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W czwartek, 29 kwietnia w Fil-
harmonii Opolskiej, odbyła się 

konferencja podsumowująca wdra-
żanie w latach 2008-2009 Regional-
nego Programu Operacyjnego. Go-
ściła na niej minister rozwoju regio-
nalnego Elżbieta Bieńkowska, któ-
ra stwierdziła, że Opolszczyzna jest 
w tym względzie absolutnym lide-
rem: jest w tej chwili na pierwszym 
miejscu wśród regionów najskutecz-
niej pozyskujących środki unijne. 

Na tę skuteczność regionu skła-
dają się efektywne działania samo-
rządów, organizacji i instytucji, które 
dzięki unijnemu wsparciu przyczy-
niają się do poprawy życia mieszkań-
ców (wodociągi, kanalizacja, infra-
struktura, ochrona zdrowia itd.)

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Opolskiego przyznał nagrody 
w czterech kategoriach 26 benefi -
cjentom – tym, którzy najlepiej wy-
korzystali unijne dotacje w okresie 
2008-2009.

A wśród nagrodzonych znalazło 
się aż czterech laureatów z nasze-
go powiatu. W kategorii infrastruk-

Wśród wyróżnionych w kategorii „infrastruktura społeczna” - dyrektor szpitala 
powiatowego w Strzelcach Opolskich Beata Czempiel  (druga od prawej)

To nie jest praca, którą zaczyna się o siódmej i kończy 
o piętnastej. To nie jest praca, którą można odłożyć do 

jutra. Papierów nie zostawia się na biurku „na później”. Za 
to o niej myśli się później w domu. A jak jest impreza, to 
choćby była najlepsza, i tak zejdzie się w końcu na tematy 
zawodowe. Czyli: straż, straż, straż. 

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2010 (piątek) 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne.

Wynika to z konieczności udzielenia pracownikom dnia wolnego 
w zamian za święto przypadające w sobotę (1 maja 2010 r.)

Kpt Damian Glik 
(z lewej) i asp. Mateusz 
Nieświec przekonali się 
niejeden raz, że maskotki 
pozwalają uspokoić 
się nie tylko małym 
dzieciom, ale i 18-latkom 
poszkodowanym 
w wypadkach

Majowe 
rocznice

Najskuteczniejsi w sięganiu po unijną kasę

tura techniczna trzy nagrody przypa-
dły samorządom gminnym z powia-
tu strzeleckiego, a jedna – w katego-
rii infrastruktura społeczna. 

Gratulacje i pamiątkowe statuetki 
z rąk minister Bieńkowskiej, marszał-
ka Sebesty i wicemarszałka Kotysia 
odebrali: wójt Brygida Pytel - Gmi-
na Izbicko za podniesienie standar-
du ul. Wyzwolenia w Izbicku (bu-
dowa nawierzchni i sieci wodocią-
gowej), burmistrz Norbert Koston 

- Spółka KGK za kanalizację gmi-
ny Kolonowskie. i burmistrz Tade-
usz Kauch - Gmina Ujazd za bu-
dowę kanalizacji sanitarnej i wy-
mianę sieci wodociągowej we wsi 
Klucz, Olszowa.

W kategorii infrastruktura spo-
łeczna statuetkę otrzymała dyrek-
tor Powiatowego Szpitala w Strzel-
cach Opolskich Beata Czempiel 
za projekt wyposażenia pracowni 
RTG w nowoczesny sprzęt. 

Święto Flagi RP - Strzelce Opolskie, 
Pl. Żeromskiego - uroczyste 

wciągnięcie fl agi na maszt

Złożenie kwiatów pod Pietą ku Czci 
Ofi ar Wojen  i Przemocy w rocznicę 

Konstytucji 3 Maja

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu 
Powstańczego w Górze Św Anny. Od 

prawej: radna powiatu Barbara Ksionsko, 
starosta Józef Swaczyna, marszałek 
województwa Józef Sebesta i radny 

powiatu Stanisław Tubek

Szczęście strażaka

Wicestarosta Strzelecki
 Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek i Położnych

życzymy dużo zdrowia, radości i spokoju,
 niech praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy 

niesie osobistą satysfakcję.

Dziękujemy za zaangażowanie oraz ofi arność 
w działaniach na rzecz pacjenta.

Wyrażamy wdzięczność za szczerą pomoc, którą codziennie niesiecie 
potrzebującym, wykazując przy tym sumienność i wielkie serce.

  Przewodniczący 
Rady Powiatu                        

Henryk Bartoszek 

Pierwszy dzień egzaminów, czy-
li 4 maja, maturzyści przyjęli 

z westchnieniem ulgi: było całkiem 
w porządku. 

Aleksandra Misztela z LO 
w Zawadzkiem precyzuje: - Nawet 
bardzo w porządku! Strach i pani-
ka były wielkie, ale wszystko roz-
wiało się, kiedy zobaczyliśmy ar-
kusze. Po pierwsze, okazało się, że 
sprawdziły się przypuszczenia co do 
zakresu matury, a po drugie tematy 
były łatwe (charakterystyka Świę-
toszka z utworu Moliera) i na czasie 
(co Marek Edelman myśli o godnym 
życiu i godnej śmierci – na podsta-
wie fragmentu książki Hanny Krall; 
tekst o Internecie). 

Ola dodaje również, że wszyscy 
jej koledzy i koleżanki mieli podob-
ne opinie: egzamin z jęz. polskiego 
na poziomie podstawowym nie był 
trudny!

Ale ledwo skończył się polski, 
maturzyści już zaczęli się zastana-
wiać, co będzie w środę. To przecież 
pamiętny dzień: po 25 latach mate-
matyka stała się ponownie przed-

Majówka 
z samorządem!

Nie tak strasznie (na maturze)

miotem obowiązkowym, a po matu-
rze próbnej nastroje wcale nie były 
najlepsze. Faktem jest, że po ogło-
szeniu jej wyników w wielu szko-
łach wprowadzono dodatkowe zaję-
cia, by nadrobić matematyczne bra-
ki, ale to obaw wcale nie zmniejszy-
ło. Tymczasem… 

Ilona Winiarczyk z ZSZ nr 1 
w kilka chwil po oddaniu pracy mó-
wi: - Byliśmy wszyscy miło zasko-
czeni, że zadania nie sprawiły nam 
większych trudności. Co poniedzia-
łek mieliśmy godzinę-dwie dodat-
kowych lekcji; rozwiązywaliśmy 
podobne zadania, ale trudniejsze niż 
na maturze. To na pewno mi pomo-
gło – żadnego zadania nie zostawi-
łam, i… jakoś mi poszło. Mam na-
dzieję, że dobrze.

Podobnego zdania jest Małgo-
rzata Giszter z tej samej szkoły. – 
Fajnie, że zadania nie były tak trud-
ne, na jakie byliśmy przygotowani. 
Po próbnej maturze nie byliśmy op-
tymistami, wręcz przeciwnie. A te-
raz wszyscy cieszymy się, że mate-
matyka już za nami.

Szanowni mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego oraz od-
wiedzający nas goście, serdecznie zapraszamy na ob-

chody Dnia Samorządności  w dniu 25 maja na Placu 
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich od godziny 9:45 
. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Eduka-
cji, Kultury, Kultury Fizycznej  i Turystyki w koordyna-
cji z placówkami oświatowymi dla których organem sta-
nowiącym jest Powiat Strzelecki oraz we współpracy ze 
Strzeleckim Ośrodkiem Kultury. Natomiast celem inicja-
tywy jest pokazanie młodym ludziom idei samorządności 
i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli chcesz zrobić sobie niepowtarzalną majową fry-
zurę, nie wydając przy tym złotówki, wziąć udział we 
wspólnym kołowym korowodzie bądź też zaprezento-
wać swoje umiejętności manualne podczas  zabaw pla-
stycznych czy też wokalnych na występach karaoke to 
jest to okazja dla Ciebie i Twojej rodziny do miłego spę-
dzenia czasu.

W korowodzie kołowym mile widziany każdy chętny 
uczestnik wyposażony w sprzęt na kółkach: rower, rolki 
czy hulajnogę. Podczas majówki  przewidziano również 
występy artystyczne zaproszonych zespołów.
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Samorząd – 
czym się to je?

20 lat samorządności
Dwadzieścia lat temu, gdy po ro-

ku 1989 po raz pierwszy wybie-
raliśmy władze gmin, byliśmy pełni 
entuzjazmu. Słowo: samo-rząd na-
bierało nowego znaczenia. 

- Dziś tego entuzjazmu jakoś nie 
widać – ocenia starosta Józef Swa-
czyna. – Ludzie przyzwyczaili się, 
że funkcjonuje gmina, powiat i woje-
wództwo. Te struktury wrosły w nasze 
życie, ale... właściwie już się ich nie 
zauważa poza sytuacjami, kiedy same-
mu chce się coś załatwić w gminie czy 
powiecie. Na początku lat 90. zniknął 
podział na MY – ONI, znany z czasów 
komunizmu; dziś znów się zarysowu-
je, przy czym określenia „oni” uży-
wa się teraz w stosunku do burmistrza, 
wójta, starosty… Ponadto ludzie mniej 
chętnie uczestniczą w wyborach, choć 
ze wszystkich rodzajów głosowania 
– frekwencja w wyborach komunal-
nych powinna być najwyższa! Maleje 
frekwencja, a z drugiej strony - jakoś 
nie widać mnóstwa nowych kandyda-
tów, którzy chcieliby zostać radnymi. 
W tej sytuacji wiele nazwisk powtarza 
się w kolejnych kadencjach w radach 
gmin czy powiatu. 

Dlaczego tak niewiele osób chce 
brać udział w pracach samorzą-
dów? Skąd ten dystans? Praca rad-
nego to nie „kokosy”. W naszym sa-
morządzie powiatowym zasady wy-

Czy wszystkie jubileusze mu-
szą być strasznie poważne? 

O tym, że niekoniecznie – przeko-
nacie się Państwo 25 maja na Palcu 
Żeromskiego w Strzelcach Opol-
skich. Warto tam przyjść choć na 
chwilę, by zobaczyć, „czym się je 
samorząd?”

W przygotowanie happeningu 
z okazji Dnia Samorządności włą-
czyły się wszystkie szkoły, dla któ-
rych samorząd powiatowy jest or-
ganem prowadzącym. Łącznie we 
wszystkich konkurencjach weźmie 
udział ponad 200 uczestników!

- Kiedy dla człowieka zaczyna być 
ważna idea samorządności? Dopie-
ro w życiu dojrzałym, czy wcześniej? 
I czy w ogóle jest ważna? A może da 
się żyć bez samorządu? Czy samo-
dzielnie możemy wpływać na rzeczy-
wistość, czy też nie – takie pytania po-
stanowiliśmy postawić dzieciom i mło-
dzieży z naszych szkół – mówi wice-
starosta Waldemar Gaida. - Mamy 
też nadzieję, że znajdą na to odpowie-
dzi w czasie wspólnej zabawy. Mamy 
też nadzieję, że choć na chwilę na Pla-
cu Żeromskiego przystaną także do-
rośli – warto to zrobić. A trzeba przy-
znać, że nieprzypadkiem wybraliśmy 
na tę imprezę dzień targowy: liczymy 
na to, że mieszkańcy powiatu zechcą 
się przyłączyć do wspólnej zabawy.

