. Radni postanowi-
li zwiększyć o 10.000 zł dotację 
na zakup podnośnika hydraulicz-
nego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej.

4)  ustalenia wysokości oraz trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych szkół i przed-

szkoli działających na terenie 
gminy Strzelce Opolskie, 

5)  wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifi kat związanych ze sprzeda-
żą lokali mieszkalnych, 

6)  zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Grodzisko na la-
ta 2008-2014”. Sołectwo Grodzi-
sko przygotowało Plan Odnowy 
Miejscowości, aby móc w przy-
szłości aplikować o dofi nanso-
wanie ze środków europejskich 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Sesja Rady Miejskiej Co, Gdzie, Kiedy?
Zawody w pływaniu na dętce
Informacje: tel. 077 461 21 81
sobota, 2009-08-08 godzina 13:00
miejsce: pływalnia odkryta

„Piękna i bestia” - przedstawienie 
w wykonaniu Studia ART-RE z Krakowa 
Informacje: tel. 077 461 26 73
piątek, 2009-08-14 godzina 12:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

Tor przeszkód dla dzieci 
niedziela, 2009-08-16 godzina 9:00
miejsce: pływalnia odkryta

Wyjazd na fi lm pt. „ZAŁOGA G”
Informacje: tel. 077 461 26 73
piątek, 2009-08-21 godzina 9:00
miejsce: kino „Chemik” Kędzierzyn-Koźle

Zawody „SIŁACZE 2009”
niedziela, 2009-08-23 godzina 14:00
miejsce: pl. Żeromskiego

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 
Podwórkowych „Pożegnanie lata”
Informacje: tel. 077 461 20 60
środa, 2009-08-26
miejsce: stadion miejski

Przywitanie roku szkolnego 
– gry i zabawy dla dzieci
Informacje: tel. 077 461 20 60
czwartek, 2009-08-27
miejsce: stadion miejski

„Świat Walta Disneya” – program dla dzieci 
Informacje: tel. 077 461 26 73
piątek, 2009-08-28 godzina 12:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
sobota, 2009-08-29 godzina 12:00
miejsce: pływalnia odkryta

„Dożynki gminne – Pożegnanie lata 2009”
niedziela, 2009-08-30
miejsce: Kadłub

„Pożegnanie wakacji” festyn dla dzieci
Informacje: tel. 077 461 26 73
niedziela, 2009-08-30 godzina 18:00
miejsce: boisko szkolne – Rożniątów

Opolski Klub Taekwon-do dzia-
ła od 1995 roku. Prowadzi za-

jęcia w siedmiu miejscowościach na 
Opolszczyźnie, a obecnie pragnie 
uruchomić sekcję także w Strzel-
cach Opolskich.

Klub bierze udział we wszystkich 
ważnych zawodach w kraju. W ka-
drze Województwa Opolskiego mło-
dzików i juniorów szkolonych jest 
łącznie 20 osób z Opolskiego Klu-
bu Taekwon-do.

W 2009 roku największym suk-
cesem był udział i 2 medale na Mi-
strzostwach Świata seniorów w Ku-
ala Lumpur, Malezja, gdzie najlepszy 
zawodnik Błażej Pluta, wielokrotny 
Mistrz Polski, zdobył złoty medal 
w technikach specjalnych i srebro 
w walkach. Jego młodsza koleżanka, 
Karolina Vander Zwaag, po dwóch 
zgrupowaniach kadry Polski wywal-
czyła 5 miejsce na Mistrzostwach 

Burmistrza Tadeusza Goca odwiedził 5 sierpnia 
Tomasz Pawłowski znany jako Tomek Wę-

drowniczek. Ostatni raz był w Strzelcach ponad 
trzy lata temu, ale wszyscy doskonale go pamięta-
ją. Jest osobą wyjątkową, pomimo niepełnospraw-
ności od lat realizuje swoją pasję - podróżuje po 
Polsce i tworzy kroniki wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów miast i marszałków. Ma niespotykaną 
pamięć, jest swoistą encyklopedią wiedzy o sa-
morządzie. Pamięta wszystkie miejscowości, któ-
re odwiedził, daty oraz nazwiska samorządowców 
w poszczególnych kadencjach. 

Jego kroniki to prawdziwe perełki, opatrzone 
są zdjęciami, naklejkami, pieczęciami i pozdro-
wieniami. Tomek zgromadził też cały album z wy-
cinkami z gazet na swój temat.

Część ksiąg pamiątkowych znajduje się już 
w Muzeum Regionalnym w Pyskowicach.

JK

Redakcja „Informatora” zaprasza do wzięcia 
udziału w konkursie fotografi cznym pod ty-

tułem „Wakacje w Strzelcach Opolskich”.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, 

którzy chcą pochwalić się ciekawymi zdjęciami 
zrobionymi podczas tegorocznych wakacji na te-
renie Gminy Strzelce Opolskie.

Autorów najlepszych fotografi i nagrodzimy 
upominkami oraz publikacją zdjęć w „Informa-
torze Strzelec Opolskich”.

Prace w formie elektronicznej można nad-
syłać drogą mailową na adres: 
promocja@strzelceopolskie.pl lub dostarczyć 
osobiście do pokoju nr 4 w Ratuszu w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 sierpnia br. 

Obok prezentujemy zdjęcie „Plac Trzech 
Krzyży” autorstwa Sylwestra Kaczmarka, zdo-
bywcy Grand Prix w dorocznym konkursie or-
ganizowanym w maju przez Strzelecki Ośrodek 
Kultury. 

7)  wydawania w imieniu Wojewody 
blankietów upoważnień do zaku-
pu paliw. Po podjęciu przez Radę 
Miejską uchwały Burmistrz pod-
pisze porozumienie z Wojewodą 
Opolskim w sprawie wydawania 
blankietów upoważniających do 
zakupu paliw. Zadanie będzie re-
alizowane jedynie w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa pali-
wowego państwa, a na pokrycie 
kosztów, wiążących się z jego re-
alizacją, gmina otrzyma dotację 
Wojewody. 
Datę następnej sesji radni ustalili 

na 23 września. 
Nagranie dźwiękowe z obrad se-

sji dostępne jest na stronie interneto-
wej http://www.strzelceopolskie.pl/
bip/index.php?id=1315 

JK

Europy Juniorów Młodszych, które 
odbyły się w Chorwacji.

