
21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji wszystkim osobom związanym z tą trudną pracą, wymagającą poświęcenia, 

ale też wrażliwości, empatii i ciepła składamy najserdeczniejsze podziękowania. 
To Wy stanowicie jeden z najmocniejszych filarów w służbie społeczeństwu.

Oby zawsze Państwo mogli liczyć na zrozumienie, na szacunek i wdzięczność za wysiłek 
i trud włożony w pomoc i wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Składamy również życzenia wszelkiej pomyślności, 
szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego
Waldemar Gaida  

Przewodniczący Rady Powiatu 
Henryk Bartoszek 

Konkursy trwają! 
Nagrody 

– w sam raz na Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra! 

Do wygrania:
 

trzy kosze tradycyjnych wędlin 
ufundowane 

przez strzeleckich producentów – każdy o wartości 100 złotych 
fajerwerki 

(dopuszczone do użytku w krajach UE wraz z instruktażem) 
– o wartości 500 zł!

Szczegóły na stronie 8
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	 Już	na	dniach	ogłoszona	zostanie	kolejna	edycja	konkursu	na	Najlepszy	Produkt	
Powiatu	Strzeleckiego	2013!
	 Wystarczy	wypełnić	 formularz	 zgłoszeniowy	dostępny	na	 stronie	www.powiat-
strzelecki.pl		i	zupełnie	bezpłatnie	wziąć	udział	w	konkursie.	Na	etapie	prezentowania	
zgłoszonych	produktów	i	usług	otrzymują	Państwo	darmową	reklamę	w	naszym	dwu-
tygodniku	„Powiat	Strzelecki”,	a	zwycięzcy	w	każdej	z	4	kategorii	oprócz	tytułu	Naj-
lepszego	Produktu	Roku	2013	Powiatu	Strzeleckiego	otrzymują	reklamę outdoorową!	

ZGŁOSZENIA:
w	siedzibie	Starostwa	Powiatowego	w	Strzelcach	Opolskich	-	ul.	Jordanowska	2	

INFORMACJE:	
77	4401713	lub	na	pp@powiatstrzelecki.pl

SZANOWNI		PRZEDSIĘBIORCY	
z		POWIATU		STRZELECKIEGO!

Burmistrz	Strzelec	Opolskich	i	Starosta	Powiatu	Strzeleckiego	zapraszają	wszystkich	
mieszkańców	na	uroczyste	obchody	Święta	Niepodległości.
godz.	8.45	–	zbiórka	uczestników	przed	ratuszem
godz.	8.50	–	przemarsz	pocztów	sztandarowych	i	gości	do	kościoła	pw.	św.	Wawrzyńca
godz.	9.00	–	uroczysta	msza	św.
godz.	10.15	–	złożenie	kwiatów	pod	pomnikiem	Ofiarom	Wojen	i	Przemocy
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	 Budżet	 państwa	 w	 ramach	 Naro-
dowego	 Programu	 Przebudowy	 Dróg	
Lokalnych,	 czyli	 „schetynówek”,	miał	
przeznaczać	w	latach	2013-2015	po	1	mld	
zł	każdego	roku	na	budowę	i	remonty	dróg	
lokalnych.	Do	 2015	 r.	 II	 etap	 programu	
miał	objąć	niemal	7	 tys.	km	dróg.	Plany	
jednak	 pozostaną	 na	 papierze.	W	przy-
szłym	 roku	 na	 drogi	 lokalne	 pieniędzy	
będzie	znacznie	mniej	–	tylko	250	mln	zł,	
zamiast	750	milionów.	W	efekcie	w	roku	
2014	samorządy	wyremontują	w	ramach	
programu	 „schetynówek”	 600	 km	 dróg	
lokalnych,	 czyli	 cztery	 razy	mniej	 niż	
zakładano.		
Efekty	już	widać	w	poszczególnych	woje-
wództwach	–	protesty	słychać	zewsząd,	bo	
żaden	z	regionów	nie	będzie	mógł	liczyć	na	
to,	że	ambitne	plany	zostaną	zrealizowane.	
Apetyty	były	duże,	bo	to	jedyny	program,	
w	którym	dofinansowanie	 do	 inwestycji	
drogowych	wynosiło	50	procent.
	 31	 października	 br.	Opolski	Urząd	
Wojewódzki	 poinformował	 wszystkie	
samorządy,	 które	 złożyły	 swoje	wnioski	
o	 dofinansowanie	 projektów	w	 ramach	

Zamiast	dwóch	„schetynówek”	
-	tylko	jedna	w	przyszłym	roku

	 Skoro	od	2011	roku	trwa	współpraca	
(umowy	podpisywane	 są	 co	 roku)	 gmin	
powiatu	 kluczborskiego,	 samorządu	 po-
wiatowego	 i	 PKS	Kluczbork	w	 zakresie	
organizacji	transportu	publicznego,	to	znak,	
że	to	się	sprawdza.	Podobne	rozwiązanie,	
choć	na	nieco	mniejszą	skalę,	wprowadzo-
no	w	powiecie	głubczyckim.	
	 Dlaczego	by	więc	 tych	doświadczeń	
nie	wykorzystać	na	terenie	powiatu	strze-
leckiego?
	 Z	 taką	 inicjatywą	wystąpił	 starosta	
Józefa	 Swaczyny,	 organizując	 spotkanie	
z	samorządowcami	gmin.	Nie	opierało	się	
ono	na	 teoretycznych	 dywagacjach,	 a	 na	
wnioskach	płynących	z	praktyki.
Po	co	w	ogóle	o	tym	rozmawiać?	Wiadomo	
przecież,	że	komunikacja	to	domena	firm	
przewozowych,	a	nie	samorządów.	

Jak	to	się	robi	w	Kluczborku?

dok. na str. 4

	 W	październiku	Ministerstwo	Finan-
sów	poinformowało	wszystkie	samorządy	
o	wysokości	subwencji	z	budżetu	państwa	
na	przyszły	rok.	Nie	jest	to	dobra	wiado-
mość	dla	gmin	i	powiatów	–	pieniędzy	z	
budżetu	będzie	mniej.
Oznacza	to	również,	że	i	na	oświatę	będzie	
mniej	pieniędzy	niż	w	roku	2013.	
-	 Faktem	 jest,	 że	 zmniejszyła	 się	 liczba	
uczniów	w	naszych	szkołach,	co	ma	bezpo-
średnie	przełożenie	na	wysokość	subwen-
cji	oświatowej	na	kolejny	rok.	W	dodatku	
na	 dzień	 30	września	w	Młodzieżowym	
Ośrodku	Wychowawczym	w	Leśnicy	nie	
osiągnęliśmy	 zakładanej	 liczby	wycho-
wanek	 -	mówi	wicestarosta	Waldemar	
Gaida.	–	Jeśli	jednak	do	końca	grudnia	br.	
wzrośnie	tam	ilość	oddziałów,	a	co	za	tym	
idzie	–	liczba	wychowanek,	do	36	lub	48,	
będziemy	się	starać,	do	czego	mamy	pra-
wo,	o	zwiększenie	subwencji	oświatowej	w	
trakcie	trwania	roku	budżetowego.	Kwota	
wstępna	subwencji,	a	o	tej	mówimy	w	tej	
chwili,	jest	wprawdzie	niższa	w	stosunku	

do	ubiegłego	 roku	o	ok.	 900	 tysięcy,	 co	
mimo	wszystko	 nie	 oznacza,	 że	 Powiat	
Strzelecki	się	pod	tym	względem	nie	zbi-
lansuje.	Jestem	przekonany,	że	ostateczna	
subwencja	wzrośnie	o	ok.	400-500	tysięcy.	
W	 tej	 chwili	 bowiem	 sytuacja	wygląda	
tak:	mamy	wystarczającą	 ilość	wskazań	
wydanych	przez	ORE	do	umieszczenia	w	
MOW	dziewcząt,	by	osiągnąć	zakładane	
plany.	Ale	w	praktyce	trafia	tu	ich	znacz-
nie	mniej.	Powód?	Policja	nie	ma	nakazu	
ich	doprowadzenia.	Mija	więc	termin	30	
dni	(w	takim	okresie	wskazania	ORE	jest	
ważne),	po	czym	sytuacja	się	zmienia	–	na	
miejsce	dziewczyny,	która	miała	rozpocząć	
naukę	w	MOW,	powinna	wejść	kolejna	z	
listy.	Jeśli	tej	policja	nie	doprowadzi	w	cią-
gu	30	dni	–	sytuacja	się	powtórzy.	Liczymy	
jednak	na	to,	że	do	końca	grudnia	br.	do	
MOW	trafią	wszystkie	dziewczęta,	zgodnie	
ze	wskazaniami	ORE,	co	będzie	podstawą	
dla	Powiatu	Strzeleckiego	o	wystąpienie	o	
zwiększenie	subwencji	oświatowej.

„NPPDL	Etap	 II	Bezpieczeństwo	–	Do-
stępność	 –	 Rozwój”,	 że	 na	 realizację	
programu	w	województwie	w	roku	2014	
przypadła	kwota	zaledwie	10,12	mln	zł.	
Pojawiła	się	również	i	piśmie	informacja,	
że	„gminy	i	powiaty	mogą	otrzymać	dofi-
nansowanie	dla	1	zadania”.
	 Tego	samego	dnia	opublikowana	zo-
stała	wstępna	lista	rankingowa	wniosków	

Mniej	na	oświatę	w	2014	roku

złożonych	od	dofinansowanie	w	roku	2014.
	 Na	 liście	 znalazły	 się	 dwa	 projekty	
złożone	przez	Powiat	Strzelecki	–	jeden	na	
4	miejscu,	drugi	na	12.	Jednak	–	wobec	tak	
znacznego	obcięcia	środków	przez	rząd	–	
nie	ma	co	liczyć	na	realizację	obu	zadań.	
Tak	więc	jedynie	zadanie	pn.	„Przebudowa	
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O przyszłości transportu publicznego
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Porządek ostatniej sesji Rady Powiatu 
był obszerny - 30 października br. obra-
dy trwały blisko cztery godziny. Zaczęły 
się jednak od podziękowań starosty 
złożonych na ręce burmistrza Leśnicy. 

 Starosta Józef Swaczyna: –	Powiat	
Strzelecki	od	lat	współpracuje	z	gminami	
w	 zakresie	wspólnych	 inwestycji.	 Są	 to	
kwoty	50,	100,	czasem	200	tys.	zł.	Dziś	
chcieliśmy	 szczególnie	 podziękować	 sa-
morządowi	Leśnicy	–	panu	Burmistrzowi	
i	panu	Przewodniczącemu	Rady	za	tego-
roczną	 pomoc.	Wspólnymi	 siłami	 udało	
się	uruchomić	Młodzieżowy	Ośrodek	Wy-
chowawczy	w	Leśnicy,	co	było	konieczne,	
aby	uchronić	SOSW	przed	 likwidacją	w	
perspektywie	 najbliższych	 lat.	 Chcieli-
śmy	 ratować	70	miejsc	pracy.	SOSW	to	
największy	pracodawca	w	gminie	Leśnica.	
Koszt	funkcjonowania	MOW	od	września	
do	grudnia	to	800	tys.	zł.	Do	tej	placówki	
co	chwilę	dopływa	nowa	młodzież.	Ale	bez	
pożyczki	w	kwocie	375	tys.	zł	udzielonej	
przez	 gminę	Leśnica	 naszemu	 samorzą-
dowi,	 to	 by	 się	 nie	 udało.	To	 pożyczka		
niskooprocentowana,	 w	 2014	 i	 2015	
spłacać	 będziemy	 symboliczne	 kwoty,	
dopiero	w	2016	r.	spłacimy	większą	kwotę.	
Chciałem	również	podziękować	za	wspól-
ne	 inwestycje	 drogowe.	Wykonujemy	
ścieżkę	rowerową	w	stronę	Zdzieszowic,	
czego	od	wielu	lat	oczekiwali	mieszkańcy	
Leśnicy	dojeżdżający	do	pracy	w	Zakła-
dach	Koksowniczych.	Gmina	dołożyła	do	
tej	inwestycji	kwotę	400	tys.	zł.	Ponadto	
z	pieniędzy	samorządu	leśnickiego	został	
wybudowany	 parking	 przed	 przedszko-
lem	przy	 drodze	 powiatowej.	Burmistrz	
Jastrzembski	 kontynuuje	 dzieło	 swego	
poprzednika,	który	bardzo	nas	wspomagał	
w	inwestycjach.	W	imieniu	Rady	i	Zarządu	
Powiatu	składamy	serdeczne	podziękowa-
nia.	
 Burmistrz Łukasz Jastrzębski: –	
Tu	nie	chodzi	o	prześciganie	się	między	
sobą,	 kto	 da	więcej.	 Każdy	ma	 swoje	
możliwości	i	potrzeby.	Starosta	walczy	o	
to,	by	powiat	był	 silny	gminami,	byśmy	
razem	tworzyli	wspólnotę	samorządową.	
Pomagając	sobie,	możemy	wiele	zyskać.	
Ścieżka	 rowerowa	 od	 lat	 była	 tematem	
nie	 do	 załatwienia.	Ostatecznie,	 dzięki	
woli	 powiatu	 i	 chęci	współfinansowania	
zadania,	 już	 trzy	 czwarte	 ścieżki	w	 tym	
roku	 będzie	wykonane.	 Proszę	w	 tym	
miejscu	 radnych,	 abyście	 przychylili	
się	 do	 tego,	 by	 tę	 ścieżkę	 zakończyć	w	
przyszłym	 roku.	Wspólnie	 ze	 starostą	
walczymy	o	to,	by	i	Zakłady	Koksownicze	
dorzuciły	swoją	cegiełkę,	bo	korzystają	z	
tej	 ścieżki	 pracownicy	 tego	 zakładu.	W	
tym	 roku	pojawił	 się	 temat	 krytycznego	
stanu	 co	 do	 prognoz	 funkcjonowania	
SOSW.	Starosta	zwrócił	się	o	pomoc,	bo	
samorząd	powiatowy	sam	by	tego	ciężaru	
nie	udźwignął	w	perspektywie	końcówki	
roku	2013.	Nie	było	możliwości	udziele-
nia	 nieoprocentowanej	 pożyczki.	 SOSW	
to	jeden	z	większych	zakładów	w	naszej	
gminie.	Tu	nie	chodzi	tylko	o	osoby	tam	
zatrudnione,	 ale	 i	 ich	 rodziny.	Widzimy	
ogromną	 potrzebę	wsparcia	 powiatu	w	
zakresie	walki	o	szkołę,	o	miejsca	pracy.	
Co	do	projektu	Góra	św.	Anny	–	wczoraj	
obudziliśmy	się	w	nowych	realiach	poli-
tycznych	w	województwie,	w	pustce.	Oby	
ta	 pustka	 nie	wpływała	 negatywnie	 na	
projekt	kluczowy	Góra	św.	Anny	w	ramach	
Programu	Regionalnego	Województwa	na	
kolejne	 lata.	Mówimy	o	 kilkudziesięciu	
milionach	 złotych,	 które	mają	 trafić	 na	
ten	 teren.	Walczymy	 z	 panem	 starostą,	
by	w	 ramach	 tego	projektu	zmodernizo-
wać	 powiatową	 infrastrukturę	 drogową.	
Wszystkie	drogi	prowadzące	na	Górę	św.	
Anny	 to	 drogi	 powiatowe.	 Pojawiły	 się	
nowe	możliwości	–	może	w	ramach	subre-
gionu	kędzierzyńsko-kozielskiego	też	coś	
ruszy	z	drogami.	Ale	na	to	musimy	jeszcze	
poczekać.	Szanowni	państwo,	otrzymane	
podziękowania	 przekażę	 na	 sesji	 Rady	
Miejskiej	w	Leśnicy,	ponieważ	jest	to	też	
ogromna	zasługa	organu	uchwałodawcze-
go.	