Tematem przewodnim sesji ra-
dy Powiatu zwołanej na 28 
kwietnia była ocena realiza-

cji budżetu za rok 2009 oraz udziele-
nie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Strzeleckiego. W dalszej części obrad 
radni wysłuchali informacji Komen-
danta Powiatowego Policji nt. sta-
nu bezpieczeństwa w powiecie oraz 
sprawozdanie z realizacji „Progra-
mu współpracy Powiatu Strzeleckie-
go z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego 
w roku  2009”. Nim jednak przystą-
piono do dyskusji uczczono minutą 
ciszy ofi ary tragicznej katastrofy lot-
niczej pod Smoleńskiem.

Po przedstawieniu przez staro-
stę informacji nt. spotkań odbytych 
w okresie międzysesyjnym radny 
Stanisław Tubek zapytał o utrzyma-
nie drogi dojazdowej do DPS-u w Za-
wadzkiem. Starosta Józef Swaczyna 
odpowiedział, że kosztami jednora-
zowego remontu podzielą się: staro-
stwo Strzeleckie, gmina Zawadzkie 
i Nadleśnictwo Zawadzkie.

Radny Kazimierz Kubal nato-
miast zapytał o spotkanie starosty 
z przedstawicielami Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz burmistrzem Za-
wadzkiego, które właśnie w tej miej-
scowości miało miejsce. Okaza-
ło się, że spotkanie dotyczyło kana-
łu hutniczego, którego właścicielem 
jest Skarb Państwa, natomiast od-
powiedzialnym podmiotem za po-
rządek jest Walcownia Rur Andrzej, 
przy czym wiele podmiotów korzysta 
z wód kanału nie mając na to  pozwo-
lenia wodno–prawnego. Burmistrz 
przekaże informację na ten temat, 
a my zabiegać będziemy o legaliza-
cję poboru wód z kanału przez pod-
mioty z nieuregulowanym stosun-
kiem prawnym wodno-prawnym. 

Po tych wyjaśnieniach radni prze-
szli do Oceny realizacji budżetu za 

2009 r. oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

Głosowanie poprzedzone zosta-
ło przedstawieniem stanowiska Ko-
misji Rewizyjnej oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu, któ-
ra pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Strzeleckiego o udzielenie absoluto-
rium Zarządowi Powiatu Strzeleckie-
go z wykonania budżetu Powiatu za 
2009 rok. Także opinie pozostałych 
komisji problemowych były pozy-
tywne. W głosowaniu radni okaza-
li całkowitą jednomyślność zarów-
no w kwestii realizacji budżetu w ro-
ku 2009 jak i udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu. 

Następnie, po krótkiej przerwie 
radni przegłosowali uchwałę w spra-
wie przyjęcia sprawozdania roczne-
go za rok 2009 z wykonania planu fi -
nansowego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla 
którego organem założycielskim jest 
Powiat Strzelecki – Zespołu Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach 
Opolskich.

Dalszym punktem porządku ob-
rad była Informacja Komendanta Po-
wiatowego Policji o stanie bezpie-
czeństwa w powiecie, którą przedsta-
wił Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji Mirosław Kutynia. 

Przestępczość w roku 2009 nie-
co zmalała w stosunku do roku 2008. 
Z ogólnej liczby przestępstw 1613 
stwierdzonych w ub. roku ponad 
1/3 stanowią przestępstwa drogowe 
– 532, przy czym 513 spowodowali 
nietrzeźwi kierowcy; 53 czynów do-
konało 53 nieletnich (13  to kradzie-
że). 

Spadła także w porównaniu do ro-
ku poprzedniego przestępczość kry-
minalna: z 1047 do 909 (np. uszczer-
bek na zdrowiu, kradzież z włama-
niem bądź uszkodzenie rzeczy). Cie-
szyć może również fakt spadku ilości 
przestępstw narkotykowych – w 2008 

– 102 zaś w 2009 – „tylko” 68 oraz 
ich wysoka wykrywalność 86,6%. 

Niestety rośnie ilość zdarzeń na 
drogach. W roku 2009 doszło do 746 
zdarzeń, w których zginęło 11 osób 
a 57 odniosło obrażenia. Najwię-
cej zdarzeń odnotowano w Gminie 
Strzelce Opolskie – 309. W dalszej 
kolejności plasują się: Gmina Leśni-
ca – 131, Ujazd – 99, Zawadzkie – 
86, przy czym należy zwrócić uwagę, 
że do większości tych w gminie Leś-
nica i Ujazd doszło na odcinku au-
tostrady A4 (125 zdarzeń, w tym 10 
wypadków). 

Na koniec Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji Mirosław Ku-
tynia przedstawił informację na te-
mat funduszy jakie przekazały gminy 
z terenu powiatu na dodatkowe służ-
by. Łącznie przekazano Policji kwotę 
78 tysięcy zł, najwięcej gmina Strzel-
ce Opolskie – 40 000 zł, co przełoży-
ło się na 537 służb.

Przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa Ryszard Nocoń pozy-
tywnie ocenił spadek przestępczości 
i mniejszą liczbę wypadków samo-
chodowych, co przy natężeniu ruchu 
jak i ilości samochodów jest zjawi-
skiem pozytywnym. Członkowie je-
go komisji zwrócili również uwagę 
na natrętne żebractwo w rejonie Kau-
fl andu oraz chamskie zachowanie 
młodzieży szkolnej na dworcu PKS, 
w szczególności popołudniowych, 
a także w strzeleckim parku - przy-
dałyby się w tych miejscach dodatko-
we patrole. 

płacania diet na przestrzeni ostatnich 
lat nie zmieniły się. Obowiązują staw-
ki procentowe, które przelicza się 
przez obowiązującą na dany rok bu-
dżetowy kwotę bazową określoną 
w ustawie budżetowej. Pracy jest wię-
cej niż w początkach funkcjonowania 
powiatów. Przed 10 laty, w 1. kaden-
cji Rada Powiatu liczyła 35 radnych, 
w 2. kadencji, w wyniku wprowadzo-
nego ustawowego ograniczenia, skład 
zmniejszył się do 21 radnych. W obec-
nej 3. kadencji, z uwagi na zmniejsze-
nie liczby mieszkańców powiatu – 
jest 19 radnych. Tymczasem na prze-
strzeni lat samorządowi powiatowe-
mu przybyło zadań, a zatem i pracy 
radnym. A i tak nie da się zrealizować 
wszystkich oczekiwań społecznych 
i nie zadowoli się wszystkich.

I zaczynają się narzekania.
Rozumiem krytykę – ale nie dla 

samej krytyki i potępiania wszystkie-
go dla zasady. I nie bardzo wiem, dla-
czego najgłośniej krytykują działa-
nia samorządu ci, którzy nie głosowa-
li. Jeśli nie uczestniczyli w wyborach 
– oznacza, że zgodzili się na wszyst-
kie decyzje podejmowane za nich. 
Radni są naszymi przedstawicielami, 
w składanym ślubowaniu przyrzeka-
ją dbać o interes całej gminy czy po-
wiatu, co oznacza, że czasem muszą 
wybierać to, co istotniejsze z punktu 

widzenia większości, a nie własnego 
okręgu wyborczego.

Dużo się zmieniło od 27 ma-
ja 1990 roku. Takie refl eksje w 20 
rocznicę pierwszych wyborów nie 
brzmią zbyt optymistycznie. 

Mam nadzieję, że za to obudzą się 
ci, którzy z reguły w wyborach nie 
uczestniczą. Na szczeblu gminy czy 
powiatu można zrobić bardzo dużo 
dla własnej społeczności. Tylko trze-
ba się trochę zaangażować. Pewnie 
entuzjazm sprzed 20 lat nie wróci, ale 
kto wie..

Gmina czy powiat to przecież na-
sza mała ojczyzna, a powinnością 
każdego obywatela jest takie działa-
nie, by ta ojczyzna się rozwijała, by 
ludzie byli dla siebie życzliwi, by po-
wodziło im się jak najlepiej, by mieli 
więcej optymizmu w sobie. Przecież 
nikt nie zaprzeczy, że po 20 latach sa-
morządu nasza mała ojczyzna powia-
towa wyglądała zupełnie inaczej, bar-
dziej radośnie, mniej ponuro. Stali-
śmy się po prostu Europejczykami. 
Starajmy się żyć wg hasła  prezyden-
ta Kennedyego: „Nigdy nie patrz, co 
kraj zrobił dla Ciebie, ale co Ty zrobi-
łeś dla swojego kraju”.

To dedykuję tym pesymistom 
i niezdecydowanym, którzy tylko na-
rzekają.

Marta Górka

Niektóre konkurencje, np. kon-
kurs wiedzy o samorządzie „Gry 
miejskie”, są przeznaczone wyłącz-
nie dla szkolnych drużyn, ale np. po-
kaz tańców, i to europejskich – to 
oferta dla wszystkich, podobnie jak 
występy sceniczne. Będzie też po-
kaz układania fryzur (jako modelki 
mogą w nim uczestniczyć panie, któ-
re zechcą zmienić uczesanie), a tak-
że wspólne układanie mapy gmin po-
wiatu strzeleckiego z puzzli, na któ-
rych zostaną zaznaczone ważne dla 
uczniów miejsca, czy malowanie na 
płótnie zabytków powiatu. Nam, or-
ganizatorom, najciekawszą z zapla-
nowanych konkurencji wydaje się 
w tej chwili wspólne malowanie her-
bu. Zupełnie nietypowego. Na her-
bowej tarczy znajdą się te symbole, 
z którymi dzieci kojarzą samorząd-
ność. Sam jestem ciekaw, co z tego 
wyjdzie, bo każda z drużyn maluje 
tylko jeden fragment, a przecież in-
wencja uczniów jest nieograniczona. 
Jak się ułożą w całość – zobaczymy.

Do tego dojdzie jeszcze budowa 
ogromnego wspólnego domu z kar-
tonu, a także najmilsza zabawa naj-
młodszych – puszczanie baniek myd-
lanych. 

Pomysł na uczczenie 20 roczni-
cy samorządności nie musi być ani 
sztampowy, ani nudny, jak widać. 
Zapraszamy więc do przyłączenia się 
do zabawy!

Sesja Rady Powiatu

Radny Stanisław Krawiec py-
tał, czy wykroczenia (wyrządzanie 
szkód do wartości 250 zł) ujmowa-
ne jest statystykach (nie jest, ale kra-
dzież z włamaniem jest już przestęp-
stwem, jeśli nawet wartość skradzio-
nych przedmiotów wynosi 5 zł) oraz 
o wakaty w policji (w tej chwili jest 
ich 10).

Radny Jan Bogusz zwrócił uwa-
gę na wzrost zaufania społeczeń-
stwa do Policji jako instytucji, jak 
i samych policjantów oraz ich dzia-
łań. Policjant nie jest już postrzega-
ny jako ten, który „czeka z pałą i chce 
przywalić”, ale jako osoba, do której 
można się zwrócić o pomoc w róż-
nych trudnych sytuacjach życiowych. 
Sami funkcjonariusze coraz częściej 
włączają się w działania społeczno-
ści lokalnej, a ich obecność i pomoc 
w organizacji jest coraz bardziej za-
uważalna.

Kolejną częścią obrad było spra-
wozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Powiatu Strzeleckie-
go z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego 
w roku  2009 (o wynikach konkursu 
piszemy w innym miejscu). 