Sukcesy zawodników klubu zo-
stały docenione przez władze woje-
wództwa. Najlepsi zostali nagrodze-
ni rocznymi stypendiami i nagroda-
mi pieniężnymi za wysokie wyniki 
sportowe. W klasyfi kacji medalowej 
i punktowej Opolski Klub Taekwon-
do zajął 9 miejsce wśród klubów 
i sekcji wszystkich dyscyplin spor-
towych w całym województwie i 2 
miejsce w mieście Opole.

Szkolenie zaczyna się już wśród 
najmłodszych. Na początku są to za-
jęcia ogólnorozwojowe, z elementa-
mi taekwon-do. Treningi pomagają 
maluchom korygować wady posta-
wy, wspomagają prawidłowy roz-
wój organizmu, poprawiają gibkość 
i szybkość. Ważne też, że przy oka-
zji poznajemy podstawowe elemen-
ty samoobrony. 

Klub Taekwon-do 
w Strzelcach

Rodziców chcących zapisać dzie-
ci do strzeleckiej sekcji taekwon-do, 
prosimy o złożenie wstępnej dekla-
racji do 20 sierpnia 2009, osobiście 
w Referacie Sportu i Rekreacji, pl. 
Żeromskiego 5a w godz. 8:00-15:30 
lub drogą mailową: rsir@strzelce-
opolskie.pl

Od ilości zainteresowanych za-
leżeć będzie m.in. ilość grup, wy-
sokość częściowej odpłatności, ter-
miny i miejsce zajęć. Wszyscy skła-
dający deklaracje, zostaną powiado-
mieni o dalszych krokach.

Łukasz Rewieński

Bezrobotni 
pod opieką 
OPS

bezrobotne korzystające z pomocy 
społecznej w ramach robót publicz-
nych. Obecnie prace te wykonuje 20 
osób, z czego 2 osoby fi nansowa-
ne są ze środków Ośrodka Pomocy 
Społecznej, natomiast 18 osobom 
koszty zatrudnienia refunduje Po-
wiatowy Urząd Pracy.

OPS

Tomek Wędrowniczek odwiedził Strzelce

Konkurs fotografi czny
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W założeniach 
programowych 
zapisano między 

innymi działania podejmo-
wane w celu poznawania 
najciekawszych wielko-
powierzchniowych form 
ochrony przyrody (rezer-
watów, parków krajobra-
zowych i parków narodo-
wych) oraz ukazywanie 
walorów rodzimej przyro-
dy i krajobrazu. 

W latach 1999 – 2009 
obok licznych turniejów 
i konkursów, zorganizo-
wano prawie 50 rajdów 
turystycznych do obsza-
rów chronionych. Upo-
wszechnianie zasady bez-
pieczeństwa ekologiczne-
go poprzez rozmaite for-
my aktywności sprawiło, 
że uczestnicy stopniowo zwiększa-
li swoją dojrzałość emocjonalną 
ukierunkowaną na zmiany zacho-
dzące w otaczającym środowisku. 
Empatyczne podejście do przyro-
dy oraz ich bezpośrednie zaangażo-
wanie pozwoliło wyrobić umiejęt-
ność wartościowania i dokonywania 
gradacji priorytetów w odniesieniu 
do naszego oddziaływania na śro-
dowisko przyrodnicze. Kształtowa-
nie postaw, wartości, pozytywnych 
wzorców zachowań w oddziaływa-
niu na środowisko było metodycz-
nie kształcone, co doprowadziło do 
znajomości na dość dobrym pozio-
mie struktur ekosystemów i zacho-
dzących w nich procesów. 

Teatr „Małgo” z Częstochowy 28 
lipca w sali widowiskowej SOK 

przedstawił spektakl dla najmłod-
szych pt. „Cudowna lampa Allady-
na”. Przedstawienie, oparte jest na 
słynnej historii zaczerpniętej z Ba-
śni z Tysiąca i Jednej Nocy.

Aktorzy przenieśli publiczność 
w orientalny świat pełen niezwy-
kłych zdarzeń, magii i przygód. 
Oprócz tytułowego Aladyna nie bra-
kuje również Sułtana, Księżniczki, 
Dżina i wielu innych postaci. Sa-
la Strzeleckiego Ośrodka Kultury 
została szczelnie wypełniona przez 
młodych widzów, jak zawsze gdy do 
Strzelec przyjeżdża Teatr „Małgo”.

Piąty tydzień zabawy „Pogrom-
cy Żywiołów!” zorganizowa-

nej przez Radio Opole rozpoczął 
się w Strzelcach. Drużyny złożone 
ze słuchaczy i dziennikarzy Radia 
w poniedziałek zmierzyły się z ży-
wiołem ziemi, a we wtorek - wody. 

W pierwszym dniu zawodni-
cy przemierzali na quadach bez-
droża „wapienników”. Wyrobisko 
w Strzelcach Opolskich to ekstre-
malny teren, wiec zawodnicy dali 
z siebie wszystko. 

