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Prezydent Lech Kaczyński
i Pierwsza Dama Maria Kaczyńska
zginęli w katastrofie lotniczej
w Smoleńsku.
10 kwietnia wraz z nimi
śmierć poniosły 94 osoby:
ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie,
posłowie i senatorowie RP,
najwyżsi oficerowie Wojska Polskiego,
przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań,
przedstawiciele Rodzin Katyńskich,
osoby towarzyszące
i załoga samolotu TU 154.

Oddajemy hołd
Ich pamięci!
Msza św. żałobna
w kościele św. Wawrzyńca
w Strzelcach Opolskich
– 12 kwietnia.
Uroczystość
pod pomnikiem
ku czci Ofiar UB i NKWD
w lesie Hubertus
– 13 kwietnia.
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ŻAŁOBA NARODOWA

Szanowny Starosto,
Drogi Kolego,
z ogromnym przerażeniem przyjęłam wiadomość o śmierci

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
Jego Małżonki
oraz towarzyszących Mu osobistości
tak ważnych dla Pańskiej Ojczyzny.

Katastrofa nagle przerwała życie wielu ludzi, który
mieli ogromne znaczenie dla całego kraju.
Brakuje mi słów, by nazwać to wstrząsające nieszczęście,
które dotknęło nie tylko Polaków, ale i całą Europę.
Naród niemiecki, Wasi sąsiedzi oraz przyjaciele - wszyscy Wam
współczujemy. Partnerski Powiat Soest pragnie wesprzeć Was w tej
pełnej cierpienia chwili. Polska ma przed sobą trudne zadanie.
Wszyscy życzymy Waszemu krajowi
stabilizacji oraz bezpieczeństwa.
Wszystkim osobiście dotkniętym tą tragedią, jak również całemu
Narodowi Polskiemu życzę siły oraz wiary na czas żałoby.

T

ak tragiczna w skutkach katastrofa na lotnisku pod Smoleńskiem prezydenckiego samolotu to wstrząsające doświadczenie. Nagle okazało się, że w jednej
chwili stają się nieważne ani nasze
wcześniejsze opinie na temat świata
polityki, ani nasze wcześniejsze wybory. Nieważny był podział na lewi-

Łączę się z Wami w głębokim żalu.
Eva Irrgang
Starosta Powiatu Soest

„Katyń
– fakty –
opinie –
kłamstwa”
13

kwietnia 2010 roku w sali narad siedziby Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich miała miejsce prelekcja pt.
Katyń – fakty – opinie – kłamstwa,
skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Strzeleckiego, której celem było ukazanie faktów związanych ze źródłem
zbrodni katyńskiej tkwiącym
w kłamstwie, będącym wytworem
chorego systemu totalitarnego.
Ta nietypowa lekcja historii podzielona została na dwie zasadnicze części. W pierwszej przedstawiłem fakty związane ze zbrodnią katyńską. Pakt Ribbentrop – Mołotow
z sierpnia 1939 roku oraz agresja sowiecka na Polskę w dniu 17 września stały się wstępem do zrozumienia dalszych losów żołnierza polskiego, który znalazł się pod koniec
września 1939 roku na terenach okupowanych przez ZSRR. Po osadzeniu polskich oficerów w sowieckich

obozach w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie 5 marca 1940 roku
władze ZSRR z Józefem Stalinem
na czele wydały rozkaz rozstrzelania polskich jeńców bez przedstawienia im zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Większość z polskich oficerów
to przedstawiciele polskiej inteligencji – urzędnicy państwowi, samorządowi, lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, literaci, ziemianie, inżynierowie, działacze polityczni i społeczni różnych szczebli.
Od kwietnia do maja 1940 roku ginęli w miejscach masowych egzekucji,
których symbolem stał się las katyński. Aż do agresji Niemiec hitlerowskich na ZSRR w czerwcu 1941 roku ludność Smoleńska zwykła szukać w dni wolne odpoczynku w lesie katyńskim. Nieopodal miejsca
zbrodni do lipca 1941 roku istniał
obóz pionierski „Przemysłowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych”. 13

cę, prawicę i środek. O śmierci tylu
tak ważnych dla Polski osób mówiliśmy wszyscy i wszyscy zwyczajnie, czy może niezwyczajnie, bo niezwyczajna to była sytuacja, współczuliśmy bliskim i rodzinom tych,
którzy zginęli.
I jeszcze zanim ogłoszono oficjalnie żałobę narodową, która
trwać będzie do najbliższej niedzieli, spontanicznie na wielu domach
zostały wywieszone flagi narodowe
z kirem, a na kapliczce w Mokrych
Łanach, gdzie flaga biało-niebieska,
maryjna, upamiętnia śmierć kobiet,
a biało-żółta, papieska – mężczyzn –
pojawiły się obydwie.
Pamięć ofiar uczczona została podczas poniedziałkowej mszy
żałobnej w kościele św. Wawrzyń-

kwietnia 1943 roku Niemcy ujawnili informację o odkryciu masowych
mogił polskich oficerów. Świat dowiedział się o zbrodni, ale okazało
się, że trzeba będzie walczyć i ponosić kolejne ofiary w celu ukazania
prawdy o Katyniu.
W drugiej części prelekcji przedstawiłem skutki zbrodni katyńskiej. Od kwietnia 1943 roku Katyń stał się symbolem polskiej „Golgoty Wschodu”. Pamięć zbiorowa
o zbrodni została poddana próbie
wytrwałej walki o prawdę historyczną. Promotorem ukrycia prawdy stał
się J. Stalin. ZSRR powołała własną komisję, która w styczniu 1944
roku stwierdziła, że zbrodni tej dokonali niemieccy faszyści. Niestety
pomoc w ukrywaniu prawdy okazali
Stalinowi również przywódcy Wielkiej Brytanii i USA. Ważniejszy od
prawdy stał się interes polityczno –
militarny.
Więcej czytaj na str. 4

„Można odejść na zawsze
i zawsze być blisko...”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem
łączymy się z bliskimi i rodzinami Ofiar
tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny i najbliższych
z powodu tragicznej śmierci

PANA PREZYDENTA RP
LECHA KACZYŃSKIEGO
oraz
Jego małżonki

MARII KACZYŃSKIEJ

Wyrazy szczerego współczucia
składają
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek
oraz
Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego

ca, ale także podczas innych oficjalnych uroczystości, i to od dawna zaplanowanych, choćby tej w Śląskim
Katyniu - pod pomnikiem ofiar UB
i NKWD z 1946 roku. Wzięło w niej
udział ok. 150 osób, m.in. kombatanci, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych
i uczniowie szkół. 13 kwietnia to
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – i właśnie ich pamięci początkowo miała zostać poświęcona uroczystość w Barucie, podobnie jak
nietypowa lekcja historii w siedzibie starostwa. W takich chwilach nie
można zapomnieć o tym, co stało się
10 kwietnia na lotnisku pod Smoleńskiem... Przecież wszyscy lecieli, by
oddać hołd tym, którzy zginęli tam
przed 70 laty.

składają
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek
oraz
Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
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Strzelecki PKS dla powiatu?
W

szystko wskazuje na to, że
jednak starania samorządu powiatowego o przejęcie strzeleckiego
PKS-u zakończą się pomyślnie. Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat następującej treści:
„Ministerstwo Skarbu Państwa
informuje, że w dniu 06 kwietnia
2010 r. Minister Skarbu Państwa

podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji w sprawie sprzedaży akcji
Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich S.A. z siedzibą w Strzelcach Opolskich.”
Oznacza to, że odstąpiło od negocjacji w sprawie sprzedaży akcji
Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach

OFERTY PRACY
Opolskich S.A. z trzema podmiotami, które złożyły oferty zakupu
akcji spółki: Biuro Podróży „Sindbad” z Opola, „Veolia” Transport
Polska oraz strzelecka firma „Adamietz”.
Starosta Józef Swaczyna poinformował, że burmistrzowie i wójtowie
wstępnie zgodzili się na finansowe
wsparcie nierentownych kursów.

Urzędnik ze znakiem jakości

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
STANOWISKO

MIEJSCE WYKONYWANIA
PRACY

KIEROWNIK ZAKŁADU
PRODUKCJI BETONU

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS.
OBSŁUGI KLIENTA
¾ ETATU

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA
- MAGAZYNIER

JEMIELNICA

SPRZEDAWCA –
SERWISANT MASZYN
OGRODNICZYCH

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA
- SERWISANT W SKLEPIE
KOMPUTEROWYM

STRZELCE OPOLSKIE

W

arunkiem dobrego wykonywania pracy jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a każdy, kto w swojej pracy
opiera się na przepisach prawa, jest
świadom, jak krótka jest aktualność
zdobytej wiedzy. Tak więc ciągłe jej
aktualizowanie i wdrażanie zmian
zgodnie z nowelizowanym ciągle
prawem jest jednym z podstawowych obowiązków urzędników. Pamiętajmy, że ich wiedza i umiejętności interpersonalne przekładają się
bezpośrednio na jakość i sprawność
obsługi klientów. A że każdy z nas
(nawet urzędnicy!) chciałby ograniczyć załatwianie formalności do minimum, należy zrobić wszystko, by
każdy z nas mógł swoją sprawę załatwić sprawnie, fachowo i w miłej atmosferze.
Aby to ułatwić i obniżyć koszty szkoleń ponoszone przez samorządy powiatu strzeleckiego, Zarząd
Powiatu zdecydował o aplikowaniu o wsparcie w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki projektu „Życzliwy i kompetentny urzędnik gwarancją wzrostu jakości świadczonych usług”.
Jak już informowaliśmy wcześniej
– udało się.
Po zakończeniu dość długotrwałych procedur negocjacyjnych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych

i Administracji podpisano umowę
i rozpoczęto nabór.
Projekt obejmuje pracowników:
Urzędu Gminy w Jemielnicy, Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
W sumie projekt obejmie 160 beneficjentów ostatecznych, a do dziś
zakwalifikowano ich 126. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się
7 kwietnia br. W jego trakcie beneficjenci zostali zapoznani przez obsługę projektu oraz wyłonioną firmę szkoleniową ze szczegółowym
ich zakresem. W ramach projektu jedynym obowiązkowym dla wszystkich kurs jest ten z zakresu Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.