	 Następny	 punkt	 porządku	 obrad	 to	
Informacja	Ośrodka	Doradztwa	Rolni-

Sesja	Rady	Powiatu
czego	i	Izby	Rolniczej	o	stanie	rolnictwa	
w	powiecie	strzeleckim,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	szkód	łowieckich	i	stanu	
rowów	melioracyjnych.	
 Dyrektor ODR w Łosiowie Hen-
ryk Zamojski	 poinformował,	 że	 w	
ujęciu	 jakościowym	Powiat	 Strzelecki	
plasuje	się	w	środku	stawki	powiatów	w	
regionie.	ODR	przekazał	radny	obszerną	
informację	 nt.	 podejmowanych	 przez	
Ośrodek	 działań.	 -	Ograniczają	 nas	 je-
dynie	 zasoby	kadrowe	oraz	możliwości	
finansowe	-	mówił.	-	Dobrze	układa	nam	
się	współpraca	z	włodarzami	gmin	oraz	ze	
starostą.	Wszystkie	instytucje	obsługujące	
teren	powiatu:	Izba	Rolnicza,	Powiatowy	
Inspektorat	Ochrony	Roślin	 i	 Nasien-
nictwa,	 Powiatowy	Lekarz	Weterynarii	
starają	 się	 być	 jak	 najbliżej	 problemów	
rolnictwa.	Chciałbym	skupić	się	na	tym,	
co	nas	czeka	w	nowym	rozdaniu	PROW	
na	 lata	 2014-2020.	Unia	 coraz	 bardziej	
będzie	narzucać	pewne	kwestie	dotyczące	
przestrzegania	 kodeksu	 dobrej	 praktyki	
rolniczej,	 integrowania	 ochrony	 roślin,	
zdrowego	żywienia	zwierząt.	Będzie	się	
to	wiązało	z	większą	kontrolą,	ściślejszą	
dokumentacją.	Ze	 swej	 strony	deklaruję	
pomoc	 rolnikom.	Wiele	 inicjatyw	 reali-
zujemy	z	Izbą	Rolniczą.	Dopłaty	obsza-
rowe	do	produkcji	 będą	 się	 zmniejszać,	
pieniądze	będą	nakierowane	na	inne	sfery.	
To	osłabi	naszą	pozycję	w	konkurencji	z	
silnymi	rolniczo	państwami.	Nam	zależy	
na	 tym,	 by	 docenić	 pracę	 rolników.	Bo	
każde	państwo,	które	ma	dość	żywności,	
strategicznie	jest	mocnym	państwem.	Naj-
lepszym	dowodem	na	to	jest	zwiększający	
się	eksport	produktów	z	Polski	do	innych	
krajów.	Ale	są	też	pewne	regulacje,	które	
skutkują	 zmniejszeniem	miejsc	 pracy.	
Dlatego	uważam,	że	lobbing	rolniczy	po-
winien	być	silniejszy.	Zawsze	spotykamy	
się	 na	 corocznych	 podsumowaniach,	w	
tym	 roku	 odbędą	 się	 one	w	Kadłubie.	
Liczę	 również	w	 tym	 roku	na	obecność	
włodarzy	gmin	i	starosty,	aby	złożyć	po-
dziękowania	rolnikom.	Chciałbym	życzyć	
państwu	powodzenia,	bo	przyszły	rok	bę-
dzie	bardzo	trudny.	Wszystkie	procedury	
wiążące	się	z	akredytacją	są	długotrwałe.	
Mimo	wszystko	jestem	optymistą	i	liczę,	
że	 polskie	 rolnictwo	 będzie	 się	 nadal	
rozwijało.	
 Radny Franciszek Łupak: –	Wiele	
żywności	idzie	na	eksport,	ale	też	słyszy-
my	zarzuty	dotyczące	dokumentacji	czy	
higieny.	Można	by	wysunąć	wniosek,	że	
ta	żywność	nie	powinna	trafić	na	eksport.	
Z	 drugiej	 strony	 słyszymy	o	większym	
nadzorze,	większej	dokumentacji,	więk-
szej	 liczbie	 kontroli.	 Jak	 to	 się	 dzieje?	
Budująca	jest	wypowiedź,	że	rolnikom	z	
terenu	powiatu	należy	się	szacunek.	A	to	
już	wiele	znaczy.	W	ubiegłym	roku	eksport	
wyniósł	 17,5	mld	 euro,	 a	w	 bieżącym	
wzrośnie	o	20%.	Widać	tym	samym	duży	
postęp.	W	ocenie	rozwiniętych	państw	na-
sza	produkcja	następuje	w	prymitywnych	
warunkach,	a	mimo	to	produkty	tak	dobrze	
się	sprzedają?	
 H. Zamojski: –	 To	 temat	 rzeka.	
Myślę,	że	w	niektórych	momentach	prze-
sadzamy	z	wymogami	i	sformalizowaną	
kontrolą.	Wiele	 spraw	 za	 granicą	 jest	
bardziej	 ulgowo	 traktowanych.	Widzę,	
że	lubimy	kontrolować	i	wiele	instytucji	
w	kraju	to	czyni.	Na	pewno	będą	kontrole,	
np.	 opryskiwaczy,	 rejestracji	 oprysków,	
znakowania	 i	 rejestracji	 zwierząt.	Cza-
sem	niepotrzebnie	 też	 pewne	 rzeczy	 są	
nagłaśniane	przez	prasę,	co	przekłada	się	
na	gorsze	wyniki	finansowe.	
 Radny F. Łupak:	–	Myślę,	że	warto	
szkolić	 rolników	w	zakresie	 stosowania	
środków	ochrony	roślin,	aby	nie	szkodziły	
zdrowiu.	Czy	 jest	 ambicją	ODR,	 by	w	
każdym	powiecie	 była	 jeśli	 nie	 szkoła,	
to	klasa	 rolnicza?	Na	 terenie	powiatu	w	
ubiegłym	 roku	wyszła	 ostatnia	 klasa	w	
kierunku	 agrobiznes.	Dlatego	warto,	 by	
w	naszym	powiecie	wspomóc	nabór	 do	
jednej	klasy	 rolniczej.	W	Komornie	 jest	
kierunek	 rolniczy,	 ale	 to	 z	 kolei	wiąże	
się	 z	 koniecznością	 dojazdu.	Mówi	 się,	
że	 szkoła	 rolnicza	wiąże	 się	 z	 posiada-
niem	odpowiedniego	sprzętu	rolniczego.	
Tymczasem	mój	 wnuk	 uczęszczający	

do	 szkoły	w	Komornie	 odbywa	praktykę	
w	Agrocentrum	w	Księżym	Lesie	 i	 to	w	
warsztacie	mechanicznym.	Cennym	byłoby	
też	zachęcenie	dziewczyn	poprzez	doradz-
two	do	uczęszczania	do	szkół	rolniczych.	
Taka	 szkoła	mogłaby	 też	kłaść	nacisk	na	
przedmioty	ogólne,	aby	umożliwić	konty-
nuację	nauki	na	studiach.	
 H. Zamojski:	–	Minęły	już	czasy,	kie-
dy	w	województwie	opolskim	było	11	szkół	
rolniczych,	przy	których	funkcjonowały	go-
spodarstwa	pomocnicze,	gdzie	dzieci	miały	
praktyki.	Nastąpiła	zmiana	pokoleniowa	i	
obecnie	są	2	szkoły	o	profilu	rolniczym	(w	
Głubczycach	i	Bogdańczowicach)	i	podle-
gają	one	pod	Ministerstwo	Rolnictwa.	Na	
terenie	kraju	jest	ponad	30	szkół,	wiele	z	
nich	poszerza	oferty	o	dodatkowe	kierunki,	
aby	utrzymać	się	na	 rynku	edukacyjnym.	
Rozumiem	pana	troskę,	ale	niestety,	pewne	
zmiany	wymusza	 rzeczywistość.	 Coraz	
mniej	rolników	jest	już	na	wsiach	i	ten	trend	
się	nie	zmieni.		Natomiast	w	zakresie	ochro-
ny	roślin	są	obowiązkowe	szkolenia	i	co	5	
lat	rolnicy	muszą	zdawać	egzaminy.	Poza	
tym	już	są	 lepsze	jakościowo	środki	che-
miczne.	Całe	szczęście,	że	nie	dogoniliśmy	
krajów	„starej”	Unii,	które	zdewastowały	w	
ten	sposób	swoje	środowisko.	To	jest	nasza	
przewaga	i	nasze	produkty	mają	swój	zbyt	
za	granicą.	Jest	bardzo	duża	grupa	rolników	
korzystających	z	naszej	strony	internetowej,	
mamy	ponad	800	tys.	odwiedzających.	Sta-
ramy	się	jak	możemy,	aby	temat	rolnictwa	
przybliżać	i	aby	ta	sfera	zajmowała	coraz	
wyższą	 pozycję.	 Opolszczyzna	 zresztą	
słynie	z	rolniczej	wsi.	
 Radna Joanna Mróz:	 –	W	 przed-
stawionych	 nam	przez	ODR	materiałach	
zapisane	jest,	że	w	zakresie	pakietu	ochro-
na	gleb	 i	wód,	 powiat	 strzelecki	 zajmuje	
czołowe	miejsce.	Jak	wzrosła	świadomość	
ekologiczna	rolników,	w	jaki	sposób	wy	im	
pomagacie?	
 H. Zamojski:	-	W	tym	zakresie	w	po-
wiecie	strzeleckim	to	działanie	jest	bardzo	
atrakcyjne.	 Ponad	 90	 było	wcześniej,	w	
następnych	latach	było	ok.	60	gospodarstw.	
Nowe	 rozdanie	PROW	będzie	 stwarzało	
warunki	pozyskania	dodatkowych	środków	
w	na	ekologiczne	rolnictwo,	w	zgodzie	z	
naturą.	Będzie	to	związane	z	koniecznością	
przygotowania	projektu	5-letniego.	ARiMR	
będzie	kwalifikowała	do	działania.	
 Radny Ryszard Nocoń:	–	Czy	żyw-
ność	modyfikowana	genetycznie	pojawiła	
się	na	naszym	terenie?	Jeśli	 tak,	 jaka	jest	
skala	tego	zjawiska?	
 H. Zamojski:	–	Są	dwie	szkoły	w	kwe-
stii	żywności	genetycznie	modyfikowanej.	
Pszenżyto	 to	 roślina	 genetycznie	mody-
fikowana.	 Pszenice	wysokojakościowe,	
których	uzyskujemy	10	t,	to	tez	inżynieria	
genetyczna.	Uparliśmy	się	przy	soi	gene-
tycznie	modyfikowanej	i	ziemniaku,	i	o	tym	
dość	głośno	się	mówi.	Jest	też	odmiana	810	
kukurydzy,	 ale	 badania	 i	 kontrole	 naszej	
inspekcji	Ochrony	Roślin	 nie	wykazały	
na	 terenie	województwa	 jej	 stosowania.	
W	Czechach	 jest	 stosowana.	Musimy	 też	
mieć	 świadomość,	 że	 inżynieria	 gene-
tyczna	 to	 nauka	 pozwalająca	 stworzenie	
takich	warunków,	byśmy	wyżywili	świat	i	
pozwolili	ludziom	dobrze	żyć.	Pamiętamy	
ryż	czy	pszenicę	w	Indiach	–	tam	problem	
głodu	został	załatwiony	dzięki	stosowaniu	
produktów	zmodyfikowanych.	Pomidory	i	
ogórki	jemy	genetycznie	modyfikowane	i	
nikomu	nic	się	nie	dzieje.	Na	soję	i	kuku-
rydzę	jest	szlaban	i	myślę,	że	nie	zagraża	
to	naszemu	bezpieczeństwu.	
 Radny H. Bartoszek:	 –	 Jakie	 jest	
zainteresowanie	innych	powiatów	tematem	
rolnictwa?	
 H. Zamojski:	–	Jesteście	wyjątkiem.	
Państwo	 stawiacie	 temat	 rolnictwa	 jako	
jeden	 z	ważniejszych	 i	myślę,	 że	 to	 się	
opłaci.	Życzyłbym	sobie	taką	współpracę	
w	innych	powiatach.	
	 Zanim	 radni	 przeszli	 do	 informacji	
Wojewódzkiego	Inspektora	Ochrony	Śro-
dowiska	o	stanie	środowiska	na	obszarze	
województwa	 ze	 szczególnym	uwzględ-
nieniem	powiatu	strzeleckiego,	głos	zabrali	
przewodniczący	komisji	problemowych.
 Radny R. Nocoń: –	Komisja	Bezpie-
czeństwa	szczegółowo	omówiła	informację	
i	stwierdziła,	iż	jest	ona	bardzo	dokładna.	

Ale	brakuje	nam	jednej	informacji.	Znając	
sytuację,	jaka	miała	miejsce	przed	dwoma	
laty,	dotycząca	zatrucia	rzeki	Sucha	(teraz	
już	wiemy	przez	kogo),	oczekiwaliśmy	w	
tej	informacji	wzmianki	o	tym.	Nie	ocze-
kiwaliśmy	szczegółowych	wyjaśnień,	ale	
chociaż	wspomnienia,	że	takie	zdarzenie	
miało	miejsce	na	 terenie	powiatu.	Było	
ono	 niezwykle	 istotne	 dla	wszystkich	
mieszkańców,	szczególnie	wzdłuż	rowu	
A61.	Informacja	została	przyjęta	 jedno-
głośnie	z	tą	właśnie	uwagą.	
 Radny Norbert Lysek: –	Komisja	
Gospodarcza	miała	te	same	wątpliwości,	
które	przekazał	Przewodniczący	Komisji	
Bezpieczeństwa.	Przeanalizowałem	mate-
riał	–	brakuje	mi	zjawiska,	że	w	różnych	
trujących	 substancjach	 emitowanych	w	
powietrze	 jest	Kluczbork,	Kędzierzyn-
-Koźle.	A	wydaje	mi	 się,	 że	 obecnych	
warunkach	 rozwoju	 naszego	 powiatu	
jest	 potrzebne,	 by	 pewnymi	 pomiarami	
zabezpieczyć	nasz	powiat.	Chociażby	to,	
co	emituje	Kronospan	–	doskonale	wiem	
co	 to	 jest,	 bo	 pozwoliłem	 sobie	wycią-
gnąć	płytę,	gdzie	są	 te	dane	–	nie	 tylko	
co	spływa	do	wody,	ale	jest	w	powietrzu.	
Dlatego	 też	 trzeba	 poważnie	 rozważyć,	
aby	Inspektor	Wojewódzki	objął	monito-
ringiem	pewne	sprawy	powiatu	strzelec-
kiego	z	uwzględnieniem	miasta	Strzelce	
Opolskie,	jak	również	Leśnicy	z	uwagi	na	
emisję	benzenów	z	Kędzierzyna-Koźla.	
 Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska Krzysztof Gaworski: 
-	 Odnosząc	 się	 do	 uwag,	 chciałbym	
powiedzieć,	 że	 opisany	 stan	 dotyczy	
stanu	środowiska	na	terenie	województwa	
opolskiego	 i	 taki	 obowiązek	 ustawowy	
ma	WIOŚ	i	właśnie	go	wypełniam.	Nie	
rozpisywaliśmy	się	o	Kronospanie	z	pro-
stego	względu	–	zdarzenie	miało	miejsce	
6	grudnia	2011	r.	i	rozmawialiśmy	o	nim	
w	roku	poprzednim.	WIOŚ	doprowadził	
sprawę	do	 prokuratora,	 zgodnie	 z	 obo-
wiązującym	prawem.	Dziś	 otrzymałem	
oficjalne	 dokumenty	 z	 prokuratury,	
która	umorzyła	postępowanie	w	sprawie	
wniosku	złożonego	przez	Polski	Związek	
Wędkarski	i		Gospodarstwo	Rybackie	w	
Krogulnej.	Nie	wiem	 jakie	 są	 państwa	
oczekiwania	wobec	 Inspekcji	 Środowi-
ska,	 chcę	 tylko	 powiedzieć,	 że	 inspek-
torów	na	teren	całego	województwa	jest	
mniej	 niż	 radnych	 powiatu.	 Zgodnie	 z	
obowiązującym	prawem	 stwierdziliśmy	
fakt,	 zebraliśmy	 odpowiedni	materiał	
dowodowy,	który	w	trybie	postępowania	
administracyjnego,	 a	 w	 takim	 działa	
Inspekcja,	 został	 zgłoszony	wniosek	do	
prokuratora.	Prokurator	zajął	się	sprawą	
i	efektem	jest	akt	oskarżenia	przeciwko	2	
osobom.	Natomiast	przeciwko	zakładowi	
Kronospan	 dot.	 szkody	w	 środowisku	
postępowanie	 zostało	 umorzone.	Tutaj	
są	 działania	 związane	 z	 niezgodnym	 z	
prawem	 zachowaniem	 się	 pracownika	
i	 to	 już	 zostało	 dowiedzione	metodami	
operacyjnymi	policji.	My	takich	upraw-
nień	nie	mamy.	Jak	mówiłem	w	zeszłym	
roku,	 my	 na	 teren	 zakładu	 możemy	
wejść,	 powiadamiając	właściciela	 bądź	
zarządcę	 zakładu	 z	 7	 dniowym	wy-
przedzeniem.	W	przypadku	 zagrożenia	
zdrowia	i	życia	możemy	wejść	w	sposób	
bezpośredni.	Ja	taka	decyzję	podjąłem	w	
2011	r.	-	weszliśmy	do	zakładu.	O	mały	
włos	nie	otarliśmy	się	o	sąd,	bo	kazałem	
wstrzymać	 ruch	 i	 straszono,	 że	 będę	
odpowiadał	 za	wstrzymanie	 ruchu.	 Ze	
strony	 Inspekcji	 sprawa	 została	 dopięta	
do	samego	końca.	Zakończyło	się	to	ak-
tem	oskarżenia.	Co	do	pomiarów	emisji	
zanieczyszczeń	przez	Kronospan	(punkt	
pomiarowy	mógłby	stanąć	w	Leśnicy)	–	
właśnie	Zarząd	Powiatu	odmówił	pomocy	
finansowej	WIOŚ.	Ciekawość	kosztuje.	W	
związku	z	tym	nie	mogłem	robić	nicze-
go,	na	co	nie	pozwala.	Status	i	program	
państwowego	monitoringu	 środowiska,	
który	 został	 zaplanowany,	 opracowany	
i	niewiele	zmieni	się	do	2015	r.	w	sensie	
rozmieszczenia	 punktów	 pomiarowo-
-kontrolnych,	zatwierdzony	przez	Głów-
nego	Inspektora	Ochrony	Środowiska.	Na	
każdy	dodatkowy	punkt	muszę	 znaleźć	
przynajmniej	współfinansującego,	 albo	
finansującego.	Tak	się	odbywa	w	innych	