Kolejny dzień, to żywioł wo-
dy. Drużyny spotkały się na strze-
leckim basenie. Mimo, że oko-
liczności przyrody piękne, to nie 
było łatwo. Zawodnicy musie-
li wykazać się sporą sprawnością. 
Na szczęście mieszkańcy Strzelec, 
chętnie wspomagali żółtych i nie-
bieskich. Z pomocą przyszedł m.in. 
Burmistrz Tadeusz Goc. Zastąpił 
on Wiesława Kaczmara w konku-
rencji polegającej na przepływaniu 
przez napompowane dętki leżące na 
tafl i basenu. No i poszło mu świet-
nie. Burmistrz uzyskał czas 45,27 s. 
i, jak powiedzieli radiowcy, „udo-
wodnił, że można rozpocząć budo-

Aktywne uczestnictwo w impre-
zach programu jest dowodem na 
to, że realizując szeroko rozumia-
ną edukację ekologiczną w obsza-
rach chronionych podczas imprez 
turystycznych możliwa jest zmiana 
myślenia o nie zawsze pozytywnych 
przemianach w środowisku w odnie-
sieniu do dominującej roli człowie-
ka, kształtowana jest świadomość 
tego, że istnienie obecnych i przy-
szłych pokoleń organizmów wyma-
ga zmian w naszym dotychczaso-
wym podejściu do całej przyrody. 

Na stronie internetowej www.
ekostrzelce.pl prezentowane są efek-
ty podejmowanych w programie 
działań (relacje z przeglądów, kon-

kursów, rajdów) oraz bogata gale-
ria, w której prezentowane są zdję-
cia obiektów przyrodniczych wyko-
nane przez uczestników imprez. 

W ostatni weekend sierpnia - 29–
30.08.2009 odbędzie się III Woje-
wódzki Rajd Ekologiczny, na któ-
ry zapraszamy wszystkich chętnych 
do poznawania walorów przyrod-
niczych, krajoznawczych oraz tu-
rystycznych obszarów źródłowych 
Nysy Kłodzkiej (Góry Złote i Gó-
ry Bardzkie). Do końca roku odbę-
dą się jeszcze: VI Opolska Wyprawa 
Ekologiczna, X Wyprawa do Wnę-
trza Ziemi i IX Ekologiczny Rajd 
z Mikołajem.

Sabina Knopik 

Cudowna lampa Alladyna

W tym roku mija 10 rok realizacji programu Edukacja Ekologiczna PLUS

Edukacja Ekologiczna PLUS
Pogromcy żywiołów 
w Strzelcach

wę krytego basenu w tym mieście!”. 
Dzień z radiowcami był dla wszyst-
kich świetną zabawą. Zapraszamy 
do Strzelec ponownie.

JK

Od lewej: Burmistrz Tadeusz Goc, Antoni Malcherek, Piotr Malcherek, 
Bogusław Winkler i Przewodnicząca RM Teresa Smoleń

Podczas wakacji strzelecka Pły-
walnia Odkryta cieszy się 

ogromną popularnością. Ale nie tyl-
ko klasyczne „moczenie w wodzie” 
połączone z opalaniem w promie-
niach naturalnego słońca jest tutaj 
popularne. Setki dzieci – a i dorośli 
też – pobierają lekcje nauki pływa-
nia. Zawody sportowe: pływackie, 
siatkarskie, sprawnościowe,  w każ-
dy weekend przyciągają licznych 
uczestników i kibiców.

Nauka pływania
W drugim kursie nauki pływa-

nia, zakończonym 31 lipca, udział 
wzięło 107 dzieci. W dwutygodnio-
wych zajęciach nowicjusze opano-
wali podstawy pływania, a ci którzy 
już potrafi ą utrzymać się na wodzie, 
doskonalili umiejętności pod okiem 
instruktorów. Organizatorem kursu 
był Gminny Zarząd Oświaty i Wy-
chowania wraz z Międzyszkolnym 
Ośrodkiem Sportowym.

Od 3 sierpnia trwa kolejny kurs, 
organizowany przez Referat Sportu 
i Rekreacji. Ponownie bierze w nim 
udział setka uczestników.

Turniej Piłki Siatkowej
W niedzielę 26 lipca odbył się 

Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siat-
kowej.

Do zawodów na terenie Pływal-
ni Odkrytej zgłosiło się 5 drużyn. 
Grano systemem „każdy z każdym”, 
dwa sety do 15 punktów.

Wyniki:
I miejsce – NO NAME, Piotr 
Pietrzak, Sławomir Węgler
II miejsce – INWALIDZI, Dominik 
Kastura, Piotr Kubsda
III miejsce – TYRACZE, 
Przemysław Bryś, Łukasz Pudelko
IV miejsce – KONIE, Tomasz 
Konior, Michał Jankowski
V miejsce – KOSZARY, Marcin 
Jaszczyk,  Łukasz Zarychta

Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
oraz puchary.

Zawody Pływackie
2 sierpnia Referat Sportu i Re-

kreacji Urzędu Miejskiego zorgani-
zował na Pływalni Odkrytej zawody 
pływackie. Trzydziestu chętnych na 
dwie grupy. Zawodnicy rywalizowali 
na dystansie dwu szerokości basenu.

Wyniki:
Grupa I:
I miejsce – Tomasz Pindel
II miejsce – Dominik Sprancel
III miejsce – Maciej Bieliński
Grupa II:
I miejsce – Sandra Dec
II miejsce – Aleksandra Kuczyńska
III miejsce – Paulina Żak

Zwycięzcom wręczono dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

RSiR zaprasza na Pływalnie Od-
krytą na kolejne imprezy: w sobotę 8 
sierpnia o 13:00 na Zawody w pły-
waniu na dętce, a w niedzielę 16 
sierpnia o 9:00 na Tor przeszkód 
dla dzieci.

Pływalnia tętni życiem

Burmistrz Tadeusz Goc gościł Pio-
tra Malcherka, złotego i srebr-

nego medalistę w bowlingu na IX 
Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych, które odbyły 
się 2-5 VII w Kielcach. Piotr trenuje 
bowling od dwóch lat pod okiem Bo-
gusława Winklera. Dzięki uprzejmo-
ści strzeleckiego przedsiębiorcy Ire-
neusza Goliszewskiego nieodpłatnie 
korzysta ze strzeleckiej kręgielni. 

Na zawodach był z tatą Antonim 
Malcherkiem, obecność bliskiej oso-
by pomogła rozładować stres i od-
nieść tak znakomity sukces. Piotr 
pobił swój rekord życiowy zdoby-
wając 95 punktów, co pozwoliło wy-
walczyć złoty medal w grze podwój-
nej i srebro w grze pojedynczej. 