Wszystkie pozostałe są szkoleniami do wyboru, a wśród nich: kurs języka angielskiego lub niemieckiego,
z zakresu ustawy Prawo zamówień
publicznych, rachunkowości budżetowej, tworzenia projektów finansowanych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, a także kursy doskonalące indywidualne umiejętności.
Okres trwania projektu jest długi,
sięga września 2011 roku. Mimo to
liczymy, że jego pierwsze pozytywne efekty dadzą się odczuć znacznie
prędzej.
Projekt realizowany przez
POWIAT STRZELECKI
w partnerstwie z gminami:
JEMIELNICA, KOLONOWSKIE,
STRZELCE OPOLSKIE, UJAZD,
ZAWADZKIE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

223km/h w Suchej

S

trzeleccy policjanci zatrzymali kierowcę motocykla, który jechał z prędkością 223 km/h.
27-letni mieszkaniec gminy Jemielnica został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł,
na konto kierowcy trafiło 10 punktów karnych.

W sobotę /3.04.2010/ strzeleccy policjanci z wydziału ruchu drogowego patrolowali drogi powiatu strzeleckiego. Po godzinie 12-tej
na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Sucha zatrzymali motocyklistę. 27-latek jechał z prędkością 223
km/h na trasie Strzelce Opolskie –
Sucha.
Został ukarany mandatem karnym
w wysokości 500 zł. Na jego konto
trafiło także 10 punktów karnych.
PCPR INFORMUJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, iż od 1 marca 2010r. do 31 października 2010r.
realizuje zadanie samorządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie:
1. Prowadzenie grup wsparcia dla osób członków rodzin czasowo niepełnych w związku z migracjami
zarobkowymi, w ramach których realizowane są zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyć mogą osoby
dorosłe z terenu powiatu strzeleckiego.
W ramach zadania odbywają się spotkania grupowe.
Spotkania I grupy odbywają się w PSP w Zawadzkiem od marca 2010r.
Spotkania II grupy odbywają się w PP Nr 8 w Strzelcach Op. od kwietnia 2010r.
Spotkania III grupy odbywać się będą w siedzibie PCPR w Strzelcach Op. od września 2010r.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt
z PCPR w Strzelcach Op. ul. Chrobrego 5, tel. 77/4613381
Ww. zadanie dotowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w kwocie 18.000 zł.
2. Oddziaływania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zapobiegania uszkodzeniom płodu powodowanych
używaniem alkoholu oraz paleniem tytoniu przez kobiety w ciąży.
W ramach zadania realizowane będą:
szkolenia dla przedstawicieli ochrony zdrowia, pomocy społecznej i oświaty z terenu powiatu
strzeleckiego – dotyczące profilaktyki diagnozowania i terapii FAS w terminie - maj 2010r.; a także
zajęcia w ZSO w Strzelcach Op. dla uczniów/ uczennic i nauczycieli w terminie od września 2010r.października 2010r.
Ww. zadanie dotowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w kwocie 7.000 zł.

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie średnie
lub wyższe budowlane
- doświadczenie
- obsługa komputera
- prawo jazdy kat.B
- wykształcenie min. średnie
- znajomość komputera
- dyspozycyjność
- mile widziane
wykształcenie średnie
- biegła obsługa komputera
- mile widziane doświadczenie
- obsługa wózka widłowego
- średnie techniczne
- naprawa silników
spalinowych małej mocy
- prawo jazdy kat.B
- wykształcenie średnie
- doświadczenie
- znajomość branży
- prawo jazdy kat.B
- wykształcenie średnie
- doświadczenie min. 1 rok

BARMAN - BARMANKA

STRZELCE OPOLSKIE

TRAKTORZYSTA
OPERATOR KOPARKI
I ŁADOWARKI

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

- doświadczenie

KIEROWCA C + E

STRZELCE OPOLSKIE

KIEROWCA C + E
LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

TRANSPORT KRAJOWY

- uprawnienia HDS
- doświadczenie
- doświadczenie

POMOCNIK BUDOWLANY

WG ZLECEŃ

PRACOWNIK BUDOWLANY

WG ZLECEŃ

MURARZ – BRUKARZ

WG ZLECEŃ

CIEŚLA

WG ZLECEŃ

OPERATOR WÓZKA
TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO

KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

BORYCZ

OPERATOR MASZYN

KRAPKOWICE
LUB DYLAKI
KRAPKOWICE
LUB DYLAKI

SZEWC

ZAWADZKIE

KRAWIEC - KRAWCOWA

ZAWADZKIE

MONTER WIĄZEK

- doświadczenie
- doświadczenie
- prawo jazdy kat.B
- mile widziane
doświadczenie budowlane
- mile widziane upr. operatora
koparko - ładowarki
- wykształcenie min. zawodowe
- doświadczenie
- mile widziane prawo jazdy kat.B
- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- uprawnienia
- wykształcenie
min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe
- mile widziane wykształcenie
kierunkowe
- doświadczenie
- wykształcenie kierunkowe
- mile widziane doświadczenie

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje iż,
od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r. kontynuuje realizację projektu systemowego

pn. CEL - DOBRA PRACA

•
•
•
•
•
•
•

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Op.
Realizowane formy wsparcia:
Poradnictwo indywidualne
Poradnictwo grupowe
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Pośrednictwo pracy
Szkolenia
Staże zawodowe
Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

KONTAKT:
POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OPOLSKICH TEL: 077 462 18 00

Jeśli jesteś mieszkanką woj. opolskiego
masz trudności z uzyskaniem zatrudnienia,
chcesz zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe
Projekt Most do zmian - program aktywizacji zawodowej
kobiet, umożliwi Ci nabycie nowych kwalifikacji
zawodowych w takich dziedzinach jak:
• agroturystyka i obsługa ruchu turystycznego
• kosmetyka
• obsługa księgowa i rachunkowość
• organizacja „domowych przedszkoli”

Dodatkowo oferujemy szkolenia dopasowane
do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
uczestniczek, kursy prawa jazdy kat. B oraz
obsługi komputera!

TO NA CIEBIE CZEKAMY!
Przez cały okres realizacji projektu
uczestniczki wspierać będzie Animator
Rozwoju Zawodowego
Zapisy do projektu tylko
w marcu i kwietniu 2010 roku.
Liczba miejsc w projekcie ograniczona

Nie czekaj! Wstąp do nas po więcej informacji!
Biuro projektu:

Dodatkowo by ułatwić Ci uczestnictwo w tych działaniach
umożliwimy opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub inną
osobą zależną na czas trwania szkoleń, stypendium
szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie
pokój nr 10 lub 11
lub pod numerem telefonu: 77 462 18 05 /09
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Sesja Rady
Powiatu

Kwiaty dla
Jubilatki
Pani Marta Fiołka, rodem z Kadłubca, a dziś mieszkająca u córki w
Wysokiej, obchodziła właśnie piękny jubileusz: skończyła 90 lat!
Do wielu serdecznych życzeń
złożonych z tej okazji, także przez
starostę Józefa Swaczynę najszczerzej dołączamy swoje: jak najlepszego zdrowia, pogody ducha i wielu wspaniałych kolejnych lat!

31

marca o godz. 13.00 w sali narad Powiatu Strzeleckiego odbyła się XL sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego. Tematem
przewodnim sesji było przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy; migracje zarobkowe oraz ich wpływ
na lokalny rynek pracy.
Radni obrady rozpoczęli od
uczczenia minutą ciszy śp. Stanisława Kowalczykiewicza, który przez
wiele lat był Zastępcą Burmistrza
Strzelec Opolskich; część radnych
uczestniczyła nieco później w jego ostatniej drodze. Kworum zostało jednak zachowane, tak że nawet
okrojony skład zapewniał prawomocność podejmowanych uchwał
Rady Powiatu.
Przygotowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Strzelcach opolskich
materiał pt. „Informacja o sytuacji
na lokalnym rynku pracy”, w ujęciu
na koniec grudnia 2009 roku, uzupełniony danymi za pierwsze miesiące roku bieżącego, bardzo szczegółowo omawiany był na wszystkich
komisjach problemowych Rady.
Na koniec lutego 2010 liczba
bezrobotnych wyniosła 2860 osób,
co oznacza wzrost o 278 osób w stosunku do końca grudnia 2009, mimo to stopa bezrobocia w naszym
powiecie (12.5%) jest niższa niż
w całym województwie opolskim
(13.9%) i w kraju (13.0%).
Sytuacja byłaby zapewne trudniejsza, gdyby PUP nie starał się
przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy, m.in. skutecznie aplikując o europejskie środki wspierające aktywizację bezrobotnych, szkolenia czy przekwalifikowania pracowników. O projektach
realizowanych przez strzelecki PUP
w ubiegłym roku dzięki środkom
unijnym pisaliśmy niejeden raz na
naszych łamach. Przypomnijmy jednak, że w ub. roku strzelecki PUP
zorganizował szkolenia dla 314 bezrobotnych (pięć osób kontynuowało
szkolenia jeszcze z roku 2008); 305
zakończyło szkolenia, a do końca roku 189z nich podjęło zatrudnienie.
Różnorodność działań PUP
(m.in. projekty przeznaczone dla
Dok. ze str. 2

