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Licea - najlepiej w makroregionie!

5 czerwca - zakończenie roku w LO w Zawadzkiem, nagrodę odbiera Kamil Paliński

luywiście mowa o wynikach ma' tur, które do szkół dotarły 29 czerwI ta. Najwyższą zdawalność w wojeI. dztwk dolnośląskim i opolskim
■naia licea w naszym powiecie zdało tu 96,3% uczniów, podczas
•dy średni wynik w woj. dolnoślą
skim to 89,1%, a w woj. opolskim
89,3%. W technikach średnia

zdawalność w woj. dolnośląskim
wyniosła 68,7%, a w woj. opolskim
71,9%. Średnia zdawalność w po
wiecie strzeleckim wyniosła 66,5%,
w Zespole Szkól Zawodowych
w Zawadzkiem wynik byl słabszy zdawalność wyniosła 43%.
Więcej czytaj na str. 4

Protokoły nie są tajne
0 tym, czy mamy coś do ukrycia mówi starosta Józef Swaczyna
•Dlaczego protokoły z sesji Rady
Powia.u są tajne?!
■A kto powiedział, że są tajne? - iry
tuje się starosta. - To nieprawda!
Nie mamy nic do ukrycia. Po każ
dej sesji - w najbliższym nume
rze naszego dwutygodnika publi

kowane są obszerne relacje z ob
rad Rady.
- Ale nie ma tam protokołów!
- Nie, faktycznie nie ma. Ale tu trze
ba wyjaśnić kilka istotnych faktów.
Więcej czytaj na str. 5

Mł. asp. Mateusz Brzoza
znów zwycięzcą

Więcej czytaj na str. 5
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16 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne
z Agencją Pracy: SANPRO JOB SERVICE z Wrocławia
Więcej czytaj na str. 3

Z okazji Święta Policji
__ Rada _oraz Zarząd Powiatu Strzeleckiego
_r_
pragnie złożyć wszystkim Funkcjonariuszom Policji " '
najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z wykonywanych
obowiązków oraz spokojnej i bezpiecznej służby.
Jednocześnie składamy podziękowania
za codzienny trud i wysiłek wkładany w zapewnieni”
bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego
na terenie Powiatu Strzeleckiego.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodniczący Radv Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Dodatkowe patrole w Leśnicy
Komendant Powiatowy Policji
w Strzelcach Opolskich oraz Bur
mistrz Gminy Leśnica podpisali
porozumienie w sprawie finanso
wania dodatkowych patroli poli
cyjnych, mających pełnić służbę
na terenie w/w gminy. Dodatkowe
patrole realizowane b<-dą przez
policjantów w ramach przysługu
jących im dni wolnych.
26 czerwca Komendant Powia
towy Policji w Strzelcach Opol
skich podinspektor Dariusz Wierz
bicki podpisał porozumienie z Bur
mistrzem Leśnicy Łukaszem Jastrzembskim. Porozumienie dotyczy
przekazania środków finansowych
w wysokości 5000 złotych na dodat
kowe patrole policyjne. Jest to kolej
na gmina, która w tym roku przeka
zała środki finansowe na ten cel.
Policjanci będą pełnić służby do
datkowe w miejscach występowania
problemów oraz konfliktów społecz

W sobotę 7 lipca w Strzeleckim
Ośrodku Kultury, przy współorganizacji m.in. Starosty Strzeleckie
go odbyły się wybory Miss Nastola
tek Opolszczyzny 2012. Kandydat
kami do tytułu mogły być dziewczy
ny w wieku 13-17 lat. Zróżnicowana
uroda charakteryzowała nastolat
ki - ■ blondynki, brunetki, wszystkie
sympatyczne, uśmiechnięte, pięk
ne. Jurorom, wśród których był
też Starosta - Józef Swaczyna
i publiczności prezentowały się w 4
różnych strojach - sportowych, ką
pielowych, sukniach wieczorowych
i ubiorze dowolnym. Miss nastolatek
Opolszczyzny 2012 została 17-letnia
Elżbieta Bielecka z Dąbrówki Łubniańskiej, I Wicemiss została 15-letnia Nikola Okoń z Opola natomiast
II Wicemiss została 16-letnia Katerin Rokstein z Pokrzywnicy.

nych zgodnie z występującym w tym
zakresie zapotrzebowaniem społecz
nym. Wiele z organizowanych do tej
pory służb było odpowiedzią na bie
żące potrzeby społeczności lokal
nej. Doświadczenia z lat ubiegłych

pokazują, że jest to jeden z lepszych
sposobów na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa obywateli. Dodat
kowe patrole będą widoczne na te
renie gminy Leśnica już od miesią
ca lipca.