częściach	województwa.	Stąd	gdzieś	tych	
punktów	 jest	mniej,	 a	 gdzieś	więcej.	 Ja	
jestem	zobowiązany	przedstawiać	wyniki	ze	
stacji	spełniającej	wymogi	Dyrektywy	Po-
wietrznej,	Dyrektywy	Wodnej,	Dyrektywy	
Hałasowej.	Jestem	otwarty	na	współpracę,	
ale	 nie	 jestem	 skrzynką	koncertu	 życzeń.	
Jestem	 urzędnikiem	 odpowiadającym	 za	
finanse	 swojej	 firmy.	Monitoring	w	wo-
jewództwie	kosztuje	ok.	1	mln	zł,	a	 ja	na	
ten	cel	z	budżetu	państwa	mam	320	tys.	zł	
Resztę	środków	pozyskuję	bądź	z	funduszy	
zewnętrznych,	bądź	w	inny	sposób	poprzez	
pomoc	samorządów.	Nie	tylko	państwo	nie	
macie	pieniędzy,	my	również	ich	nie	mamy.	
Laboratorium	Wojewódzkiego	Inspektoratu	
to	laboratorium	akredytowane,	które	wyko-
nuje	37	tys.	analiz	i	oznaczeń	rocznie,	ma	
określone	możliwości	przy	obecnym	stanie	
zatrudnienia	 i	 kosztów.	Każdy	 by	 chciał	
wiedzieć	dużo,	a	dane,	których	wymaga	od	
nas	UE	i	polskie	prawo,	są	na	tyle	ambitne,	
że	 opolskie	 uczelnie	 pracują	 na	 sprzęcie,	
który	dostają	od	nas	z	demobilu.	Utrzyma-
nie	takiego	sprzętu	to	znaczne	koszty.	Roz-
wój	badań	i	chęć	posiadania	szczegółowej	
wiedzy	o	środowisku	ciągle	rośnie	w	UE	i	z	
32	substancji,	które	oznaczamy	w	wodach,	
od	2016	r.	będziemy	odznaczać	kolejnych	
12.	Rząd	polski	podpisał	tę	Dyrektywę	i	w	
przypadku	województwa	opolskiego	to	4,5	
mln	zł,	aby	to	móc	wprowadzić.	Uważam,	
że	 pozytywnie	 została	 załatwiona	 sprawa	
na	terenie	miasta	Strzelce	Op.	Sprawa	tyczy	
się	koreańskiej	firmy,	która	hałasowała,	na	
co	były	skargi.	Teraz	już	tych	skarg	nie	ma,	
hałasu	też	nie.	Firma	spełnia	normy.	Była	
wstrzymana	 instalacja,	 był	wyznaczony	
termin	usunięcia	uciążliwości,	zakład	tego	
terminu	dotrzymał.	Od	wiosny	 tego	 roku	
skończył	się	ten	problem.		
 Radny N. Lysek:	 –	 Byłem	 dłu-
goletnim	 dyrektorem	 przedsiębiorstwa	
przemysłowego	 i	 nie	 rozumiem	 sytuacji.	
W	stan	oskarżenia	postawionych	zostało	2	
pracowników,	 a	 umorzono	 postępowanie	
względem	 dyrekcji.	 Panie	 Inspektorze,	
gdyby	nie	desperackie	działanie	samorzą-
du	 powiatowego,	 to	 sprawa	Kronospanu	
byłaby	zamieciona	pod	dywan,	ale	znając	
polską	machinę	sprawiedliwości,	to	sprawa	
będzie	się	ciągnąć	przez	co	najmniej	5	lat	
do	 umorzenia	 sprawy.	Ważne	 jest	 to,	 że	
wywołaliśmy	niepokój,	zwróciliśmy	uwagę	
na	problem.	Komisja	Gospodarcza	odbyła	
wizytę	w	Kronospanie.	Wiemy	dobrze,	że	
Kronospan	zostanie	rozbudowany	i	podwoi	
się	jego	produkcja.	Nie	oszukujmy	się,	to	
jest	fabryka,	która	na	pewno	będzie	szkodzi-
ła	środowisku.	Ja	nawołuję,	by	otoczyć	ten	
zakład	szczególną	opieką	i	niewykluczone,	
że	będą	musiały	się	znaleźć	pieniądze	czy	
od	Marszałka	Województwa,	czy	od	nas	na	
monitoring	badawczy.	Instytut	Ceramiki	i	
Materiałów	Budowlanych,	którego	jestem	
dyrektorem,	posiada	aparaturę	do	badania	
środowiska	z	najwyższej	półki	europejskiej.	
Jesteśmy	otwarci	na	współpracę	z	WIOŚ.	
 K. Gaworski:	 –	Dlaczego	 taki	 jest	
akt	 oskarżenia,	 to	 nie	 pytanie	 do	mnie,	 a	
do	prokuratora.	Nie	czuję	 się	władny	od-
powiadać	 i	motywować	działań,	które	do	
mnie	nie	należą.	Co	do	desperackich	działań	
samorządu	powiatowego,	miejskiego	–	nie	
jestem	złośliwy,	ale	zauważę,	że	winny	się	
odbywać	na	etapie	lokalizacji,	planowania	
inwestycji	 i	 uzyskania	 pozwoleń	 emisyj-
nych,	a	nie	na	etapie,	kiedy	fabryka	działa.	
Przecież	nie	WIOŚ	sprezentował	państwu	
DSO	w	Strzelcach	Op.,	nie	WIOŚ	uchwalił	
plan	zagospodarowania	przestrzennego,	nie	
WIOŚ	wydał	zgodę.	WIOŚ	ma	odpowiadać	
za	to,	że	ktoś	ma	„bałagan”	na	zakładzie,	
albo	nie	dotrzymuje	norm,	które	ustalił	Sta-
rosta	decyzją	pozwolenia?	WIOŚ	wchodzi	
w	momencie	odbioru,	do	tego	czasu	działa-
ją:	gmina	wydająca	decyzję	środowiskową	
i	w	 zależności	 od	wielkości	 	 instalacji:	
Starosta	 bądź	Marszałek	Województwa	
udzielający	pozwoleń	 emisyjnych.	WIOŚ	
jadąc	 na	 kontrolę	 sprawdza,	 czy	 firma	
dotrzymuje	norm.	Takie	 jest	prawo.	Tutaj	
Regionalna	Dyrekcja	Ochrony	Środowiska	
uczestniczy,	wydaje	 opinie,	 są	 instytucje	
opiniujące:	Sanepid,	Straż.	WIOŚ	na	tej	za-
szczytnej	liście	nie	ma.	Po	10	latach	naszej	
interwencji	w	końcu	władze	samorządowe	
zostały	 zobowiązane	do	uzgadniania	 pla-
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Poznaj	swoich	dzielnicowych
REWIR   DZIELNICOWYCH   W  GMINIE  IZBICKO

starszy	aspirant	
Marek Muc 

tel.	77/4617277	lub	77/4621903

Rejon służbowy nr 9 obejmuje swoim nadzorem miejscowości:

Sprzęcice,	Siedlec,	Poznowice,	Otmice,	Suchodaniec	(ul.	Kadetów	Lwowskich),	Izbicko:	
ulice:	Strzelecka	–	numery	parzyste,	Opolska	–	numery	nieparzyste,	Gogolińska,	Kani,	
Grabów-DK94	i	restauracja	FUHLWYPAS

starszy	aspirant	
Krzysztof Lakwa 

tel.	77/4617277	lub	77/4621903

Rejon służbowy nr 10 obejmuje swoim nadzorem miejscowości:

Krośnica,	Borycz,	Grabów	ul.	Wojska	Polskiego	(budynki	mieszkalne),	Ligota	Czam-
borowa,	Izbicko:	ul.	Opolska-numery	parzyste,	ul.	Strzelecka	-	numery	nieparzyste,	ul.	
15-go	Grudnia,	Kwiatowa,	Sosnowa,	Leśna,	Parkowa,	Polna,	Stawowa,	Wyzwolenia,	
Powstańców	Śląskich	i	Suchodaniec	–	ulice:	Adama	Mickiewicza,	Buczka,	Marii	Konop-
nickiej,	Juliusza	Ligonia,	Karola	Świerczewskiego,	Wyzwolenia,	Pstrowskiego,	Polna.

SEKRETARKA	BIURA	ZARZĄDU	 ZAWADZKIE	 -		wykształcenie	wyższe,	-	biegła	znajomość	obsługi	komputera,
	 	 	 -		bardzo	dobra	organizacja	pracy,	-	odpowiedzialność,
	 	 	 -		samodzielność,	-	wysoka	kultura	osobista,	-	doświadczenie,
	 	 	 -		biegła	znajomość	j.	niemieckiego	w	mowie	i	piśmie
SPECJALISTA	DS.	ZAKUPÓW	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	wyższe,
	 	 	 -		zdolności	negocjacyjne,	umiejętność	pracy	pod	presją	czasu,
	 	 	 -		prawo	jazdy	kat.	B,	
	 	 	 -		min	rok	doświadczenia	w	firmie	produkcyjnej
	 	 	 -		bardzo	dobra	znajomość	j.	angielskiego	lub	niemieckiego
ASYSTENT	 CAŁA	POLSKA	 -	 wykształcenie	średnie,	-	wysoka	kultura	osobista,	
PREZENTERA	-	KIEROWCA	 	 -	komunikatywność,	-	umiejętność	pracy	w	zespole,
	 	 	 -	dyspozycyjność,	-	obsługa	komputera,	-	prawo	jazdy	kat.	B
KONSULTANT	DS.OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		miły	ton	głosu,	-	obsługa	komputera	
(TELEMARKETER)
KONSULTANT	DS.	OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	 wykształcenie	min.	średnie
7/8	etatu	 	 -		umiejętność	pracy	w	zespole,	
	 	 	 -	 odporność	na	stres,	poprawna	dykcja
KONSULTANT	DS.	OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	obsługa	komputera,	-	miły	ton	głosu
3/4	etatu	 	 -	odporność	na	stres,	-	dyspozycyjność
RZEŹNIK	 PIOTRÓWKA	 -		wykształcenie	zawodowe	–	kierunkowe,
	 	 	 -		mile	widziany	kurs	wędzarza,	kutrowego,
	 	 	 -		doświadczenie	mile	widziane
KUCHARZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		doświadczenie
BARMAN-	KELNER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	obsługa	kasy	fiskalnej,	-	obsługa	komputera,
	 	 	 -	doświadczenie,	-	znajomość	j.	angielskiego	lub			j.	niemieckiego
PRACOWNIK	OCHRONY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	 wykształcenie	średnie,
PRACOWNIK	OCHRONY	 OLSZOWA	 -	obsługa	komputera,	-	doświadczenie	mile	widziane,
ELEKTROMECHANIK	SAM.	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	3	letnie	doświadczenie
TECHNIK	MECHANIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	ukończone	technikum	mechaniczne,
	 	 	 -	obsługa	maszyn	CNC,	-	spawanie	MIG-MAG
BRUKARZ	 WG.	ZLECEŃ
	 	 (STRZELCE	OP.,
	 	 CZARNOCIN)
CZYNNOŚCI	PRODUKCYJNE	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		zdolności	manualne,	gotowość	do	wykonywania	czynności	
	 	 	 	 w	systemie	czterobrygadowym,
	 	 	 -		umiejętność	współpracy	w	zespole,	-	zaangażowanie,
	 	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	na	produkcji
PRACOWNIK	HALI	PRODUKCYJNEJ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zawodowe
MISTRZ	PRODUKCJI	–	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	techniczne,	-	znajomość	rysunku	technicznego,
KONTROLER	JAKOŚCI	 	 -	umiejętność	kontroli	jakości	konstrukcji	stalowych,	
	 	 	 	 prac	spawalniczych,
	 	 	 -	 obsługa	pakietu	Office,	-	prawo	jazdy	kat.	B,	-	doświadczenie,
	 	 	 -	dobra	znajomość	j.	niemieckiego	lub	angielskiego,	
	 	 	 	 certyfikat	wizualny	będzie	dodatkowym	atutem
TECHNOLOG	PRZYGOTOWANIA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe	techniczne	(kierunkowe),	
PRODUKCJI	 	 -	znajomość	rysunku	technicznego,
	 	 	 -	obsługa	programów	graficznych	CAD,
	 	 	 -	umiejętność	programowania	maszyn	CNC
PRACOWNIK	LINIOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE
POMOCNIK	OPERATORA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	-	obsługa	komputera
	 	 	 -	uprawnienia	na	operatora	wózków	widłowych	mile	widziane
	 	 	 -	mile	widziane	doświadczenie
OPERATOR	WÓZKA	WIDŁOWEGO	 STRZELCE	OPOLSKEI	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	
	 	 	 -	umiejętność	obsługi	wózka	widłowego
	 	 	 -	uprawnienia	do	obsługi	wózka	widłowego,	-	doświadczenie
OPERATOR	SUWNICY	 ZAWADZKIE	 -	uprawniania	S-I
STOLARZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	min.	2	lata	doświadczenia	na	stanowisku	stolarza	meblowego,
	 	 	 	 prawo	jazdy	kat.	B
OPERATOR	DŹWIGU	 STRZELCE	OPOSLKIE	 -	wykształcenie	zawodowe	lub	średnie,	-	uprawnienia,
	 	 	 -	doświadczenie	mile	widziane
KONSTRUKTOR	CZĘŚCI	MASZYN	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	średnie	lub	wyższe	–	inżynieryjno	–	techniczne,	
–	TECHNOLOG	PRODUKCJI	 	 -	obsługa	komputera	i	pakietu	biurowego,
	 	 	 -	mile	widziana	znajomość	języka	angielskiego	lub	niemieckiego
OPERATOR	URZĄDZEŃ		 ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH	
(DO	PRZYUCZENIA)
PIECOWY	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	średnie,	-	obsługa	pieca	indukcyjnego,
	 	 	 -	obsługa	wózka	widłowego,	-	obsługa	suwnicy	lejniczej,
	 	 	 -	doświadczenie	zawodowe	w	obsłudze	pieca	indukcyjnego
PIECOWY	 ZAWADZKIE	 -	uprawnienia	energetyczne	GRUPY	2
FRYZJER	1/2	etatu	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	kierunkowe,	-	kreatywność,	-	doświadczenie

nów	 zagospodarowania	 przestrzennego,	
ale	tylko	pod	kątem	zakładów	o	dużym	i	
zwiększonym	ryzyku.	Jeżeli	mówi	się,	że	
zakład	o	zwiększonym	ryzyku	to	zakład,	
który	ma	 np.	 tonę	 cyjanku,	 a	 zakład	 o	
dużym	ryzyku	ma	półtorej	tony	cyjanku,	
to	zakład	mający	990	kg	cyjanku	nie	jest	
zakładem	ani	takim,	ani	takim.	Jeżeli	orga-
ny,	które	wydają	decyzje,	nie	wprowadzą	
obostrzeń,	 to	 sytuacja	 się	 nie	 zmieni.	
Uważam,	że	działania	podjęte	tutaj,	cho-
ciażby	po	to,	aby	wystraszyć	pozostałych	
pracowników,	to	i	tak	jest	sukces.	Co	do	
rozbudowy	–	nie	będę	wiedział	o	tym	do	
momentu	 uzyskania	 zawiadomienia	 od	
inwestora	na	30	dni	przez	 rozpoczęciem	
produkcji.	 Po	 to	 są	 inne	 instytucje,	 po	
to	 kosztują	 podatnika,	 by	dbać	o	 interes	
obywatela.	
	 Co	do	aparatury	i	sprzętu	–	jesteśmy	
otwarci	na	współpracę,	głównie	partnerską,	
ponieważ	finansowa	 z	mojej	 strony	 nie	
jest	możliwa.	A	o	sprzęcie	powiedziałem,	
że	 przeznaczamy	 do	 uczelni	 ten,	 który	
wycofujemy.	Wymogi	są	tak	wysokie,	że	
za	przydzielone	1,2	mln	zł	kupuję	2	urzą-
dzenia	z	NFOŚiGW:	do	oznaczania	metali	
ciężkich	i	drugi	do	oznaczania	rtęci.	Może	
w	trakcie	roku	będziecie	państwo	w	stanie	
nas	wesprzeć.	Ja,	dopóki	nie	będę	musiał,	
nie	będę	ograniczał	 sieci	pomiarowej	na	
terenie	województwa	 opolskiego.	Ona	
jest	dzisiaj	w	skali	kraju	najlepsza,	 	naj-
równomierniej	 rozłożona.	Zachęcam	do	
korzystania	z	raportów	jako	źródła	wiedzy,	
szczególnie	 przy	 sporządzaniu	 planów	
zagospodarowania	przestrzennego.	
Po	wypowiedzi	Wojewódzkiego	Inspekto-
ra	Ochrony	Środowiska	radni	przystąpili	
do	dyskusji	nad	projektami	całego	pakietu	
uchwał.	Jako	pierwszy	przedyskutowano	
projekt	uchwały	w	sprawie	ustalenia	wy-
nagrodzenia	Przewodniczącego	Zarządu	
Powiatu	 Strzeleckiego.	 Radni	 zgłasza-
jący	wniosek	 z	 propozycją	 podniesienia	
płacy	 starosty	 Józefa	 Swaczyny	 o	 1501	
zł	miesięcznie	umotywowali	go	kilkoma	
argumentami,	m.in.:	 zaangażowaniem	
starosty	w	 pozyskiwanie	 zewnętrznych	
źródeł	 finansowania	 inwestycji,	 dobrze	
współpracuje	 z	 samorządami	 gmin,	 jest	

inicjatorem	wielu	 społecznych	 inicjatyw	
i	 -	wreszcie	 -	 zasadnicza	 płaca	 starosty	
nie	zmieniła	się	od	2008	roku.	Po	dyskusji	
uchwałe	przyjeto:	14	za,	3	głosy	przeciw,	1	
wstrzymujący	się,	1	radny	nie	uczestniczył	
w	głosowaniu).
	 Kolejne	uchwały	Rada	Powiatu	to:
-		 w	sprawie	rozkładu	godzin	pracy	aptek	

ogólnodostępnych	na	terenie	Powiatu	
Strzeleckiego	w	2014	roku	(19	głosów	
za)