Nawet w wyroku
Trybunału Norymberskiego w 1946
roku kwestię pomordowanych polskich oficerów pominięto. Symbol
zbrodni katyńskiej był często wykorzystywany przez propagandę.

osób pozostających bez pracy (np.
Klub Pracy), dla pracodawców (np.
Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy)
czy osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej na własny
rachunek (np. Strzeleckie Dni Kariery) została bardzo pozytywnie oceniona przez radnych. Dodajmy przy
tym, że za Strzeleckie Dni Kariery PUP zdobył wyróżnienie jako jedyny urząd pracy w województwie
i jeden z sześciu tylko w kraju.
W tym roku – od lutego w strzeleckim Urzędzie Pracy realizowany
jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
– „Most do zmian”. Skierowany jest
on do kobiet bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
nie tylko z powodu pozostawania
bez pracy, ale i ubóstwa, bezdomności, bezradności życiowej, przemocy
w rodzinie. Czterdzieści pań dzięki konsultacjom z psychologiem,
udziałowi w warsztatach i szkoleniach zawodowych (a są atrakcyjne, m.in. kurs księgowości, obsługi
ruchu turystycznego, agroturystyki)
będzie mogło w zdecydowanie odmienny niż dotychczas sposób poruszać się na rynku pracy, a nowe kwalifikacje zwiększą szanse na znalezienie pracy lub samozatrudnienie.
Drugi projekt to „Cel – dobra
praca”, który rozpoczął się z początkiem 2010, a zakończy 31 grudnia br.
Projekt skierowany jest do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Op. (z jego szczegółami mogą się Państwo
zapoznać w ogłoszeniu zamieszczonym na str. 3).
W dalszej części Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyra-

żenia zgody na zawarcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich umowy
dzierżawy powierzchni (na poradnię
dermatologiczną, chorób płuc, pokój
socjalny dla kierowców karetek oraz
miejsce w holu pod automat z napojami).
Kolejne trzy uchwały dotyczyły zaopiniowania planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2010 strzeleckiego szpitala, zatwierdzenia jego statutu oraz zgody na zmianę jego
nazwy. Od tej chwili oficjalna nazwa
brzmi: Szpital Powiatowy mi. Prałata J. Głowatzkiego.
Radni uchwalili również zmiany
w budżecie Powiatu Strzeleckiego
na rok 2010, a także przychylili się
do prośby gminy Wielowieś w sprawie pomocy finansowej, przeznaczonej na renowację Pomnika Ofiar
UB i NKWD na Hubertusie oraz nową nawierzchnię wokół pomnika.
Ostatnia uchwała dotyczyła
wspomnianego już wcześniej projektu systemowego „Cel – dobra
praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd
Pracy w Strzelcach Opolskich
Po tej części sesji radni złożyli Staroście Józefowi Swaczynie życzenia z okazji 60. rocznicy urodzin,
przekazali kwiaty i czarną skórzaną
teczkę w prezencie.
Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 kwietnia o godzinie
13.00. Tematem przewodnim będzie
ocena realizacji budżetu za 2009 r.
i podjęcie uchwały o absolutorium,
a także informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie.
Adam Kraka

„„Katyń – fakty – opinie – kłamstwa”
Plakaty
czeskie, niemiecPla
P
kie
ki i francuskie pokazywały
wa zbrodnię jako niebezpieczeństwo
komube
nizmu,
który w Europie
ni
Środkowo-Wschodniej
Śr
i tak
t usankcjonowano na
konferencjach
w Teherako
nie
ni i Jałcie. W powojennej Polsce Katyń skazany był na zapomnienie.
W PRL zabijano prawdę
o Katyniu, zabijając samą
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jako nauczycielhi
kę życia. Dopiero przemiany
polityczne w Polm
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Józefa Stalina
p
i Biura Politycznego KC WKP(b).
Rok 2000 zamknął klamrę katyńską poprzez otwarcie i poświęcenie Polskich Cmentarzy Wojennych
w Charkowie, Miednoje i Katyniu.

Czy warto przekazywać wiedzę historyczną w formie prelekcji z okazji wielkich rocznic historycznych? Czy dzisiejsi uczniowie
– młodzi obywatele - są tym zainteresowani? Zdecydowanie twierdzę,
że tak. Świat przyspiesza coraz bardziej. Nawet emeryci narzekają na
brak czasu. Trudno jest dokonywać
w dzisiejszych czasach prawidłowej
selekcji informacji i to nie tylko tych
historycznych. Odpowiednie bodźce,
prawidłowo dobrane fakty wzbudzają zainteresowanie, pomagają w zrozumieniu tej współczesnej i dalekiej
rzeczywistości. Oczywiście wszystko zależy od nastawienia samego
zainteresowanego, a to zaczyna się
w domu rodzinnym, w którym coraz
mniej czasu na wzbudzenie takiego zainteresowania i uczenia krytycyzmu. Warto więc podejmować tego rodzaju inicjatywy, by wzbogacić edukację historyczną. Prelekcja
nie zastąpi lekcji historii, tej szkolnej czy domowej. Na pewno ją jednak wzbogaci, by utrwalać zbiorową pamięć Polaków. Bez niej bylibyśmy … niczym.
Dariusz Szczypura

Bez pracy
filolog i inżynier
Statystyczny bezrobotny w powiecie strzeleckim jest młody (blisko 28% mieści się w przedziale 18-24 lat, i jest to więcej niż w roku 2008); jest tuż po szkole (28,3% nie ma żadnego stażu pracy),
ale też nie uczył się długo (prawie 38,7% ma co najwyżej skończone gimnazjum); mieszka w gminie Strzelce Opolskie (47,2%)
i jest kobietą (51,14%), a bez pracy pozostaje dłużej niż 12 miesięcy (36,5%; nie wliczając w to jeszcze 200 osób które od ponad
2 lat są bezrobotne).
Taki obraz wyłania się z danych
zawartych w materiale Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich, dotyczącym rynku pracy w naszym powiecie i sposobom
przeciwdziałania bezrobociu. Z tym
materiałem wszyscy radni zapoznali
się w czasie posiedzeń komisji problemowych – jeszcze przed ostatnią
sesją Rady Powiatu.
Przytoczone wyżej wskaźniki dotyczą końca grudnia roku 2009 roku,
kiedy w powiecie strzeleckim 2597
osób było bezrobotnymi (w tym
2313 bez prawa do zasiłku); na koniec lutego bieżącego roku ich liczba wzrosła do 2860 (w tym 48,6%
kobiet), ale i tak stopa bezrobocia
(12,5%) była u nas w lutym niższa
niż w województwie (13,9%) i w całym kraju (13,0%).
Wróćmy jeszcze do danych
z końca roku 2009. Bezrobocie
w poszczególnych gminach przedstawiało się następująco:
• Izbicko – 164 (89 kobiet)
• Jemielnica – 215 (118 kobiet)
• Kolonowskie – 170 (92 kobiety)
• Leśnica – 213 (122 kobiety)
• Strzelce Opolskie – 1227
(596 kobiet)
• Ujazd – 206 (111 kobiet)
• Zawadzkie – 402 (200 kobiet).
Skoro wcześniej wspomnieliśmy
o dość niskim poziomie wykształcenia bezrobotnych – przyznają Państwo: skończone gimnazjum lub
wykształcenie jeszcze niższe raczej
nie rokują różowych perspektyw na
rynku pracy – to warto byłoby spytać, jak wyglądają szanse na znalezienie pracy osób z licencjatem lub
wyższym wykształceniem? Niestety, problem bezrobocia dotyczy ich
też coraz częściej. I to chyba jest temat do dyskusji nie tylko o wyborach kierunku wykształcenia.
Ilu zatem mamy w powiecie bezrobotnych z wyższym wykształceniem? Na koniec grudnia ub. roku
-160 (prawie 6,2%, i choć to mniej
niż średnia wojewódzka, to trzeba
jasno powiedzieć: nie jest dobrze),
a tych, którzy nie znaleźli pracy po
skończeniu szkoły policealnej czy
średniej zawodowej też było niemało: 475 osób.
Na jakich kierunkach nie opłaca się studiować? Przede wszystkim
na pedagogice! Aż 14 licencjatów
i 12 magistrów pedagogiki w grudniu 2009 pozostawało bez pracy!
Na politologii też nie: bez pracy -