W dalszej części Radni podjęli 
uchwały w sprawie:

zmiany budżetu i zmian w budże-• 
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2010
zmiany Regulaminu Organiza-• 
cyjnego Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

udzielenia z budżetu Powiatu • 
Strzeleckiego pomocy fi nansowej 
Gminie Ujazd
wyrażenia zgody na nabycie 100% • 
akcji Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Samochodowej w Strzel-
cach Opolskich S.A.
Po podjęciu uchwał głos zabrał 

radny Stanisław Tubek, który pod-
niósł kwestię uruchomionego w pobli-
żu szkoły sex shopu oraz sklepu z tzw. 
„dopalaczami”. - Kto zezwolił na ot-
warcie tego rodzaju placówki w tym 
miejscu? Czy coś się z tym da zrobić, 
usunąć, zmienić lokalizację? – pytał.

Odpowiedzi udzielił Wicestaro-
sta Waldemar Gaida, który stwier-
dził, że ten podmiot działa w oparciu 
o wpis do ewidencji działalności go-
spodarczej prowadzonej przez gmi-
nę, a wynajmowany stanowi włas-
ność prywatną. Na dzień dzisiejszy 
ustawodawstwo określa dopalacze 
jako artykuł kolekcjonerski. Nie ma-
my żadnych instrumentów prawnych 
poza tymi, które posiada gmina, która 
może kontrolować usługi w ramach 
działalności gospodarczej. 

Sprawę drogi w Otmicach poruszył 
radny Stanisław Krawiec. Odpowie-
dzi udzielił starosta Józef Swaczyna: 
- Na to zadanie w budżecie zabezpie-
czono środki w wysokości 1,7 mln zł, 
przy czym na połowę zadania otrzy-
maliśmy środki z puli wojewody. Fir-
ma, która wygrała przetarg zaoferowa-
ła nieco ponad 1,2 mln zł. Przedsię-
biorca został „sprawdzony” zarówno 
w Raciborzu (wykonywał tam „sche-
tynówkę” i w 5 miesięcy jego obrót 
wyniósł tam 3,5 mln zł), jak i w Kę-
dzierzynie –Koźlu („schetynówka” za 
kwotę 2 mln zł) Wszędzie otrzymał 
dobre referencje. Droga w Otmicach 
na pewno będzie zrobiona. 

Kolejna Sesja Rady Powiatu od-
będzie się 26 maja o godzinie 13.00. 
Tematem przewodnim będzie Infor-
macja Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego dotycząca 
stanu sanitarnego powiatu oraz ocena 
działalności Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Zawadzkiem. 

Adam Kraka

27 maja 1990 po ponad 50-letniej przerwie przeprowadzono wybory 
do rad gmin. Tę datę przyjmuje się za odrodzenie idei samorządności 
i w tym dniu obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA PRACY
WYMAGANIA OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

BIBLIOTEKARZ/
BIBLIOTEKARKA

KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie kierunkowe
- znajomość systemu SOWA 2

KONSULTANT 
DS. OBSŁUGI KLIENTA

 ¾ ETATU
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie
   min. średnie
- znajomość komputera
- dyspozycyjność

SPRZEDAWCA / KONSULTANT STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie
- biegła obsługa komputera

SPRZEDAWCA W SKLEPIE 
MIĘSNYM

STANISZCZE WIELKIE

SPRZEDAWCA LODÓW ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie w handlu
- obsługa kasy fi skalnej

KELNER - KELNERKA ZAWADZKIE
- wykształcenie 
gastronomiczne lub cukiernicze
- mile widziane doświadczenie

KELNER - KELNERKA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie kierunkowe

BARMAN - BARMANKA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
- doświadczenie min. 1 rok

KUCHARZ - KUCHARKA STANISZCZE WIELKIE
- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie

KUCHARZ - KUCHARKA KAMIEŃ ŚLASKI  - wykształcenie kierunkowe

SZEF KUCHNI GÓRA ŚW. ANNY
- wykształcenie zawodowe 
   lub średnie
- doświadczenie min. 5 lat

POMOC KUCHENNA GÓRA ŚW. ANNY
- wykształcenie zawodowe 
   lub średnie
- doświadczenie

MASARZ 
(PRACOWNIK MASARNI)

STANISZCZE WIELKIE - doświadczenie

OPERATOR KOPARKI I  
ŁADOWARKI

STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie

KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJOWY - doświadczenie

KIEROWCA C + E
TRANSPORT 

MIĘDZYNARODOWY
- doświadczenie

LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ - doświadczenie

DEKARZ WG ZLECEŃ - doświadczenie

TYNKARZ WG ZLECEŃ - doświadczenie min. 1 rok

PŁYTKARZ / REGIPSIARZ WG ZLECEŃ - doświadczenie

MALARZ WG ZLECEŃ
- doświadczenie
- umiejętność docieplania

PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ
- mile widziane 
  doświadczenie budowlane

CIEŚLA WG ZLECEŃ

- wykształcenie min. 
  zawodowe
- doświadczenie
- mile widziane prawo jazdy 
   kat.B

SZEF KONTROLI JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe
- wymagany certyfi kat 
   IWE/EWE

SPECJALISTA SPAWALNIK STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe – 
   inżynier spawalnik
- mile widziane kwalifi kacje 
   spawacza europejskiego

ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie – 
   technik elektryk
- uprawnienia SEP do 1 kV
- doświadczenie 2-3 lata

ŚLUSARZ JEMIELNICA
- uprawnienia spawacza 
  elektrycznego lub gazowego

TOKARZ JEMIELNICA - 

ELEKTROMECHANIK LUB 
MECHANIK

KOLONOWSKIE - uprawnienia elektryczne

STOLARZ OLSZOWA - doświadczenie

TAPICER LUB STOLARZ 
TAPICER

OLSZOWA - doświadczenie

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie

SZEWC ZAWADZKIE
- mile widziane wykształcenie
  kierunkowe
- doświadczenie

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia na wózek 
  widłowy

PALACZ STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia elektryczne 
   powyżej 50 kV

TECHNIK DENTYSTYCZNY ROZMIERKA
- wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie lub odbyte 
   kursy

SPRZĄTACZKA STANISZCZE WIELKIE

Pani Amalia Golke, mieszkanka Gąsiorowic, 29 kwietnia obchodziła 
piękny Jubileusz – 90. rocznicę urodzin.

Z takiej okazji nie mogło zabraknąć kwiatów i urodzinowego upominku 
od starosty strzeleckiego.

Wielu szczęśliwych, dobrych lat, w zdrowiu i z uśmiechem na twarzy! 
to najserdeczniejsze życzenia, do których dołączają się wszyscy nasi czy-
telnicy.

Po serii projektów skierowanych 
do szkół zawodowych z terenu 

powiatu strzeleckiego przyszła pora 
na szkoły ogólnokształcące. Powiat 
Strzelecki zamierza zorganizować 
dodatkowe zajęcia dla uczniów: Li-
ceum Ogólnokształcącego w Strzel-
cach Opolskich i Liceum Ogólno-
kształcącego w Zawadzkiem. Plano-
wane są zajęcia dodatkowe rozwi-
jające umiejętności matematyczne 
i przyrodnicze oraz stworzenie Pra-

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

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich informuje o zbliżającym się naborze 
w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Konkurs jest adresowany dla osób fi zycznych 
chcących założyć swoją działalność gospodarczą. Wnioski można składać w Opolskim Centrum 

Gospodarki w dniach 14.05.-31.05.2010 Zainteresowany??? Przyjdź po więcej informacji 
do Lokalnego Punktu Informacyjnego!!! 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Tel: 077 4401705, Tel/ fax: 077 4402442, pcieg@powiatstrzelecki.pl

W niedzielę 25 kwietnia w sali 
OSP Wysoka odbył się I Re-

gionalny Przegląd Twórczości Ślą-
skiej. Jego organizatorami byli Bur-
mistrz Leśnicy Łukasz Jastrzemb-
ski oraz Leśnicki Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Zadanie dotowane zo-
stało przez Samorząd Województwa 
Opolskiego.

Podczas imprezy odbyła się pre-
zentacja laureatów w kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazjum oraz dorośli. 

Duże wrażanie zrobił na wszyst-
kich występ uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Leśnicy, którzy otrzymali za 
swój występ gromkie brawa. Śpie-
wali piosenki, tańczyli i przygoto-
wali skecze, które rozbawiły pub-
liczność. Najlepszym w poszczegól-
nych kategoriach wręczono nagrody, 
słodkie upominki, statuetki oraz dy-
plomy. Każde z przedszkoli otrzy-
mało również nagrodę rzeczową 
dla swojej placówki. Występujące 
dzieci otrzymały talony na karuze-
le. z których skorzystać będą mogły 
podczas Gminnej Majówki w Leśni-
cy, a występująca młodzież otrzymał 
talony do kina. Paniom, które przy-
gotowały dzieci do występów wrę-
czono w podzięce róże. 

Podczas przeglądu zaprezento-
wała się również grupa śpiewacza 
Frohsinn z Leśnicy oraz Publiczna 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśni-

cowni Rozwoju Osobistego, w któ-
rej uczniowie będą mogli skorzystać 
z kompleksowego doradztwa eduka-
cyjno – zawodowego. Dla uczniów 
wykazujących trudności z przyswa-
janiem wiedzy zostaną zorganizo-
wane zajęcia wyrównawcze. Łącz-
nie z wsparcia możne skorzystać 
ponad 800 uczniów w ciągu dwóch 
lat szkolnych. Jednakże organiza-
cja takich zajęć wymaga dużych na-
kładów fi nansowych dlatego już te-

raz Powiat Strzelecki stara się o do-
fi nansowanie na ten cel w ramach 
Pododziałania 9.1.2 Wyrównywa-
nie Szans Edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych, Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Do 17 maja 2010 w Wojewódz-
ki Urzędzie Pracy w Opolu zostanie 
złożony wniosek o dofi nansowanie 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Jednak na wyniki przyj-
dzie nam poczekać nawet do końca 
sierpnia 2010. A na razie trzymajmy 
kciuki.

cy. Zespół Оsiny z Żor wystawił in-
scenizację „Wesela Śląskiego”, któ-
ra zrobiła ogromne wrażenie na pub-
liczności. Grupa Frohsinn otrzymała 
z rąk radnego powiatowego Huberta 
Bartonia puchar ufundowany przez 
starostę strzeleckiego Józefa Swa-
czynę. - Grupa Frohsinn jest bardzo 
utytułowanym zespołem i nie spo-
sób przecenić jej zasług dla krze-
wienia kultury niemieckiej i śląskiej 
- powiedział Barton. Radny powia-
towy złożył również na ręce dyrek-
torki LOKiRu Gizeli Szendzielorz 
serdeczne podziękowania od staro-
sty, których myślą przewodnią by-
ły słowa Lewisa Carrolla: „To, co 
robimy dla innych, jest tym, co na-
prawdę warto robić”. Starosta napi-
sał również: „W imieniu Zarząd Po-
wiatu Strzeleckiego składam na Pani 
ręce serdeczne wyrazy wdzięczno-
ści i podziękowania za zaangażowa-
nie i kompleksowe przeprowadzenie 
tak znamienitego przedsięwzięcia 
kulturowego jakim jest Regionalny 
Przegląd Twórczości Śląskiej. Nie-
zmiernie cieszy mnie fakt, iż dzię-
ki takim inicjatywom pielęgnujecie 
Państwo piękne obyczaje związa-
ne z rodzimym Śląskiem, folklorem 
oraz zaszczepiacie w młodym poko-
leniu poszanowanie i chęć kultywo-
wania tradycji związanych z naszą 
„Мałą Ojczyzną”.