-		 w	sprawie	przyjęcia	sprawozdania	za	
lata	 2011-2012	 z	 realizacji	 „Progra-
mu	Opieki	 nad	Zabytkami	 Powiatu	
Strzeleckiego	na	lata	2011-2014”	(19	
głosów		za)

-		 w	 sprawie	 uchwały	 zmieniającej	
Uchwałę	 Nr	 XXX/275/13	 Rady	
Powiatu	Strzeleckiego	 z	 dnia	 27	 lu-
tego	2013	roku	w	sprawie	określenia	
zadań	 realizowanych	 przez	 Powiat	
Strzelecki,	na	które	przeznacza	się	w	
2013	roku	środki	PFRON	i	wysoko-
ści	środków	na	ich	finansowanie	(19	
głosów	za)

-		 w	 sprawie	 uchwały	 zmieniającej	
uchwałę	Nr	XXXVI/375/13	Rady	Po-
wiatu	Strzeleckiego	z	dnia	25	września	
2013	roku	w	sprawie	zaopiniowania	
planu	finansowego	 i	 inwestycyjnego	
na	rok	2013	samodzielnego	publicz-
nego	zakładu	opieki	zdrowotnej,	dla	
którego	organem	założycielskim	jest	
Powiat	Strzelecki	–	Szpitala	Powiato-
wego	im.	Prałata	J.	Glowatzkiego	w	
Strzelcach	Opolskich	(19	głosów	za)

-		 w	sprawie	wyboru	biegłego	rewidenta	
do	przeprowadzenia	badania	sprawoz-
dania	finansowego	 za	 rok	 2013	 (19	
głosów	za)

-		 w	sprawie	zatwierdzenia	Regulaminu	
Rady	Społecznej	 Szpitala	 Powiato-
wego	im.	Prałata	J.	Glowatzkiego	w	
Strzelcach	Opolskich	(17	głosów	za,	
2	wstrzymujace	się)

-		 w	 sprawie	 zmiany	wieloletniej	 pro-
gnozy	finansowej	 powiatu	 strzelec-
kiego	(19	głosów	za)

-		 w	sprawie	zmiany	budżetu	i	zmian	w	
budżecie	Powiatu	Strzeleckiego	na	rok	
2013	(19	głosów	za).

(it)

Sesja	Rady	Powiatu

Starocie,	eksponaty,	artefakty	-	w	
naszym	 powiecie	 nie	 brakuje	
osób,	 które	 kolekcjonują	 różne	
przedmioty	 dotyczące	 regionu:	
rowery,	szafy,	komody,	maszyny	
do	 pisania,	 krawieckie,	monety,	
rachunki,	 dokumenty,	 zdjęcia,	
pocztówki,	 książki	 –	 dosłownie	
wszystko	co	wiekowe	i	przypró-
szone	patyną	i	kurzem.	Teraz	jest	
czas	aby	ujrzały	światło	dzienne.	
Stąd	zapraszamy	wszystkich	chęt-
nych,	którzy	chcą	wyeksponować	
swoje	zbiory	w	Regionalnej	Izbie	

Tradycji.	 Przyszła	wystawa	dotyczyć	będzie	 nas	 samych,	 naszego	 regionu	–	 chcemy	
przypomnieć,	poprzez	przedmioty,	karty	historii	naszego	Powiatu	Strzeleckiego.
(foto	8)

“Lamus-crossing”	 -	 każdy	 z	
nas	ma	w	domowym	zaciszu	
mniejsze	 lub	większe	 zbiory	
książkowe,	filmowe	czy	audio-
bookowe,	 jeśli	 jakieś	 pozycje	
zobaczyliście,	przeczytaliście,	
wysłuchaliście,	jak	to	się	mówi	
przysłowiowo	 po	 raz	 enty	 i	
nie	 chcecie...	 już	 dłużej	 przy	
sobotnim	wycieraniu	 kurzy	
wzdychać	ech,	ach	-	co	z	tym	
zrobić,	 żeby	 nie	 były	 tylko	
kłębowiskiem	 kurzu-	mamy	
dla	Was	 propozycję.	Chętnie	
przyjmiemy	je	pod	swój	dach	
-	w	 zasoby	Biblioteczne	 Po-
wiatowego	Centrum	Kultury	w	
Strzelcach	Opolskich	w	ramach	akcji:	“Lamus	-	crossing”	czyli	zwyczajowo	podzielmy	
się	z	innymi.	Jeśli	chcecie	włączyć	się	do	akcji,	chętnie	przyjmiemy	książki,	filmy	DVD,	
audiobooki	wydane	po	2000	r.,	które	to	z	kolei	inni	będą	mogli	wypożyczyć	i	nacieszyć	
oko,	ucho	pozycjami	które	kiedyś	Was	bawiły	do	łez,	wzruszały,	trzymały	w	napięciu	czy	
też	zwyczajowo	edukowały	.	Jeśli	możecie	polecić	naszą	akcję	znajomym	-	będziemy	
bardzo	wdzięczni	 i	 już	 dzisiaj	 dziękujemy	w	 imieniu	 przyszłych	 czytelników,	 którzy	
skorzystają	z	waszych	kolekcji.	(foto	9)

Akcje	Powiatowego	
Centrum	Kultury	
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Zamiast	dwóch	„schetynówek”	
-	tylko	jedna	w	przyszłym	roku

Otóż	to	niezupełnie	odpowiadające	praw-
dzie	przekonanie.	Od	2017	roku	wejdzie	
w	 życie	 ustawa	 o	 publicznym	 transpor-
cie	 zbiorowym,	 i	 to	właśnie	 samorządy	
będą	musiały	zapewnić	 jego	prawidłowe	
funkcjonowanie.	Obojętnie,	 czy	 będzie	
dotyczyło	to	tylko	terenu	miasta	czy	gminy,	
czy	też	znacznie	większych	obszarów	–	na	
zasadzie	porozumień.
	 Przypomnijmy,	że	z	propozycją	współ-
pracy	między	gminami	i	powiatem	starosta	
Swaczyna	wystąpił	tuż	po	przyjęciu	przez	
Sejm	wspomnianej	ustawy.	Bez	efektów.	
Rok	 2017	 zbliża	 się	 jednak	 szybko,	 a	
więc	i	tak	ten	problem	trzeba	będzie	jakoś	
wspólnie	 „ugryźć”,	 i	 to	 niedługo.	Tym	
bardziej,	że	trzeba	też	opracować	–	zgodnie	
z	wymogami	wspomnianej	ustawy	–	plan	
zrównoważonego	transportu	publicznego	
dla	każdej	z	gmin	i	całego	powiatu	strze-
leckiego.	Potem	–	taki	sam	dokument	dla	
całego	regionu.
	 A	co	się	stanie,	jeśli	tego	obowiązku	
się	 nie	 dopełni	 przed	 1	 stycznia	 2017?	

Jak	to	się	robi	w	Kluczborku?

drogi	 powiatowej	 nr	 1455	O	Olszowa	
–	Ujazd,	w	miejscowości	Olszowa	 ul.	
Wiejska”	–	 to	właśnie,	które	w	rankingu	
zajęło	miejsce	4,	doczeka	się	pomyślnego	
finału	w	roku	2014.	
	 Przebudowa	ul.	Wiejskiej	w	Olszowej	
obejmie	539	mb,	a	koszt	inwestycji	wynie-
sie	926.662	zł,	przy	tym	dofinansowanie	z	
budżetu	państwa	wyniesie	połowę,	a	drugą	
połowę	pokryje	Powiat	Strzelecki.

Wówczas	 nie	ma	 co	 liczyć	 na	 ulgowe	
przejazdy	środkami	publicznego	transportu	
zbiorowego,	w	 tym	 przewozu	 dzieci	 i	
młodzieży	do	ośrodków	nauki,	dla	których	
komunikacja	publiczna	jest	nieodzowna	i	
umożliwia	przemieszczanie	się	na	terenie	
powiatu.	W	 efekcie	 -	 funkcjonujący	 na	
danym	 terenie	 przewoźnicy,	 zwłaszcza	
ci,	do	których	historycznie	już	przylgnęło	
określenie	„publiczni”,	raczej	zwiną	swoją	
działalność.	Zresztą	to	dzieje	się	i	teraz,	a	
kolejne	PKS-y	upadają.
	 Ich	miejsce	 zajmą	firmy	 prywatne?	
Może,	 ale	 one	 obsługują	 tylko	 linie	
rentowne.	Pozostanie	więc	 komunikacja	
komercyjna.	Komunikacja	 użyteczności	
publicznej	–	powszechnie	dostępna	usługa	
na	liniach	o	niewielkiej	frekwencji	-	znik-
nie	z	rynku.
	 Alternatywnym	rozwiązaniem	mogła-
by	być	współpraca	samorządów.	Jej	zasady	
mogą	być	zróżnicowane	–	od	zaangażowa-
nia	się	rzeczowego	(np.	aport	autobusów)	
lub	 finansowego	 poprzez	wykup	 części	

akcji		bądź	udziałów	przewoźnika.	Możli-
we	jest	też	„otwarcie”	kursów	szkolnych	
dla	 innych	 osób,	 czyli	 wprowadzenie	
na	 nich	 częściowej	 sprzedaży	biletów,	 a	
pozyskane	w	ten	sposób	kwoty	mogą	być	
przekazywane	samorządom	gmin.
	 O	tym	m.in.	mówiono	podczas	wspo-
mnianego	wcześniej	spotkania.	Pytano	też	
o	podstawy	prawne	przyjętych	rozwiązań	
w	powiecie	kluczborskim.	Doświadczenia,	
którymi	podzielił	się	starosta	kluczborski,	
wzbudziły	zainteresowanie	przedstawicieli	
naszych	gmin.	Jednak	w	jaki	sposób	i	czy	
w	 ogóle	 przełoży	 się	 to	 na	 podpisanie	
porozumień	o	współpracy	w	sprawie	or-
ganizacji	transportu	zbiorowego	na	terenie	
powiatu	strzeleckiego,	to	pytanie	otwarte.	
Po	pierwsze	-	nowe	zasady	mogłyby	wejść	
w	życie	od	nowego	roku	szkolnego,	wszak	
chodzi	o	dopłaty	do	kursów	uczniowskich.	
Po	drugie	–	w	2014	roku	czekają	nas	wybo-
ry	samorządowe,	już	po	rozpoczęciu	roku	
szkolnego.

Marta Górka

dok. ze str. 1

	 Dodajmy	 jeszcze	 jedno	uściślenie	 –	
fakt,	że	to	wstępna	lista	rankingowa	i	że	
można	do	14	listopada	składać	zastrzeżenia	
w	Opolskim	Urzędzie	Wojewódzkim,	nie	
będzie	miał	wpływu	 na	 to,	 czy	 Powiat	
Strzelecki	 dostanie	 dofinansowanie,	 czy	
też	 nie	 –	 kolejne	wnioski	 dostały	mniej	
punktów	niż	nasz,	a	więc	zagrożenia	dla	
przebudowy	ul.	Wiejskiej	w	Olszowej	nie	
ma.	

	 Kiedy	 na	 teren	 naszego	 powiatu	
wszedł	 prywatny	 przewoźnik	 oferujący	
przewozy	autobusowe,	dla	pasażerów	była	
to	dobra	wiadomość.	Gorsza	dla	strzelec-
kiego	PKS,	dotychczasowego	monopoli-
sty.	Od	samego	początku	konkurencja	była	
ostra:	na	godziny	połączeń,	na	przystanki,	
wreszcie	na	ceny.	Dziś,	jak	mówi	prezes	
strzeleckiego	PKS	Aleksander	Patoła,	 to	
już	niemal	bój	do	ostatniej	krwi.
	 W	międzyczasie	trochę	się	zmieniło:	
na	 przystankach	 PKS	 (nie	wszystkich)	
pojawiły	 się	 rozkłady	konkurenta,	 nowa	
firma	 transportowa	 zrezygnowała	 z	 nie-
których	nierentownych	kursów,	za	 to	na	
„rodzynku”,	 czyli	 linii	 łączącej	Strzelce	
Opolskie	z	Opolem,	ceny	obniżyła	aż	do	5	
zł	w	jedną	stronę	-	trwa	właśnie	„jesienna	
promocja”.	PKS	jeszcze	wozi	„po	stare-
mu”,	czyli	za	7	zł	w	jedną	stronę.	Zapewne	
jednak	i	tu	grudzień	przywita	pasażerów	
miłą	wiadomością,	bo	ceny	będą	niższe.
-		 Gdzieś	jednak	są	granice	tej	obniżki	
–	mówi	prezes	Patoła.	–	Chodzi	 tylko	o	
to,	 by	wycofał	 się	 ktoś	 jako	 pierwszy.	

Do	krwi	ostatniej?
Jeśli	prywatna	firma	rezygnuje	z	kursów	
między	najmniejszymi	wioskami,	bo	nie	
ma	co	liczyć	na	dużą	liczbę	pasażerów,	to	
my,	 jako	 przewoźnik	 pełniący	w	 jakimś	
zakresie	misję	publiczną,	utrzymujemy	te	
nierentowne	połączenia.	Ale	nie	możemy	
robić	tego	bez	końca,	tracąc	jednocześnie	
wpływy	z	linii	zyskownych.	Przecież	jako	
firma	musimy	zarabiać.“Właśnie	dlatego	
rozwiązanie,	 jakie	wprowadzono	 przed	
trzema	 laty	w	Kluczborku,	 czyli	współ-
pracę	samorządów	w	zakresie	organizacji	
transportu	 publicznego,	 prezes	 Patoła	
uważa	za	słuszną	drogę.
-		 Jeśli	 do	 tego	nie	 dojdzie,	 przestanie	
w	powiecie	 strzeleckim	 istnieć	 transport	
publiczny	a	pozostanie	tylko	komunikacja	
komercyjna.	Od	2017	 roku	 samorządy	 i	
tak	będą	musiały	się	zmierzyć	z	 tym	za-
daniem.	Może	dlatego	podczas	spotkania	
w	 starostwie	 strzeleckim,	 po	 dyskusji	 i	
wyjaśnieniach	samorządowców	z	powiatu	
kluczborskiego,	 żaden	 z	 przedstawicieli	
gmin	z	terenu	naszego	powiatu	nie	powie-
dział	kategorycznego	„nie”.	

Ulica Wiejska w Olszowej do przebudowy w 2014 r.

dok. ze str. 1

	 W	trwającej	w	 tym	roku	4	dni	akcji	
“Znicz	 2013”	 strzeleccy	 policjanci	 pro-
wadzili	działania	kontrolujące	wzmożony	
ruch	 samochodów	 na	 drogach	 naszego	
powiatu.	Podczas	 tych	działań	wspierani	
byli,	 podobnie	 jak	 każdego	 roku,	 przez	
funkcjonariuszy	SPPP	w	Opolu.	W	czasie	
kontroli	 policjanci	 zwracali	 szczególną	
uwagę	na	prędkość,	 z	 jaką	poruszają	 się	
kierowcy,	sprawdzali	ich	trzeźwość,	stan	
techniczny	pojazdów	oraz	sposób	przewo-
żenia	dzieci.																				W	czasie	pełnienia	
służby	wykorzystywane	były	policyjne	wi-
deorejestratory,	zarówno	w	oznaczonych,	
jak	i	nieoznaczonych	radiowozach.	
	 Od	czwartku	(31.10)	do	północy	z	nie-
dzieli	na	poniedziałek	(3/4.11)	na	drogach	
powiatu	strzeleckiego	doszło	do	1	wypad-
ku	drogowego,	w	którym	1	osoba	została	
ranna.	 Policjanci	 odnotowali	 11	 kolizji.	
Warto	jednak	podkreślić,	nikt	nie	zginął!	