Po świetnym występie na igrzy-
skach Piotr ma szanse na powołanie 
do reprezentacji Polski, serdecznie 
mu tego życzymy i trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy.

JK

Sukces strzeleckiego zawodnika
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Muzyka to język bardziej 
uniwersalny, niż esperan-
to. Czy można zatem le-

piej promować swój region, niż 
przy pomocy muzyki właśnie? Ra-
czej nie. Z takiego założenia wyszła 
gmina Kolonowskie, wysyłając do 
czeskich Hranic swoje „artystycz-
ne produkty eksportowe” – Stowa-
rzyszenie Muzyczne „Colonnovska” 
oraz Janusza i Dominikę Żyłka. 

Występy obu zespołów to je-
den z elementów Hranickiego Lata 
Kulturalnego – dorocznej imprezy, 
w ramach której na rynku tego mia-
sta odbywają się koncerty zespołów 
i orkiestr, prezentujących różne ga-
tunki muzyczne. 

Nie byłoby jednak polskiego ak-
centu podczas trwania tego swoiste-
go festiwalu, gdyby nie fakt, iż Ko-
lonowskie, w ramach POWT CZ-PL 
2007-2013, już od ubiegłego roku 
realizuje projekt pod nazwą „Pro-
mocja walorów turystycznych Re-
gionu Hranicko i Doliny Małej Pan-
wi”. Ma on na celu przybliżenie 
mieszkańcom regionów przygra-
nicznych kultury sąsiadów oraz za-
poznanie ich z walorami turystycz-
nymi obu obszarów, a współfi nanso-
wany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach w ramach działania 3.2  / 
poddziałania  3.22 

Wspólna akcja kulturalna to nie 
pierwsze działanie tego typu. W grud-
niu ubiegłego roku hranicki rynek go-
ścił Orkiestrę Dętą Miasta i Gminy 

KULTURALNA PROMOCJA NA HRANICKIM RYNKU

Zawadzkie (drugiego po stronie pol-
skiej partnera projektu), natomiast 
w maju, w Kolonowskiem, odby-
ła się dwudniowa impreza, na której 
prezentował się m. in. zespół ludowy 
z Regionu Hranicko.

24 lipca Hranice przywitały go-
ści błękitnym niebem i słońcem, 
tylko sporadycznie przesłanianym 

przez chmury. Weekendową atmos-
ferę piątkowego popołudnia potę-
gowały dźwięki muzyki, płynącej 
z ustawionej na rynku sceny. Łagod-
ny wiatr unosił niósł ze sobą dźwię-
ki, które, odbijając się od pięknie 
odrestaurowanych, kolorowych ka-
mieniczek oraz kościoła, przyciąga-
ły zaciekawionych słuchaczy. 

Jako pierwsi wystąpili Janusz 
i Dominika Żyłka, prezentując ślą-
skie (i nie tylko) piosenki w nowo-
czesnych aranżacjach. Podczas go-
dzinnego występu wciągnęli wi-

dzów do wspólnej zabawy – pod 
sceną tańczyły dzieci, a siedzący na 
ławeczkach dorośli żywiołowo okla-
skiwali ojca i córkę. Stowarzyszenie 
Muzyczne „Colonnovska” – orkie-
stra dęta pod batutą Manfreda Janci-
ka, po przejęciu sceny, zagrała stan-
dardy muzyki poważnej i rozrywko-
wej.

Występy zespołów muzycznych 
to nie jedyny cel wizyty polskiej gru-
py w Czechach. W lipcowe popołu-
dnie spotkali się również koordyna-
torzy projektu. Omówiono postęp 
prac nad realizacją poszczególnych 
działań oraz uzgodniono kolejne. 
Wymieniono także uwagi dotyczące 
raportów okresowych, których spo-
rządzanie jest jednym z zadań koor-
dynatorów.

Już dziś wiadomo, że lipcowa 
akcja kulturalna będzie miała swój 
ciąg dalszy – we wrześniu na terenie 
gminy Kolonowskie gościć będzie 
grupa ok. 40 osób z Regionu Hranic-
ko. Grupa ta weźmie udział w gmin-
nych dożynkach, co ma stanowić 
kontynuację wymiany doświadczeń 
kulturalnych oraz dalszą promocję 
obu obszarów.

Aż chciałoby się powiedzieć – 
oby częściej i oby więcej! Nic bo-
wiem tak nie zbliża ludzi, jak muzy-
ka – język bardziej uniwersalny, niż 
esperanto.

Z okazji Święta Wojska Polskiego 
– najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 

dalszych sukcesów w pracy zawodowej 
i wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym 

wszystkim żołnierzom 
– w służbie czynnej i w stanie spoczynku – 

oraz ich Rodzinom
składają

We wtorkowe przedpołudnie od-
był się wyjazd do trójwymia-

rowego kina w Zabrzu na ,,Epokę 
lodowcową 3”. Większość uczestni-
ków była po raz pierwszy w takim 
kinie, więc bajka zrobiła na nich po-
dwójnie dobre wrażenie. Punktem 
stałym Akcji Letniej jest turniej pił-
ki nożnej, z którego bardzo cieszy-
li się chłopcy, gdyż mogli pochwalić 
się swoimi umiejętnościami sporto-
wymi. Tegoroczny odbył się na tere-
nie LZS-u w Staniszczach Wielkich. 
Mecze sędziowali: Pan Piotr Musioł, 
Pan Jerzy Prymas i Pan Marek Po-
tyka, któremu należą się dodatkowe 
podziękowania za przygotowanie bo-
iska. Po emocjonujących rozgryw-
kach złotymi medalami udekorowa-
no drużynę ze Staniszcz Wielkich. 