7 osób z licencjatem i 2 z magisterium. A inne kierunki? Niestety, lista
tych, których absolwenci mają trudności ze znalezieniem pracy jest długa: ekonomia (6 z licencjatami i 3
z magisterium), zarządzanie i marketing – 6 mgr inż., wychowanie fizyczne – 7 magistrów… Wymieniać
można by dalej, ale można też rzecz
skrócić: praktycznie nie ma kierunku, który zapewniałby znalezienie
pracy natychmiast po skończeniu
szkoły. Pracy nie ma dla polonistów,
germanistów i anglistów, chemików,
matematyków, dla mgr inż. ochrony
środowiska (4), dla informatyków,
dla mgr pielęgniarstwa, absolwentów europeistyki, psychologii, fizjoterapii, resocjalizacji (ani po licencjacie, ani po magisterium), dla teologów, kosmetologów i wuefistów.
Nawet dla ratownika medycznego ani lekarza, inżynierów różnych
specjalności, ani doktora nauk technicznych! Zapewne niektórzy z nich
w rejestrach PUP są tylko chwilowo,
czekając na dobry moment do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Trudno jednak liczyć, że
wszyscy zechcą lub potrafią to zrobić i w ten sposób problem bezrobocia zniknie.
A jak wygląda rynek pracy od
strony zgłaszanych przez pracodawców ofert? Liczba zgłaszanych ofert
w poszczególnych miesiącach ub.
roku znacznie wahała się: najlepsze
pod tym względem miesiące to: marzec, kwiecień, sierpień i wrzesień
ub. roku – zgłoszono ich wtedy ponad 230, najgorszy – grudzień 2009:
tylko 63. Podczas gdy w sierpniu ub.
r. na 1 ofertę przypadało 9 bezrobotnych, w grudniu – już 41 (przy średniej w regionie 27). Za to w styczniu
i lutym tego roku sytuacja była wyraźnie lepsza: w styczniu zgłoszono
256 ofert, w lutym – 179 (na 1 ofertę przypadało 11 i 16 osób).
Trzeba jeszcze wspomnieć o jednym istotnym dla rynku pracy czynniku – stale zmniejsza się w naszym
powiecie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. To ma ogromne znaczenie nie tylko dla organizacji całego systemu oświaty, ale też dla
perspektyw zatrudnienia pedagogów, filologów i innych kierunków
nauczycielskich. Nie mówiąc już
o tym, jakie znacznie będzie to miało dla perspektyw naszego powiatu,
i to tych gospodarczych, i tych demograficznych...
Marta Górka
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Jak wnuk z dziadkiem,
czyli Narodowy Dzień
Życia w ogólniaku

Historia i współczesność obozu w Lamsdorf
- oba te hasła splotły się jako temat kolejnego konkursu regionalnego ,,Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946)”, który odbył się w Centralnym Muzeum
Jeńców Wojennych.
Konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej organizowany corocznie przez Muzeum, Stowarzyszenie
Przyjaciół CMJW oraz Kuratorium
Oświaty w Opolu jest okazją do popisania się wiedzą na temat problematyki jenieckiej, dziejów obozów
w Lamsdorf/Łambinowicach oraz
XIX i XX-wiecznej historii Śląska.
W tym roku do etapu regionalnego zakwalifikowało się 19 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z całej
Opolszczyzny.
Trudny temat, dość wąski zakres obszernej w literaturze przedmiotu wiedzy, bolesne doświadczenia przeszłości, które są dziedzictwem każdego mieszkańca tej ziemi
- żaden z tych argumentów nie przeszkodził młodym ludziom w pochyleniu się nad historią Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.
Dlaczego młodzież sięga po tego
typu tematy i bierze udział w konkursie Muzeum? – To forma powtórki przed maturą - mówią jedni. – Zachęcił nas nauczyciel, z którym zwiedzaliśmy tereny obozowe
w dawnym Lamsdorf – dodają inni.
I rzeczywiście, w gronie finalistów

konkursu znaleźć można pasjonatów, których twarze są rozpoznawalne z poprzednich edycji. Wśród nich
są licealiści ze strzeleckiego ogólniaka - Marcin Malecko i Damian
Sklorz, obaj po raz drugi stający
w konkursowych szrankach. Marcin
to ubiegłoroczny laureat III miejsca,
który w tej edycji konkursu okazał
się najlepszy.
- Witam wszystkich, znajome
i nowe twarze - powitał uczestników
dyrektor CMJW, prof. Edmund Nowak – po raz ostatni, bo od pierwszego kwietnia przechodzę na emeryturę i oddaję pałeczkę swojej następczyni, obecnej wicedyrektor.

To, że Muzeum otwarte jest na
młodzież i stwarza świetne warunki,
aby młodzi rozwijali swoją wrażliwość oraz szacunek wobec przeszłości własnego regionu, to właśnie ich
zasługa. – Lubimy atmosferę Muzeum, lekcje prowadzone przez jego
pracowników - zgodnie wypowiadają się i nauczyciele, i uczniowie.
Laureaci tegorocznego konkursu odbierają gratulacje oraz udzielają wywiadów dla radia i prasy i jest
prawie pewne, że w przyszłym roku
znów kilka osób zapyta: ,,czy my się
skądś nie znamy?”
Dorota Maćkula

Szła dzieweczka do laseczka,
a my odwiedziliśmy niemiecki Trier
15

marca br., wczesnym rankiem silna grupa 16 osób
(13 uczniów i 3 nauczycieli) z leśnickiego SOSW wyjechała w długą, tysiąckilometrową podróż do
niemieckiego Trieru.
Był to czwarty już wyjazd z realizowanego przez SOSW w Leśnicy programu „Comenius” pod hasłem – „Budujemy nasz dom Europę”. Wyjazd był poprzedzony ciężką
pracą nad inscenizacją, w której zawarte były reminiscencje poprzednich spotkań, a także cele i założenia projektu.
W dniu wyjazdu zaskoczyła nas
wręcz antarktyczna pogoda, która
wraz z pokonywanymi przez nas kilometrami zmieniała się na lepsze,
aby u celu powitać nas prawie wiosennie.
Trier to najstarsze miasto
w Niemczech, którego początki sięgają czasów romańskich. Liczy 140 tys. mieszkańców i jest największym „zagłębiem winiarskim”
w kraju. Piękno tego miasta zaparło
nam dech w piersiach - otoczone jest
porośniętymi winoroślą wzgórzami,
między którymi wije się Mozela.
Przepiękny rynek i jego okolice
poznaliśmy biorąc udział w happeningu, wędrując (14 km), zwiedzając, odnajdując zabytki zaznaczone
na mapie i przenosząc je na płótno
jako abstrakcyjne obrazy. A wszystko to dzięki gospodarzom spotkania
– nauczycielom i uczniom ze szkoły w Schweich, naszych partnerów
w projekcie.
Zwiedziliśmy amfiteatr z czasów
rzymskich, w którym przed wiekami
odbywały się walki gladiatorów, najstarszą bazylikę w Niemczech, ruiny
cesarskich łaźni. Podziwialiśmy pomniki, parki i architekturę miasta.
Braliśmy czynny udział w inscenizacji o obronie miasta przed wrogiem, w świetnie zachowanej budowli z czasów rzymskich „Porta
Nigra”, czyli „Czarna Brama”, któ-

ra wraz z częścią murów obronnych
chroniła miasto przed inwazją z zewnątrz.
Drugiego dnia braliśmy udział
w lekcjach w szkole w Schweich,
poczęstowano nas też obiadem,
a później mieliśmy czas na zwiedzanie szkoły i szaleństwo na placu zabaw. Niezapomnianym przeżyciem
był rejs statkiem po Mozeli. Dopisała słoneczna pogoda, więc mogliśmy z odkrytego pokładu statku podziwiać winnice na wzgórzach, bajkowe domki „przyrośnięte” do skał
i zakola rzeki.
Wieczorem przyszedł czas na
prezentację naszych programów.
Wszystkie szkoły świetnie się przygotowały, a nasza inscenizacja wzbudziła aplauz publiczności, gdyż była i wesoła i wzruszająca. Piosenka
„Szła dzieweczka do laseczka” stała
się największym przebojem naszych
„comeniusowych” spotkań; śpiewają ją i Czesi i Niemcy a najgłośniej
Belgowie.
Ostatniego dnia nas bardzo ważne spotkanie w pięknym zamku siedzibie władz miasta - gdzie spotkaliśmy się z prezydentem Trieru,
a ponieważ miał urodziny, odśpiewaliśmy mu polskie „Sto lat”.
Odwiedziliśmy także bardzo,

bardzo stare piwnice, w których
w ogromnych beczkach dojrzewa wino. W blasku świec i niesamowitej scenerii podziemnych lochów degustowaliśmy słodki i kwaśny sok winogronowy – półprodukt
winny.„Niebo w gębie” poczuliśmy
w prawdziwej niemieckiej restauracji „Anker”, jedząc niemieckiego sznycla z sałatą i międzynarodowe frytki.
Wieczorem gospodarze spotkania zaprosili nas do dyskoteki; tańcom i swawolom nie było końca.
W czasie naszego pobytu w Trierze dużo zobaczyliśmy, a jeszcze
więcej się nauczyliśmy od kolegów
z innych krajów. Wspólnie mieszkaliśmy w schronisku młodzieżowym, jedliśmy śniadania w formie
„szwedzkiego stołu”, bawiliśmy się,
zwiedzaliśmy miasto i przygotowywaliśmy się do finału, który nastąpi w maju w belgijskim Elsenborn.
Nasz „Europejski Dom” jest już prawie gotowy; cieszy nas to, ale jest
to radość przez łzy, gdyż wiemy, że
ukończenie budowy wiąże się z rozstaniem. Być może nigdy już nie zobaczymy się w takim gronie, ale póki co przed nami jeszcze spotkanie
w Belgii i bardzo duuużo pracy!!!
Ewa Przybyłek-Prus