Funkcjonariusze	zatrzymali	4	kierujących	
pojazdem	pod	wpływem	alkoholu.		
	 Ponadto	 równolegle	 z	 działaniami	
„Znicz	 2013”	 policjanci	 przeprowadzili	
akcję	 profilaktyczno	 –	 zapobiegawczo	
-	 ostrzegawczą	 pn.	 „BĘDZIESZ	WI-
DOCZNY-OCALISZ	ŻYCIE”.	Akcja	 ta	
miała	na	celu	uświadomienie	mieszkańcom	
powiatu	strzeleckiego,	jak	ważne	dla	ich	
bezpieczeństwa	jest	noszenie	m.in.	opasek	
lub	 innych	 elementów	 odblaskowych,	
aby	w	każdych	warunkach	pogodowych,	
niezależnie	od	pory	dnia	byli	„WIDOCZ-
NI”.	 	 Funkcjonariusze	 rozdawali	 opaski	
odblaskowe	 zarówno	 pieszym,	 którzy	
stają	 się	 niewidoczni	 dla	 pojazdów	 (po	
zmroku,	w	 ciemnych	 ubraniach),	 jak	 i	
rowerzystom,	którzy	często	poruszają	się	
po	nieoświetlonych	drogach	i	poboczach,	
nieoświetlonymi	rowerami.

Po	akcji	„Znicz	2013”

	 29	 października	 2013r.	w	Centrum	
Kształcenia	 Zawodowego	 i	 Ustawicz-
nego	 w	 Strzelcach	 Opolskich	 odbyło	
się	 seminarium	podsumowujące	 działa-
nia	 	w	 Projekcie	 „Szkoła	Kluczowych	
Kompetencji.	 Ponadregionalny	 program	
rozwijania	 umiejętności	 uczniów	 szkół	
ponadgimnazjalnych	Polski	 centralnej	 i	
południowo-	zachodniej”	.
	 W	 seminarium	uczestniczyli	 przed-
stawiciele	 biura	 projektu	 –	 pani	 Iwona	
Janusz	 –	 koordynator	 projektu	SKK	 	 na	
województwo	 dolnośląskie	 i	 opolskie	
oraz	 pani	Karolina	Hamarowska	 -	 asy-
stent	ds.	rozwijania	i	realizacji	programu	
rozwijania	 kompetencji	 kluczowych	 na	
terenie	województwa	 dolnośląskiego	 i		
opolskiego,	dyrektor	szkoły	–	pani	Halina	
Kajstura,	nauczyciele	 realizujący	projekt	
oraz	uczniowie.	
	 W	czasie	seminarium	podsumowano	
działania	projektowe.	
Projekt	„Szkoła	Kluczowych	Kompeten-
cji.	Ponadregionalny	program	rozwijania	
umiejętności	 uczniów	 szkół	 Polski	 cen-
tralnej	 	 i	 południowo-zachodniej”	 	 jest	
współfinansowany	przez	Unię	Europejską	
w	 ramach	Europejskiego	Funduszu	Spo-
łecznego.	Liderem	projektu	 jest	Wyższa	
Szkoła	Ekonomii	i	Innowacji	w	Lublinie,	

Szkoła	Kluczowych	Kompetencji

a	partnerem	Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	
we	Wrocławiu.	
Celem	 projektu	 było	 podniesienie	 do	
grudnia	 2013	 r.	 poziomu	Kompetencji	
Kluczowych	 uczniów	 szkół	 ponadgim-
nazjalnych	w	województwach:	opolskim,	
kujawsko-pomorskim,	 dolnośląskim	 i	
wielkopolskim,	umożliwiający	im	aktywne	
uczestnictwo	w	rynku	pracy	i	gospodarce	
opartej	na	wiedzy.	
	 W	projekcie	uczestniczyło	40	szkół,	
w	tym	8	z	województwa	opolskiego.	Pro-
jekt	 realizowany	 był	 od	 roku	 szkolnego	
2010/2011	do	2012/2013.
	 W	ramach	projektu	w	CKZiU	powsta-
ły	4	programy	autorskie.	W		projekcie	brało	
udział	95	uczniów	z	4	klas:
Klasa	Technik	ekonomista	realizowała	pro-
gram	z	zakresu	kompetencji	informatycz-
nych	na	lekcjach	technologii	informacyjnej	
pod	kierunkiem	pana	Krzysztofa	Kalisza
	 Kompetencje	matematyczne	i	podsta-
wowe	kompetencje	 naukowo-techniczne	
rozwijały	uczennice	klasy	technik	obsługi	
turystycznej	na	lekcjach	geografii	prowa-
dzonych	przez	pana	Eligiusza	Stańczaka
	 Porozumiewanie	 się	 w	 językach	
obcych	doskonalili	uczniowie	technikum	
w	zawodzie	technik	organizacji	usług	ga-

stronomicznych	wraz	z	panią	Aleksandrą	
Piechaczek
	 Pani	Katarzyna	Krukowska	i	Romana	
Straszewska	realizowały	program	z	zakre-
su	podstaw	przedsiębiorczości	z	uczniami	
w	zawodzie	technik	mechatronik.
	 Uczniowie	 uczestniczyli	w	 licznych	
pozalekcyjnych	 innowacyjnych	 formach	
doskonalenia	 kompetencji	 kluczowych,	
takich	jak	przedsiębiorstwo	symulacyjne,	
cykliczne	koła	naukowe,	lekcje	demonstra-
cyjne,	mobilny	instytut	kompetencji,	zaję-
cia	grantowe,		wakacyjne	obozy	naukowe	
w	Lidzbarku	i	Poroninie.	Uczniowie	mieli	
możliwość		poczuć	się	studentami	(jeszcze	
bez	matury).	W	ramach	Studium	Kompe-
tentnych	Liderów	uczennice	klasy	IV	tek	b	
uczestniczyły	w	zajęciach	w	Dolnośląskiej	
Szkole	Wyższej	we	Wrocławiu,	otrzymały	
indeksy,	zdobywały	zaliczenia.
	 Nauczyciele	mieli	również	możliwość		
doskonalenia	 i	 	 rozwijania	swoich	umie-
jętności	,	wymiany	doświadczeń	w	czasie	
seminariów	i	konferencji.
	 Dzięki	projektowi	szkoła	wzbogaciła	
bazę	dydaktyczną.	Otrzymaliśmy	m.in.	2	
tablice	interaktywne,	drukarkę,	tablet,	ma-
teriały	biurowe.	Uczniowie	otrzymywali	
podręczniki,	zeszyty,	artykuły	piśmienni-
cze,	kalkulatory,	plecaki.
	 W	drugiej	części	seminarium	odbyły	
się	prelekcje.	Prelegenci		zwrócili	uwagę	
na	 znaczenie	 kompetencji	 kluczowych	
na	rynku	pracy,	a	także	uczniowie	mogli	
dowiedzieć	się,	 jak	założyć	własną	dzia-
łalność	gospodarczą.	
Nauczyciele		oraz	uczniowie	uczestniczący	
w	projekcie	otrzymali	certyfikaty.	
	 W	czasie	seminarium	podkreślano,	że	
kompetencje	kluczowe	do	droga	do	suk-
cesu	ucznia,	nauczyciela,	a	 także	szkoły.	
Dzięki	 	 posiadaniu	 umiejętności	 kluczo-
wych	młody	 człowiek	może	 swobodnie	
poruszać	 się	we	współczesnym	 świecie	
oraz	na	rynku	pracy.

Adriana Kraik
Administrator projektu SKK w CKZiU

	 Dzień	 14	 października	 okazał	 się	
dniem	 pełnym	 niespodzianek.	Wycho-
wanki	 przygotowały	dla	 swoich	nauczy-
cieli,	 wychowawców	 i	 pracowników	
administracji	i	obsługi	dowcipny	program	
artystyczny,	(ujawniając	tym	samym	niezłe	
talenty	 aktorskie),	wręczyły	upominki	w	
postaci	własnoręcznie	wykonanych	kart	z	
życzeniami,	a	następnie	zaprosiły	wszyst-
kich	na	kawę	i	degustację	przygotowanych	
samodzielnie	wypieków.	Zwieńczeniem	
imprezy	było	wspólne	śpiewanie	karaoke.	
Dziewczyny	zrobiły	bardzo	dobre	wraże-
nie,	a	owacja	„na	stojąco”	jaką	otrzymały,	
była	tego	najlepszym	dowodem	!!!

Sylwia Janicka

Dzień	Nauczyciela		w	MOW	
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	 Stowarzyszenie	 na	Rzecz	Rozwoju	
Edukacji	 i	Rehabilitacji	Osób	Niepełno-
sprawnych	w	Kadłubie	w	dniach	22	–	23	
października	 2013	 r.	 zorganizowało,	 już	
po	raz	trzeci,	Dni	Aktywności	Sportowo-	
Rekreacyjnej	Osób	Niepełnosprawnych	
–	Edycja	III	–	Bowling.	Dni	te	były	finan-
sowane	 ze	 środków	PFRON	przez	Wo-
jewództwo	Opolskie.	W	 imprezie	wzięło	
udział	dwanaście	drużyn	z	placówek	spe-
cjalnych	województwa	opolskiego.	Były	to	
zespoły	z:	Kadłuba,	Brzegu,	Strzelec	Opol-
skich,	Głubczyc,	Głogówka,	Zawadzkiego,	
Dobrodzienia,	Nysy,	Kędzierzyna-Koźla,	
Leśnicy,	Opola	 i	Kluczborka.	Uczestni-
kami	 były	 osoby	 z	 niepełnosprawnością	
intelektualna	w	stopniu	umiarkowanym	i	
znacznym.	Drużyna	liczyła	4	zawodników.	
Nad	zawodnikami	czuwali	opiekunowie.	
	 Impreza	ta,	poprzez	udział	w	zawodach	

	 Bowling	2013

oraz	prezentację	możliwości	osób	niepeł-
nosprawnych	miał	na	celu	popularyzację	
bowlingu	 jako	 dyscypliny	 sportowej	 dla	
osób	z	niepełnosprawnością	intelektualną,	
współdziałanie	w	grupie	i	budowanie	więzi	
społecznych	a	także	rozwijanie	sprawności	
fizycznej	w	ramach	rehabilitacji	społecznej.
	 Uczestnicy	mieli	w	pierwszym	dniu	
2,5	godziny	na	zapoznanie	się	z	obiektem,	
regułami	gry	i	trening.	Wszystko	to	odby-
wało	się	na	profesjonalnej	kręgielni	Szara	
Willa	w	Opolu.	Drugiego	dnia	odbyły	się	
zawody.	Uczestnicy	rozegrali	kilka	kolejek	
z	których	ta	z	największą	liczba	punktów	
podlegała	klasyfikacji.	Zwyciężyła	drużyna	
z	Głogówka	w	składzie	Mateusz	Wesoły,	
Piotr	 Florian,	Marcin	Florian,	Krzysztof	
Witek.	Opiekun	 drużyny:	 p.	Małgorzata	
Pieścikowska,	w	nagrodę	wszyscy	otrzy-
mali	aparaty	fotograficzne.	Drugie	miejsce	

zajęła	drużyna	z	Leśnicy,	w	składzie:	An-
drzej	Kaczmarczyk,	Patryk	Laska,	Robert	
Zajdel,	 Krzysztof	Grabarski.	 Opiekun	
drużyny:	p.	Ewa	Kubiszok,	nagrodą	były	
słuchawki	nauszne	i	przenośna	pamięć,	na	
trzecim	miejscu	uplasowała	się	drużyna	z	
Zawadzkiego,	w	składzie:	Mariusz	Bog-
doł,	Denis	Hordes,	Marcin	Kias,	Damian	
Krzysiek.	Opiekun	 drużyny:	 p.	Monika	
Nowak.	Nagrodą	były	słuchawki	nauszne.	
Gratulujemy	zwycięzcom.	
	 Należy	tutaj	dodać,	iż	nie	tylko	zawo-
dy	sportowe	i	dobra	zabawa	na	kręgielni	
miały	miejsce	 podczas	Dni	Aktywności	
Sportowo-Rekreacyjnej	Osób	Niepełno-
sprawnych	–	Edycja	III	–	Bowling.	Uczest-
nicy	mieszkali	w	hotelu	Festival,	gdzie	do	
ich	dyspozycji	był	basen	i	jacuzzi,	gdzie	
można	było	odpocząć	i	zregenerować	siły.	
Pierwszego	dnia	zostało	także	zorganizo-
wane	wieczorne	spotkanie	przy	muzyce.	
	 Atmosfera	była	wspaniała.	Domino-
wała	dobra	zabawa,	rywalizacja	sportowa,	
a	 co	 najważniejsze	uśmiech	 i	 radość	 na	
twarzach	uczestników	i	opiekunów.	
	 Dni	Aktywności	 zakończyły	 się	
rozdaniem	medali,	 dyplomów	 i	 nagród	
rzeczowych	 dla	 najlepszych	 drużyn,	
medali	 za	 uczestnictwo	 i	 dyplomów	dla	
pozostałych,	oraz	pamiątkowych	statuetek	
dla	wszystkich	drużyn.	Każdy	zawodnik	
otrzymał	także	słodki	upominek.	
	 Mamy	nadzieję,	że	w	przyszłym	roku	
odbędzie	się	kolejna	edycja,	już	czwarta…	

Monika Szendzielorz

	 Górnośląskie	wioski	 tego	 okresu	 to	
przeważnie	 ulicówki,	 rzędówki,	 łańcu-
chówki	 i	 owalnice.	 Znaczące	miejsce	
zajmowały	 takie	 obiekty	 jak	 :	 karczmy,	
młyny	wodne,	kuźnie,	wiatraki,	bielniki.	
Specyficzny	wygląd	 nadawały	wsiom	
drewniane	kościółki,	pochodzące	często	z	
XVI,	XVII	i	XVIII	wieku.	Usytuowane	w	
środku	wsi,	krytymi	gontami	sygnaturek,	
ozdobionymi	 podziemiami,	 dodawały	
wioskom	 swoistego	 piękna.	Typowe	dla	
wiejskiego	krajobrazu	były	 też	kapliczki	
poświęcone	 różnym	 świętym,	 a	 także	
drewniane	lub	kamienne	krzyże	upamięt-
niające	 różnego	 rodzaju	wydarzenia,	 np.	
czyjąś	gwałtowną	śmierć,	dramaty	zwią-
zane	 z	 przetaczającymi	 się	wojnami	 czy	
epidemiami.
	 Obejścia	gospodarskie	otaczane	były	
z	reguły	płotami	z	 tyczek	jodłowych	lub	
świerkowych.	W	 okolicach	 Raciborza	
płoty	wyplatano	 z	 chrustu	 lub	wikliny.	
Sztachetowe	płoty	zaczęły	upowszechniać	
się	na	terenach	rejencji	opolskiej	dopiero	
pod	koniec	XIX	wieku.
	 	Podwórza	wiejskie,	na	planie	prosto-
kąta,	były	niezbyt	duże	i	poprzez	wrota	i	
furtki	zawsze	jednym	z	boków	przylegały	
do	drogi;	 zapełniano	 je	 sprzętem	gospo-
darskim	 i	 narzędziami.	 Za	 podwórzem	
znajdował	się	często	mały	sad,	w	którym	
oprócz	 drzew	owocowych,	 rosły	 kwiaty	
a	 na	 grządkach	 uprawiano	 ziemniaki	 i	
cebulę.
	 W	 pierwszej	 połowie	 XIX	wieku	
materiałem	 budowlanym	 większości	

Niewiasty	śląskie	(1816-1945)
	 Cykl	artykułów,	który	rozpoczynamy	niniejszą	publikacją,	jest	historią	życia	i	dzia-
łalności	śląskich	niewiast,	zamieszkujących	Górny	Śląsk	od	II	ćwierci	XIX	wieku	po	rok	
1945.
	 Przedmiotem	rozważań	autora	były	społeczno-kulturalne	aspekty	życia	Ślązaczek,	
w	zaznaczonym	przedziale	czasowym,	czynniki	sprawcze	kolejnych	przemian,	sposoby	
i	styl	życia	inspirujące	spójność	społeczności	zarówno	wiejskiej	jak	i	miejskiej.
	 Jeszcze	w	pierwszych	dziesiątkach	 lat	 dwudziestego	 stulecia	pokutowało	 zdanie,	
szczególnie	w	Rzeszy	Niemieckiej,	a	zatem	i	na	Śląsku,	że	zadaniem	kobiety	są	3	„K”,	
tj.	„Küche,	Kirche,	Kinder”,	czyli	–	kuchnia,	kościół	i	dzieci.
	 Innymi	słowy	–	kobieta	winna	być	dobrą	gospodynią	domową,	pobożną	niewiastą	i	
dobrą	matką,	wychowującą	swe	dzieci	na	prawych	obywateli.	Polityka,	praca	zawodowa	i	
społeczną	należą	do	mężczyzn	i	dlatego	kobieta	powinna	od	tych	kwestii	stronić.	Pierwsza	
wojna	światowa	(1914-1918)	zmieniła	całkowicie	te	przestarzałe	poglądy	i	wyzwoliła	
z	nich	kobiety.	Nawet	z	dala	od	środowisk	miejskich	kobiety	zaczęły	garnąć	się	do	prac	
społeczno	–	 kulturalnych	 i	 politycznych,	 o	 czym	 traktować	 będzie	 prezentowany	w	
dwutygodniku	„Powiat	Strzelecki”	-	cykl	artykułów	poświęcony	codziennemu	życiu	i	
działalności	kobiet	śląskich.