Turniej ringo odbył się tradycyj-
nie na placu przy Wiejskim Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjnym w Sta-
niszczach Małych. Rywalizacja zo-
stała rozegrana w pięciu katego-
riach. Zdobywcami złotych medali 
zostali: Dawid Hyla (kategoria I-III 
), Karolina Świątek (kategoria IV-
VI, dziewczyny), Marcel Bartodziej 
(kategoria IV-VI, chłopcy), Magda-
lena Loch (kategoria gimnazjum, 
dziewczyny) i Damian Bastek (ka-
tegoria gimnazjum, chłopcy ). Roz-
grywki sędziowała Pani Ewa Haj-
duk oraz Patryk Loch i Dawid Drzy-
motta. W tym roku Akcja letnia po-
szerzyła się o zajęcia plastyczne, 
a także zajęcia teatralne i taneczne, 
które były przygotowaniem  do wy-
stępu na festynie w Spóroku. Pomi-
mo tego, że było bardzo mało czasu 
i wiele pracy, dzieci i młodzież chęt-
nie uczęszczały na zajęcia po estynie 
robia nadal. Szczególną popularno-
scią cieszą się warszaty z tańca, co 
nie umknęło uwadze organizatorów 

i już zastanawiaja się, jak wykorzyt-
sac to w przyszłym roku.

Niestety Akcja Letnia powoli do-
biega końca, ale jej uczestnicy wie-
dzą, że czekają na nich jeszcze pewne 
atrakcje. W następnym tygodniu bę-
dzie organizowany wyjazd do Mul-
tikina, dyskoteka wraz z pokazem 
układów tanecznych, przedstawie-
nie przygotowanych scenek i insce-
nizacji do wierszy Jana Brzechwy, 
a także konkurs plastyczny, w któ-
rym dzieci zaprezentują przygotowa-
nymi przez siebie prace. Na zakoń-
czenie wakacyjnych zabaw organi-
zowane jest ofi cjalne podsumowanie, 
które odbędzie się 29.07 w Wiejskim 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym 
w Staniszczach Małych.

Katarzyna Spałek 
i Klaudyna Musiała

AKCJA LETNIA TRWA!

Akcja letnia organizowana na terenie gminy Kolonowskie 
nadal trwa i cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży. 

Służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. 
Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca.

Jan Paweł II

Wicestarosta 
Strzelecki

Waldemar Gaida

Przewodniczący 
Rady Powiatu

Henryk Bartoszek

Starosta 
Strzelecki 

Józef  Swaczyna

Zapraszamy na Dni Krośnicy
7, 8, 9 sierpnia
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE 
POWIATOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH

Inwestycja dofi nansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 

działanie 4.1 Promocja i informacja oraz z Budżetu Państwa.

Informujemy szanownych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, że z dniem 
01.07.2009 r. ruszył Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powia-
towym w Strzelcach Opolskich.
Udzielamy nieodpłatnych informacji w zakresie funduszy struktural-
nych, w tym możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z Narodo-
wej Strategii Spójności. Ponadto będą organizowane spotkania, szko-
lenia, konferencje dla potencjalnych benefi cjentów z obszaru powiatu. 
W zależności od potrzeb benefi cjentów informacje będą udzielane po-
przez:

kontakt osobisty• 
kontakt telefoniczny• 
kontakt korespondencyjny• 
kontakt drogą elektroniczną• 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Lokalnego Punktu Informacyj-
nego przy Starostwie Powiatowych w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jorda-
nowskiej 2. Siedziba mieści się w pokoju numer 7 na parterze Starostwa. Infor-
macji telefonicznych można uzyskać pod numerem (077) 44 01 705

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH INFORMACJI

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE 
POWIATOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH

Informuje o rozpoczynającym się cyklu spotkań kierowanych dla benefi -
cjentów chcących ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego.
Celem spotkań będzie przedstawienie procesu aplikowania o środki z pro-
gramu oraz wytycznych obowiązujących przy składaniu wniosków o do-
fi nansowanie. 
Spotkania będą odbywać się zgodnie z przyjętym harmonogramem naboru 
projektów na lata 2007-2013.
Więcej informacji na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl oraz u or-
ganizatora:
Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej 
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (0-77) 402 51 05, fax: (0-77) 402 51 15
e-mail: haus-opole@haus.pl 

Udział w spotkaniu bezpłatny!!!

Dok. ze str. 1

Sportowa impreza w Ostrawie miała 
iście olimpijska oprawę i atmosferę. 
Na uroczystym otwarciu zjawiło się 
tysiące kibiców, by podziwiać przy-
gotowany przez organizatorów pro-
gram artystyczny i oklaskiwać swo-
je drużyny. Zawody przygotowane 
zostały z dużym rozmachem, przez 
cały tydzień można było obserwo-
wać zmagania  strażaków w róż-
nych konkurencjach. Dodać nale-
ży, że rywalizacja przebiega na co-
raz wyższym poziomie, osiągane są 
coraz lepsze wyniki. Do walki o naj-
lepsze pozycje stają coraz inne dru-
żyny z państw nie uznawanych do-

Międzynarodowy sukces strażaków OSP Raszowa
tychczas za potęgi w sportach pożar-
niczych (Japonia Słowenia Czechy). 
Z pośród drużyn reprezentujących 
Polskę sekcja męska A zajęła osta-
tecznie najlepsze miejsce uzyskując 
tytuł złotego medalisty Olimpiady 
CTIF. Sekcja Kobieca B wywalczyła 
srebrne miejsce. W dotychczasowej 
historii OSP Raszowa, a także po-
wiatu strzeleckiego jest to najwięk-
sze osiągnięcie w sportach pożarni-
czych. Wysiłki strażaków obserwo-
wali zawsze wierni kibice OSP Ra-
szowa, a także obecni na trybunach 
byli starosta strzelecki Józef Swa-
czyna oraz Komendant Państwowej 

Straży Pożarnej w Strzelcach Opol-
skich bryg. Stefan Szłapa.