O

statnie dni marca, a dokładnie
24 dzień tego miesiąca, upłynęły w strzeleckim liceum pod hasłem
obchodów Narodowego Dnia Życia.
Sprawa jest poważna, bowiem
święto zostało uchwalone przez
Sejm RP i od 2004 roku jest okazją do ogólnopolskich kampanii na
ważne tematy dotyczące współczesnej rzeczywistości. Dotychczasowe edycje święta, realizowane przez
jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe, przebiegały pod
hasłami: ,,Dom pełen skarbów”,
,,Być ojcem- rola życia”, ,,Razem
na zawsze”, ,,Jestem mamą. To moja kariera”, ,,Stawiam na rodzinę”,
,,Dzień Świętości Życia”.
Szkolna grupa działająca we
współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej - ,,Patrz i zmieniaj”
również włączyła się do obchodów
Narodowego Dnia Życia, przekładając z powodzeniem treści edukacji
globalnej na lokalne inicjatywy i inspiracje dla swoich rówieśników.
Tegoroczne hasło przewodnie,
czyli wzmacnianie więzi międzypokoleniowej między wnukami
a dziadkami, zostało przez grupę
,,Patrz i zmieniaj” zinterpretowane bardzo szeroko. Uczniowie zorganizowali wystawę zdjęć zebranych
wśród rówieśnikow, których tematem miała być radość życia. Okazało się, że wśród fotografii z dzieciństwa, przeważały właśnie zdjęcia
z rodzicami i dziadkami. Oprócz te-

go w Narodowym Dniu Życia można było poznać życiorysy osób, które mimo wieku czy choroby, odnalazły swoje pasje i pokonując bariery,
realizowały swoje marzenia.
Wśród pozytywnie nastrajających sentencji przygotowanych
przez grupę ,,Patrz i zmieniaj” znalazły się na przykład takie myśli jak:
,,Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni,
wtedy nawet łzy będą smakować jak
szczęście” czy ,, Radość życia rodzi
się z poczucia, że zarówno uciecha,
jak strapienie trwają krótko, a biada
nam jeśli się dowiemy, że czeka nas
wieczna szczęśliwość”.
Jak podaje strona internetowa poświęcona Narodowemu Dniu Życia,
w opinii 87 proc. Polaków ludzie
starsi są potrzebni innym, a aż 97
procent z nas docenia rolę dziadków i babć w rodzinie. Jak wynika
z badań, szacunek do starszego pokolenia rośnie: z poziomu 35 proc.
w 1998 roku (odpowiedzi: zdecydowanie i raczej się szanuje) do 64
proc. w 2009 roku.
Obiegowe powiedzenie uczy, że
mama najpierw jest dla dziecka królewną, potem czarownicą, a dopiero jako babcia dobrą wróżką. Może więc warto zastanowić się głębiej
nad przesłaniem tegorocznego Dnia
Życia i pomyśleć, w którym wcieleniu występujemy teraz, a kim chcielibyśmy być czy będziemy w przyszłości?
Dorota Maćkula

Zespół Szkół
Zawodowych
w Zawadzkiem
po raz kolejny
w finale!

D

nia 15 marca 2010 roku odbył
się XIV Finał Opolskiego Turnieju Informatycznego organizowanego przez WODiP w Opolu.
Drugi raz z kolei do ścisłej czołówki walczącej o główną nagrodę
zakwalifikował się uczeń III klasy
Technikum Informatycznego w Zawadzkiem – Jakub Konieczny.
Rywalizacja finałowa wymagała
od uczestników wiedzy i umiejętności wykraczających znacznie ponad
poziom szkolny oraz polegała na sa-

modzielnym rozwiązaniu dwóch zadań programistycznych.
Uczeń ZSZ w Zawadzkiem poradził sobie w konkursie doskonale
i w rezultacie zajął II miejsce.
Należy tutaj dodać, że w ubiegłorocznej edycji był trzeci, obecnie
jest drugi…
Zgodnie z tą prawidłowością pozostaje więc życzyć Jakubowi pierwszego miejsca za rok. Powodzenia!
Justyna Osiewak
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PO W IAT S T R Z E LE C K I

STOWARZYSZENIE „Wincentego
z Kielczy” w Kielczy informuje:

Nominowani do Laurów Ziemi Strzeleckiej
KATEGORIA SPORTOWA
Aleksander Bielecki – fizjoterapeuta reprezentacji Polski w siatkówce – Mistrza Europy w roku 2009. Złoty medal polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy w Turcji
w 2009 to również jego zasługa – on sam
także został nim uhonorowany. Obecnie
na stale pracuje z zespołem siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W roku 2008 –
z żeńską reprezentacją Polski – wyjechał
na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu.
Przemysław Trytko – napastnik Arki Gdynia od 2008 roku,
wcześniej (2006-2008) piłkarz
niemieckiej Bundesligi „Energie” Cottbus. Jako członek kadry narodowej do tej pory rozegrał 40 meczów, w których strzelił 15
bramek. Jako reprezentant Polski w 2006
roku uczestniczył w Mistrzostwach Europy do lat 19. W swojej dotychczasowej karierze zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in. tytuł Najlepszego Zawodnika Międzynarodowego Turnieju Piłki
Nożnej im. E. Pohla, tytuł Króla Strzelców Międzynarodowego Turnieju „Syrenka Cup”.
Artur Pietrucha – wychowanek i rozgrywający Autonomicznej Sekcji Piłki Ręcznej Zawadzkie. Od 2004 roku
gra w drużynie seniorów, która uczestniczy w rozgrywkach
centralnych I ligi męskiej piłki ręcznej.
Od kilku sezonów młoda drużyna zajmuje środkowe miejsce w tabeli, a w sezonie 2008/2009 zajęła miejsce drugie. Artur Pietrucha był w tym sezonie królem
strzelców I ligi – zagrał w 23 meczach,
zdobywając 144 bramki.
KATEGORIA SPOŁECZNA
Teresa Podolska – od 30 lat
sołtys i animatorka życia społecznego we wsi Olszowa;
prawdziwy społecznik. Dzięki jej zaangażowaniu powstało wiele inwestycji tak ważnych dla wsi, jak np. kanalizacja sanitarno–burzowa czy nowy wodociąg, chodniki i nawierzchnie asfaltowe. Wspólnie
z grupą mieszkańców urządziła plac zabaw dla dzieci. Przyczyniła się do budowy kaplicy i remontu zabytkowego kościoła w swojej wsi, przyczynia się do
rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej w gminie Ujazd.
Ewa Ptok – od dwóch kadencji sołtys wsi Centawa.
Na koncie swoich społecznikowskich sukcesów odnotowuje integrację i aktywizację
mieszkańców na rzecz rozwoju oraz rewitalizacji wsi.
Dzięki jej staraniom powstało Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centowa, które korzystając z środków unijnych zrealizowało – we współpracy z lokalnym centrum szkoleniowym – projekt
„e-sołectwo”, przyczyniła się do reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich. Mówi
zawsze, że działa „na pamiątkę dla potomnych”.
Hubert Gordzielik – od 1992
roku prowadzi w Strzelcach
Opolskich telewizję kablową „City-Sat Gordzielik”, informującą o wydarzeniach
z miasta i okolic, obsługuje medialnie
największe imprezy w Strzelcach Opolskich; nieodpłatnie udostępnia czas antenowy urzędom, policji i straży pożarnej. Od 2002 roku dodatkowo wspiera
szkoły, przedszkola i miejscowe parafie,
umożliwiając darmowy dostęp do Internetu, zaangażował się w tworzenie monitoringu na terenie miasta.
KATEGORIA KULTURALNA
Piotr Smykała – znawca oraz
miłośnik historii lokalnej, kolekcjoner pamiątek historii
lokalnej. Interesuje go dawna i dzisiejsza codzienność –
dzieje poszczególnych budynków i ich
mieszkańców, daty urodzin i śmierci,
małżeństwa, rozwody, imiona dzieci. Autor wielu książek o historii miejscowości
naszego powiatu, m.in. „Rozmierz 1256
– 2006”, „Szymiszów – wieś i kościół”,
„Dolna Biskupa Cedzicha” i „Grodzisko.
Dzieje Wsi i Kościoła”.
Katarzyna Goman – Asystentka Romska w Świetlicy
Integracyjnej Zespołu Szkół
im. A. Kamińskiego w Strzelcach Op. Promuje wartości dobrego startu w szkole
przez właściwie zorganizowany proces
edukacji przedszkolnej w rodzinie romskiej. Integruje środowisko romskie poprzez promowanie jego kultury, organizację spotkań, odkrywanie tajników kultury kulinarnej, zgłębianie historii rodu,
współtworzy warunki do promocji talentów. Autorytet na ogólnopolskich konferencjach poświęconych działalności na
rzecz społeczności romskiej.