Wybory Miss Nastolatek
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Jak co roku, podczas czerwcowej sesji
Rada Powiatu Strzeleckiego odbyła
debatę drogową. Po obszernej prezen
tacji pt. „Debata drogowa - potrzeby,
oczekiwania, możliwości” w wykona
niu Naczelnika Wydziału Dróg Powia
towych Andrzeja Fula wywiązała się
szeroka dyskusja.
W przeddzień sesji odbyło się posie
dzenie Komisji Budżetu o czym poinfor
mował radny Franciszek Łupak, prze
wodniczący komisji. Posiedzenie po
dzielone zostało na dwie części - obrady
w siedzibie starostwa i część wyjazdo
wą. Z informacji starosty i naczelnika
wydziału dróg wynikało, że nie ma co
liczyć na szybką poprawę stanu dróg przy znacznie niższych środkach na dro
gi w porównaniu do lat poprzednich, nie
może być o tym mowy. W trakcie dysku
sji Komisja wypracowała apel skierowa
ny do władz w Warszawie o zwiększenie
środków na drogi lokalne.
W 2014 r. pojawią się środki ze
wnętrzne na drogi - ale czy one będą do
stępne dla większości samorządów? Czy
samorządy będą w stanie spłacać do
datkowe kredyty i tym samym skorzy
stać z tych źródeł - nie wiadomo. Jedyną
możliwością spłaty byłaby wypracowa
na nadwyżka, ale przy założeniu monta
żu finansowego 85%: 15%. W końcowej
części posiedzenia stacjonarnego Komi
sja pozytywnie zaopiniowała materiały
dot. debaty drogowej.
W drugiej części Komisja dokona
ła oględzin stanu dróg na terenie gminy
Strzelce Op. Mieliśmy okazję - mówił
radny Łupak - widzieć przebieg końco
wej fazy prac na najważniejszej naszej
obecnie inwestycji - budowie kolejnego
etapu obejścia północnego miasta (skrzy
żowanie ul. 1 Maja z ul. Zakładową). Wi
dać, że roboty ziemne są zaawansowane,
lest odwodnienie, skrzyżowanie będzie
oświetlone. Wiemy że po zakończeniu
inwestycji zmieni się organizacja ruchu
- drogą z pierwszeństwem przejazdu bę
dzie ul. Zakładowa.
Następnie Komisja:
- pojechała przez rondo drogą do gra
nic miasta (zeszłoroczna nasza naj
większa inwestycja);
- udała się do Rozmierki, gdzie za
poznała się z pracami odtworzeniowymi po robotach kanalizacyjnych
- jeśli grunt będzie stabilny, to na
wierzchnia będzie lepsza od pozosta
łej - starej. Ale póki co środki finan
sowe zmuszają do tego, by pozostało
tak, jak jest;
- przejechała przez Jędrynie do Osieka - tam obok kapliczki podczas opa
dów zbiera się woda i zalewa okolice.
Studzienka jest niedrożna (wg wyja
śnień byłego sołtysa tam kiedyś wko
pany był przepust wodny i poprzez
grunty prywatne woda była odprowa
dzana do rzeczki), dlatego też wyma
gane jest odwodnienie tej ulicy. Koszt
zadania to ok. 600 tys. zł,
- pojechała na naszą drogę prowadzącą
z Osieka przez Kasztal do Bokowego
— Komisja stwierdziła, że droga jest
złym stanie i prawdopodobnie w nie
dalekim czasie trzeba będzie się tym
tematem zająć,
- udała się do Kadłuba, gdzie dość do
brze są odtworzone drogi (ul. Dwor
cowa), chociaż w trakcie deszczu sy
tuacja wygląda gorzej,
- pojechała do Rozmierzy, Suchej
i Szymiszowa Osiedla, gdzie robiona
jest kanalizacja, Szymiszowa - cen
trum, gdzie zbiera się woda - Komi
sja stwierdziła, że w najbliższym cza
sie trzeba będzie zająć się odprowa
dzeniem tej wody.
Drogi są odtwarzane - miejmy na
dzieję, że nasi inspektorzy nadzoru pil
nują poprawności robót, aby jezdnie nie
„osiadały”. Patrząc na zrealizowane in
westycje, trzeba podkreślić ogrom pra
cy: najpierw od strony projektowej i do
kumentacyjnej, a później fizycznej w te
renie. Często zarzuca się nam - radnym,
że niewiele robi się na drogach powiato
wych, a wystarczy popatrzeć na ubiegły
rok, kiedy to wykonano 31 zadań inwe
stycyjnych na naszych drogach. Inni mó
wią: chwalicie się obwodnicą północną,
a jeszcze inni, że tak naprawdę jest to
sprawa gminy i burmistrza Strzelec Op..
- mówił radny Łupak Komisja Budżetu,
a tym bardziej ja myślę, że ktoś to musi
zrobić. My zrealizowaliśmy tę inwesty
cję na naszych drogach. Można powie
dzieć, że my robimy obwodnicę, a gmi
na Strzelce Op. wybudowała pływalnię,

POWIAT STRZELEC

Sesja Rady Powiatu

z której korzysta cała społeczność powia
towa. Wszyscy robią dla tej społeczno
ści. A ile się tego robi - naturalnie w mia
rę możliwości finansowych, a nie ocze
kiwań, czy potrzeb. Myślę, że w miarę
upływu czasu, nasza uchwała z apelem
do władz dotrze i jeśli faktycznie środki
z drugiego rozdania nadejdą, to będą re
alizowane dalsze prace na drogach. Kie
dy? Nie wiadomo, bo zależy to od środ
ków i możliwości.
Radny Ryszard Nocoń poinformo
wał, że Komisja Bezpieczeństwa szcze
gółowo analizowała stan dróg pod kątem
bezpieczeństwa. Jak wynika ze sprawoz
dania przedstawionego przez Komen
danta Powiatowego Policji o bezpie
czeństwie ruchu drogowego - za okres
od 1.01. do 31.05.2012 nie było wypad
ku śmiertelnego na drogach naszego po
wiatu, natomiast w czerwcu były już dwa
wypadki śmiertelne.
Porównanie efektów działania po
licji na terenie naszego powiatu w po
równaniu z pozostałymi komendami
w woj. opolskim wypada bardzo korzyst
nie. Dlatego też członkowie komisji za
proponowali, aby w dwutygodniku „Po
wiat Strzelecki” opublikować porówna
nie efektów działania komend powiato
wych woj. opolskiego.
Godnym podkreślenia jest również
fakt, że w naszej komendzie powiatowej
pracuje policjant, który jest najbardziej
„odporny” na przyjęcie korzyści mająt
kowej proponowanych przez kierowców
w celu uniknięcia kary za co otrzymał
nagrodę Komendanta Wojewódzkiego.
W związku z wprowadzeniem opłat
na autostradzie ruch na drodze 94 nie
znacznie się zwiększył - nie jest jednak
znana skala tego wzrostu, gdyż nie prze
prowadzono porównywalnych, i co za
tym idzie wiarygodnych, pomiarów na
tężenia ruchu.
Szacuje się, że natężenie ruchu wzro
sło o kilka do kilkunastu procent.
Radni prosili Komendanta Policji o:
1. Kontrolę organizacji ruchu, a w szcze
gólności na oznakowanie wykopow,
w miejscowościach w których jest
budowana kanalizacja (Rozmierka,
Rozmierz, Grodzisko, Dziewkowice)
2. Kontrolę prostych odcinków dróg po
wiatowych i w Ujazdowskiej Strefie
Gospodarczej na których młodzi kie
rowcy urządzają wyścigi samochodo
we i motocyklowe.
W zakresie środków lokalnego trans
portu zbiorowego, komisja wysłuchała
Prezesa Zarządu PKS, który przedstawił
informację na temat posiadanego taboru:
48 autobusów, z tego 27 przewozi dzie
ci do szkół w kilku gminach, w których
PKS wygrał przetarg, ale aby go wygrać,
trzeba kalkulować ceny na granicy opła
calności. W godzinach szczytu poranne
go, tj. dowozu uczniów do szkół, wszyst
kie autobusy są w trasie. Później nastę
puje gwałtowny spadek przewozów aż
do godzin popołudniowych - do czasu
powrotu uczniów.
W autobusach PKS jest łącznie 2000
miejsc siedzących i 900 stojących. PKS
sprzedaje 250-2600 biletów miesięcz
nych. Autobusy PKS wykonują 180
200 tys. km miesięcznie na 3300 km tras
w powiecie strzeleckim i 900 km tras
w powiecie krapkowickim
Firmie coraz trudnie utrzymać dodat
ni wynik finansowy z komunikacji pu
blicznej. Wpływ na pogarszającą się sy
tuację ma przede wszystkim wzrost cen
paliwa.