Wyjazd na zawody wymagał wie-
lu przygotowań i wysiłku, a także 
nakładów fi nansowych, m. in. Staro-
stwo Powiatowe w Strzelcach Opol-
skich wraz z Urzędem Miejskim 
w Leśnicy sfi nansowało pobyt tre-
nerów raszowskich sekcji. Wszyst-
kim sponsorom, darczyńcom i kibi-
com OSP Raszowa pragnie wyrazić 
wielką wdzięczność za okazaną po-
moc, przychylność i sympatię.

Ze strażackim pozdrowieniem  
 Rajmund Murlowski

Dok. ze str. 1

Przeterminowane leki to odpady nie-
bezpieczne – na pewno nie powinny 
trafi ć ani do kubła na śmieci, ani do 
toalety. Nie wolno ich spalać, zako-
pywać w lesie czy na własnej dział-
ce, ani wyrzucać gdziekolwiek, na-
wet na składowisko śmieci. Leki – 
ze względu na swój skład chemicz-
ny – mogą stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi i dla środowi-
ska, dlatego powinny trafi ć do fi rm 
zajmujących się ich utylizacją, przy 
czym oczywiste jest, że nikt z nas 
nie będzie szukał takich fi rm na wła-
sną rękę. 

W Zawadzkiem z niezużytymi 
lekami nie ma żadnych problemów. 
W aptece „Dworcowej” od dwóch 
lat mniej więcej stoi pojemnik, do 
którego wrzucić można niepotrzeb-
ne już medykamenty. Podobnie jest 
w aptece „Nowa”. - To zasługa na-
szego Urzędu Miejskiego, który 
uporządkował  sytuację w całej gmi-
nie – słyszę. - Można przynieść do 
nas przeterminowane leki w wo-
reczkach plastikowych, już bez opa-
kowań - przyjmujemy wszystkie. 

- Mamy pięć punktów aptecz-
nych w gminie – mówi Karol Klu-
ba z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej w zawadczańskim Urzędzie 
Miasta i Gminy. - W każdym znaj-
duje się pojemnik na niepotrzeb-
ne lekarstwa. Firma, z którą mamy 
podpisaną umowę, odbiera je dwa 
razy w roku, a koszty w całości po-
nosi gmina: wynoszą1012 złotych 
rocznie (ze wszystkich punktów).

Gdy pytam, co można w gminie 
zrobić z niepotrzebnym lub uszko-
dzonym termometrem rtęciowym, 
których w aptekach się nie przyj-
muje – Karol Kluba odpowiada bez 
chwili wahania: wyrzucić do mobil-
nego kontenera na odpady niebez-
pieczne (terminy zbiórki: 19 paź-
dziernika – Zawadzkie, 20 paździer-
nika – Żędowice, 21 października – 
Kielcza).

Również w Kolonowskiem od-
dawanie niepotrzebnych czy prze-
terminowanych leków praktykowa-

ne jest od dwóch lat: można wrzu-
cać je do pojemnika ustawionego 
tuż przy wejściu do budynku przy-
chodni, w którym mieści się apte-
ka. 

Pani Urszula Korossy z apte-
ki „Prywatnej” w Ujeździe od 10 
lat ma podpisaną umowę z Pogoto-
wiem Sanitarno-Epidemiologicz-
nym w Bielsku-Białej na odbiera-
nie wszelkiego rodzaju przetermino-
wanych medykamentów i sama po-
krywa koszty tej umowy – za jeden 
odbiór płaci około 100 złotych, czy-
li rocznie – dwa razy więcej. - Ter-
miny ich ważności upływają także 
w aptekach, nie tylko w domu. Jed-
nak mieszkańcy przynoszą je do nas 
sporadycznie – i to zarówno leki, jak 
i suplementy diety. 

A termometry rtęciowe? Zosta-
ły wycofane z obrotu, ale w niejed-
nym domu zapewne jeszcze są uży-
wane. Pani Urszula nie przypomina 
sobie, by ktoś pytał, czy może w ap-
tece go oddać. 

Na podobnych jak w Ujeździe za-
sadach zbiórka przeterminowanych 
medykamentów prowadzona jest 
w aptece „Wademekum” w Izbic-
ku. Pani Ewa Trzmiel ma podpisaną 
umowę z fi rmą, która dwa-trzy ra-
zy w roku przyjeżdża po te odpady. 
Koszty – kilkaset złotych w ciągu 
roku – pokrywane są przez właści-
cielkę apteki i zależą od ilości uzbie-
ranych kilogramów. - Od lat prowa-
dzimy zbiórkę przeterminowanych 
leków – mówi Ewa Trzmiel z apteki 
„Wademekum”. - Mieszkańcy mo-
gą przynieść tu też termometry rtę-
ciowe, choć wcześniej przyjmowa-
no same lekarstwa. 

Natomiast w Jemielnicy, gdzie 
funkcjonuje apteka o tej samej na-
zwie - „Wademekum” - do utylizacji 
oddaje się tylko medykamenty po-
chodzące z apteki; nie prowadzi się 
zbiórki z domowych apteczek.

A gdyby zgłosił się ktoś, kto ma 
lek nie tylko nieprzeterminowany, 
ale nawet w nieotwartym opakowa-
niu?

Nie mogę tego przyjąć – mó-
wi Ewa Kotuła. - Byłoby to za du-
że ryzyko, bo nie mam żadnej gwa-
rancji, że lek był prawidłowo prze-
chowywany: w odpowiedniej tem-
peraturze i w odpowiednim miejscu, 
choćby nawet osoby, które go przy-
noszą, zapewniały o tym solennie. 
Dając pacjentowi lek, muszę być 
w 100 procentach pewna, że był 
przechowywany właściwie: warunki 
w aptekach są bardzo rygorystycz-
nie przestrzegane. Nie mam prawa 
przyjąć leku pełnowartościowego 
nawet po 20 minutach od chwili je-
go sprzedaży. 

W aptece „Pod Lipami” w Le-
śnicy zbiórki niepotrzebnych leków  
nie prowadzi się już, choć kiedyś 
było inaczej, ale...