Chór Bazyliki w Górze Św. Anny –
z mottem „Bogu na chwałę, ludziom ku
radości”, działa od roku 1964. Pod kierunkiem br. Krzysztofa Dziedzica uświetnia śpiewem nie tylko uroczystości kościelne, ale również patriotyczne.
Przez lata, podczas licznych koncertów
w kraju i za granicą, m.in.: w Bambergu,
Monachium i Wiedniu, prócz krzewienia
polskiej i śląskiej kultury, chór zbierał
środki na renowację obiektów zabytkowych (np. organów w bazylice). W 10-lecie śmierci swojego założyciela i dyrygenta, gwardiana klasztoru, proboszcza
parafii w Górze Św. Anny i duszpasterza
pielgrzymów o. Teofila Wyleżoła wystąpił ze specjalnymi koncertami poświęconymi jego pamięci.
KATEGORIA WYCHOWAWCZA
Jolanta Lamm – polonistka,
dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Otmicach,
społecznik, promotor śląskiej
kultury. Zaangażowana w program edukacji regionalnej; organizatorka
warsztatów z twórcami ludowymi i spotkań z miejscowymi przedstawicielami
zanikających i ciekawych zawodów. Inicjator szkolnej izby regionalnej, czytelni internetowej, Centrum Kształcenia na
odległość dla mieszkańców gminy Izbicko, portalu internetowego – www.regiopedia.pl.
Robert Piątek – leśniczy leśnictwa Jaźwin. Od 2007 roku
wydaje „Biuletyn” poświęcony uprawie i hodowli irysów
(należy do Światowego Towarzystwa Irysowego). Założył Leśne Arboretum wraz z Izbą Przyrodniczo – Leśną, wchodzące w skład
Centrum Edukacji Leśno–Przyrodniczej
w Nadleśnictwie Zawadzkie. W ostatnich trzech latach liczba odwiedzających Arboretum przekroczyła 6 tysięcy.
W ubiegłym roku zarejestrował w USA
własne odmiany irysów.
Teresa Chudala – instruktor
Strzeleckiego Ośrodka Kultury, prowadzi Świetlicę Wiejską w Rozmierzy, społecznik, pasjonat i animator kultury w środowisku.
Prowadzi teatr dla dzieci oraz teatr dla
dorosłych „Tradycja”. Praca ta przynosi
sukcesy i uznanie społeczności lokalnej.
Działalność ta została doceniona i wyróżniona wieloma nagrodami.
KATEGORIA GOSPODARCZA
Ireneusz Strychacz – rodowity mieszkaniec Piotrówki,
gdzie od 1989 roku prowadzi
działalność gospodarczą, specjalizując się w przewozie ładunków ciężkich i ponadgabarytowych.
Mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności, aktywny działacz Programu Odnowy Wsi i klubu LZS. Sponsor wielu przedsięwzięć na terenie gminy
i pierwszoligowej drużyny koszykarskiej
kobiet, działającej przy MKS Strzelce
Opolskie.
Johanna i Marek
Mientusowie – właściciele działającej od
2007 roku w Izbicku restauracji „Złoty
Bażant”. Jedno z dań
serwowanych przez restaurację, tj. pieczeń z dzika podana z kluskami, kapustą
na ciepło i surówkami, otrzymało - dzięki decyzji mieszkańców powiatu - miano Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2009.

Spółdzielnia Mleczarska Rolników
Śląskich w Kadłubie – założona w 1992
roku, zrzeszająca 120 rolników z kilku powiatów, zatrudniająca 19 osób,
ale pośrednio - szerszej grupie. Po wybudowaniu nowego obiektu mleczarni
w roku 2004, zakład przerabia dziennie
ok. 36.000 litrów mleka. Prócz produkcji sztandarowego produktu – mleka pełnego, Spółdzielnia Mleczarska stawia na
wyroby regionalne i tradycyjne. Coraz
większe uznanie zyskują m.in.: twaróg
„Syr Kadłubski” i ser smażony.
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marca w Zabytkowej Chacie
w Kielczy odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Duża frekwencja zapewniła prawomocność podejmowania uchwał.
Głównym tematem było sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2009
i ustalenie planu działania na rok obecny. Do ważniejszych zrealizowanych
w ubiegłym roku zadań (a było ich znacznie więcej) należą:
- współorganizacja Festiwalu „Gaude
Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam”: zorganizowanie jego inauguracji, jak również koncertu kończącego Festiwal na terenie gminy Zawadzkie;
- współorganizacja w Zabytkowej
Chacie spotkania z prof. Jerzym Rajmanem na temat analizy
autentyczności pochodzenia autora
pieśni: czy Wincenty z Kielczy pochodzi z Kielczy czy z Kielc, jak dotychczas
uważano;
- projekt „Jak skutecznie zapobiegać
pożarom i innym niebezpieczeństwom
- edukacja przeciwpożarowa mieszkańców wsi”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji otrzymanej z powiatu.
W seminarium wzięli udział mieszkańcy powiatu strzeleckiego, a w zorganizowanym pokazie działań bojowych przez
powiatową i gminną jednostkę straży pożarnej brały również udział młodzież
i dzieci;
- „Letnia Akademia Sportowa” – projekt w ramach upowszechniania kultury
fizycznej, w ramach której odbył się turniej piłkarski, turniej koszykówki oraz Indywidualny turniej sprawnościowy. Partnerem zadania był Klub „Oldboy”, LZS
Naprzód Kielcza, Koło DFK Kielcza;
- opracowano trasę wycieczki po
Ziemi Zawadczańskiej, w której wzięło
udział 150 uczniów szkół podstawowych
z Tarnowskich Gór;
- w 2009 r. Stowarzyszenie złożyło
do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie dokumentację
Konkursową na realizację zadania
pn. „Cztery Pory Roku w Zabytkowej
Chacie w Kielczy”.

Projekt dotyczy przedsięwzięć związanych z fotografią, poezją i muzyką
przez
4 grupy wiekowe mieszkańców Kielczy. Całkowity koszt projektu wynosi
10.490 zł.
Poza tym Zarząd Stowarzyszenia
uczestniczył w różnego rodzaju spotkaniach, wnosił podczas spotkań uwagi dotyczące współpracy, aktywnie wspierał
inicjatywę Rady Rodziców ZSG Kielcza.
Wszystkie wymienione zadania możliwe były do zrealizowania dzięki otrzymanym dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Powiatu Strzeleckiego,
Urzędu Miejskiego, Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy oraz współfinansowaniu przez partnerów projektów.
Wszystkim urzędom, instytucjom
i organizacjom, którzy wsparli nasze inicjatywy i działania składamy serdeczne
podziękowania. Bez ich wsparcia i zaangażowania Stowarzyszenie nie mogłoby
wykonać tylu zadań.
W wyniki bardzo owocnej dyskusji
o rozwoju Stowarzyszenia zostały wysunięte i uchwalone wnioski i zadania do
realizacji w roku bieżącym. Najważniejsze z nich to:
- złożenie dokumentacji konkursowej
w ramach przygotowywanego przez Powiat Strzelecki konkursu dla organizacji
pozarządowych
- wykonanie prac związanych z odnowieniem wnętrza Chaty oraz wykonanie zadaszenia na drewno kominkowe
- współuczestnictwo w kolejnej edycji Festiwalu „Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy in memoriam”
- przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej najatrakcyjniejszych
elementów promujących miejscowość
Kielcza, a związanych w szczególności
z naszym Stowarzyszeniem, Wincentym
z Kielczy, Zabytkową Chatą, koncertami
„Gaude Mater Polonia”
- partnerski udział Stowarzyszenia
i MOKSiR-u w projektach związanych
z pozyskiwaniem środków finansowych
- przygotowanie harmonogramu spo-

tkań w ramach projektu pod nazwą „Ludzie z pasją”.
Pierwsze ze spotkań w tym cyklu odbyło się 14 marca w Zabytkowej Chacie.
Pan Piotr Górzański, mieszkaniec
Kielczy, prezentował podczas niego pasje swego życia – krótkofalarstwo i astronomię.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy
i młodzież mieli możliwość uzyskania
szerszej wiedzy w tym zakresie oraz uzyskali wyczerpujących wyjaśnień nt. posadowionych na jego posesji anten. Nasz
pasjonat zdradził, że na początku było jedynie zamiłowanie do elektroniki i to już
od wczesnych lat. Dowiedzieliśmy się
też, że krótkofalarstwo to nie tylko utrzymywanie kontaktów na wielu pasmach
radiowych z innymi krótkofalowcami na
całym świecie, zawieranie z nimi przyjaźni, doskonalenie języków, ale też potwierdzanie łączności za pomocą specjalnych
kart, uczestnictwo w zawodach (największe osiągnięcie p. Górzyńskiego to uzyskanie 30. miejsca w Polsce). Krótkofalowcy wspierają również społeczeństwo
zapewniając łączność w nagłych wypadkach, podczas katastrof i klęsk żywiołowych.
Drugą pasją Pana Piotra Górzańskiego jest astronomia: badanie wszechświata, Słońca, planet, odkrywanie i obserwacja ciał niebieskich. Hobby jest tym
ciekawsze, jeśli można obserwacje prowadzić własnym teleskopem w domu,
o określonej porze. Nasz pasjonat zaprezentował samodzielnie wykonane zdjęcia Księżyca, grupy gwiazd, mgławicy
gwiazd.
O tym, jak bardzo prezentacja okazała się interesująca, świadczyć mogły liczne pytania słuchaczy.
Drogi Czytelniku!
Jeśli jesteś zainteresowany taką formą spędzania wolnego czasu i poznawania ciekawych ludzi Stowarzyszenie
umożliwi Ci kontakt z naszym pasjonatem.
Informacje na ten temat pod
adresem e-mailowym:
wincentyzkielczy@poczta.onet.pl