I
Podstawowe potrzeby rodziny 

chłopskich	 obiektów	 było	 drewno,	 a	w	
sposobach	 budowania	 dominowała	 tech-
nika	 zrębowa.	Trwałość	 tych	 chłopskich	
zabudowań	obliczano	na	 85	do	90	 lat,	 a	
ich	wartość,	na	około	561	talarów.
	 Znaczenie	domu	w	życiu	rodziny	było	
ogromne;	zapewniał	on	nie	tylko	dach	nad	
głową,	ale	dawał	poczucie	stabilności	dla	
siebie	 i	 następnych	 pokoleń.	 Posiadanie	
domu	podnosiło	prestiż	domowników,	toteż	
o	własnym	domu	marzył	każdy,	nawet	ko-
mornik.	W	celu	zabezpieczenia	domu	przed	
uderzeniem	pioruna,	 sadzono	w	pobliżu	
leszczyny,	 lipy	 lub	 topole,	mające	pełnić	
rolę	odgromnika.	Pod	koniec	XIX	wieku	
na	Opolszczyźnie,	u	bogatych	gospodarzy,	
stawiano	 pompę	 na	wodę	 połączoną	 ze	
studnią	usytuowaną	w	podwórzu.
	 Izba	 kuchenna	 stanowiła	miejsce,	w	
którym	koncentrowało	się	życie	rodzinne	
i	towarzyskie.	Jej	podłogę	tworzyła	polepa	
ubita	z	grubej	warstwy	gliny	wymieszanej	
z	sieczką.	Wszystkie	domy	zbudowane	w	
pierwszej	połowie	XIX	stulecia	miały	ma-
leńkie	okna	wprawione	najczęściej	na	stałe,	
bez	możliwości	 ich	 otwierania.	W	 izbie	
głównej,	wzdłuż	 ściany,	 stały	 ławy,	 nad	
nimi	zawieszano	listwy,	na	których	umiesz-
czano	małe	talerze	i	garnuszki.	Głównym	
meblem	była	polica,	czyli	szafa	–	półka	na	
misy	i	garnki.	Duży	drewniany	stół,	wokół	
którego	ustawione	były	ławy,	stał	po	prze-
kątnej	do	pieca.	Niezbędnym	elementem	
wyposażenia	 izby,	 były	 urządzenia	 do	
oświetlania:	„latarnie	drewniane”,	„szley-
sy”,	 świece	 łojowe,	 rzadziej	 woskowe	

(bo	drogie).	Po	roku	1860	coraz	częściej	
używano	karbidówek	 i	 lamp	naftowych.	
Osobne	miejsce,	w	 układzie	 chłopskich	
chałup,	zajmowało	pomieszczenie	zwane	
komorą,	które	-		po	strychu,	pełniło	także	
funkcję	domowego	schowka.
	 Oprócz	kuchni,	 która	 u	 najbiedniej-
szych	 była	 jedyną	 izbą,	w	 zamożnych	
gospodarstwach	 posiadano	 izbę	 o	 cha-
rakterze	reprezentacyjnym.	Wzdłuż	ścian	
ustawiano	malowane	 skrzynie	 na	wiano	
lub	 pełniące	 funkcję	 schowka	 na	 stroje	
kobiece,	ewentualnie	służące	–	jako	kufry	
podróżne.	Na	przełomie	XIX	i	XX	wieku	
coraz	 częściej	 nabywano	 pełne	 zestawy	
mebli	produkowanych	w	Dobrodzieniu	i	
Toszku.	Na	taki	komplet	składały	się:	dwa	
łóżka	z	wysokimi	oparciami	„z	kuloma”,	
szafa	 z	 ozdobnymi	 listwami,	 komoda	 z	
trzema	szufladami,	stół	i	gięte	krzesła.	Z	
biegiem	 lat	wyodrębniano	w	wiejskich	
chałupach,	 dodatkowe	 pomieszczenie	
–	 izbę	 do	 spania.	 Na	 jej	 wyposażenie	
składały	się:	drewniane	łóżka	z	piętrowo	
ułożonymi	 poduszkami,	 obrazy	 o	 treści	
religijnej,	a	między	obrazami,	w	ramkach	
za	 szkłem,	wianek	 ślubny	 gospodyni	 z	
napisem	upamiętniającym	datę	ślubu.	Na	
środku	izby	stała	kołyska,	a	pod	łóżkami	
drewniane	 skrzynie,	 które	wysuwane	na	
noc	–	służyły	–	jako	legowiska	dla	dzieci.	
Służba	sypiała	latem	w	stodole	na	sianie,	
a	 zimą	w	 odgrodzonej	 części	 stajni	 na	
zapasach	słomy	i	sieczki.	Służące	sypiały	
w	komorze	lub	kuchni.
	 Przedmiotami	 użytkowymi,	 znajdu-
jącymi	się	w	każdym	obejściu	był	sprzęt	
przeciwpożarowy,	oraz	specjalne	gliniane	
lub	metalowe	 naczynia	 na	 „schowanie	
popiołu	z	drzewa,	węgli	kamiennych	i	z	
torfu,	 który	 po	 zalaniu	wodą	 do	 dołów	
wysypany	być	powinien…”.
	 W	wielu	zagrodach	można	było	spo-
tkać	ule,	studnie	z	żurawiem,	psie	budy,	
czasem	–	wolno	stojące	–	piece	chlebowe	
i	 ziemne	piwnice,	 służące	min.	do	prze-
chowywania	nabiału.
	 Obraz	 osad	 na	 terenach	 górniczo	 –	
hutniczych	 był	 nieco	 odmienny,	 gdyż	
przekształcały	 się	 one	w	 typowe	 osidla	
rolniczo	 –	 robotnicze	 lub	 robotnicze,	w	
których	obok	wielorodzinnych	kamienic,	
zwanych	później	„familokami”	,	powsta-
wały	jednorodzinne	domki	otoczone	dział-
kami	uprawnymi,	sąsiadujące	z	typowymi	
gospodarstwami	rolnymi.

Ryszard Morawiec

Komunikat
Zarząd	Koła	„Miasto”	organizuje	dla	swoich	członków	

kolację wigilijną
 

w	restauracji	Krakus	w	dniu	18	grudnia,	początek	godz.	15.00
Szczegółowych	informacji	udziela	Zarząd	z	siedzibą	przy	ul.	Krakowskiej	(OPS)	

tel.	660	905	133,	wtorki	i	czwartki	9	-12.00

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE
na	doroczny

KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY

już od 9 GRUDNIA!
Miejsce: 

Hol	Strzeleckiego	Starostwa,	
ul.	Jordanowska	2	

Tutaj kupisz: 
świąteczne	ozdoby,	

stroiki,	kartki,	bombki	
oraz	wiele	innych	drobiazgów,		

przygotowanych	przez		mieszkańców	
domów	pomocy	społecznej,	
uczniów	szkół	specjalnych	

oraz	inne	organizacje	społeczne

	 ACTIVA	 działa	 już	 prawie	 10	 lat.	
We	 wrześniu	 zorganizowała	 imprezę	
środowiskową	w	Zespole	 Szkół	 Ponad-
gimnazjalnych	w	Zawadzkiem:	Integracja	
Klas	Pierwszych.	Rokrocznie	 uczniowie	
klas	 pierwszych	 i	 drugich	wyjeżdżają	
na	 szkolenia.	 Poznają	 zasady	 pracy	w	
wolontariacie	 jak	 również	 poznają	 się	
wzajemnie.	Ma	to	ułatwić		współpracę	przy	
realizacji	 kolejnych	 zaplanowach	 akcji.	
Po	 raz	 pierwszy	wyjazd	 zorganizowano	
w	Schronisku	Młodzieżowym	na	Górze	
Św.	Anny.	Wyjazd	odbył	się	w	dniach	od	
18	do	20	października	2013	roku.	Zajęcia	
prowadzili	opiekun	klubu	jak	i	jego	alumni	
Klaudia	Budner	i	Paweł	Sławski.	
A	 tak	wyglądał	w	wielkim	 zarysie	 nasz	
wyjazd	w	oczach	 jedej	z	uczestniczek	 	 -	
Justyny	Maryniak:
	 Cała	przygoda	rozpoczęła	się	w	piątek	
o	godz.	11.00	kiedy	 to	pod	naszą	 szkołę	
podjechał	autobus	mający	nas	zawieźć	na	
miejsce.	 Po	 upchnięciu	 bagaży	wszyscy	
zajęli	wygodne	miejsca	 i	 ruszyliśmy	w	
drogę.	Na	miejsce	dotarliśmy	ok.	godziny	
12.00	 i	 po	 zameldowaniu	w	 schronisku	
każdy	udał	się	do	swojego	pokoju.	Niestety	
opiekunowie	nie	byli	dla	nas	tak	łaskawi	
i	 zaraz	 kazali	 nam	 przygotowywać	 się	
do	wyjścia.	 Pierwszym	 celem	 naszego	
zwiedzania	była	Bazylika	św.	Anny	i	Grota	
Lurdzka.	Następnie	spacerując	ścieżkami	
tamtejszego	Parku	Krajobrazowego	pani	
przewodnik	zaprowadziła	nas	do	pięknego	

Integracja	ACTIVY	2013

amfiteatru	skalnego,	nad	którym	wznosi	się	
ogromny	pomnik	upamiętniający	walki	po-
wstań	śląskich.	Spacer	trwał	dwie	godziny	
i	wszyscy	byli	bardzo	zmęczeni,		więc	po	
powrocie,	w	schronisku	czekała	już	na	nas	
ciepła	herbatka.	Wieczorem	rozpoczęliśmy	
nasze	warsztaty.	Obejmowały	 one	m.in.	
gry	i	zabawy,	a	także	warsztaty	interper-
sonalne.	Nasz	opiekun	 -	 pan	Żuchowski	
opowiedział	 nam	 	 o	Technice	 Sześciu	
Kapeluszy,	 co	 okazało	 się	 przydatne	w	
następnych	zajęciach.	Oprócz	poznawania	
nowych	technik	współpracy	pracowaliśmy	
również	nad	projektami,	które	chcieliby-
śmy	w	przyszłości	zrealizować.	
	 Nasza	grupa	wykazała	się	umiejętno-
ścią	kreatywnego	myślenia.		Te	zadania	z	
pewnością	nauczyły	nas	także	umiejętnej	
pracy	w	grupie.	
	 Następnego	 dnia	 udaliśmy	 się	 do	
Muzeum	Czynu	Powstańczego,	gdzie	mie-
liśmy	okazję	podziwiać	obrazy	i	pamiątki	
z	 okresu	 powstań	 śląskich.	Wieczorem	
wszyscy	świetnie	się	bawili	przy	ognisku,	
śpiewając	i	zajadając	pyszną	kiełbaskę.	
	 Nazajutrz	po	śniadaniu	i	podsumowa-
niu	 całego	wyjazdu	w	niedzielę	 o	 godz.	
11.00	wyruszyliśmy	w	drogę	 powrotną.	
Wszyscy	 byli	 bardzo	 zmęczeni,	 ale	 z	
pewnością	bardzo	zadowoleni.
W	imieniu	wszystkich	uczestników	dzię-
kujemy	 opiekunom	 za	 zorganizowanie	
wyjazdu	i	mile	spędzony	czas.		



P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

	 29	października	br.	w	Kinoteatrze	w	
Zawadzkiem	Komendant	Komisariatu	Po-
licji	w	Zawadzkiem	kom.	Arkadiusz	Chęt-
nicki	wspólnie	z	burmistrzem	Zawadzkiego	
Mieczysławem	Orgackim,	 uroczyście	
otworzyli	 ,	 realizowaną	w	 tej	 konwencji	
debatę	społeczną	pod	hasłem	„Uzależniony	
tylko	od	życia”	w	ramach	Gminnego	Dnia	
Profilaktyki,	przeznaczoną	dla	wszystkich	
zainteresowanych	mieszkańców	 powia-
tu	 oraz	 uczniów	 szkół	 gimnazjalnych	
i	 ponadgimnazjalnych.	 Uczestniczący	
w	 niej	 słuchacze	 i	 zaproszeni	 goście	 z	
zainteresowaniem	wysłuchali	 prelekcji	
prowadzących,	którzy	w	prezentacji	przed-

Wspólna sprawa – debata społeczna 

Mówimy	NIE	uzależnieniom	

stawili	informacje	dotyczące	wiedzy	oraz	
świadomości	na	temat	uzależnień	od	m.in.	
narkotyków,	 alkoholu,	 internetu,	 leków	
oraz	wskazali,	 gdzie	 należy	 szukać	 po-
mocy	w	przypadku	wystąpienia	problemu	
uzależnień	od	różnych	środków.	
	 Komendant	Komisariatu	 Policji	 w	
Zawadzkiem	 opowiedział	 dzieciom	 i	
młodzieży	m.in.	o	konsekwencjach	praw-
nych,	 w	 przypadku	 popełnienia	 przez	
nieletnich	 sprawców	czynów	karalnych,	
zagrożeniach	 i	 wpływie	 otoczenia,	 w	
którym	się	znajdują,	na	ich	demoralizację,	
gdzie	często	pod	namowami	rówieśników	
ulegają	 ich	 namowom,	 czy	 przyjmują	

Komunikat
Zarząd	Koła	„Miasto”	PZERiI	organizuje

zabawę andrzejkową

w	restauracji	Krakus	w	dniu	28	listopada,	początek	godz.	17.00
Szczegółowych	informacji	udziela	Zarząd	z	siedzibą	przy	ul.	Krakowskiej	16	

(OPS)	tel.	660	905	133,	wtorki	i	czwartki	9.00	-12.00

negatywną	 postawę	 do	 społeczeństwa.	
Naczelnik	Wydziału	 Prewencji	 i	Ruchu	
Drogowego	kom.	Sławomir	Nowak	z	KPP	
Strzelce	Opolskie	opowiedział	również	o	
zagrożeniach	i	konsekwencjach	prawnych	
w	 przypadku	 kierowania	 pojazdem	pod	
wpływem	alkoholu	 lub	 innych	 środków	
odurzających.	W	 sposób	 szczególny	 zo-
stały	podkreślone	działania	profilaktyczne,	
które	są	realizowane	w	przez	policjantów	
na	terenie	placówek	oświatowych.
	 W	 trakcie	 debaty	 dzieci,	młodzież	
czynnie	 uczestniczyła	w	 rozmowach	 o	
uzależnieniach.	Były	koncerty,	 spektakle	
teatralne	przygotowane	m.in.	przez	mło-
dzież	 z	 Publicznego	Gimnazjum	Nr1	w	
Zawadzkiem	oraz	Strzelecką	Grupę	PaT	
pod	opieką	podinsp.	Jolanty	Dec	Zastępcą	
Naczelnika	Prewencji	i	Wydziału	Drogo-
wego	 z	Komendy	Powiatowej	Policji	w	
Strzelcach	Opolskich,	w	 celu	 uświado-
mienia	wszystkim	uczestnikom	zagrożeń,	
problemów	płynących	 z	 demoralizacji	 i	
uzależnień.	
	 Czynny	 udział	 w	 dyskusji	 wzięli	
również	 przedstawiciele	m.in.	 placówek	
oświatowych,	Komisji	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych,	 kościoła,	
działających	na	terenie	gminy	Zawadzkie,	
Poradni	 	 Psychologiczno-Pedagogicznej	
w	 Strzelcach	Opolskich	 oraz	 burmistrz	
Zawadzkiego,	wskazując	 na	 obszary	 na	
które	należy	zwrócić	szczególną	uwagę	w	
procesie	wychowawczym	oraz	uzależnień	
zmniejszającym	 demoralizację	 dzieci	 i	
młodzieży.

	 Wspólne	gotowanie	może	być	począt-
kiem	wspaniałej	przygody	i	dobrej	zabawy.	
Przekonali	się	o	 tym	uczestnicy	IV	Mię-
dzyszkolnego	Konkursu	Kulinarnego	 „Z	
gotowaniem	za	pan	brat”,	który	odbył	się		
28	października		w	Zespole	Szkół	Specjal-
nych	przy	DPS	w	Kadłubie.	Zaproszenie	
do	udziału	w	konkursie	przyjęły:	Specjal-
ny	Ośrodek	 Szkolno-Wychowawczy	w	
Dobrodzieniu,		Zespół	Szkół	Specjalnych		
przy	DPS		w	Zawadzkiem,	Specjalny	Ośro-
dek	Szkolno-Wychowawczy	w	Kluczborku	
oraz	gospodarze	Zespół	Szkół	Specjalnych		
przy	DPS	w	Kadłubie.	Zaproszone	placów-
ki	wyłoniły	3-osobowe	drużyny	(uczniowie	
klas	 szkoły	 podstawowej	 i	 gimnazjum	
z	 niepełnosprawnością	 intelektualną	w	
stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym).	
	 Konkurs	składał	się	z	czterech	etapów:	
pierwszy	polegał	na	odgadnięciu	zagadek	
dotyczących	 produktów	 żywieniowych.	
Drugi	etap	polegał	na	samodzielnym	przy-
gotowaniu		sałatki	owocowej,	na	kolejnym	
uczestnicy	mieli	 za	 zadanie	 zapropono-
wanie	menu	na	śniadanie,	obiad	i	kolację	
z	 przygotowanych	wcześniej	 ilustracji.	