Panie ze Związku Śląskich Ko-
biet w Dolnej przygotowały pięk-

nie przystrojony stół śląski, z któ-
rego wszyscy mogli częstować się 
do syta. Znalazły się na nim ptysie 
w kształcie łabędzi, „szpajzy”, cia-
sta z kubusiem, z jagodami, cytryno-
we, z kiwi, z brzoskwiniami, z jab-
łkami, z rabarbarem, babka zebra, 
sernik na zimno, sernik po wiedeń-
sku oraz chleb ze smalcem ze szpyr-
kami oraz kiszone ogórki. Spotkały-
śmy się dwa razy, żeby uzgodnić, co 
każda z nas ma przygotować - mówi 
Urszula Plachetka ze Związku Ślą-
skich Kobiet Wiejskich z Dolnej. - 
Wszystkie Panie z naszego związ-
ku coś przygotowały. Część poma-
gała przygotować stół na impre-
zę już dzień wcześniej, a część była 
dziś obecna podczas Przeglądu. Za-
angażowałyśmy się w to przedsię-
wzięcie na prośbę pani dyrektor LO-
KiRu Gizeli Szendzielorz. Musimy 
przyznać, że bardzo podobał nam się 
przegląd.    

Pasjonat historii lokalnej z Leś-
nicy, Berthold Malik, przygoto-
wał specjalnie na tę okazję wysta-
wę fotografi i śląskich. Przygotowa-
no również izbę pamięci, w której 
zaprezentowano eksponaty udostęp-
nione dzięki uprzejmości Zofi i Pi-
wowar, dyrektor szkoły podstawo-
wej w Żyrowej. 

LOKiR

Edukacja to podstawa

AD MULTOS ANNOS!

I Regionalny Przegląd 
Twórczości Śląskiej
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Szczęście strażakaDok. ze str. 1

Pamięta się akcje. I gdy wyjeżdża się 
do następnej, po drodze przypomina się: 
o, tu był wypadek, kawałek dalej – tu był 
pożar, w innym miejscu – tu ratowaliśmy 
łabędzia. Nie da się inaczej. To nie praca. 
To SŁUŻBA.

Ludzie dziękują, 
ale nie rozumieją

Obydwaj – kapitan Damian Glik 
i aspirant  Mateusz Nieświec – mówią to 
słowo tak, jakby zapisane było wielkimi 
literami. (I chyba podobnie czują inni, bo 
z ubiegłorocznej anonimowej ankiecie 
niejeden ze strzeleckich strażaków pisał 
„nosić ten mundur to honor”.)

Wyczekuje się trzeciego dnia (straża-
cy pracują w systemie 24/48 godzin): ju-
tro już służba! Ona daje wiele satysfak-
cji i zadowolenia, ale też czasem roz-
czarowania. Może lepiej: rozgoryczenia 
- z powodu niezrozumienia w społeczeń-
stwie. 

- Ludzie są nam wdzięczni za pomoc, 
za każdym razem dziękują po akcji. Ni-
gdy nie odmawiają wsparcia, podobnie 
jak fi rmy – ani w zbiórce pieniędzy na 
zakup sprzętu, ani w innych formach po-
mocy. Ale czasem nie rozumieją proce-
dur naszych działań. 

– Wytłumaczę to na przykładzie: jest 
pożar, a strażak, zamiast natychmiast 
biec w ogień – stoi. Świadkowie irytują 
się: zgłupiał? czemu on czeka! Dla nas 
najważniejsze jest bezpieczeństwo – za-
równo tych, którzy ucierpieli w różnych 
zdarzeniach, jak i strażaków. Żadnego 
nie wyślę do akcji, jeśli nie będę przeko-
nany, że wyjdzie z niej żywy, nie podej-
mę akcji „na hura”, lecąc w ogień z to-
porkiem bez rozeznania sytuacji.

- Dlatego my, służąc społeczeństwu, 
oczekujemy zrozumienia – mówi kpt. 
Glik. – Także w kwestii naszych przy-
wilejów.

- Ludzie dziwią się, a raczej zazdrosz-
czą: po 15 latach idziecie na emeryturę! 
Ale nie wiedzą, że po tym czasie przy-
sługuje nam tylko 40% emerytury. Łatwo 
sobie policzyć, ile to jest z ok. 2,5 tys. zł -  
takie to „kokosy”. 

Każdy z nas musi być całkowicie 
zdrowy, każdy z nas musi być absolutnie 
sprawny fi zycznie, mieć mocną psychikę 
- bardzo szczegółowe badania przecho-
dzimy co pół roku. Nabieramy doświad-
czenia zawodowego. Ktoś powiedział, że 
dopiero po 15 latach zostaje się prawdzi-

wym strażakiem. A potem… mamy już 
ponad 40 lat. Kiedy zacznie zdrowie nam 
szwankować - kto nas zatrudni? W takim 
wieku? Te 40% emerytury to taki zasi-
łek, podstawowe zabezpieczenie. Eme-
ryturę w pełnym wymiarze strażak może 
otrzymać po ok. 30 latach pracy.

- Ludzie mówią: co wy tam robicie, 
leżycie sobie brzuchem do góry, bo co to 
jest 800 wyjazdów rocznie! – dopowia-
da asp. Nieświec. – Może to niewiele, ale 
nie do nich ogranicza się służba. My cią-
gle się szkolimy. Wymaga tego mnogość 
zadań i wielość sprzętu. Musimy mieć 
wiedzę i umiejętności przydatne w kil-
ku zawodach. Każdy jest strażakiem, ra-
townikiem medycznym. Hydraulikiem, 
gdy zajdzie potrzeba. Mechanikiem sa-
mochodowym, gdy trzeba coś w wo-
zie naprawić (przecież podczas akcji nie 
wezwie się pomocy drogowej!). Che-
mikiem, fi zykiem. Budowlańcem i sto-
larzem (większość prac tego typu w ko-
mendzie wykonujemy we własnym za-
kresie) W piątek i sobotę – sprzątaczem 
(sami sprzątamy obiekty należące do KP 
PSP, myjemy samochody, okna itp.). 

Taka służba. Ale nie zamieniliby jej 
na żadną inną. 

A gdyby w przyszłości syn powie-
dział: - tato, chcę być strażakiem?

Żaden z moich rozmówców nie wy-
obraża sobie, by syn strażakiem nie został 
(choć synka jeszcze nie ma).

Czasem brak słów
Kpt Damian Glik skończył szkołę po-

żarniczą w 1996 roku, w Strzelcach pra-
cuje od roku 1998. Asp. Mateusz Nie-
świec ma staż krótszy – w marcu 2006 
prosto po szkole trafi ł do KP PSP. I ten 
pierwszy miesiąc służby (a właściwie 
trzy tygodnie) mógł być szokujący: pod-
czas służby aż 11 razy wyjeżdżał do wy-
padków drogowych, w których zginęli 
ludzie, w większości młodzi. Cztery la-
ta minęły od tamtej pory, ale dziś wyli-
cza bez wahania: babcia w Suchej, czte-
ry osoby w zderzeniu z TIR-em, 4 osoby 
w Myślinie, motocyklista w Strzelcach. 
Ale za to od tamtego czasu podczas swo-
jej służby nie zetknął się już z żadną ofi a-
rą śmiertelną.

- Takie jest szczęście strażaka – mó-
wi kpt Damian Glik. - Albo się trafi  taki 
wstrząs, jak Mateuszowi na początku, al-
bo przez całe lata nie wyjedzie się do ta-
kiej liczby ofi ar. 

Na miejscu akcji trzeba jak najszyb-
ciej pomóc poszkodowanym. I liczy się 
każda minuta. Po pierwsze dojazdu (ca-
łe szczęście, że kultura jazdy kierow-
ców poprawiła się na tyle, że na autostra-
dzie pas awaryjny już zostawiają wolny 
i ustępują drogi wozom na sygnale), po 
drugie - dotarcia do rannych. Czasem to 
trudne, gdy samochód jest mocno zgnie-
ciony; chciałoby się, by cięcie blach 
trwało krócej. Bywa, że na miejscu są lu-
dzie, którzy chcą pomóc, i choć straża-
cy są im wdzięczni za taką postawę, to 
jednak w takich chwilach osoby postron-
ne raczej przeszkadzają niż pomagają - 
trzeba ich stanowczo odsunąć. Czasem 
nawet z „grubszym słowem”. Ale tu nie 
czas na emocje. Ani własne, ani świad-
ków, ani ofi ar. Nie słyszy się podpowie-
dzi, co robić. Nie słyszy się krzyku ran-
nych, że boli. Każdy strażak zna proce-
dury postępowania. Wie, co i jak ma ro-
bić.

Emocje przychodzą później, cza-
sem wtedy, gdy przyjeżdża ktoś z bli-
skich ofi ar, czasem dopiero w domu. – 
W pierwszych latach służby pamięta się 
zdarzenia, nie śmiertelne ofi ary. Z bie-
giem lat to zaczyna chodzić za człowie-
kiem. I gdy jest się starszym – coraz czę-
ściej, choć straż pożarna uodparnia. 

- Jednak taki moment, jak np. chwila, 
kiedy przyjeżdża zrozpaczony, ale i bez-
silny ojciec ofi ary, nikogo nie pozostawia 
obojętnym – dodaje asp. Nieświec. – Je-
śli da się cokolwiek zrobić – robimy to. 
Gdy nic się nie da zrobić, a przecież i tak 
bywa – rodzi się frustracja. Są sytuacje, 
w których nawet odpowiednich słów nie 
da się znaleźć. Tego się nie zapomina.

I nie ma takiej chwili, kiedy prze-
staje się być strażakiem. Już się jest po 
służbie, coś robi w domu, a tu nagle sły-
chać syrenę – rzuca się wszystko, i bie-
giem! Jest się w Opolu – ktoś słabnie na 
ulicy. Zostawia się samochód na środku 
skrzyżowania i udziela pierwszej pomo-
cy. Ktoś spadnie z drabiny – też poma-
gasz. Jak ty nie pomożesz – nikt inny też 
nie udzieli pomocy. I o służbie rozmawia 
się z przyjaciółmi. A że strażacy są za-
przyjaźnieni i spotykają się też na grun-
cie towarzyskim – tak naprawdę od służ-
by nie ma wolnej chwili. 

Ale czy któryś chciałby mieć całkiem 
wolne?

Marta Górka
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W tym roku strażacy w na-
szym powiecie obchodzi-
li swoje święto w wyjąt-

kowy sposób – tak różnorodne by-
ły oblicza tego święta. 

Majówka w strażnicy była pierw-
szą, ale na pewno nie ostatnią ro-
dzinną imprezą na terenie Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej. Wszy-
scy byli zachwyceni! Strażacy – bo 
frekwencja przeszła ich najśmielsze 
oczekiwania. Natomiast goście by-
li zafascynowani tym, co zobaczyli: 
zarówno centrum powiadamiania ra-
tunkowego, jak i pokazami sprzętu 
i umiejętności zawodowych straża-
ków. I nikt nie czuł się zawiedziony 
– ani panie, ani panowie, ani dzieci, 
ani dorośli -  można było wszystko 
pooglądać z bliska. I już słychać za-
powiedzi, że goście jeszcze liczniej 
stawią się za rok.  