W ostatniej części posiedzenia Ko
misja wysłuchała informacji naczelni
ka wydziału dróg nt. głównych przy
czyn zagrożenia wypadkowego w zakre
sie powiatowej infrastruktury drogowej
oraz pożądanych działań w tym zakre
sie, zmierzających do poprawy bezpie
czeństwa ruchu. Ogromna przepaść dzie
li nasze potrzeby wynikające ze szcze
gółowej inwentaryzacji dróg i możliwo
ści. Wysłuchaliśmy także opinii Starosty
co do kroków, jakie podejmują samorzą
dy w Polsce odnośnie inicjatywy ustawo
dawczej w zakresie zmiany finansowania
dróg samorządowych.
Radny Norbert Lysek: - Na wstę
pie chciałbym podkreślić profesjonalizm
przygotowanej prezentacji. Do wyobraź
ni najbardziej trafiają cyfry - zmniej
szenie finansowania na drogi przekłada
się na nastroje społeczne. W poniedzia
łek uczestniczyłem w sesji Rady Gminy
w Izbicku, gdzie wywiązała się dysku
sja nt. dróg. Często jeżdżę do Kamienia
SI. z Izbicka i zwłaszcza na ostatnim od
cinku myślę o panu Staroście. Wszyscy
mieszkańcy też wiedzą, że jest to dro
ga powiatowa. Dobrze, że podejmowana
jest inicjatywa w zakresie innego podej
ścia do problematyki drogowej i finanso
wania. Chciałbym zapytać Zastępcę Bur
mistrza Strzelec Op - w jakim procencie
gmina dofinansowała budowę obejścia
północnego Strzelec Op.? Ta inwestycja
przecież też dotyczy miasta.

Józef Kampa , Zastępca Burmi
strza Strzelec Op.: - Nie można finan
sować nie swojej inwestycji.

Radny Norbert Lysek:
A w in
nych kwestiach można się porozumieć.
Dlatego uważam, że należy zmienić pra
wo dotyczące finansowania dróg. lemat
dróg był przedyskutowany na Komisji
Gospodarczej, która jednogłośnie pozy
tywnie zaopiniowała przygotowaną in
formację.
Radny Kazimierz Kubal: - Oświa
ta i drogi to dziedziny, na które przezna
cza się z budżetu powiatu największe
środki. Chciałbym odnieść się do inwe
stycji - odwodnienie drogi powiatowej
w Osieku. Na jednym ze zdjęć pokaza
ny jest bardzo ładnie wykonany chodnik
po obydwu stronach jezdni. Nawierzch
nia jezdni jest również w dobrym stanie.
Czy przystępując do odwodnienia chod
nik zostanie naruszony? Nie chciałbym,
by posądzono nas o niegospodarność,
bo wydaje mi się, że będziemy dwa razy
płacić za ten sam odcinek drogi.
Andrzej Ful: - Chodniki na pewno
nie poniosą uszczerbku. Zaplanowane są
studzienki wpustowe, ścieki przykrawężnikowe. Natomiast sama jezdnia wyma
ga remontu i wyrównania.
Radny Janusz Żyłka: - Nie byłem
obecny na wczorajszym posiedzeniu Ko
misji Budżetu, dlatego dzisiaj chciał
bym podziękować naczelnikowi Fulowi
za przygotowanie informacji. Jest czytel
na, dobrze przygotowana (jak co roku)
i przydatna. W tym momencie chciałbym
poinformować w imieniu Przewodniczą
cej Komisji Rewizyjnej (wyprzedzając
jej sprawozdanie z prac Komisji, które
składa pod koniec sesji), że Komisja rów
nież zajęła się tym tematem. Jako radni
w bieżących sprawach czasem nie jeste
śmy w stanie udzielić odpowiedzi miesz
kańcom, dlatego wnioskowałem (na co
przystał Starosta), aby Wydział Dróg
sporządzał' coroczny harmonogram: do
kiedy i jakich terminach są wykonane re
monty cząstkowe masy, do kiedy są wy