Poznajemy partnerski powiat Soset
Zintegrowane Centrum Ratunkowe powiatu Soest nabiera kształtów –
wmurowanie kamienia węgielnego już
w tym miesiącu
W ramach partnerstwa publicznoprywatnego powiat Soest prowadzi Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego zalicza się: kierownictwo powiatowych służb ratunkowych,
ochrona przeciwpożarowa oraz przeciw
skutkom kataklizmów, centrala powiatowej straży pożarnej oraz służby weterynaryjne wraz z zespołem zarządzania przeciw epidemiom zwierzęcym. Ze
względu na włączenie do przedsięwzięcia policji ma ono charakter pilotażowy
na skalę całej Nadrenii-Westfalii.
Historia powstania partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)
17 grudnia 2009 roku Rada Powiatu
Soest zezwoliła na przeprowadzenie projektu PPP pn. „Nowe Centrum Zarządzania Kryzysowego”, a co za tym idzie dała zielone światło dla rozpoczęcia budowy siedziby przy Senator-SchwartzRing.
Z początkiem 2006 roku na podstawie planu zapotrzebowania na funkcjonowanie służb ratunkowych w powiecie
okazało się, że sieć powiązań pomiędzy
nimi jest zbyt wątła. Ponadto występujące niedawno kataklizmy, takie jak zaraza wśród zwierząt, nawałnice śnieżne
w Westmünsterland Steinfurt, trwające
kilka dni podtopienia, a nawet powodzie
na wschodzie powiatu Soest czy huragan
„Cyryl“, stały się bodźcem do rozważe-

nia rozbudowy systemu powiadamiania oraz służb ratunkowych w razie podobnych zagrożeń. Powiat Soest zdecydował się przekształcić swój dotychczas
zdecentralizowany system powiadomień
w razie zagrożeń w system centralny.
W 2007 roku zrodził się pomysł
utworzenia nowego centrum ratunkowego. Po przeprowadzeniu analizy zysków
i strat Rada Powiatu Soest 23 stycznia
2007 roku zdecydowała, by dotychczas
istniejącą bazę ratunkową w Lippstadt
zintegrować z nowo powstającym centrum. Budowa ta to m.in. jedyna szansa stworzenia wspólnego projektu pomiędzy służbami: ratunkową oraz weterynaryjną w sprawie zwalczania zarazy wśród zwierząt. Dzięki użytkowaniu
wspólnych pomieszczeń (np. hal i natrysków dezynfekcyjnych czy przebieralni)
możliwe jest osiągnięcie zadowalających
efektów w zwalczaniu zarazy wśród
zwierząt. Dotychczas służby weterynaryjne do celów dezynfekcji pracowników musiały korzystać z użyczonego zaplecza szkolnego, tj. sal gimnastycznych
oraz sanitariatów. Rosnące niebezpieczeństwo spowodowane rozprzestrzenianiem się zoonozy (np. wirusy H5 N1- czy
H1 N1 albo bakterie wywołujące groźną
gorączkę Q) wymusiły podjęcie działań
w tym kierunku.
W styczniu 2008 roku Rada Powiatu Soest podjęła uchwałę w sprawie integracji służb ratunkowej i weterynaryjnej
oraz centrali straży pożarnej we wszystkich obszarach ich zarządzania. Jednocześnie Ministerstwo Finansów Nadrenii-Westfalii nadało projektowi charak-

ter pilotażowy oraz przyznało wsparcie
w wysokości 50.000 euro.
Od 2008 roku w projekt zaangażowane było również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju centrum było włączenie do niego tutejszej policji. Niniejszy
projekt jest pierwszym tego typu w Nadrenii-Północnej Westfalii i zakłada, aby
komórki kierownictwa powiatu oraz powiatowej policji pracowały w pobliżu,
drzwi w drzwi. Ta współpraca nie narusza prawnie zapewnionej samodzielności jednostek. Zaletą takiego modelu jest
przede wszystkim krótka droga wymiany
informacji, w szczególności w wypadku
sytuacji kryzysowych.
Budynek centrum zajmuje powierzchnię 6000 m² oraz prawie 36000
m³. Koszt inwestycji to 15,8 miliona euro, z czego 2,36 miliona przeznaczono na wyposażenie techniczne.
Pod jednym dachem siedzibę będą
miały posterunek ratunkowy dla miasta Soest, kierownictwo powiatowych
służb ratunkowych, ochrona przeciwpożarowa oraz przeciw skutkom kataklizmów, centrala powiatowej straży pożarnej oraz służby weterynaryjne
wraz z zespołem zarządzania przeciw
epidemiom zwierzęcym. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego inwestorem prywatnym została wybrana dortmundzka spółka Derwald GmbH & Co.
KG. Rozpoczęcie budowy zaplanowano
na lipiec tego roku, a oddanie do użytku
odbędzie się we wrześniu 2011.
Tłumaczenie:
Joanna Koszela
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 4623845
z filią 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

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Czy warto dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej?

„Spotkamy się w sądzie” lub „oddam sprawę do sądu” – mówimy często, gdy mamy z kimś jakiś
spór i chcemy zmusić go, by zakończył się na naszą korzyść. Sąd
jest swego rodzaju „straszakiem”
w rozmowach, pismach etc. Jest
też jednak raczej ostatecznością
w dochodzeniu swych praw, również konsumenckich.

ty może być to również kosztowne. Im większy przedmiot sporu
tym większy problem powstaje. Jeśli przedmiotem sporu jest np. usługa budowlana na kwotę ok. 30 000
zł, konsument już na początku musi
wpłacić wpis w wysokości 5%, jeśli
konieczny będzie biegły sądowy zaliczkę na biegłego i są to już koszty, sprawa toczy się zazwyczaj długo
i efekt jest odległy. Dlatego zawsze
lepiej jest mieć możliwość polubownego zakończenia sporu.
Jeśli usługa została wykonana
wadliwie, sprawę w sądzie konsument raczej zakończy na swoją korzyść, gdyż ekspertyza biegłego sądowego będzie podstawą wydania
wyroku. Ale… problemem może
być kondycja finansowa przedsiębiorcy – są sprawy, kiedy można
mieć korzystny wyrok sądu, a nie
mieć możliwości wyegzekwowania
pieniędzy od przedsiębiorcy, który
okazuje się bankrutem.
Sytuacje są naprawdę różne. Pamiętajmy również, iż najcenniejsze dowody to dowody na piśmie –
umowy, potwierdzenia zapłaty etc.
Zeznania świadków nie zawsze bę-

Rzecznik często jest pytany
przez konsumentów – czy warto dochodzić swych praw na drodze sądowej? Na niniejsze pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie – każda
sprawa jest inna i każdą należy indywidualnie rozpatrywać. Jeśli nasze
prawa zostały naruszone i mamy na
to dowody – zawsze warto jest dochodzić swych praw na drodze sądowej. Jednak gdy dowodów nie posiadamy, mimo że obiektywnie mamy rację, nie zawsze musi udać nam
się to udowodnić w sądzie: możemy
sprawę przegrać i zostać narażonym
na koszty. Można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych, jednak
nie obejmuje ono wszystkich kosztów związanych ze sprawą i nieste-

dą dla nas wystarczającym dowodem. Dlatego każdą sprawę należy
bardzo dokładnie przeanalizować
przed wytoczeniem powództwa sądowego. Rzecznik pomaga konsumentom dochodzić swych roszczeń
w sprawach konsumenckich m.in.
na drodze sądowej.

Dobrze wiedzieć, że mamy taką
możliwość również w tych sprawach
bez względu na wartość przedmiotu
sporu. Przed podjęciem jednak decyzji należy przeanalizować wszystkie przysłowiowe „za” i „przeciw”.
Małgorzata Płaszczyk

Strzelce Opolskie dnia 8.04.2010r.
STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227
z 2008r. Z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu
w dniu 7 kwietnia 2010r. decyzji administracyjnej Nr 96/10 o pozwoleniu na budowę dwóch magazynów odpadów drzewnych Nr 1 i Nr 2, dwóch budynków
skrawalni Nr 1 i Nr 2, budynku ostrzalni, budynku zaklejania wiórów, hali produkcyjno - magazynowej, placu surowca, trzech zbiorników wody przeciwpożarowej o pojemności 550m3 każdy, linii zasilania energetycznego oraz fundamentów technologicznych wraz z instalacjami przemysłowymi pod: filtry powietrza,
wialnie wiórów, sortowniki wiórów, kotła olejowego prasy, suszarni linii Nr 1, suszarni linii Nr 2, bunkra wiórów mokrych linii Nr 1, bunkra wiórów mokrych linii Nr 2, kotłowni odpadów drzewnych (biomasy) linii Nr 1, kotłowni odpadów
drzewnych (biomasy) linii Nr 2, transporterów poprzecznych, korowarki, załadunku drewna, odbioru kory w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52, na działkach nr 5062/2, 5062/3, 5062/16, 5062/32, 5062/19, 5062/21, 5062/28, 5062/29,
5061/5, 5061/28, 5061/36, 5061/35, 5061/47, 5061/37, 5061/42, 5061/38, 812/2,
814/4, 819/8, 4723.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno –
Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn. 800 – 1600, wt.
-pt. 730 – 1530), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
STAROSTA JÓZEF SWACZYNA

OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z 2008r.)
podaję do publicznej wiadomości

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

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

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów radzi

że w dniu 6 kwietnia 2010r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Gminy Leśnica decyzję administracyjną Nr 2/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w
Dolnej, na działkach nr ew. 109, 106, 105/1 (działka nr 105/1 powstała po podziale działki nr 105 na działki nr 105/1 i 105/2) obręb ewidencyjny Dolna.
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą 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) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 15 kwietnia 2010r. do 12 maja 2010r.
STAROSTA JÓZEF SWACZYNA

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje
że w dniu 19 maja 2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piętrze odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej.
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/17 o powierzchni 0,0650 ha
z mapy 15, a wpisana w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren
przeznaczony jest pod usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego.
Cena wywoławcza nieruchomości – 64.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 640,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 3.200,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 14 maja 2010 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 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.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wysokości 22 % ceny nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 19 maja 2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piętrze odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej.
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/16 o powierzchni 0,2888
z mapy 15, a wpisana w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod garaże i parkingi.