Awanse ofi cerów:
Minister Spraw Wewnętrznych nadał 
z dniem 4 maja 2010 r. 
• stopień brygadiera mł. bryg. 
Wojciechowi LISOWSKIEMU, 
• na stopień aspiranta sztabowego:
- st. asp. Krzysztofowi SZŁAPIE 
- st. asp. Henrykowi URBANCZYKOWI 

Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej nadał 
• stopień starszego aspiranta: mł. asp. 
Michałowi OGORZAŁKOWI 
• stopień aspiranta: mł. asp. Dariuszowi 
MOJOWI  

Rozkaz nadania stopni 
podofi cerskich:
Opolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej nadał:
• stopień starszego ogniomistrza: ogn. 
Alinie CZARNOCKIEJ
• stopień starszego sekcyjnego:
- sekc. Tomaszowi GÓRECKIEMU 
- sekc. Jerzemu POLINSKIEMU 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich nadał 
• stopień starszego strażaka - str. 
Januszowi SZOPIE  
Odznaczenia:
Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nadał:
• Brązową Odznakę „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”
- asp. sztab. Zygfrydowi MISZOWI 
- asp. sztab. Krzysztofowi SZŁAPIE 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP woj. opolskiego 
odznaczeni zostali:
Złotym „Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”
- st. kpt . Joanna BADOWSKA-GHANEM 
- st. ogn. Adrian SZOTKA   
 
Uchwałą Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
woj. opolskiego odznaczony został 
Brązowym „Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” asp. Sławomir WASIK 

Związek Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP uhonorował listami 
gratulacyjnymi kilkoro jubilatów; 
wręczono je: 
• Pani Marzenie SIKORZE - z okazji 50 
rocznicy urodzin,
• Panu Leonardowi GOLENI - z okazji 
50 rocznicy urodzin,
• Panu Alfonsowi JASKÓLE - z okazji 
50 rocznicy urodzin,
• Panu Alfredowi OCHWATOWI 
- z okazji 50 rocznicy urodzin,
• Panu Piotrowi ŚWIERZEMU 
- z okazji 55 rocznicy urodzin,
• Panu Zdzisławowi WALOTKOWI 
- z okazji 55 rocznicy urodzin,

Nagrodę pieniężną Opolski Komendant 
Wojewódzki przyznał nagrodę 
pieniężną:
• st. ogn. Adrianowi SZOTKA 

Strzeleccy policjanci uczestniczy-
li w turnieju dla dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zor-
ganizowanym w Krośnicy. Ucznio-
wie musieli m.in. wykazać się znajo-
mością przepisów drogowych w teo-
rii i praktyce oraz udzielaniem pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

W sobotę (24 kwietnia) w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy 
policjanci uczestniczyli w przepro-
wadzaniu eliminacji powiatowych 
w ramach turnieju  bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

Uczestniczyły w nim  dzieci  ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu strzeleckiego, które musiały 
m.in. wykazać się znajomością prze-
pisów drogowych w teorii i praktyce 
oraz udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Turniej organizowany jest wspól-
nie  z Polskim Związkiem Motoro-
wym, Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej oraz Ministrem Infrastruktury. 

Awanse, nagrody, 
odznaczenia dla 
strażaków

Dzień Strażaka

W Strzelcach Opolskich wmuro-
wano tablicę upamiętniającą miej-
sce, w którym istniała pierwsza 
strażnica strażacka.

OSP Kalinowice obchodziła swój 
pierwszy okrągły jubileusz – 10-le-
cie istnienia, niedługo 125-lecie bę-
dzie świętowała OSP Lichynia. Stra-
żacy zawodowi natomiast, jak co ro-
ku w Dniu św. Floriana, otrzymali 
awanse, nagrody i odnaczenia.

Turniej 
bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym
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Drodzy Gimnazjaliści!
Już niewiele czasu zostało Wam na podjęcie jednej z najważniejszych życiowych decyzji – co dalej po gimnazjum – gdzie warto kontynuować naukę? 

Chcąc Wam w tym pomóc Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op. przedstawia ofertę kształcenia. 

Mamy nadzieję, że w ten sposób dostarczymy Wam informacji, które okażą się pomocne przy ostatecznym wyborze. 

Matura i egzamin zawodowy to cel, do którego, przez cztery lata, nauczyciele przygotowują uczniów. Po drodze jest też czas na rozwijanie swoich pa-

sji  i zainteresowań. Dlatego też warto zwrócić uwagę na szeroki wybór kółek zainteresowań, projektów, akcji charytatywnych i uczniowskich przed-

sięwzięć, które dają niepowtarzalną szansę na samorealizację każdego ucznia. W szkole działają m.in. Uczniowska Spółka „ZAK” oraz szkolna telewi-

zja TVTECH.

W roku szkolnym 2009/2010 rozbudowana została baza dydaktyczna szkoły:

1) powstało 9 nowoczesnych pracowni: gastronomiczna, obsługi turystycznej, spedytora, rachunkowości, przedsiębiorczości, handlowca, mechatro-

niczna, elektryczna i elektroniczna

2) oddano do użytku kompleks boisk sportowych ORLIK 2012.

Technikum 4-letnie w zawodzie
TECHNIK ORGANIZACJI 

USŁUG GASTRONOMICZNYCH
ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: stosowania podstawowych zasad gospodarki ryn-

kowej, korzystania z przepisów prawa dotyczących spółek 

prawa handlowego, organizowania gastronomicznej ob-

sługi imprez (wesela, bale i inne przyjęcia okolicznościo-

we), organizowania żywienia zbiorowego (bufety, sto-

łówki, bary, formy dowożenia posiłków itp.), kalkulowania 

kosztów organizacji i obsługi imprez, organizowania i nad-

zorowania pracy zaplecza gastronomicznego i personelu 

przy obsłudze imprez gastronomicznych oraz  korzystania 

z zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK HANDLOWIEC

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: posługiwania się pojęciami ekonomicznymi oraz 

prawnymi, analizowania rynku pod względem oczekiwań 

i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, badania 

możliwości wzrostu udziału fi rmy w rynku i wejścia na no-

we rynki, prowadzenia negocjacji z dostawcami i odbior-

cami, stosowania marketingu, w tym reklamy i promocji, 

redagowania korespondencji handlowej w języku polskim 

i obcym, organizowania działalności (własnej) małej fi rmy 

handlowej, prowadzenia rozliczeń z budżetem, instytucja-

mi ubezpieczeniowymi oraz innymi  podmiotami, przy-

gotowywania właściwej dokumentacji sprzedaży towa-

rów i usług, w tym faktur, gwarancji oraz załatwiania re-

klamacji klientów 

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika uczy, jak maszynę  zastąpić inteligentnym 

robotem lub komputerowo wspomaganym systemem 

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: czytania, analizowania,  a także samodzielnego 

opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i sys-

OFERTA KSZTAŁCENIA ZSZ NR 1 

W STRZELCACH OP.
temów mechatronicznych; projektowania i wytwarzania 

części i oraz zespołów maszyn i urządzeń mechanicznych 

z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzysty-

wania nowoczesnych techniki sterowania maszynami 

i urządzeniami łączących w sobie elektronikę, informatykę, 

mechanikę, automatykę i robotykę; programowania i na-

stawiania parametrów urządzeń i systemów mechatro-

nicznych; diagnozowania  stanu  urządzeń i systemów me-

chatronicznych i wykonywania ich naprawy. 

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK SPEDYTOR

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: przyjmowania zleceń spedycyjnych, doboru środ-

ków transportu, zawierania umów o przewóz, sporządza-

nia dokumentacji, kompleksowej obsługi spedycyjnej ła-

dunków oraz oceny kosztów transportu i spedycji.

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK EKONOMISTA

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: posługiwania się podstawowymi pojęciami ekono-

micznymi, prawnymi, statystycznymi; obliczania  wskaź-

ników niezbędnych  do określenia sytuacji ekonomiczno-

fi nansowej fi rmy; analizowania  kosztów i przychodów 

oraz określania propozycji ich poprawy; analizowania  ro-

li i pozycji konkretnej fi rmy na rynku; samodzielnego wy-

konywania zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowa-

nia materiałów i gotowych produktów, transportu i przede 

wszystkim sprzedaży towarów i usług; organizowania pra-

cy biura fi rmy oraz posługiwania się rachunkiem procento-

wym, odsetkowym i dyskontowym. 

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK ELEKTRONIK

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: czytania i wykonywania schematów ideowych, 

blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elek-

tronicznych; posługiwania się instrukcjami obsługi i do-

kumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalo-

gami elementów i układów elektronicznych; posługiwania 

się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędzio-

wym i użytkowym wspomagającym projektowanie i dia-

gnozowanie urządzeń elektronicznych; montażu, urucha-

miania i testowania urządzeń elektronicznych; posługiwa-

nia się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów 

i układów elektronicznych; wykonywania oraz uruchamia-

nia modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektro-

nicznych na podstawie dokumentacji techniczno-kon-

strukcyjnej; diagnozowania stanu elementów, układów 

i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzone-

go sprzętu; posługiwania się aparaturą pomiarową i dia-

gnostyczną.

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK AGROBIZNESU

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: projektowania, organizowania i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej w agrobiznesie; oceny jakości pod-

stawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz 

środków do produkcji rolniczej; prowadzenia rachunko-

wości w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu; wy-

pełniania podstawowych dokumentów związanych pro-

wadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwania do-

płat do tej produkcji z funduszy unijnych; przewidywania, 

rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicz-

nym; stosowania przepisów kodeksu pracy, dotyczących 

praw i obowiązków pracownika i pracodawcy; przestrze-

gania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochro-

ny przeciwpożarowej i bezpieczeństwa żywności; przepi-

sów o ochronie zwierząt i o zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspek-

cji Weterynaryjnej.

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: poznawania markowych polskich produktów tury-

stycznych; podejmowania działań  pobudzających rozwój  

turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organiza-

cje turystyczne; projektowania tras wyjazdów turystycz-

nych; prezentowania atrakcji turystycznych w języku ob-

cym; organizacji pracy biura podróży; organizowania im-

prez turystycznych; sprzedaży produktów turystycznych; 

opracowywania projektów produktów turystycznych w ję-

zyku obcym; obsługi klientów biura podróży oraz organizo-

wania turystyki wyjazdowej i przyjazdowej.

Technikum 4-letnie w zawodzie 
TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicz-

nych; ustalania asortymentu produkcji i sprzedaży oraz 

specjalności zakładu stosownie do typu zakładu oraz po-

daży surowców i towarów; dokonywania organoleptycz-

nej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich 

wykonania z przepisami kulinarnymi; pobierania prób po-

traw i napojów do badań laboratoryjnych; nadzorowania 

przestrzegania wymogów sanitarnych oraz bhp w placów-

kach gastronomicznych; prowadzenia kalkulacji cen sprze-

daży w zakładach gastronomicznych; opracowywania ja-

dłospisów oraz zestawów potraw i napojów,

z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia; organizo-

wania i nadzorowania obsługi konsumentów.