konane powierzchniowe skropienia, do
kiedy jest wykonane oznakowanie dro
gowe. W gminie, w której pracuję, ta
ki harmonogram istnieje i się sprawdza.
Mieszkańcy powiatu mogą być poinfor
mowani o nim na łamach dwutygodni
ka „Powiat Strzelecki”. Będzie to też
dobre w aspekcie samokontroli. Chciał
bym się też odnieść do sprawy pozor
nych oszczędności przy chodniku w Kolonowskiem, na co zwracałem uwagę już
w poprzedniej kadencji, gdy byłem rad
nym: zamiast wykonania ścieżki pieszolowerowej został tam między posesjami
a chodnikiem skwer. W efekcie, i zgod
nie z ustawą, obowiązek oczyszczania
chodnika przed własnymi posesjami nie
należy do mieszkańców, a samorządu po
wiatowego. To kumuluje koszty, łącznie
z tymi, które wiązałyby się z ewentual
nym wypadkiem zimą Jesteśmy ubez
pieczeni, ale to nie zwalnia nas z'tego,
byśmy planując kolejne chodniki jednak
o tym pomyśleli.
W debacie pojawiła się kwota 564
tys. zł za opłatę za zajęcie pasa drogowe
go. Czy obejmuje ona opłatę za zajęcie
pasa drogowego, czy także za umieszcze
nie urządzeń nie związanych z drogą?
Andrzej Ful: - Tak, opłata ta zawie
ra kwoty za umieszczenie urządzeń ob
cych.
Radny J. Żyłka: - Nasza dyskusja
o drogach nie ma charakteru debaty. Ty
powym, doskonałym przykładem deba
ty jest debata przygotowana przez Wy
dział Edukacji Starostwa. Możemy wzo
rować się na niej. Gdyby to była debata
drogowa, Zarząd Powiatu przedstawiłby
nam jak sprawę realizacji zadań na dro
gach powiatowych w zakresie: strategii,
majątku (porównanego do lat ubiegłych).
Pytanie: co powinno wynikać z debaty?
Uszeregowanie potrzeb. Kto ma tego do
konać: może nie Zarząd, a Komisja Bu
dżetu? To jest poważny temat, który blo
kuje cały budżet. Jeśli chodzi o dofinan
sowanie do dróg - jest możliwe, aby
gmina Strzelce Op., podobnie jak mniej
sze i biedniejsze gminy dofinansowa
ła wspólne zadania. Był pokazany sze
reg przedsięwzięć, na które biedne gmi
ny co roku wydają 50%. Skoro jesteśmy
tacy biedni jako samorząd powiatowy ile razy Zarząd wystąpił do Burmistrza
Strzelec Op. o dofinansowanie na eta
pie tworzenia zadania? Zadania, które re
alizują burmistrzowie także nie są zada
niami burmistrzów, ale są na terenie ich
gmin. Pytam jeszcze raz: ile razy Zarząd
występował do Burmistrza Strzelec Op.
i wójta Jemielnicy, np. w tej dużej inwe
stycji w Centawie, współfinansowanej ze
środków europejskich (które na początku
my w 100% musimy wydać, żeby dostać
zwrot. To niby niewielka kwota, ale przy
tegorocznej biedzie ta obwodnica kosz
tuje nas z własnych środków prawie 260
tys. zł. Więc pytam - czy nie byłoby do
brze zaoszczędzić 130 tys. zł i uzyskać
porozumienie z Burmistrzem Strzelec
Op.? Jeśli Zarząd nie występował, uwa
żam to za zaniechanie.
Starosta Józef Swaczyna: — Można
mówić pięknie „pod publikę”, ale trze
ba stać na twardym gruncie. Każdy pan
jako samorządowiec wie to doskonale ma swoje zadania wynikające z ustawy
czy o samorządzie gminnym, powiato
wym czy wojewódzkim Przede wszyst
kim konieczna jest zmiana przepisów.
Od 2001 r„ gdy byłem wicestarostą, pro
wadzimy wspólne inwestycje z gmina
mi, ale pan doskonale wie, że gminy do-