IV	Międzyszkolny	Konkurs	
Kulinarny	w	Kadłubie	

Na	sam	koniec	przeszedł	czas	na	przygo-
towanie	 deseru	 –	 był	 to	 kogiel-	mogiel.		
Atmosfera	 była	wyśmienita.	Uczestnicy	
wspaniale	się	bawili,	wykazując	się	przy	
tym	nie	lada	umiejętnościami			i	popisując	
się	wiedzą	na	temat	jedzenia	i	kuchni.	
	 Drużyny	wspaniale	poradziły	sobie	z	
przygotowanymi	dla	nich	konkurencjami	
-		zwycięzcami	byli	wszyscy.	Uczestnicy	
rzucając	kostką	do	gry	losowali	nagrody	
rzeczowe	 dla	 swoich	 szkół.	Nagrodami	
był	sprzęt	AGD:	czajnik	bezprzewodowy,	
wyciskarka	 do	 cytrusów,	 opiekacz	 oraz	
blender.	Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	
dyplomy	oraz	upominki.		
	 Zorganizowanie	konkursu	było	moż-
liwe	 dzięki	wsparciu	 finansowemu	Sto-
warzyszenia	na	Rzecz	Rozwoju	Edukacji	
i	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	
w	Kadłubie.	Za	co	z	całego	serca	dzięku-
jemy!!!	

Do	zobaczenia	za	rok…	
Monika Szendzielorz-Nowakowska
Pomysłodawczyni i organizatorka 

konkursu

	 Ze	100	tys.	zł,	czyli	kwoty,	jaką	Wo-
jewoda	Opolski	przeznaczył	w	tym	roku	
na	wsparcie	 podmiotów	 pomagających	
osobom	bezdomnym	 i	 zagrożonym	bez-
domnością	oraz	przeciwdziałanie	zjawisku	
wykluczenia	 społecznego	w	wojewódz-
twie	 -	w	 ramach	 „Programu	współpracy	
Wojewody	Opolskiego	 z	 organizacjami	
pozarządowymi	 w	 zakresie	 pomocy	
społecznej	w	latach	2012	–	2016”	Stowa-
rzyszenie	Pomocy	Wzajemnej	BARKA	w	

Strzelcach	Opolskich	otrzymało	9.170	zł.	
	 To	 dobra	 wiadomość,	 bo	 według	
założeń	 Programu	 pieniądze	mogą	 być	
przeznaczone	m.in.	 na	 zabezpieczenie	
bieżące	placówki	(czynsz,	media),	zakup	
żywności,	 odzieży,	 środków	 czystości,	
zakup	i	montaż	urządzeń	i	narzędzi	służą-
cych	nabywaniu	kwalifikacji	zawodowych,	
organizację	zajęć	terapeutycznych	i	zakup	
narzędzi	do	gromadzenia,	przetwarzania,	
przechowywania	i	wydawania	żywności.		

 

Wsparcie	dla	Barki

	 W	dniach	 3-4.10.2013	 r.	 uczniowie	
naszej	 szkoły	uczestniczyli	w	wycieczce	
do	Warszawy,	podczas	której	mieli	okazję	
zobaczyć	 „od	 środka”	 funkcjonowanie	
Giełdy	Papierów	Wartościowych.	Zada-
niem	GPW	jest	organizacja	obrotu	instru-
mentami	finansowymi.	Giełda	 zapewnia	
koncentrację	w	 jednym	miejscu	 i	 czasie	
ofert	kupujących	 i	 sprzedających	w	celu	
wyznaczenia	kursu	i	realizacji	transakcji,	
o	 czym	mieli	 okazję	 przekonać	 się	 nasi	
uczniowie.	Podczas	wycieczki	po	Giełdzie	
uczniowie	mieli	 możliwość	 zobaczyć	
„parkiet”	giełdowy	i	inne	pomieszczenia,	
w	 których	 dokonywane	 są	 transakcje,	
zobaczyli	 film	 na	 temat	 inwestowania	
na	 giełdzie,	 a	 także	mogli	 porozmawiać	
i	 zadać	 pytania	 pracownikowi	Giełdy,	
co	 powinno	przybliżyć	 uczniom	pojęcia	
związane	z	rynkiem	kapitałowym.	Zwie-
dzanie	Giełdy	rozpoczęło	się	od	holu,	w	
którym	stoi	symbol	giełdowej	hossy	–	byk,	
przy	którym	wszyscy	chętnie	robili	sobie	
pamiątkowe	zdjęcia.

Uczniowie	CKZiU	na	GPW

	 Oczywiście	–	2	dni	w	Warszawie	–	nie	
oznacza	dwóch	dni	na	Giełdzie.	Zwiedzi-
liśmy	również	inne	ciekawe	miejsca,	 jak	
np.	„Warszawskie	Łazienki”,	Belweder	czy	
Starówka.	Przeszliśmy	sporo	kilometrów	

po	Warszawie,	które	–	miejmy	nadzieję	–	
zostaną	w	pamięci	nie	tylko	jako	uczucie	
„bolących	nóg”,	ale	będą	również	miłym	
wspomnieniem.	
 Izabela Szymaniec

	 „…Wycieczka	to	nie	tylko	przygoda	
intelektualna,	ale	głównie	wychowawczo	
-wartościowo-moralne	doświadczenie.”
	 W	ramach	projektu	„Poznaję	świat”	
sfinansowanego	przez	Stowarzyszenie	na	
Rzecz	Rozwoju	Edukacji	 i	Rehabilitacji	
Osób	 Niepełnosprawnych	 odbyły	 się	
kolejne	wycieczki	dzieci	z	najmłodszych	
klas	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 s.	 Zofii	
Moroz	w	Zespole	Szkół	Specjalnych	przy	
DPS	w	Kadłubie.	
	 17	 października	 uczniowie	 klas	 II,	
III	i	V	odwiedzili	Opolskie	ZOO.	Dzieci	
wzbogaciły	wiadomości	na	temat	dzikich	
zwierząt	pochodzących	z	różnych	rejonów	
świata	oraz	zapoznały	się	z	warunkami	ich	
życia.	Bezpośredni	 kontakt	 sprawia,	 że	
wiadomości	 zdobyte	 podczas	wycieczki	
na	dłużej	zapiszą	się	w	ich	pamięci.	
	 29	 października	 dzieci	 klas	 III	 i	V	
wyjechały	do	Gliwic	do	kina	na	film	pt.	
”Kumba”.	Wspaniały	film	ze	swoją	fabułą	
i	akcją	pozwolił	dzieciom	przeżyć	z	boha-

terami	ciekawe	przygody	i	przenieść	się	w	
niesamowite	miejsca.	Wycieczka	wzboga-
ciła	dzieci	o	nowe,	ciekawe	doświadczenia	
wywierając	 na	 nich	 ogromne	wrażenie.	

Szczęśliwi,	 zadowoleni	 i	 pełni	 nowych	
doznań	 powrócili	 do	 domu	 i	 czekają	 na	
kolejne	wyjazdy.

 Marta Kapica

Chcą	znów	wyjechać
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Druk:	Drukarnia	„PRO	MEDIA”
45-125	Opole,	ul.	Składowa	4,	
tel.	77/4428008,	fax	77/4428009

Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel.	77	4612329,	77	4613480
e-mail:	dps.strzelceopolskie@wp.pl
z	filią	w	Szymiszowie
tel.	77	4623845
z	filią	w	Leśnicy
tel.	77	4639840,	77	4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel.	774636337,	774636422,	
fax	774636744
e-mail:	dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel.	77	4622011
e-mail:	dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
tel.77	4612701,		
e-mail:	ckziu@ckziu-strzelce.pl		
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel.	77		4616430,	
e-mail:	lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel.	77	4613381,	77	4613901	
e-mail:	pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4613026
e-mail:	pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel.	77	4620046,	77	4616049,	77	4620049
e-mail:	zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	412	30	13
e-mail:	
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel.	77	4615261
e-mail:	mowlesnica@gmail.com

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

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel.	77	4615261
e-mail:	soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel.	77	4615473
e-mail:	szkolneschronisko@wp.pl 

Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	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.	77	4621200,	77	4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel.	77	4621800
e-mail:	opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel.	+48	77	4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel.	+48	77	4401703,		Faks	+48	77	4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel.	+48	77	4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707,	708,	709,	710,	711,	712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714,	715,	716,	717,	718

Wydział Finansowy
Tel.	wew.:	727,	728,	730,	731,	732,	733,	734,	735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel.	wew.:	737,	738,	739,	740,	741,	742,	743,	744,	
745,	746,	747,	749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel.	wew.:	760,	761,	762,	763.
Wydział Organizacyjny
Tel.	wew.	750,	751,	752,	753,	754,	755,	756,	757,	
758,	764
Zespół Kontroli
Tel.	wew.:	705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel.	wew.:	766,	767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel.	wew.:	770,	771,	772,	773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel.	wew.:780,	781,	782,	785,	786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel.	wew.	705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel.	wew.	790,	791	

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100	Strzelce	Opolskie,	

ul.	Krakowska	16
tel.	77/461	27	54;		77/	461	23	20;

tel	kom.	604	540	402	

INFORMACJA
PKS	w	Strzelcach	Opolskich	SA			informuje	,że	z	dniem	4.11.2013	
ze	względu	na	niską	frekwencję	pasażerów		zawiesza		kursy	relacji:

Strzelce Op- Chorula z godz.6.10
Chorula -Strzelce Op. z godz. 15.05

      
Natomiast kurs  relacji Strzelce Op. -Chorula p. Kamień Śl. 

z godz. 13.45 skrócony  zostaje do Otmic.

SERWIS  OGUMIENIA
PKS	W	STRZELCACH	OPOLSKICH	SA

ul.	1	Maja	59
Tel.	77	4622554	,723186612	

Sezonowa	wymiana		opon	na	zimowe.
Oferujemy:

	 -	 wymianę		opon	i	kół	
	 -	 naprawę	ogumienia-wyważanie	kół	
	 -	 pompowanie	kół	azotem-sprzedaż	nowych	opon-przechowywanie	opon.

Korzystne	ceny.

Serwis	czynny	poniedziałek	–	piątek	godz.	7.00-17.00
sobota	7.00-	15.00

ZAPRASZAMY

Uwaga Klienci PKS w Strzelcach Opolskich SA!!!
                                                                                                                      

Będąc	zarejestrowanym	Klientem	na	Stacji	Kontroli	Pojazdów	masz	możliwość		uzy-
skania	przed	okresem	zimowym	bezpłatnego	badania	ustawienia	świateł,	skuteczności	
hamowania,	stanu	zużycia	amortyzatorów	w	m-cu	listopad	2013.

                                      
																				Zadbaj	o	swoje	bezpieczeństwo		i	skorzystaj.

 W	dniu	9	grudnia	2013	roku	o	godzinie	9.oo	w	siedzibie	Starostwa	Strzeleckiego	przy	ul.	
Jordanowskiej	nr	2,	w		pok.	nr	114	na	I	piętrze	odbędzie	się	II	przetarg	ustny	nieograniczony	
w	celu	 sprzedaży	własności	 nieruchomości	Powiatu	Strzeleckiego,	 położonej	w	Strzelcach	
Opolskich	przy	ul.	Kościuszki	nr	8,	zabudowanej	budynkiem	byłej	szkoły	zawodowej	zreali-
zowanym	około	1930	r.,	trzykondygnacyjnym.	Powierzchnia	użytkowa	budynku	980,00	m2,	
kubatura		5474,00	m3.
Nieruchomość	oznaczona	jest	numerem	działki	1737	o	powierzchni	0,4805	ha,	karta	mapy	8.	
	 W	planie	zagospodarowania	przestrzennego	nieruchomość	oznaczona	jest	jako	tereny	usług	
oświaty	oraz	usług	centrotwórczych,	dopuszcza	się	częściowe	(do	50%)	przeznaczenie	terenu	
dla	funkcji	mieszkaniowych.	Nieruchomość	położona	jest	na	terenie	układu	urbanistycznego	
wpisanego	do	rejestru	zabytków,	w	związku	z	czym	prace	związane	ze	zmianą	bryły	budynku,	tj.	
wyglądu	elewacji,	okien	czy	dachu,	wymagają	pisemnego	pozwolenia	konserwatora	zabytków.
	 Nieruchomość	jest	 	wpisana	w	księdze	wieczystej	nr	OP1S/00045841/2,	bez	obciążeń,	
obecnie	w	trwałym	zarządzie	Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego.	W	przypadku	
wyłonienia	nabywcy	nieruchomości	trwały	zarząd	zostanie	wygaszony.	Pierwszy	przetarg	na	
sprzedaż	nieruchomości	został	przeprowadzony	w	dniu	23	sierpnia	2013	roku,

Cena wywoławcza nieruchomości - 800 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny - 8 000,00 zł
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  40 000,00 zł  

	 Wadium	należy	wpłacić	do	dnia	4	grudnia	2013	r.	na	konto	Powiatu	Strzeleckiego,	Bank	
Spółdzielczy	Leśnica,	Oddział	Strzelce	Opolskie,	na	rachunek	nr	52	8907	1089	2002	0090	
0007	0006.	Wadium	wpłacone	przez	uczestnika	przetargu,	który	przetarg	wygra,	zalicza	się	na	
poczet	ceny	nabycia	nieruchomości,	a	w	przypadku	odstąpienia	od	zawarcia	umowy	w	terminie	
wskazanym	przez	sprzedającego	–	przepada.
	 Nabywca	ponosi	także	koszt	wyceny	nieruchomości	w	kwocie	1	537,50	zł	oraz	koszty	
związane	z	zawarciem	umowy.
	 Sprzedaż	nieruchomości	jest	zwolniona	z	podatku	VAT	na	podstawie	art.	43	ust.1	pkt	10	
a	ustawy	z	dnia	11	marca	2004	roku	o	podatku	od	towarów	i	usług	(Dz.	U.	Nr	54	poz.535).
	 Bliższych	informacji	można	zasięgnąć	w	Wydziale	Geodezji,	Kartografii,	Katastru	i	Go-
spodarki	Nieruchomościami,	pokój	nr	110,	telefon	nr		77-4401-740,	adres	e-mail:	teresa.czak@
powiatstrzelecki.pl
	 Zdjęcia	 nieruchomości	 dostępne	 na	 stronie	 internetowej	Powiatu	Strzeleckiego	www.
powiatstrzelecki.pl.	w	zakładce	„Nieruchomości”.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Zarząd  Powiatu  Strzeleckiego

informuje, iż dnia 22 listopada 2013 roku
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

	 Wniosek	o	przyznanie	świadczenia	pieniężnego	ze	środków		przeznaczonych			na	
pomoc	zdrowotną	dla	nauczycieli	oraz	nauczycieli	emerytów	i	rencistów	należy	składać	
w	sekretariatach	placówek	oświatowych	właściwych	ze	względu	na	zatrudnienie	do	
dnia	15	listopada	2013	roku.
	 Warunki	 przyznawania	 pomocy	 zdrowotnej	 dla	 nauczycieli	 szkół,	
dla	 	 których	 	 organem	 	 prowadzącym	 jest	 Powiat	 Strzelecki	 określa	 	 uchwała	 nr	
XXXVIII/336/10	Rady	Powiatu	Strzeleckiego	z	dnia	27	stycznia	2010	roku	w	sprawie	
określania	 rodzajów	 świadczeń	przyznawanych	w	 ramach	pomocy	 zdrowotnej	 dla	
nauczycieli	oraz	warunków	i	sposobu	ich	przyznawania	(DZ.	Urz.	Woj.	Op.	Nr	29,	
poz.	426	z	późn.	zm.).	Uchwała	dostępna	w	sekretariatach	placówek	oświatowych.

Ogłasza	się	otwarcie	 likwidacji	Miejsko-Gminnej	Spółki	Wodnej	w	Zawadzkiem,	
zgodnie	z	decy	zją	Starosty	Strzeleckiego	ROŚ.6343.7.2013.HP.	z	dnia	28.08.2013	r.
W	związku	z	powyższym	wzywa	się	wierzycieli	Spółki	i	dłużników	do	zgłaszania	
wierzytel	ności	i	uregulowania	długów	w	siedzibie	Starostwa	Powiatowego	w	Strzel-
cach	Opolskich,	ul.	Jor	danowska	2,	pok.	nr	307,	w	ciągu	jednego	miesiąca	od	ukazania	
się	niniejszego	ogłoszenia.