Technikum 4-letniew zawodzie 
TECHNIK MECHANIK 

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-

KRESIE: organizowania i nadzoru produkcji, montażu, na-

praw i konserwacji maszyn i urządzeń; uruchamiania, re-

gulacji i sprawdzenia instalacji elektrycznych, aparatury 

kontrolno-pomiarowej maszyn i urządzeń; wykrywania 

i usuwania przyczyny awarii maszyn oraz uszkodzeń; opra-

cowywania dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji 

maszyn i urządzeń; organizowania i obsługiwania stano-

wisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań 

(stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomia-

rowe i itp.); przeprowadzania konserwacji oraz regula-

cji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach; wy-

konywania rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określania 

norm czasowych napraw; organizowania bezpiecznej pra-

cy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono 

montaż, demontaż, naprawę części maszyn i urządzeń.

UCZEŃ W KLASIE III MOŻE WYBRAĆ JEDNĄ Z II SPE-
CJALIZACJI MECHANICZNEJ:
• obróbka skrawaniem z programowaniem obrabiarek 

sterowanych numerycznie. W ramach zajęć specjalizu-

jących uczeń zdobędzie umiejętności dotyczące:

– Wykonywania rysunków technicznych przy pomo-

cy programów AUTO CAD 

– Opracowywania programów sterujących pracą ob-

rabiarek CNC 

– Wykonywania detali na obrabiarce sterowanej nu-

merycznie 

• spawalnictwo z możliwością uzyskania uprawnień 

spawalniczych

Zasadnicza szkoła zawodowa (2- lub 3-letnia) 
Zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach:

– ślusarz z dodatkową ofertą:

– ślusarstwo artystyczne; 

– spawalnictwo z możliwością uzyskania uprawnień 

spawalniczych

– operator obrabiarek skrawających 

– z dodatkową ofertą obsługi obrabiarek sterowanych 

numerycznie

Zajęcia praktyczne w zakładach pracy w zawodach: stolarz, 

sprzedawca, murarz, fryzjer, ślusarz, kucharz małej gastro-

nomii, dekarz, piekarz, malarz-tapeciarz, elektryk, mecha-

nik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skra-

wających.

Współczesne czasy dają największe szanse fa-
chowcom wszechstronnie przygotowanym do wy-
konywania konkretnego zawodu – z tego punktu 
widzenia oferta Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
jest wyjątkowo atrakcyjna.

www.zsz1strzelce.pl

W piątek 7 maja uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w wyciecz-

ce do Krakowa i Wadowic, zorganizo-
wanej w ramach realizacji projektu edu-
kacyjnego poświęconego Janowi Pawło-
wi II. Pierwotnie zamierzaliśmy rozpo-
cząć wycieczkę od zwiedzania Wadowic 
– miejsca urodzenia Karola Wojtyły, 
„gdzie wszystko się zaczęło”. Nasze pla-
ny uległy jednak małej korekcie i odwró-
ciliśmy kolejność zwiedzania. Nasza de-
cyzja była związana z planem odwiedze-
nia wawelskiej krypty z grobem prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego i jego żony i, 
by uniknąć długiego oczekiwania na wej-
ście do niej, postanowiliśmy być w Kra-
kowie jak najwcześniej.

Kraków przywitał nas strugami desz-
czu, co nie nastrajało zbyt optymistycz-
nie, jednak cały czas mieliśmy nadzieję 
na poprawę pogody i udaną wycieczkę. 
Gdy podjechaliśmy pod Wawel, pogoda 
zaczęła się poprawiać. Wysiedliśmy z au-
tokaru i podeszliśmy na Wzgórze Wa-
welskie, które choć wznosi się tylko na 
wysokość 228 metrów n.p.m. pokazało, 

że niektórzy uczestnicy wycieczki muszą 
bardziej się przykładać do lekcji wycho-
wania fi zycznego, gdyż ich zadyszka jed-
noznacznie świadczyła o słabej kondycji 
fi zycznej. Po krótkiej lekcji historii zwią-
zanej z tym ważnym dla Polski miej-
scem, udaliśmy się do krypty pod Wie-
żą Srebrnych Dzwonów, z grobem prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego z żoną Marią 
oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Na Wieży Srebrnych Dzwonów 
(zwanej także Wikaryjską) znajdują się 
trzy dzwony: Maciek, Nowak i Gawo-
rek, a ponieważ w ich spiżu znajduje 
się znaczna domieszka srebra - stąd na-
zwa wieży. Mieliśmy dużo szczęścia, bo 
praktycznie byliśmy w tym czasie jedy-
nymi odwiedzającymi spoczywających 
w krypcie. Mogliśmy więc sobie pozwo-
lić na chwilę zadumy i modlitwy przy 
mogiłach. Wielu z uczniów już zwiedza-
ło Kraków, ale wszyscy twierdzą, że dziś 
po raz pierwszy tak mocno „ dotknę-
li” historii. 

Potem chcieliśmy odwiedzić Smoka 
Wawelskiego, ale okazało się, że Smo-

cza Jama i on sam są w trakcie remon-
tu. Poszliśmy więc na Rynek, aby zoba-
czyć Kościół Mariacki i wysłuchać hej-
nału z jego wieży. 

Następnym celem naszej wycieczki 
było podejście pod okno papieskie przy 
Franciszkańskiej 3. Większość z nas by-
ła tu pierwszy raz. Trzeba przyznać, że 
stojąc pod tym oknem czuliśmy się zu-
pełnie inaczej, niż podczas oglądania 
w telewizji relacji ze spotkań młodzieży 
z Janem Pawłem II, który właśnie z te-
go okna przemawiał do nas wiele razy. 
Udało nam się także zobaczyć Uniwer-
sytet Jana Pawła II przy Kanonicznej 25. 
Kraków jest taki piękny i trudno nam się 
było tak szybko z nim pożegnać, ale wy-
cieczka była jednodniowa i czekały na 
nas jeszcze Wadowice, rodzinne miasto 
Jana Pawła II. 

Bardzo chcieliśmy zobaczyć to 
miejsce – dom rodzinny Ojca Święte-
go i kościół parafi alny, w którym został 
ochrzczony przyszły papież. W jego do-
mu rodzinnym muzeum biografi czne, 
dokumentujące życie i działalność ka-
płańską, a także związki papieża z Wa-
dowicami. 

Muzeum otwarto 18 maja 1984 ro-
ku, w 64. rocznicę urodzin Jana Pawła II. 

Mocno „dotknęliśmy” historii Obsługę muzeum sprawują siostry naza-
retanki, na pamiątkę faktu, że prowadziły 
one przedszkole, do którego uczęszczał 
Karol Wojtyła. Dyrektorem – kustoszem 
muzeum została siostra z tego zakonu, 
Magdalena Strzelecka. W skład muzeum 
wchodzi dawne, dwupokojowe mieszka-
nie Wojtyłów, złożone z sypialni i salo-
nu oraz kuchni, ale eksponatów było tak 
dużo, że w skład muzeum włączono tak-
że przyległe do mieszkania Wojtyłów po-
mieszczenia pierwszego piętra.

Z wyposażenia z czasów zamiesz-
kania przez rodzinę Wojtyłów pochodzi 
oryginalny kafl owy piec kuchenny, a tak-
że parę naczyń, półka, stolik i kosz na 
bieliznę. Również portrety rodzinne po-
wróciły na swoje pierwotne miejsce. 

Serdecznie pożegnaliśmy się z sio-
strą dyrektor, która stwierdziła, że jesz-
cze nigdy nie widziała tak dużej grupy, 
tak grzecznej, zdyscyplinowanej i chło-
nącej atmosferę tego miejsca. Było to 
dla nas wszystkich bardzo miłe, tym bar-
dziej, że podobną opinię miał kierowca 
autokaru.

 Potem odwiedziliśmy Ba-
zylikę Mniejszą Ofi arowania Najświęt-
szej Marii Panny - kościół parafi alny, 
w którym 20 czerwca 1920 roku został 

ochrzczony mały Karolek Wojtyła a po-
tem przyjął Pierwszą Komunię Świętą. 
Po wyjściu z bazyliki był jeszcze czas 
na kremówkę – ulubione ciastko papie-
ża i krótki spacer po Ryneczku. 

Jesteśmy zadowoleni, że udało nam 
się zobaczyć tyle ciekawych miejsc. Nie-
którzy dopiero dziś poznali smak papie-
skiej kremówki. Dzień sprzyjał także in-
tegracji uczniów różnych klas: I tgb, 
I tek, III teka, I h, I k/w1. 

Opiekunami uczniów byli nauczy-
ciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Opolskich realizujący pro-
jekt edukacyjny poświęcony Janowi 
Pawłowi II: Edyta Bem, Adam Kała, An-
na Dalibóg.

Anna Dalibóg
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Rozpocz cie godz.  13.00 

Wyst pi : 
1. Orkiestra D ta Miasta i Gminy Zawadzkie 
2. Orkiestra D ta Le nica 
3. Gminna M odzie owa Orkiestra D ta z Polskiej Cerekwi 
4. Parafialna Orkiestra ze wibia 
5. Orkiestra D ta OSP Mechnica – Kamionka 
6. Bialska Orkiestra D ta  
7. M odzie owa Orkiestra D ta CAMERATA Stare Budkowice  
8. Orkiestra D ta Borki Wielkie 
9. Orkiestra Gminna Komprachcice 
10. Grupa Koncertowa Jemielnickiej Orkiestry D tej, Orkiestry Politechniki Opolskiej 

i ZSE w Opolu 
11. Orkiestra OSP W gry 
 
Godz. 19.30 – zabawa taneczna z zespo em HADES  

 
Przedsi wzi cie realizowane dzi ki dotacji: 
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji, 
Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc awiu,  
Samorz du Województwa Opolskiego 

        
Organizator: 

l skie Stowarzyszenie Samorz dowe w Le nicy 
Burmistrz Le nicy, Urz d Miejski w Le nicy 

 
Wspó praca: 

Le nicki O rodek Kultury i Rekreacji , ko o TSKN w Lichyni, 
so ectwo Lichynia, 

OSP Lichynia, OSP Le nica, 
 

W piątek 30 kwietnia na terenie Par-
ku Wiejskiego w Raszowej odbyły 

się V  Mistrzostwa Województwa Opol-
skiego w Wędkarstwie Spławikowym 
Szkół Integracyjnych i Specjalnych. Or-
ganizatorem zawodów był Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy 
i Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Opolu. Honorowy patronat nad mistrzo-
stwami objął pan Józef Swaczyna staro-
sta strzelecki. Akweny  udostępniło Towa-
rzystwo Ekologiczne „Ziemi Leśnickiej”. 
Otwarcia zawodów dokonał burmistrz Le-
śnicy pan Łukasz Jastrzembski.

W zawodach uczestniczyły trzy-
osobowe drużyny z Opola, Grodko-
wa, Ozimka, Strzelec Opolskich, Głub-
czyc, Krapkowic, Kędzierzyna –Koźla, 
Głogówka i Leśnicy. Po krótkiej odpra-
wie, w trakcie której przypomniano re-
gulamin zawodów, odbyło się  losowa-
nie sektorów. Wszystkim młodym węd-
karzom rozdano zanęty wędkarskie ufun-
dowane przez producenta, fi rmę Traper. 
Ze względów bezpieczeństwa zawodni-
cy reprezentujący konkretną placówkę 
łowili ryby wyłącznie w jednym wyloso-
wanym sektorze. Punktualnie o godzinie 
10.00 rozpoczęto zawody. Przez pierw-
szą godzinę zawodów nikt nie złowił ry-
by. Pierwsze sztuki w siatkach pojawiły 
się około południa. Idealnym rozwiąza-
niem okazał się delikatny zestaw na pło-
cie. Skuteczną przynętą okazała się pin-
ka, biały robak i ochotka haczykowa.  
Połów ryb odbywał się na jedną wędkę 
spławikową. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, do końca nie było wiadomo kto 
uplasuje się na podium. 