kładają się tylko do inwestycji cho
kowych. Możemy się zastanawiać,
mieliśmy realizować obwodnicę póh
ną, czy też nie. Wczoraj radny Kio’'
zadał pytanie, czy strefa ekonom.czn
terenie Strzelec Op. jest ważna dla
wiatu, czy tylko dla miasta. A ja pyt
czy są tam zatrudnieni ludzie z całego
wiatu, czy nie? Póki co ustawa o sai
rządzie powiatowym doprowadziła:
gi do obecnego stanu - i nie mamy n
wpływu. W pierwszej kadencji, gdy
ła subwencja drogowa w przeliczeni!
1 km dróg, zależało nam na nozyska
jak największej ilości dróg. Nie bjl
wysokie kwoty, bo na drogi gminne
ło to ok. 4-5 tys. zł, na drogi pomaą
6-7 tys. zł, drogi wojewódzkie 24 tys
a krajowe 73 tys. zł. Straciliśmy na
bo finansowanie powiatu nie zmi«
się, ale teraz drogi są finansowane i
szych środków. W planie budżetowy!
zapisane planowane zadania inwesty
ne. Pieniędzy na drogi w przyszłym
ku będzie jeszcze mniej. Nie będzie-i
ków unijnych. Mają być „schetJ
ki”, takie przynajmniej są zapowc
Ale decydującą rolę odegra nasza ]
ność kredytowa. Póki nie powitanie
kieś lobby drogowe, nie zapow.ada
poprawa. Musi również zmienić się u
wa o drogach określająca kryter.a u
powiatowej. Taką powinna być drag,
cząca siedziby gmin i powiatów Wsr
kie ulice w Strzelcach Op., częsc
w miejscowościach czy droga Temid
ca-Barut, nie powinny być powiali
Takich przykładów mógłbym podai
cej. Często na spotkaniach w gmmact
steśmy obwiniani za zły stan dróg. I
żerny o tym mówić do wieczora, all
niędzy z tego nie przybędzie Gorzb
w finansowaniu na lata 2014-20204
gi lokalne mają być wyłączone z fil.
sowania z UE.
Dopóki droga w Osieku njt m
chodników, woda rozpływała się na
boczę, wpływała na posesje. Po w1
dowaniu chodników powstał probl
bo kanalizacja deszczowa jest ws;
wa. Patrząc na potrzeby dróg, to w
mym Osieku musielibyśmy zainwet
wać w przyszłym roku 2,5 min zi. I
pytanie do każdego z nas - czy jest to
lowe i skąd weżmiemy na to pienią
A wieś liczy ok. 400 mieszkańców,
potrzeba społeczna jest i jest ona zr
miała dla mnie. Komisja zajmująca
drogami w powiecie gliwickim che
się spotkać z naszą komisją w dniu Wc
rajszym, ale z uwagi na wczorajsze ■
wiatowe Zakończenie Roku Szkolni,
spotkanie zostało odłożone.
Czasem nie dziwię się, gdy mii
kańcy domagają się likwidacji po.
tów, bo nic się nie dzieje. Ale nas się■
docenia: mamy przecież infrastn.
rę w oświacie wyremontowaną kosą
prawie 10 min zł przez 10 lat. N.k
my czego się wstydzić. Mamy odno
ne na wysokim poziomie DPS-y (r
nież kosztem prawie 10 min zł). To i
w społeczeństwie prawie nie liczą
że mamy szpital doinwestowany wia
milionowymi projektami. Dziś liczy
to, jaką drogą się jedzie. Nikt nie dom.
gmin, które realizują inwestycje za d
siątki czy setki milionów jak np. Jem*
nica i Strzelce Op. Nasze drogi są ube
pieczone, ale to ubezpieczenie co ra.
wrasta, ponieważ rośnie liczba Jara
To są prawdziwe dylematy, a my po;
stajemy bezsilni w kwestii finansowa
A jako powiat pozyskaliśmy najmęk
dofinansowanie unijne spośroa 'nnjl
powiatów województwa opolskiego
jest ogrom pracy pracowników .tara
i jednostek. Po naszych drogach jezt:
samochody ponadgabarytowe, a nie|
my możliwości skorzystania z krajp
go funduszu drogowego liczącego i
50 mld zł. Teraz jest kwestia przepal
drogowych, które wymagają remonli
co pociągnie za sobą spore koszty. 1
to jest debata, czy informacja? To iest(■
bata, bo na etapie budżetu na 2013 r
simy zadać sobie pytanie: co i gdzl
bić, patrząc m.in. na natężenie ruchudn
gowego. np. na drodze 807 natezenie b
chu sięga 4 tys. samochodów na dok
Czy wybrać remont takiej drogi, czyi:
takiej, po której jeździ 200 samochodi
na dobę? Zarówno państwo jak i jl
steśmy narażeni na krytykę. Miał rad'
Żyłka rację, by pewne drobne sprawy i
latwić od ręki, a czasem przeciągają!
w czasie. Po to też jest ta debata. |

Htfcej c;ytaj MU

MAŁO
| PRACY
Czemu zamieszczacie tak mało ofert?
—‘,nu kurczą się ich wykazy publiko■ane w każdym kolejnym numerze na
szego dwutygodnika?
Odpowiedź jest prosta: pracy jest maZwłaszcza sezonowej, wakacyjnej.
Ai teraz pracodawcy często poszukują
■łowników różnymi sposobami: przez
u_}d. poprzez własne ogłoszenia lub
ijencjepracy tymczasowej.
i - To dla nas prawdziwa zagadka «ó»i wicedyrektor PUP Roman Kus
- bo przecież na wielu witrynach sklena przykład właściciele wywieszają
sgloszeni.: „pracownik poszukiwany..
Ucznia przyjmę...” Zapewne część praadawcow szuka pracowników własnypi drogami, np. przez znajomych, ale
tak wszystko świadczy o tym, że w na■zym powiecie o pracę jest trudno.

21 tysięcy szybko czy 40 - wolno?
oto jest pytanie!
Bezrobotny, który kończy kurs, dzię
ki któremu zdobywa nowy zawód, nie
może ubiegać się o dotację na założenie
własnej firmy. Nieracjonalne? Oczywi
ście. Ale taka informacja pojawiła się kil
ka dni temu w mediach. W dodatku nie
okazała się wcale kaczką dziennikarską.
Taką praktykę stosuje jeden z urzę
dów pracy na Mazowszu, którego wice
dyrektor potwierdza, że „wnioski osób [o
dotacje na założenie firmy], które kiedy
kolwiek korzystały ze wsparcia (szkoleń,
staży lub innych forma aktywizacji za
wodowej) są rozpatrywane negatywnie”.
- U nas taki sposob postępowania był
by nie do pomyślenia - twierdzi wi

cedyrektor strzeleckiego PUP Ro
man Kus. - Przecież nie po to wydajemy pieniądze na szkolenia czy kur
sy, żeby ktoś, kto je skończył, nie mógł
zdobytej wiedzy wykorzystać we wła
snej firmie!

- Ale uruchomionej dzięki dotacji!

APEL POLICJI

Nie
wpuszczaj
obcych
Pomimo licznych apeli na
wpuszczamy nieznajo
mych podających się za pra
cowników instytucji do swych
domów i pozwalamy, aby wy
korzystując naszą nieuwagę
wkradli nas z naszych cennych
przedmiotów czy oszczędno
ści. Bądźmy czujni!
dal

Banin wpuścisz do domu nieznajo
mego, który podaje się za przedstawi
ciela urzędu czy instytucji sprawdź je
go identyfikator lub legitymację służbo
wą. W razie jakichkolwiek wątpliwości,
■mów się z nim na inny termin i sprawdź
jego wiarygodność. Jeśli staje się natarbyły, zadzwoń po Policję lub zaalarmuj
liczenie Postaraj się zapamiętać jak
najwięcej szczegółów np. wygląd nie
znajomego, numery i markę samochodu,
nórym przyiechał.
Wczoraj w Kalinowicach kobieta po
dająca się za pracownicę opieki społecz
ną wykorzystała ufność oraz nieuwagę
tanownika i skradła biżuterię o wartości
i IO|o złotych.