Likwidacja	spółki	wodnej

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy 

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY	PUNKT	INFORMACYJNY	O	FUNDUSZACH	
EUROPEJSKICH	W	STRZELCACH	OPOLSKICH	INFORMUJE	

O	NABORZE	WNIOSKÓW	O	DOFINANSOWANIE	PROJEKTÓW	Z	

PROGRAMU  OPERACYJNEGO  KAPITAŁ  LUDZKI

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 PO KL
Władza	Wdrażająca	Programy	Europejskie	(WWPE)	ogłasza	nabór	wniosków	w	ramach
Poddziałania	1.3.1	Projekty	na	rzecz	społeczności	romskiej	PO	KL.	Wnioski	można
składać	od	28	marca	2012	r.
więcej:http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=31&params[category_id]=186&pa-
rams[id]=1396

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.3.4 PO KL
Ośrodek	Rozwoju	Edukacji	(ORE)	ogłasza	nabór	wniosków	w	ramach	Poddziałania
3.3.4	Modernizacja	treści	i	metod	kształcenia	PO	KL.	Wnioski	można	składać
od	30	września	do	15	listopada	2013	r.
więcej:	 http://efs.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/1886-ogloszenie-konkursu-nr-
-1-pokl-3-3-4-2013

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.4.3 PO KL
ORE	ogłasza	nabór	wniosków	w	ramach	Poddziałania	3.4.3	Upowszechnienie	uczenia
się	przez	całe	życie	PO	KL.	Wnioski	można	składać	od	11	października	do	29	listopada	2013	r.
więcej:	 http://efs.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/1892-ogloszenie-konkursu-nr-
-2-pokl-3-4-3-2013

PROGRAMU OPERACYJNEGO  INNOWACYJNA  GOSPODARKA

Nabór wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG
PARP	ogłasza	nabór	wniosków	w	ramach	Działania	4.4	Nowe	inwestycje	o	wysokim
potencjale	innowacyjnym	PO	IG.	Wnioski	będzie	można	składać	od	4	“do	29	listopada	2013	r.
więcej:	http://poig.parp.gov.pl/index/more/36005

PROGRAMU OPERACYJNEGO  INFRASTRUKTURA  I  ŚRODOWISKO

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1. PO IiŚ
Ministerstwo	Ochrony	Środowiska	ogłasza	nabór	wniosków	w	ramach	Działania	1.1
Gospodarka	wodno-ściekowa	w	aglomeracjach	powyżej	15	tys.	RLM	PO	IiŚ.
Wnioski	można	składać	w	terminie	od	21	października	do	31	grudnia	2013	r.
więcej:
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/21322_ogloszenie_o_naborze_
wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xi_runda_konkursowa.html

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 4.2 PO IiŚ
Narodowy	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	(NFOŚiGW)	planuje
ogłosić	nabór	wniosków	w	ramach	Działania	4.2	Racjonalizacja	gospodarki	zasobami
i	odpadami	w	przedsiębiorstwach	PO	IiŚ.
więcej:	 http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,475,plany-ogloszenia-nowego-
konkursu-dla-dzialania-4-2.html
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Pierwszy konkurs 
Czyli odpowiedź na pytanie „Kiedy jest Boże Narodzenie?” 

Wydaje	się	Państwu,	że	to	pytanie	nieco	bez	sensu?	Przecież	wiadomo,	kiedy	są	święta?!	
Ktoś	pomyśli,	że	należy	odwołać	się	do	tradycji	jeszcze	przedchrześcijańskich?	Otóż	
nie	–	odpowiedź	jest	w	pierwszym	numerze	naszego	dwutygodnika!	
I	tu	mała	podpowiedź:	to	cytat,	ale	należy	go	przytoczyć	w	całości,	czyli	tak,	jak	w	
owym	pierwszym	numerze	„Powiatu	Strzeleckiego”.	Jak	widać	–	spodziewamy	się	
bardzo	precyzyjnych	odpowiedzi.
Na odpowiedzi czekamy do 29 listopada br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

Drugi konkurs 
Czyli kolęda po śląsku 

Każdy	z	nas	zna	słowa	przynajmniej	jednej	kolędy,	jeśli	nie	całej,	to	choćby	pierwszej	
zwrotki.	Ale	czy	ktoś	słyszał	kiedyś	kolędę	śpiewaną	po	śląsku?	Chyba	nikt.	Ale	mo-
żemy	usłyszeć	–	jeśli	ktoś	z	Państwa	zdecyduje	się	na	udział	w	drugim	konkursie,	czyli	
napisania	pierwszej	zwrotki	którejś	ze	znanych	kolęd	w	śląskiej	gwarze.
Na kolędy czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

Trzeci konkurs
Czyli święta w barwach Powiatu Strzeleckiego

Pierniki,	bombki,	kartki	świąteczne	i	stroiki	–	bez	tego	nie	wyobrażamy	sobie	Świąt	
Bożego	Narodzenia.	I	wszystkie	są	piękne	i	jedyne	w	swoim	rodzaju.	Ale	teraz	zapra-
szamy	do	konkursu	przyozdobienia	tych	świątecznych	atrybutów	wyłącznie	w	barwach	
Powiatu	Strzeleckiego:	zielonym,	błękitnym	i	żółtym.
Na prace czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: fajerwerki (dopuszczone	do	użytku	w	krajach	UE;	do	tego	-	instruktaż)

Czwarty konkurs 
Czyli wybieramy najstarsze zdjęcie związane ze świętami.

Mogą	to	być	zdjęcia	rodzinne	przy	stole,	przy	żłóbku,	przy	stajence,	sfotografowana	
choinka,	ładnie	udekorowany	stół,	dzieci	występujące	w	jasełkach,	itd.	itp.
Jedno	jest	ważne	–	by	było	widać,	że	fotografia	została	wykonana	w	okresie	świątecz-
no-noworocznym	lub	karnawale.
Na zdjęcia czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

10	lat	z	naszym	
dwutygodnikiem

Odpowiedzi na pytania konkursowe i 
zdjęcia można przesyłać:
-		 mailem	na	 adres:	 redakcja@powiat-
strzelecki.pl
-		 pocztą	na	adres:	

Redakcja	dwutygodnika	
„Powiat	Strzelecki”
Ul.	Jordanowska	2,	

47-100	Strzelce	Opolskie
-		 osobiście	 przynieść	 do	 starostwa	 i	
wrzucić	do	ustawionej	w	Informacji	urny	
lub	do	pok.	nr	310	(3	piętro)	(z	dopiskiem,	
którego	konkursu	odpowiedź	dotyczy).
-	 osobiście	 też	 należy	 przynieść	 do	
redakcji	dwutygodnika	„Powiat	Strzelec-
ki”	prace	(pok.	310,	III	p.	w	Starostwie)	
wykonane	na	konkurs	nr	3.

***
Mamy też specjalną nagrodę - niespo-
dziankę - dla osoby, która jako pierwsza 
przyniesie do redakcji pierwszy numer 
„Powiatu Strzeleckiego” sprzed 10 lat.

***
Ogólne warunki uczestnictwa 

w konkursach

1.	 Konkursy	 związane	 z	 jubileuszem	
X-lecia	dwutygodnika	„Powiat	Strze-
lecki”	przeznaczone	są	wyłącznie	dla	
mieszkańców	Powiatu	Strzeleckiego.

2.	 W	 konkursach	 mogą	 brać	 udział	
wszyscy	mieszkańcy,	 bez	względu	
na	 wiek.	 Osobom	 niepełnoletnim	
stawiamy	jednak	jeden	warunek	–	na	
przedświąteczne	 spotkanie	w	dn.	17	
grudnia	w	starostwie	przyjdą	z	rodzi-
cem	lub	opiekunem.

3.	 Udział	w	konkursie	jest	równoznaczny	
ze	zgodą	na	upublicznienie	wizerunku,	
imienia	i	nazwiska.

4.	 Nagrody	 dla	 laureatów	 i	wyróżnio-
nych	 we	 wszystkich	 konkursach,	
także	dla	osoby,	która	przyniesie	jako	
pierwsza	 pierwszy	 numer	 „Powiatu	
Strzeleckiego”,	 zostaną	 wręczone	
podczas	 uroczystego	przedświątecz-
nego	spotkania	w	sali	narad	Starostwa	
Powiatowego	–	we	wtorek,	17	grudnia	
br.	o	godz.	16.00

dok. ze str. 2

Kolejny konkurs z okazji 10-lecia naszego dwutygodnika. Tym razem literacki, 
skierowany wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców powiatu strzeleckiego – pt. 
„Opowiedz mi swoją historię. Najważniejszy dzień życia”. 

	 Każdy	z	nas	ma	lepsze	i	gorsze	dni.	Ma	też	takie,	których	nigdy	nie	zapomni	–	z	
powodu	wielkiej	radości,	albo	przeciwnie	–	głębokiego	smutku,	albo	zupełnie	jakiegoś	
innego	powodu.
	 Mógł	być	to	dzień	związany	ze	śmiercią	kogoś	bliskiego,	albo	wręcz	przeciwnie	
–	z	narodzinami	dziecka.	Mógł	być	to	dzień	decyzji	o	emigracji	lub	powrocie	z	niej.	
Dzień	utraty	pracy.	Wiadomości	o	chorobie.	Dzień	ślubu	lub	rozstania.	Wyrzucenia	
poza	nawias.	Powrotu	do	normalności.	Po	prostu	–	najważniejszy	dzień	życia.	
 
 Opowiedzą	nam	Państwo	swoje	historie?

	 Objętość	prac	nie	może	przekraczać	5500	znaków	(ok.	3	stron	znormalizowanego	
maszynopisu);	prace	mogą	być	nadsyłane	także	w	rękopisach	na	adres:	

Redakcja	„Powiatu	Strzeleckiego”
Ul.	Jordanowska	2,	47-100	Strzelce	Opolskie

Autor	może	zastrzec	nazwisko	i	imię	może	zastrzec	do	wiadomości	redakcji,	ale	w	
takim	wypadku	musi	opatrzyć	pracę	godłem.

Ogłoszenie	wyników	konkursu	–	a	prace	będą	oceniane	przez	jury	–	nastąpi	podczas	
Gali	Lauri	2013,	jeszcze	w	karnawale.

Nagrody	 –	 bardzo	 atrakcyjne.	Warto	 o	 nie	 powalczyć.	Na prace czekamy do 15 
stycznia 2014 roku.	 Po	 ogłoszeniu	wyników	 konkursu	 najlepsze	 prace	 zostaną	
opublikowane.

Opowiedz	mi	swoją	historię.	
Najważniejszy	dzień	życia

Ad multos annos!
	 Pani	Gertruda	 Pakura,	mieszkanka	
Dziewkowic,	31	października	br.	obcho-
dziła	wspaniały	Jubileusz	-	skończyła	90	
lat!	
	 W	tym	dniu	przyjmowała	powinszo-
wania	od	najbliższych.	Oficjalni	goście	z	
gratulacjami	i	okazjonalnymi	upominkami	
odwiedzili	 Ją	 już	 po	Dniu	Wszystkich	
Świętych.	Wśród	nich	nie	zabrakło	przed-
stawicieli	władz	Gminy	Strzelce	Opolskie	
i	Powiatu	Strzeleckiego.	W	imieniu	powia-
towego	samorządu	życzenia	przekazywał	
wraz	z	koszem	pełnym	słodkości	wicesta-
rosta	Waldemar	Gaida.	
	 Jubilatka	 z	 kolei	 dzieliła	 się	wspo-
mnieniami	 z	 lat	młodości,	 ilustrujac	 je	
zdjęciami	ze	szkolnych	lat.
	 Do	 wszystkich	 serdecznych	 ży-
czeń	 -	 oby	 spełniły	 się	wszystkie	 i	 jak	
najszybciej!	-	dołączamy	również	swoje:	
wielu	jeszcze	jasnych	lat,	we	wspaniałym	
zdrowiu	i	jak	najmniej	trosk!

	 	 	 	 	 	Jesień	kojarzy	nam	się	ze	złotymi	i	
czerwonymi	 liśćmi	 na	 drzewach,	 powi-
dłami	 śliwkowymi	 i	 dymem	 z	 ogniska.	
To	 czas	 pożegnania	 z	 latem	 i	 ciepłymi,	
rozgrzewającymi	promieniami	słońca.	
	 Aby	 choć	 na	 chwilę	 zapomnieć	 o	
chłodnych	porankach	i	cieszyć	się	darami	
natury,	uczniowie	Zespołu	Szkół	Ponad-
gimnazjalnych	w	 Zawadzkiem	wzięli	
udział	w	szkolnym	konkursie	na	dyniowy	
lampion.	 Pomysłodawcą	 był	 prężnie	
działający	Samorząd	Uczniowski,	 który	
od	początku	 roku	szkolnego	zainicjował	
wiele	ciekawych	akcji	w	szkole.
	 Każda	 klasa	miała	 przygotować	 je-
den	 lub	więcej	dyniowych	 lamp	według	
własnego	 projektu	 i	 przedstawić	 go	 na	
forum	szkoły.	Już	od	czwartkowego	rana	
w	centrum	multimedialnym	pojawiały	się	
prawdziwe	dyniowe	piękności.	Dało	 się	
zauważyć	 ogrom	pracy,	 jaki	 uczniowie	
włożyli	w	 ich	przygotowanie.	 I	 tak	była	
ogromna	dynia	w	towarzystwie	nietoperza,	

dynia	w	czapce	reggae,	dynia	w	wełnianych	
butach,	para	dyniowych	przyjaciół	i	wiele	
innych,	 równie	 atrakcyjnych	 dyniowych	
lampionów.	Następnie	aby	efekt	wzmocnić	
i	 sprawdzić	 czy	 lampy	 spełniają	 swoją	
funkcje	 umieszczono	w	nich	 nastrojowe	
światło.	Trzeba	 było	 to	 zobaczyć	 !!!	W	
przyciemnionym	roletami	centrum	rozbły-
sły	dyniowe	twarze,	straszne	i	tajemnicze.	
Było	co	podziwiać,	choć	ciarki	też	przeszły	
po	plecach.	Konkurs	 udał	 się	 a	 dyniowe	
lampiony	 były	 fantastyczne	 !!!.	Widać	
było	zachwyt	i	niedowierzanie	wszystkich,	
którzy	widzieli	rezultat	uczniowskiej	pracy.	
	 Pod	 koniec	 dnia	 dyniowe	 lampiony	
udały	się	na	gościnne	występy	czyli	zostały	
wyeksponowane	przed	budynkiem	szkol-
nym.	Teraz	wszyscy	mogli	je	podziwiać.	
	 Trudno	też	było	wybrać	tę	najpiękniej-
szą	ale	konkurs	został	rozstrzygnięty.	Jaki	
wynik	?	A	to	niech	pozostanie	między	nami	
a	…..	dyniami.

Dorota Nemś 

Dyniowe	lampiony	

	 Tradycyjnie	w	 okresie	 jesiennym	
pracownicy	Zespołu	Szkół	Specjalnych	
w	Kadłubie	 przygotowali	 dla	 swoich	
podopiecznych	dyskotekę.	Do	udziału	w	

niej	zaproszeni	zostali	uczniowie	Publicz-
nego	Gimnazjum	nr	1	oraz	wolontariusze	
Centrum	Kształcenia	 	 Zawodowego	 i	
Ustawicznego	 	w	Strzelcach	Opolskich.	

Tegoroczna	„Jesienna	Dyskoteka”	zorga-
nizowana	 została	 dnia	24	października	 i	
zapewne	długo	będziemy	o	niej	pamiętać.	
Cieszy	nas	fakt,	że	coraz	więcej	młodych	
ludzi	chce	poświęcać	swój	wolny	czas	in-
nym.	Pomimo	wielu	niedogodności,	takich	
chociażby	jak	późny	powrót	do	domu,	stale	
są	osoby	chętne	pomagać	i	angażować	się	
dla	dobra		innych.						
	 Uczennice	CKZiU	Adrianna	Antoni-
szyn,	Małgorzata	Lizon,	Patrycja	Kozołup	
i	 Jolanta	Placek	 i	 z	 kl.	 II	Tg,	Weronika	
Golec	z	kl.	III	Tot	a	oraz	Karolina	Hencel	
i	Katarzyna	Opala	z	kl.	I	Tgot	zadbały,	by	
uczniowie	ZSS	świetnie	się	bawili,	a	za-
bawa	taneczna	była	atrakcyjna	i	ciekawa.	
Widząc	radosne	miny	uczestników	można	
stwierdzić,	że	takie	spotkania	integracyj-
ne,	wcale	 nie	 łatwe,	 są	 bardzo	ważnym	
elementem	 kształtującym	wrażliwość	 i	
empatię.		
	 Dziękując	za	zaangażowanie	i	aktyw-
ny	udział	naszych	uczennic	w	„Jesiennej	
Dyskotece”	 zapraszamy	 do	 udziału	w	
kolejnych	spotkaniach.	

Anna Mainka, Agnieszka Kozłowska  

Jesienna	dyskoteka