że w dniu 19 maja 2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piętrze odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej.
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/19 o powierzchni 0,1002 ha
z mapy 15, a wpisana w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod parkingi i garaże.

Cena wywoławcza nieruchomości – 90.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 900,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 4.500,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 14 maja 2010 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 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.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wysokości 22 % ceny nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Cena wywoławcza nieruchomości – 32.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 320,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 1.600,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 14 maja 2010 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 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.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wysokości 22 % ceny nieruchomości.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozosta³e numery 720
Wydzia³ Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Baby na
wystawie
W

2 i 5 miejsce dla ZS
im. A. Kamińskiego
W

czwartek 25 marca uczniowie
klas gastronomicznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich zorganizowali połączoną z konkursem wystawę wypieków wielkanocnych. Czternaście
bardzo efektownych prac zaprezentowano na świątecznie udekorowanym stole - wszystkie z daleka przyciągały wzrok swoimi barwami.
Królowały oczywiście babki wielkanocne, ale nie zabrakło również
baranków i mazurków.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali czekoladowe zające, a laureaci dodatkowo eleganckie świece
ze świątecznymi motywami. Pierwsze miejsce zdobyły uczennice klasy II Tg Michaela Piontek, Joanna

Swoboda i Anna Mika, drugie miejsce ich koledzy z klasy Piotr Kunce
i Piotr Kaliński, a trzecie miejsce Patrycja Szymeczek z klasy III Tg b.

„Śląskie Beranie” w Izbicku

W

17. już edycji konkursu wysokie jury po wysłuchaniu gawędziarzy w kategoriach występów
indywidualnych i scenek rodzajowych postanowiło przyznać:
W kategorii występów
indywidualnych – gimnazja
I miejsce – MONIKA
DOMBROWSKA – PG Szymiszów
II miejsce – SEWERYN
GROBAREK – PG Izbicko
II miejsce – SONIA GUZY – ZSG
Żędowice
III miejsce – DARIA SKÓRA –
ZSO-PG Strzelce Op.
IV miejsce – ARTUR KOŹLIK –
ZSG Żędowice
V miejsce – RAFAŁ SIWEK – PG
Zdzieszowice

W kategorii scenek rodzajowych
– szkoły podstawowe
I miejsce – SP Nr 2 w Ozimku
II miejsce – ZSP w Pokrzywnicy
III miejsce – ZGSP-SP w Polskiej
Cerekwi
IV miejsce – PSP w Kamieniu
Śląskim
IV miejsce – ZSG w Żędowicach
V miejsce – SP Nr 1 w Głogówku
W kategorii scenek rodzajowych
– szkoły podstawowe
I miejsce – ZPO w Kadłubie
II miejsce – PSP w Suchej
III miejsce – ZSP w Złotnikach
IV miejsce – ZSG w Żędowicach
V miejsce – PSP w Olszowej
VI miejsce – ZSP w Większycach

Ponad to wręczono wyróżnienie
dla Karoliny Szyguły i Natalii Łukawskiej z klasy I Tg b.
Krystian Grondes

O Jacku!
Klyszcz Jacek, Fonfara Jacek, Pierończyk Jacek, Żymełka
Jacek, Kozok Jacek, Szopa Jacek, Piontek Jacek, Sczodrok Jecek, Kozub Jacek, Miensok Jacek
i Cygon Jacek (tyn to wom powia
je richtig konsek gizda).
Skąd tela Jacków? Ftoś mie
spyto. A to som uwierzycie jyno
Jacki z mojej klasy… Jak nasza
rechtorka przeczytała na pierwszej godzinie lista z dziennika
to sie wartko za gowa chyciła,
i wrzasła głośno: O świety Jacku, aż ptołszki z okna ze strachym
ufurgły.
O Jacku, o świety Jacku,
o mój Jacku czansto ludzie u nołs
powtarzają.
A jak rechtor pado na lekcji. –
No proszę na to pytanie odpowie
mi Jacek, to stołowo ich do łodpowiedzi, tak jak to było w mojej
klasie, dziesięciu chopa i co terołz, jak się mają rechtory z tym
fantym poradzić? Ja, łoni też ni
majom leko.
Fragment nagrodzonego wystąpienia Moniki Dombrowskiej
z PG w Szymiszowie.

Białe
szaleństwo
Z

ima dawno odeszła, ale gdy teraz nie napiszemy o wyjeździe
na narty – będzie już zdecydowanie za późno. Po raz kolejny uczniowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Leśnicy brali udział w wycieczce w góry połączonej z nauką jazdy na nartach.
Jeszcze 3 lat temu nikomu do głowy by nie wpadło, aby uczyć młodzież niepełnosprawną jeździć na
nartach zjazdowych. Nauczyciele wychowania fizycznego Tomasz
Siciak i Marek Walichowski podjęli się tego wyzwania. Już dwukrotnie zabierali niepełnosprawnych do
Soli i Zakopanego. Tym razem zorganizowali 5 dniowy wyjazd 20 osobowej grupy uczniów pod opieką 5
nauczycieli do wsi Sól w powiecie
Żywieckim w terminie 22-26 lutego. Młodzież z ekscytacją, ale i obawami jechała do Soli.. Już pierwszy
dzień kontaktu z tym pięknym sportem pokazał jak wiele trzeba hartu,
zapału i odwagi, by pokonać barie-

ry trudne do pokonania dla dzieci
niepełnosprawnych. Były łzy, bezradność i złość. Ale była też radość
ze stawianych pierwszych kroków
na śliskim bądź co bądź śniegu. 18
uczestników rozpoczęło samodzielne zjazdy z góry trzeciego dnia nauki. Wtedy też przyszedł czas na samodzielne wjazdy wyciągiem, które po początkowych wywrotkach,
próbach zwisów i ciągania za orczykiem zostały należycie opanowane,
co uwolniło wszystkich od ciągłe-

go podchodzenia pod gorę. Pod koniec dnia odbyły się również zawody w slalomie podsumowujące trzydniowe zmagania z sobą i górą.
W tym miejscu chciałbym podziękować Dyrektorowi SOSW,
Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej
z Głubczyc, firmie nauki jazdy„KASKADER” oraz tym nauczycielom,
którzy pomogli nam w realizacji naszego wyjazdu.
Marek Walichowski
Zdjęcia: Ewa Kubiszok

dniu 16 marca w Publicznym
Gimnazjum Nr 2 na ulicy Kozielskiej w Strzelcach Opolskich rozegrany został III Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców. Organizatorem Turnieju był Zespół Szkół im. Aleksandra
Kamińskiego w Strzelcach Opolskich. W turnieju wzięło udział 9 zespołów, w tym 6 męskich i 3 dziewczęce.
Poziom umiejętności sportowych
uczestników jest z roku na rok wyższy. Dobrze wykonane bloki i ataki były szczególnie widowiskowe
w meczu finałowym, w którym spotkały się zespoły z Kluczborka i Kędzierzyna Koźla. Zwycięstwo należało do Kluczborka. Pokonali rywali w wyniku 3:1. O III miejsce
zagrały drużyny z Leśnicy i Grodkowa. Zwyciężyli siatkarze z Leśnicy, V miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół im. Aleksandra Kamiń-

skiego, a VI przypadło drużynie męskiej z Prudnika.
W kategorii dziewcząt spotkały się trzy drużyny. I miejsce zajęła drużyna z Kluczborka, II miejsce
drużyna ze Strzelec Opolskich, a III
z Kędzierzyna Koźla.
Puchary dla zwycięzców ufundował Starosta Strzelecki.
Dziękujemy za pomoc organizacyjną – Wicetaroście Strzeleckiemu
Waldemarowi Gaidzie, gospodarzowi Hali Sportowej Krzysztofowi Lelonkiewiczowi, Dyrektorowi PG Nr
2 w Strzelcach Opolskich Krystynie Madej, pracownikom kuchni tej
szkoły, wolontariuszom z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich i nauczycielce wychowania fizycznego – Beacie Melich, Oddziałowi Powiatowemu TPD
w Strzelcach Opolskich.
Wojciech Mielnik

Lekcja wf z mistrzem

U

czniowie ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich, dzięki stworzonej przez siebie najlepszej w regionie stronie internetowej w konkursie Radia Opole, mieli okazję
uczestniczyć w zupełnie nietypowej lekcji wf. Nieczęsto się bowiem
zdarza, by prowadził ją mistrz świata (w podnoszeniu ciężarów), ale
także srebrny medalista olimpijski
(w Sydney i Pekinie).
Spotkanie z Szymonem Kołeckim odbyło się w dwóch częściach. Pierwszą stanowiła wspomniana wcześniej lekcja wf, w której demonstrował ćwiczenia siłowe
z wykorzystaniem piłek lekarskich,

ciężarków oraz sztangi treningowej. Natomiast druga część odbyła się w sali gimnastycznej również z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły. W tej części zaprezentowano internetową stronę szkoły
oraz znajdujące się w niej najważniejsze informacje o szkole i osiągnięciach uczniów. Kolejnym elementem spotkania była prezentacja
sylwetki i najważniejszych osiągnięć Szymona Kołeckiego. Szymon Kołecki cierpliwie odpowiadał na wszystkie zadawane pytania
uczestnikom spotkania. Po tej części autografom i wspólnym zdjęciom nie było końca.