Metody działania takich przestępców
'iwsze polegają na stworzeniu legendy
umożliwiającej wejście do mieszkania
■orientowanie się, gdzie przechowywaIsą pieniądze. Naiwność i zbyt duża uf
ność mogą drogo kosztować.
Cc zrobić żeby nie zostać ofiarą oszu=ńczy złodzieja?
• bądźmy ostrożni przy nawiązywaniu
kontaktu z nieznajomymi przychodzą
cymi do naszego domu, gdyż mogą być
to oszuści, którzy w celu osiągnięcia
własnych korzyści często stosują tech
niki manipulacji,
•nie wpuszczajmy pod żadnym pozorem
Mznanych osób do mieszkań czy domow,
• nie afiszujmy się z ilością posiadanych
nieniędzy w portfelu,
■'.iewdawajmy się w dyskusje z niezna■omymi podczas zakupów czy odwie
dzającymi nasze domy, gdyż oni tego
właśnie oczekują, a rozmowa jest spo
sobem na wzbudzenie zaufania,
■ oszuści bardzo często bazują na ludz
kich uczuciach i emocjach, które pró
bują w nas wzbudzić.
Wpuszczenie oszusta do domu mo
że skończyć się znacznie gorzej. Prze
stępca. który zostanie przez nas przyła
pany na kradzieży lub rozpoznamy jego
zamian, może być niebezpieczny i za
grozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu.
Jeżeli uważają Państwo, że odwiedzają
ca was osoba może być oszustem nie
zwłocznie zwróćcie się o pomoc do naj
bliższych lub sąsiadów i powiadomcie
Policję tel. 997.

-1 co z tego?! W przepisach nigdzie nie
jest powiedziane, że osoba bezrobotna
może korzystać tylko z jednej formy
aktywizacji, np. tylko z jednego szko
lenia. Logiczne jest przecież, że jeśli
dotychczasowy zawód danej osoby nie
gwarantuje jej zatrudnienia (a tak jest
przecież, gdy staje się bezrobotna), to
szuka pomysłu na swoją przyszłość w
inny sposób - np. dzięki kursowi, na
które dostaje skierowanie z PUP. Ko
lejnym krokiem może być uruchomie
nie własnej firmy - dalej przy pomocy
naszego urzędu pracy: albo z naszych
własnych środków, albo unijnych.

- Podobno urzędy pracy nie mają na
to kasy!
- Z początkiem roku w ogóle nie mieli
śmy takich możliwości. Teraz jednak
możemy z zadowoleniem ogłosić, że

po wakacjach ogłosimy nabór. Środ
ków co prawda nie jest za dużo, ale
są. Za tydzień mamy posiedzenie Ra
dy Zatrudnienia, która podejmie osta
teczną decyzję.

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

URZĄD PRACY

- Ile można dostać?

MIEJSCE

- Do 21 tysięcy złotych.

STANOWISKO

- A ogólna pula jest duża?
- Nie, starczy dla 5-6 osób. Jednak taka
forma pomocy dla chcących uruchomić
własną firmę ma niewątpliwą przewa
gę nad dotacjami unijnymi: pieniądze
otrzymuje się znacznie szybciej.
Jeśli wniosek o dotację zostanie zaopi
niowany pozytywnie, to w ciągu mie
siąca pieniądze wpłyną na konto. Dota
cje unijne są znacznie wyższe - do 40
tysięcy, ale na efekt końcowy, czyli sfi
nalizowanie dotacji czeka się nawet pół
roku. Tak długo trwają wymagane pro
cedury.

- A unijnych środków macie dużo?
- Pierwszy nabór już za nami, i faktycz
nie, było spore zainteresowanie, ale
część starających się odpadła już na
etapie przygotowania i zaprezentowa
nia biznesplanu własnej firmy. Dru
gi nabór ogłoszony zostanie we wrze
śniu. Dokładnych terminów i szczegó
łów trzeba szukać na naszej stronie in
ternetowej lub na stronie internetowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- Dla ilu osób starczy pula, którą dys
ponuje strzelecki PUP?
- Dla ok. 40 osób, jeśli wszystkie będą
się starać o dotację w maksymalnej wy
sokości, czyli 40 tysięcy. Tyko powta
rzam - na te pieniądze czeka się znacz
nie dłużej. I każdy powinien sobie od
powiedzieć, co mu się bardziej opłaca:
mniejsza kwota szybciej, czy większa,
ale później.

WYKONYWANIA

PRAKTYKANT

W DZIALE

STRZELCE

PLANOWANIA

OPOLSKIE

-student lub tegoroczny absolwent studiów wyższych,
- znajomość MS Office,
- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

PRODUKCJI

ASYSTENT/KA
KIEROWNIKA

STRZELCE

PRODUKCJI -

OPOLSKIE

student lub tegoroczny absolwent studiów wyższych (prefero
wane kierunki: technologia drewna, zarządzanie produkcją

znajomość MS Office

PRAKTYKANT/KA
- wykształcenie min. średnie,

DORADCA KLIENTA

STRZELCE

- obsługa komputera,

OPOLSKIE

-prawo jazdy kat B,
- mile widziane doświadczenie w bankowości

KONSULTANT DS.

OBSŁUGI KLIENTA
% etatu

STRZELCE
OPOLSKIE

- znajomość komputera,

DS. OBSŁUGI KLIENTA

STRZELCE

3/4 etatu

OPOLSKIF

TELEMARKETER

znajomość komputera

-mile widziane doświadczenie w kontakcie z kiienterg

dobra dykcja,

KONSULTANT

STRZELCE

- dyspozycyjność,
- komunikatywność,

- wysoka kultura osobista

wykształcenie średnie,
umiejętność pracy w zespole,

OPOLSKIE
STRZELCE

PRZEDSTAWICIEL

OPOLSKIE, WOJ.