Miłą niespodziankę sprawiła nam 
uczennica klasy III Techni-

kum organizacji usług gastrono-
micznych – Ewelina Skowronek, 
która została wojewódzką laureat-
ką VI Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego Tęcza, organizo-
wanego przez Stowarzyszenie Wie-
dzy i Kultury Regionalnej Pokolenie 
przy merytorycznej współpracy Wy-
działu Grafi ki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie.

 Praca Eweliny składała się z ze-
stawu 30 fotografi i pod wspólnym 
tytułem „Kartoteka życia”. Zdjęcia 
przedstawiały wiele ciekawych, nie-
powtarzalnych, a często bardzo ulot-
nych chwil, których mimowolnym 
świadkiem może być każdy z nas. 
Stąd na fotografi ach pojawiały się 
lokalne pejzaże z motywem wyso-
kich drzew, żniwnych pól, kwiet-
nych łąk, błękitnego nieba, zbliżenia 
kruchych roślin, kadry ze znanymi 
nam obiektami strzeleckiej i opol-
skiej architektury, a także refl eksyjne 
sceny z człowiekiem w roli głównej. 
Głównym celem każdej edycji kon-
kursu jest rozwijanie artystycznej 
wrażliwości młodych ludzi i moty-
wowanie ich do dostrzegania piękna 

Technik z artystycznym 
zacięciem…

własnego regionu. Z tego też powo-
du, po dokonaniu odpowiedniej se-
lekcji dzieł wykonanych przez chęt-
nych uczniów w ramach zajęć wie-
dzy o kulturze, wysłanych do oceny 
jury zostało 16 prac. Wykonane one 
były różnymi technikami grafi czny-
mi- oprócz fotografi i były prace ma-
larskie, papierowy witraż, ekspre-
sjonistyczna wyklejanka, pastele. 

 Po raz pierwszy uczennica na-
szej szkoły uzyskała tak wysoką lo-
katę, ale cieszy nas także fakt, że wy-
różniono (z olbrzymiej przecież ilo-
ści nadesłanych prac , w tym z lice-
ów plastycznych !) czworo naszych 
uczniów- są to: Joanna Glomb (III 
Teka), Patrycja Kobinska 9 III Tek 
b), Joanna Gałczewska (III Teka)
oraz Dariusz Stawinoga (IV Teka). 

Jako szkolny organizator konkur-
su z nieukrywaną satysfakcją mu-
szę przyznać, iż po raz kolejny na-
sza młodzież udowodniła, że tech-
nicy to nie tylko ludzie z trzeźwym 
i racjonalnym podejściem do życia, 
ale również ze sporym pokładem ar-
tystycznej wrażliwości.

Monika Wilde-Zdobylak

SZUWAREK 
2010

O godzinie 13.00 zakończono ło-
wienie. Komisja sędziowska na stano-
wiskach wędkarskich dokonała waże-
nia złowionych ryb. Łącznie zawodnicy 
złowili blisko 3 kg ryb. Największą rybą 
zawodów był leszcz o masie 400 gram. 
Białym robakiem nie pogardził również 
węgorz. Niestety spiął się podczas ho-
lu. Po zważeniu zawodnicy złowione ry-
by wpuścili z powrotem do wody. Pierw-
sze miejsce indywidualnie zajął Paweł 
Pawłowski ze  Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ozimku ,  drugie –  Damian Michal-
ski z SOSW w Leśnicy, trzecie –Ro-
bert Szozda ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ozimku , czwarte- Dariusz Paruzel 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Strzel-
cach Opolskich, piąte- Adrian Karaś 
z SOSW w Grodkowie, szóste- Paweł 
Cichoń z SOSW w Leśnicy. 

Drużynowo I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Ozimku, II – Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Leśnicy, III- Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich.

 Zwycięzcy otrzymali piękne pucha-
ry, medale, statuetki, dyplomy, wędki, 
kołowrotki,  katalogi i kalendarze węd-
karskie. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy upominek  w postaci czap-
ki, zestawu żyłek i spławików itp. Naj-
młodszy uczestnik zawodów puchar 

ufundowany przez Koło Wędkarskie 
PZW Reńska Wieś. Społeczność wędka-
rzy z Reńskiej Wsi uroczyście przekazała 
uczniom ośrodka w Leśnicy  nowy wó-
zek inwalidzki. Zawodników oraz opie-
kunów poczęstowano myśliwskim bigo-
sem przygotowanym przez panie kuchar-
ki z ośrodka w Leśnicy. 

Sponsorami zawodów byli: Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego, Kuratorium 
Oświaty w Opolu, Zarząd Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w Opolu, 
Zarząd Koła Wędkarskiego PZW w Reń-
skiej Wsi,  fi rma : Jaxon- Andrzej Pode-
szwa, Balsax z Kłodzka . 

Organizatorzy dziękują Pani Wero-
nice Domeredzkiej za pieczywo,  Pa-
nu Grzegorzowi Pyce za mięso i wędli-
ny oraz Panu Michałowi Domereckiemu 
za napoje. 

Przyjemna atmosfera podczas trwania 
całej imprezy , wspaniałe nagrody ufun-
dowane przez sponsorów, fauna i fl ora 
Parku Wiejskiego w Raszowej oraz ryb-
na woda zachęcają uczestników zawo-
dów do wzięcia udziału w kolejnej edy-
cji SZUWARKA. Połamania kija i rekor-
dowych okazów ryb w następnej edycji 
„SZUWARKA” życzą organizatorzy.  

Tekst: Ryszard Baszuk
Foto: Przemysław Janiszewski

Gdy 10 lat temu wspólnie z p.Ewą 
Przybyłek – Prus i grupką młodzie-

ży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Leśnicy prowadziliśmy pierwszą im-
prezę z tego cyklu nikt z nas nie przy-
puszczał, że całość po latach rozrośnie 
się do takich rozmiarów. A tu w czwar-
tek – 6 maja - obchodziliśmy już okrą-
gły jubileusz: X Przegląd Twórczości 
Artystycznej dzieci i młodzieży szkół 
specjalnych województwa opolskiego, 
na którym gościliśmy rekordową licz-
bę uczestników. W tym roku zgłosiły się 
placówki z Głubczyc, Grodkowa, Ka-
dłuba, Kędzierzyna-Koźla, Kluczborka, 
Krapkowic, Nysy, Opola, Praszki, Prud-
nika, Strzelec Opolskich, Zawadzkie-
go oraz przedstawiciele Domu Pomocy 
Społecznej w Leśnicy.

Do tej pory każda z tych imprez przy-
gotowywana była w innej konwencji. Za-
zwyczaj inspirowaliśmy się na znanych 
programach telewizyjnych. Były więc 
m.in. „Szansa na sukces”, „Idol”, mło-
dzież chętnie uczestniczyła we wspól-
nych śpiewach karaoke. Patronat hono-
rowy nad każdym z Przeglądów obej-
mował Starosta Strzelecki p. Józef Swa-
czyna.

Zatańczmy 
razem 
jeszcze raz

W tym roku organizatorki p. Ewa 
Przybyłek – Prus oraz Barbara Lejżak 
zaproponowały wspólną zabawę pod ha-
słem „Zatańczmy razem jeszcze raz”, 
a więc program ogólny miał charak-
ter taneczny. Pomysł przypadł do gu-
stu zarówno licznie zgromadzonej wi-
downi, jak i zaproszonym gościom spe-
cjalnym. W rytm „Kaczuszek” i „Maca-
reny” ochoczo wywijali:  p. Waldemar 
Gaida (wicestarosta Powiatu Strzelec-
kiego), p.Róża Nizioł (sekretarz Gminy 
Leśnica), p. Agnieszka Nowak (kierow-
nik Gminnego Zarządu Oświaty), p. Se-
bastian Osadzin („SECURA”) oraz dele-
gacja z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół 
Miejskich nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu 
a także przedstawiciele mediów.

Zgodnie z regulaminem każda z 14 
występujących placówek miała do dys-
pozycji 20 minut, aby zaprezentować 

swoje umiejętności artystyczne. Na sce-
nie mieliśmy więc różnorodne formy mu-
zykowania, śpiew, poezję, taniec, skecze 
i krótkie formy teatralne. Ponieważ dla 
nas wszyscy są zwycięzcami każda szko-
ła dzięki uprzejmości sponsorów (Za-
rząd Powiatu Strzeleckiego, Elektrownia 
„Blachownia”, Zakład Usług Specjali-
stycznych „SECURA”) otrzymała jedna-
kową nagrodę. W tym roku były to radio-
magnetofony z CD/MP3 oraz piękne al-
bumy na pamiątkowe zdjęcia. 

Impreza jak co roku zakończyła się 
obiadem serwowanym w stołówce le-
śnickiego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego. Tym razem na stole królo-
wała pomidorowa i pieczeń. A całość zo-
stała okraszona (też zgodnie z tradycją) 
pączkiem z piekarni p. Weroniki Dome-
redzkiej.

Katarzyna Wieczorek

Miło nam poinformować, że 
w gronie laureatów konkur-

su „Poznajemy ojcowiznę” znaleź-
li się uczniowie szkół w Kolonowskiem.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce 
indywidualnie otrzymała Dorota Spałek 
z Publicznego Gimnazjum w Kolonow-
skiem za pracę „Historia mojej rodziny”. 
Zespołowo I miejsce wywalczyły Martyna 

Poznajemy ojcowiznę Hajduk i Katarzyna Marzok za pracę „Po-
plątane ścieżki historii i tradycji czyli wie-
lokulturowość Śląska Opolskiego na przy-
kładzie dwóch rodzin: Hajduk i Marzok”. 
jedną z dwóch równorzędnych pierw-
szych nagród w kategorii prac mulitme-
dialnych zdobyli uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem Paweł Hor-
nik, Jakub Libront, Mateusz Świerczyń-
ski, Adam Wacławczyk za pracę „Krzy-
że i kapliczki w gminie Kolonowskie” (na 
zdjęciu).
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Strzelce Opolskie, dnia 04.05.2010r. 

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm), podaje do publicznej wiado-
mości informację o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2010r. na rzecz Górno-
śląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu, Oddział Zakład Gazow-
niczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole decyzji administracyj-
nej Nr 133/10 o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia 
DN200CN 2,5 MPa oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Iº  w Stre-
fi e Inwestycyjnej przy autostradzie A-4 we wsi Olszowa gmina Ujazd, na 
działkach nr 256/5, 256/13, 315.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Archi-
tektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w go-
dzinach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530), można zapoznać się z treścią decy-
zji oraz z dokumentacją sprawy. 

STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

OGŁOSZENIE !
Z uwagi na konieczność wykonania czynności serwisowych 

urządzeń teleinformatycznych w dniu 18 maja 2010 r. (wtorek), 
Wydział Komunikacji i Transportu

będzie czynny do godz. 14.00
 PRZEPRASZAMY

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
OGŁOSZONEGO PRZEZ ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO 

W DNIU 11 MARCA 2010 R. W TRYBIE USTAWY 
O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE.