Było ich tak dużo, że stanowi-
ło to dla naszej placówki zbyt du-
że obciążenie fi nansowe – kilkaset 
złotych jednorazowo – mówi Ma-
ria Kowalska. - Natomiast gdyby-
śmy mieli podpisaną umowę z gmi-
ną i gdyby to urząd pokrywał wydat-
ki związane ze zbiórką i późniejszą 
utylizacją, moglibyśmy przyjmować 
niezużyte czy przeterminowane le-
karstwa z domowych apteczek.

Gdy pytam o specjalne pojem-
niki w kilku strzeleckich aptekach, 
słyszę jedno: ta sprawa jest nieroz-
wiązana od lat. 

Krystyna Kalina z apteki „Pod 
Ratuszem” twierdzi, że występowa-
ła do Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach opolskich niejeden raz. Ostat-
nio rok temu. Nie ma reakcji, na-
wet na telefon miesiąc temu do 
referatu ochrony środowiska. - Pisa-
łam, że jestem w stanie udostępnić 
miejsce do składowania przynoszo-
nych przez mieszkańców medyka-
mentów; co chwilę ktoś zgłasza się 
z lekami, ale przecież mamy swoje 
środki do utylizacji, i jest tego wy-
starczająco dużo. Dlaczego  jeszcze 
dodatkowo mam się obciążać kosz-
tami? – pyta.

M. Górka

Leki do apteki?

Spotkanie odbędzie się dnia 22 września 2009 r. o godz. 16:00
w sali narad (II piętro) Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2

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

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

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji nale-

ży się na dziecko w wieku:

do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepeł-• 

nosprawności,

od 16 do 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o umiarkowa-• 

nym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od 

wysokości dochodów na osobę w rodzinie. Zależy wy-

łącznie od stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej. Oso-

by uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego:

niepełnosprawne dziecko,• 

osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 lat, • 

posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności,

osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 lat, • 

jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu nie-

pełnosprawności, pod warunkiem, że niepełno-

sprawność powstała do ukończenia 21 roku życia,

osoba, która ukończyła 75 lat.• 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej • 

całodobowe utrzymanie fi nansowanej częściowo 

lub całkowicie z budżetu państwa

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.• 

Wniosek na zasiłek pielęgnacyjny składa się we 

właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne otrzymuje rodzina, 

w której dochód na osobę w roku kalendarzowym po-

przedzającym okres zasiłkowy nie przekroczył okre-

ślonej kwoty. Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo 

opiekunowi faktycznemu jeśli nie podejmują lub rezy-

gnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w ce-

lu sprawowania opieki nad dzieckiem. Aby otrzymać 

świadczenie pielęgnacyjne należy posiadać:

orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskaza-• 

niem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy in-

nej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli-

wością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w jego leczeniu, rehabilitacji i edukacji,

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.• 

Ulgi w PKP i PKS Dokumenty poświadczające uprawnienia

100% ulgi w PKP na podstawie biletów jednorazowych:
- dzieci w wieku do 4 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka

100% ulgi przy przejazdach PKS w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie 
biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania 
przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

dokument stwierdzający wiek dziecka

do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kole-
jowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych jest uprawniony 
przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie 
niezdolnej do samodzielnej egzystencji (posiadającej ważne orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej).

dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego  w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - jeden z dokumentów osoby niezdolnej 
do samodzielnej egzystencji (posiadającej ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy in-
walidzkiej) dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa-przewodnika jeden z dokumentów  osoby 
niewidomej.

do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejo-
wego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do ukończenia I. 
24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do 
ukończenia 26 roku życia) - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcz-
nych imiennych .

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca po-
bytu do: przedszkola, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki 
oświatowo- wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego , ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. 

 jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem -  na II. 
podstawie biletów jednorazowych.

I.
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej ( innej placówki o charakterze oświatowym):
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
-  legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej w punkcie 2).

2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły:
-  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. Inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ,
-  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
-  wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą 
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

UWAGA! Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych , albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabili-
tacyjne dodatkowo oprócz w/w dokumentów wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające: miejsce i termin badania, leczenia, 
konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej, odpowiednio w drodze 
powrotnej, potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp. 

II. dla jednego z rodziców lub opiekuna dzieci: 
1)  w/w dokumenty dziecka jeżeli przejazd jest odbywana wraz z dzieckiem
2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-
wychowawczą  lub zaświadczenie (zawiadomienie skierowanie) określające odpowiednio: termin i miejsce badania leczenia, konsultacji, zajęć 
rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej, odpowiednio w drodze powrotnej, po-
twierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp. - jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i eks-
presowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmażonkowie na których są 
pobierane zasiłki rodzinne.

Zaświadczenia wydawane przez:
terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;1) 
regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”;2) 
Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”3) 
Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”4) 
Wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;5) 
Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”;6) 
Oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych;7) 
Zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Ofi cerów Rezerwy Wojska Polskiego8) 
Okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;9) 
Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli;10) 
Komisje Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki11) 
Zarządy wojewódzkie związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;12) 
Oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego;13) 
Terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej14) 

UWAGA! dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdza-
jącym tożsamość.

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowe-
go w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej - na podstawie 
biletów jednorazowych są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 
(posiadające ważne orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
nie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej).

Dla osób z punktu 3 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenia do I grupy inwalidów,1) 
wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej MSWiA, stwierdzającej zaliczenie do I grupy inwali-2) 
dów,
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji,3) 
zaświadczenie ZUS stwierdzające wyrokiem sądu zaliczenie do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,4) 
wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,5) 
wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,6) 
zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów,7) 
legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,8) 
legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,9) 
legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ ( w powiecie 10) 
strzeleckim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

UWAGA! Dokumenty wymienione w pkt. 1-7 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Do ulgi 37%  przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kole-
jowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej 
niż zwykła na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji ( posiadające ważne orzeczenia o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej).

Jak wyżej.