HANDI VOY

OPOLSKIE

poprawna dykcja

- wykształcenie min. średnie,
- znajomość branży budowlanej,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,

(ŚLĄSKIE

-prawo jazdy kat. B,

obsługa komputera
- wykształcenie średnie
- obsługa komputera,

- prawo jazdy kat B,

PREZENTER HANDLOWY

-NEGOCJATOR

CAŁA POLSKA

odporność na stres,

wysoka kultura osobista,
komunikatywność,

dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole

(mg)

- komunikatywność,

EKSPEDIENTKA

STRZELCE

OPOLSKIE

UWAGA! OSTATNI NABÓR
Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i uzyska
niem dotacji 40 tys. zł powinny zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Op. jako osoby bezrobotne do dnia 10 sierpnia 2012r.
Kolejny drugi i OSTATNI NABÓR chętnych kandydatów do Projektu „PO KLucz
do biznesu 2!” planowany jest w okresie od 3 do 12 września 2012.

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

PRACY

uczciwość,
punktualność,
- mile widziane doświadczenie w handlu

SPRZEDAWCA

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA

STRZELCE

1/2 ETATU

OPOLSKIE

wykształcenie średnie,

komunikatywność
-wykształcenie zawodowe,

obsługa kasy fiskalnej
-mile widziane prawo jazdy kat .B

BARMAN

JEMIELNICA

Szczegółowych informacje odnośnie uczestnictwa w Projekcie na stronie: www.
poklucz.wup.opole.pl

-KELNER

Kontakt PUP Strzelce Op. - pokój nr 6 lub 10
Telefon: 77 462 18 18, 77 462 18 05

BARMAN

STRZELCE

-KELNER

OPOLSKIE

-obsługa kasy fiskalnej,

książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
doświadczenie jako barman-kelner

- mile widziane wykształcenie kierunkowe,
- komunikatywność,

mile wdziana znajomość języka angielskiego, języka niemiec
kiego
- wykształcenie średnie,

unia emopejsr.A

NARODOWA
STRATĘ IA SPÓJNOŚCI

KIEROWCA

LAŁA POLSKA

prawo jazdy kat. B,
- mile widziana znajomość j. angielskiego, j. niemieckiego

EOSOPEISKI FUNt JSZ
ROZWCJ BECIOHAIHECO

- wykształcenie min. zawodowe,

KIEROWCA

WOJ. OPOLSKIE

-prawo jazdy kat. B i C,
- min. 2 letnie doświadczenie

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez
przedsiębiorstwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 3 sierpnia
2012r. w Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów Opolskiego Centrum Rozwoju Go
spodarki w Opolu (OCRG):
OCRG, ul. Spychalskiego 1A, 45 716 Opole
tel.: 077 403 36 00, fax: 077 403 36 09, e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl
O dofinansowanie w ramach ww. poddziałania mogą ubiegać się mikro-, mali i śred
ni przedsiębiorcy prowadzący działalność i realizujący projekt w obszarze turystyki, re
kreacji i sportu (Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.3, 79.1, 79.9, 93.1, 93.2 oraz
Podklasa PKD 56.10.A). Szczegółowa klasyfikacja działalności i odpowiadającym im
kodów PKD umieszczona została w Załączniku nr 7 Szczegółowego opisu osi prioryte
towych RPO WO 2007-2013.
Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie dotyczą między innymi:
• Budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów, w których realizowane są
usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyj
no-sportowe,
• Podniesienia standardu (budowa, przebudowa oraz wyposażenie) infrastruktury to
warzyszącej obiektom wymienionym w pierwszym podpunkcie oraz zagospodaro
wania terenu wokół tych obiektów, wzmacniające atrakcyjność obiektu,
•
Dostosowania istniejącej infrastruktury obiektów wymienionych w pierwszym pod
punkcie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!!!

Dnia 16.07.2012 roku o godz. 11.00

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich w sali nr 5 (parter)
odbędzie się spotkanie reicrutacyjne z Agencją Pracy:

KIEROWCA

TRASY MIĘDZY

LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

- prawo jazdy kat. C + E,

-kurs na przewóz rzeczy,

NARODOWE

BORYCZ

LAKIERNIK

STRZELCE

SAMOCHODOWY

OPOLSKIE

dobra znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie kierunkowe

mile widziane doświadczenie,

wykształcenie kierunkowe

PRACOWNIK

WG.ZLECEŃ

BUDOWLANY

OPERATOR ŁADOWARKI
SPAWACZ

PRACOWNIK OCHRONY

PRACOWNIK OCHRONY

WG.ZLECEŃ
STRZELCE

OPOLSKIE

STRZELCE

- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność dociepiania i elewacji zewnętrznych,
- uprawnienia do obsługi ładowarki,

-doświadczenie

- upr. spawalnicze MIG-MAG
- umiejętność współpracy w zespole,
- doświadczenie mile widziane,

OPOLSKIE

ZAWADZKIE,

- stopień niepełnosprawności

stopień niepełnosprawności

KOLONOWSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,

PAKOWACZ

OLSZOWA

- mile widziane upr. na wózki widłowe,
- mile widziane doświadczenie na magazynie

PRACOWNIK

PRODUKCJI

DANIEC

- sprawność fizyczna,
- zręczność

(tylko nocki)

PRACOWNIK
- aktualna ks. zdrowia lub chęć jej wyrobienia

PRODUKCJI

DANIEC

(1 i II zmiana)
PRACOWNIK

STRZELCE

- wykształcenie min. zawodowe,

PRODUKCJI

OPOLSKIE

- doświadczenie na produkcji

STRZELCE

- upr. spawalnicze

MONTER KONSTRUKCJI

METALOWYCH

wykształcenie zawodowe - ślusarskie,

OPOLSKIE

SANPRO JOB SERYICE z Wrocławia

MIG-MAG
- wykształcenie średnie zawodowe,

-miejsce pracy:

OBSŁUGA RECEPCJI-

STRZELCE

ROLNIK Sp. z o.o. ■ ul. Dąbrowicka 50 ■ 46-053 DANIEC

SPRZĄTANIE POKO1

OPOLSKIE

- obsługa komputera,
- obsługa kasy fiskalnej,
- mile widziana znajomość języka angielskiego, języka niemiec

kiego

(osoby zainteresowane proszone są o kontakt tel. lub osobisty z Urzędem:

z pok.8 ■ niezarejestrowane - 77 4621810

PIELĘGNIARKA

STRZELCE

z pok.9- zarejestrowane - 77 46218 07 lub 77 462 18 06 w celu wpisania się na listę)