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. 
Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/329/09
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy powiatu strzeleckiego z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go w roku 2010”

przyznał dotacje następującym organizacjom:
Stowarzyszeniu „Rodzina Kolpinga” w Staniszczach Wielkich • do-
tację w wysokości12 000 zł na wsparcie zadania I „Jak aktywnie spę-
dzić wolny czas poza szkołą” - wypoczynek podczas wakacji letnich 
dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, 
edukacji i rekreacji”;
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KARO ze Strzelec Opol-• 
skich dotację w wysokości 12 000 zł na wsparcie zadania II „W po-
szukiwaniu talentów sportowych” - popularyzacja i organizacja spor-
tu drużynowego
Stowarzyszeniu „Wincentego z Kielczy” w Kielczy • dotację w wyso-
kości 6 500 zł na wsparcie zadania III „W towarzystwie muzyki”- edu-
kacja poprzez zajęcia muzyczne, rozwijanie talentu i zainteresowań mu-
zycznych wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział 
w wydarzeniach muzycznych;
Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opol-• 
skim z Opola dotację w wysokości 5 500 zł na wsparcie zadania IV 
„Poznaj naszą wielokulturowość” – czyli obyczaje i tradycje kultywo-
wane od pokoleń w powiecie strzeleckim;
Klubowi Karate „Nidan” z Zawadzkiego • dotację w wysokości 5 100 
zł na wsparcie zadania V „Największą umiejętnością jest unikanie wal-
ki” - czyli obronna fi lozofi a wschodnich sztuk walki jako sposób na 
kształtowanie charakteru i wychowanie dzieci i młodzieży;
Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Żędowicach • dotację w wyso-
kości: 3 580 zł na wsparcie zadania VI „Czas dla aktywnych” - czyli or-
ganizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców 
powiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, archi-
tektonicznego i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy;
Zadanie VII. „Jak zachować się w obliczu żywiołu ognia” – edukacja • 
przeciwpożarowa poprzez sport oraz inne zajęcia o charakterze eduka-
cyjnym mającym na celu wzrost świadomości społecznej odnośnie za-
grożeń pożarowych – nie wyłoniono zwycięzcy;
Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Żędowicach • dotację w wyso-
kości: 5 000 zł na wsparcie zadania  VIII „Zadbaj o swoje zdrowie” czy-
li promocja zdrowia i profi laktyka zdrowotna – zwiększenie świadomo-
ści zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w środo-
wisku, zajęcia służące poprawie zdrowia i kondycji.

8 maja Powiat Strzelecki był go-
spodarzem już XI Turnieju Pra-

cowników Samorządowych w Pił-
ce Siatkowej. W zawodach wzię-
ło udział 7 drużyn reprezentujących 
następujące jednostki samorządu te-
rytorialne naszego województwa: 
Gminę Jemielnica, Miasto i Gminę 
Zawadzkie, Miasto i Gminę Leśni-
ca, Miasto i Gminę Strzelce Opol-
skie, Powiat Strzelecki, Wojewódz-
two Opolskie oraz po raz pierwszy 
Miasto i Gminę Biała wraz z Powia-
tem Prudnickim. Drużyny rozpoczę-
ły zmagania w dwóch grupach, dwie 
pierwsze drużyny w grupie awanso-
wały do rywalizacji o pierwsze miej-
sce. Mecz fi nałowy stoczyły druży-
ny Miasta i Gminy Zawadzkie i Sa-
morządowego Województwa Opol-
skiego.

Klasyfi kacja końcowa:
I miejsce Miasto i Gmina Za-• 
wadzkie, 
II miejsce Samorządowe Woje-• 
wództwo Opolskie,

Turniej samorządowców

III miejsce Miasto i Gmina • 
Strzelce Opolskie, 
IV miejsce Gmina Jemielnica,• 
V miejsce Powiat Strzelecki,• 
VI miejsce Miasto i Gmina Biała • 
wraz z Powiatem Prudnickim, 
VII miejsce Miasto i Gmina Leś-• 
nica. 
Dziękujemy wszystkim zawodni-

kom za udział i sportową postawę. 

10 (Pn) „Alga”
11 (Wt) „Centrum”
12 (Śr) „Centrum”
13 (Czw) „Pod Ratuszem” 
14 (Pt) „Pod Słońcem” 
15 (So) „Flos”
16 (Nd) „Vita”
17 (Pn) „Malwa”
18 (Wt) „Alga”
19 (Śr) „Centrum”
20 (Czw) „Centrum”
21 (Pt) „Pod Ratuszem” 
22 (So) „Pod Słońcem” 
23 (Nd) „Flos”
24 (Pn) „Vita”
25 (Wt) „Malwa”
26 (Śr) „Alga”
27 (Czw) „Centrum”
28 (Pt) „Centrum”
29 (So) „Pod Ratuszem” 
30 (Nd) „Pod Słońcem” 
31 (Pn) „Flos”

Dyżury aptek – 
do końca maja

Strzelce Opolskie 10.05.2010r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 usta-

wy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 
z 2008r. z późn. zm.) podaje do pu-
blicznej wiadomości informację, 
o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2010r. 
na rzecz Gminy Leśnica, decyzji nr 
124/10 o pozwoleniu na:
- przebudowę dróg gminnych 

105850 O i 105849 O na działkach 
nr: 106/1, 212, 207, 210, 211, 213 
k.m. 1 obręb ewidencyjny Góra 
Św. Anny,

- budowę sieci oświetlenia ulicznego 
na działkach nr: 210, 212, 280/1 ob-
ręb  ewidencyjny Góra Św. Anny,
w ramach zadania pn. „Prze-

budowa dróg gminnych 105850 
O i 105849 O w Górze Św. Anny”.   

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

Tydzień Bibliotek to akcja nie tyl-
ko dla moli książkowych! Dla 

wszystkich – bez wyjątku: młodych 
i nieco starszych, a także całkiem 
dojrzałych. Tych, którzy biblioteki 
odwiedzają regularni, i tych, którzy 
tylko wiedzą, że coś takiego w ogó-
le jest.

Wbrew zapowiedziom, że inter-
net zniszczy tradycyjną papierową 
książkę – ta ma się całkiem nieźle, 

Poczytaj 
mi!

choć rzeczywiście przybywa ludzi, 
którzy zamiast wolumin wziąć do 
ręki, wolą przeczytać go na ekranie 
komputerowego monitora.

Ale przyzwyczajenie do sięga-
nia po książkę – obojętnie w jakiej 
formie – najlepiej zaszczepiać jak 
najwcześniej. I ta zanim dzieci na-
uczą się same czytać. A bajki i ba-
śnie wciągają w świat, z jakiego się 
– niestety – wyrasta...
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Firma: Restauracja „Złoty Bażant” Marek i Johanna Mientus
z Izbicka zgłosiła swój produkt: PIECZEŃ Z DZIKA 

podana z kluskami, kapustą na ciepło i surówkami

Opis produktu:
Restauracja „Złoty Bażant” poleca szczególnie potrawy z dziczyzny, która pozyskana 
zgodnie z rytuałem i etyką myśliwską oraz przyrządzana według tradycyjnej receptu-
ry należy do potraw charakterystycznych dla polskiej kuchni – taka jest właśnie nasza 
PIECZEŃ Z DZIKA.

Opis fi rmy:
Restauracja „Złoty Bażant” to rodzinna fi rma oferująca swoim klientom nie tylko pysz-
ne jedzenie, ale i „swojski” klimat. Restauracja znajduje się w ustronnym miejscu, oto-
czona zielenią lasu. Organizujemy też różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. 
Najważniejszym zadaniem Restauracji „Złoty Bażant” jest zapewnienie Klientowi po-
traw najwyższej jakości. 
Dbając o jakość oferowanych usług w Restauracji „Złoty Bażant” zapewniamy bezpie-
czeństwo zdrowotne posiłków wytwarzanych ku zadowoleniu Klientów i satysfakcji sa-
mej restauracji.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w prawodawstwie żywnościowym, 
w Restauracji „Złoty Bażant” wprowadzony jest system HACCP, czyli system mają-
cy na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności podczas podczas prze-
biegu wszystkich etapów produkcji i transportu. W Restauracji „Złoty Bażant” system 
HACCP jest tworzony z elementami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
System służy eliminacji ryzyka związanego z biologicznymi, chemicznymi, fi zyczny-
mi zanieczyszczeniami żywności. Kontroluje się sposób dostarczania, jakość surow-
ca, miejsce magazynowania, obróbkę wstępną, obróbkę właściwą oraz ekspedycję po-
siłków.
Personel zna politykę HACCP zakładu i jest włączony we wszystkie działania związane 
z wdrażaniem, doskonaleniem i utrzymaniem systemu HACCP.

Nagroda w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2009

Restauracja „Złoty Bażant”
Marek i Johanna Mientus
ul. Leśna 1, 47-180 Izbicko

tel. 510 354 905, tel. 784 037 827

AR-MASZ Arkadiusz Kinder
ul. 1-go Maja 61, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 37 66
www.ar-masz.pl

PIECZEŃ Z DZIKA

Firma: „AR-MASZ” Arkadiusz Kinder ze Strzelec Opolskich zgłosiła swój 
produkt: PORĘCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Opis produktu:
Poręcze nierdzewne wykonane przez fi rmę AR-MASZ cechują się bardzo 
wysokim poziomem jakości. Główny nacisk kładziemy na estetykę wykona-
nia oraz trwałość naszych produktów. Używamy tylko atestowanych mate-
riałów. Poręcze wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami w budow-
nictwie. Wychodząc naprzeciw preferencjom i życzeniom klientów, wykonu-
jemy zarówno indywidualne projekty poręczy i balustrad, jak również goto-
we elementy systemowe (pochwyty, słupki, elementy wypełnień i mocowań) 
do samodzielnego montażu. Poręcze wykonujemy zgodnie z obowiązujący-
mi normami w budownictwie.

Opis fi rmy:
Firma AR-MASZ to doskonała kompilacja polskiego kapitału oraz doświad-
czenia zdobytego na zachodzie Europy. Dzięki temu decydując się na ofe-
rowane przez nas wyroby zyskują Państwo polski produkt nie ustępujący 
jakością, a wręcz niejednokrotnie przewyższający pod tym względem pro-
dukty zachodnie, przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen! AR-MASZ 
powstał w 2005 roku jako jednoosobowa fi rma świadcząca usługo spawalni-
cze. Dzięki bardzo dynamicznemu rozwojowi fi rmy w chwili obecnej zatrud-
niamy wysoko wykwalifi kowanych fachowców, posiadamy również własne 
biuro projektowe. 

Ponadto fi rma oferuje:
• meble i elementy wyposażenia kuchni ze stali nierdzewnej,
• nierdzewne elementy dekoracyjne (wazony, donice itp.),
• zadaszenia nierdzewne,
• sprzedaż nierdzewnych elementów konstrukcyjnych (rury, profi le, blachy itp.),
• usługi w zakresie spawania stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego 

i farmaceutycznego, w tym budowa różnego typu konstrukcji stalowych,
• produkcja konstrukcji schodów ze stali nierdzewnej,
• ponadto w ostatnim okresie poszerzyliśmy zakres naszych usług o obróbkę 

strumieniowo-ścierną tzn. szkiełkowanie stali nierdzewnych i aluminium.

PORĘCZE ZE STALI 
NIERDZEWNEJ