Do ulgi 37%  przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kole-
jowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych 
imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne 
do samodzielnej egzystencji

Punkty od 1-10 - stwierdzające  niezdolność do pracy, inwalidztwo albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do • 

emerytury ( uposażenia w stanie spoczynku), ren-

ty (inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy lub 

szkoleniowej), renty socjalnej, zasiłku stałego, za-

siłku przedemerytalnego, świadczenia przedeme-

rytalnego,

Osoba wymagająca opieki:• 

pozostaje w związku małżeńskim, –
została umieszczona w rodzinie zastępczej al- –
bo w związku koniecznością kształcenia, re-

walidacji lub rehabilitacji, w placówce zapew-

niającej całodobową opiekę co najmniej przez 

5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opie-

ki zdrowotnej,

Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniej-• 

szej emerytury na to dziecko,

Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku • 

do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw-

czego albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub 

na inne dziecko w rodzinie.

W/w świadczenia wypłaca właściwy Ośrodek Po-

mocy Społecznej. 

Ulgi na przejazdy 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów  środka-
mi publicznego transportu zbiorowego kolejowego 
przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych ka-
tegoriach pociągów i na podstawie określonych ro-
dzajów biletów. 

Osoba uprawniona do o ulgowego przejazdu 

w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzy-

stająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uisz-

czenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między 

należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należ-

nością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Przepisów 

o ulgowych przejazdach środkami publicznego trans-

portu zbiorowego nie stosuje się do pasażerów odby-

wających podróż pociągami EuroCity i InterCity w ko-

munikacji międzynarodowej oraz pasażerów w komu-

nikacji autobusowej ekspresowej.

MINIINFORMATOR DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (6) Podstawowe ulgi i uprawnienia
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KORPUS OFICERÓW
Rozkazem Personalnym Komendanta 
Głównego Policji
• Mł.insp. Mirosław Kutynia  

Rozkazem Personalnym Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
• Kom. Krzysztof Łyżwa     

KORPUS ASPIRANTÓW
kolejny stopień w korpusie aspirantów:
Rozkazem Personalnym Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
• Asp.szt. Dariusz Mazurek 
• St. asp. Artur Dubiel
• St. asp. Roman Konior
• St. asp. Krzysztof Kordek
• St. asp. Marcin Puszczewicz
• St. asp. Waldemar Tinelt
• Asp. Przemysław Bariasz
• Asp. Grzegorz Czaus
• Asp. Roman Gadomski
• Asp. Iwona Górecka
• Asp. Przemysław Kubisz
• Asp. Marek Mańka
• Asp. Andrzej Szymszon
• Asp. Dariusz Wrona

pierwszy stopień w korpusie aspirantów: 
Rozkazem Personalnym Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
• Mł. asp. Aleksander Barszczewski

Tradycyjnie już ofi cjalna powiatowa 
uroczystość z tej okazji odbywa się 
w siedzibie Starostwa Powiatowe-

• Mł. asp. Przemysław Brykowski
• Mł. asp. Tomasz Cieślicki   
• Ml.asp. Rafał Domeredzki
• Mł. asp. Mariusz Gałas   
• Mł. asp. Aleksandra Garstecka
• Mł. asp. Mirosław Kulwicki  
• Mł. asp. Piotr Malczak    
• Mł. asp. Tomasz Malczak 
• Mł. asp. Bartłomiej Martuszewski
• Mł. asp. Grzegorz Nemś
• Mł. asp. Stefan Piwowarek
• Mł. asp. Grzegorz Płatek
• Mł. asp. Dariusz Popanda
• Mł. asp. Roman Rusin

KORPUS PODOFICERÓW
kolejny stopień w korpusie podofi cerów
Rozkazem Personalnym Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
• Sierż. szt. Marcin Kwiatkowski
• St. sierż. Jarosław Galus
• St. sierż. Marcin Karwacki
• St. sierż. Andrzej Koteluk
• St. sierż. Mariusz Łotocki

Rozkazem Personalnym Komendanta 
Powiatowego Policji  w Strzelcach Opolskich
• St. post. Marcin Bielecki     
• St. post. Rafał Gruszka   
• St. post. Katarzyna Nowak 
• St. post. Joanna Tomczuk  
• St. post. Tomasz Wojs

Mianowani na wyższe stopnie służbowe

Wyróżnienia, awanseŚwięto 
Policji

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał st. asp. Roman Konior, 
Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” asp. Marek Mańka, 
a podkom. Sławomir Nowak - Medal za Długoletnią Służbę 
Nagrodę Starosty Strzeleckiego zdobył w tym roku st. sierż. 
Edward Dramski, który w ogólnopolskim konkursie „Policjant Ruchu 
Drogowego 2009”  zdobył III miejsce.
Ponad 40 policjantów otrzymało również mianowania na wyższe 
stopnie służbowe (listę publikujemy poniżej).

Kmendant wojewódzki nadinsp. Bogdan Klimek 
wręcza akty mianowania w korpusie aspiranckim

Akty mianowania w korpusie podofi cerskim 
odbierają awansowani funkcjonariusze

Sierż. szt. Edward Dramski 
odbiera z rąk Starosty 
Józefa Swaczyny 
i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Henryka Bartoszka 
nagrodę Starosty Strzeleckiego

go. Nie inaczej było tym razem. 29 lipca 
w Strzelcach Opolskich swój wielki dzień 
świętowali funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji, dokładnie  5 dni po przy-
padającej w bieżącym roku 90. rocznicy po-
wołania w Polsce Policji Państwowej.

Zanim jednak zebrano się w sali narad – 
święto rozpoczęło się mszą św. w intencji 
policjantów, pracowników KPP i ich rodzin, 
odprawioną w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich. 

Potem dopiero przyszedł czas, kiedy ko-
mendant wojewódzki policji, nadinspektor 
Bogdan Klimek, w obecności władz samo-
rządów naszego powiatu wręczał odznacze-
nia i awanse strzeleckim funkcjonariuszom. 