RODZINNA

OPOLSKIE

wykształcenie kierunkowe,
prawo jazdy kat. B,
- kurs pielęgniarki rodzinnej lub środowiskowej

Żeby wakacje były bezpieczne
Już wakacje! Część dzieci i młodzieży wyjedzie poza miasto na obozy, kolonie. Aby
czas ten spędzony był w bezpieczny sposób chcemy Państwu przekazać kilka rad,
które mogą uchronić Was i Waszych najbliższych przed niebezpieczeństwem.
Podróżując pociągiem - pamiętaj:
damiaj opiekuna lub osobę dorosłą,

-

-

-

unikaj pustych przedziałów lub tych
gdzie są osoby nietrzeźwe,
nigdy nie zostawiaj bagażu bez nad
zoru,
w trakcie wsiadania i wysiadania
z posągu zwróć szczególną uwagę
na otaczające Cię osoby - najczęściej
w takich sytuacjach dochodzi do kra
dzieży kieszonkowych,
unikaj przyjmowania od nieznajo
mych jakichkolwiek poczęstunków
(napoje, alkohol, słodycze).

-

-

Prace połowę
-

Bezpieczny wypoczynek nad wodą:
korzystaj tylko z kąpielisk strzeżo• nych,
- nigdy nie wchodź do wody po alko
holu,
nigdy nie skacz do płytkiej wody
o nieznanym dnie - taki skok może
zakończyć się nieodwracalnym ka
lectwem,
- po długim leżeniu na słońcu nie zanu
rzaj się gwałtownie w wodzie stopniowe schładzanie organizmu po
zwoli Ci uniknąć szoku termicznego,
- zwracaj szczególną uwagę na osoby
będące pod Twoją opieką.

-

-

-

-

Dziecko na kolonii, obozie:
-

-

-

sprawdzaj, kto organizuje pobyt Two
jego dziecka i czy ma ku temu odpo
wiednie kwalifikacje,
uczulaj i ostrzegaj dziecko na kontak
ty z osobami z nowopoznanymi, któ
re mogą go skrzywdzić,
uświadamiaj i ostrzegaj swoje dziec
ko o niebezpieczeństwie jakie nio
są za sobą skutki używania narkoty
ków, pamiętając że wakacje sprzyja
ją pierwszym kontaktom z nimi,
przestrzegaj dziecko przez zwierzę
tami, które mogą być nosicielami
wścieklizny.

Zagrożenia wynikające z używa
nia środków odurzających lub narko
tyków oraz alkoholu:
-

-

-

nie przyjmuj poczęstunków od nie
znajomych, zwłaszcza w środkach
komunikacji,
pamiętaj, że posiadanie nawet naj
mniejszej ilości narkotyku jest praw
nie zakazane,
o pojawieniu się narkotyków powia
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Radna Joanna Mróz: — Nawiązując
do tematu przepustów - dramatyczna jest
sytuacja na terenach podmokłych. To by
ło widać także przy roztopach zimowych
na ul. Dworcowej w Kadłubie. Naczelnik
Ful tego przepustu nie zaznaczył, ale on
jest zupełnie zapadnięty. Przy pracach ka
nalizacyjnych został zasypany warstwą as
faltu i podczas roztopów czy wysokich sta
nów wody blokować będzie odpływ wody,
a posesje będą zalewane. Dlatego proszę
o uaktualnienie listy, bo jest tyle przepu
stów, które przy robotach drogowych zo
stały tylko pokryte górną warstwą asfaltu,
a samo przejście wody jest niedrożne.
Starosta J. Swaczyna: - W prezenta
cji zostały pokazane przykładowe znisz
czone przepusty. Ich faktyczna liczba jest
oczywiście większa.
Temat dróg wywołał emocje, ale nie
mniejsze - projekt uchwały autorstwa
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
dotyczący zmiany uchwały Nr X/105/11
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29
czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia za
sad sporządzania i ewidencjonowania
protokołów sesji Rady Powiatu, posie
dzeń komisji oraz stanowionych przez te
organy aktów prawnych. Wszystkie ko
misje problemowe negatywnie zaopinio
wały przedmiotowy projekt uchwały.
Radny J. Żyłka: — Jako szef Klubu
Radnych PO czuję się w obowiązku za
brać głos. Przypomnę, że 29 lutego zło
żyliśmy pierwszy wniosek w tej sprawie.
Prowadzący obrady, Wiceprzewodniczą
cy Rady Powiatu Jan Bogusz stwierdził,
że „w związku z tym interpretacja rad
cy prawnego jest następująca: wniosek
zostanie przyjęty nad przyjęciem prac
związanych z procedowaniem zmiany
w uchwale. Zostanie dołączony do ma
teriałów sesyjnych, w związku z tym ma

w razie potrzeby policję,
zdecydowanie odmawiaj każdorazo
wej propozycji spożycia napoju alko
holowego,
miej świadomość, że każdy rodzaj al
koholu działa na organizm tak samo opóźnia reakcję
będąc pod wpływem alkoholu nara
żasz się na ryzyko stania się ofiarą
przestępstwa lub jego sprawcą.

zwracaj szczególną uwagę na dzieci,
brak nadzoru ze strony zajętych pra
cami polowymi rodziców jest często
przyczyną wypadku,
zwracaj uwagę na zabezpieczenie ma
szyn i urządzeń rolniczych, zwłasz
cza takich elementów jak pasy trans
misyjne czy kosy kosiarki,
w czasie przejazdu maszynami rolni
czymi drogami publicznymi zadbaj
o ich należyte oświetlenie,
jadąc samochodem, w momencie za
uważenia jadącej maszyny rolniczej
czy człowieka pędzącego zwierzęta,
zwolnij - przestraszone zwierzę mo
że zachować się w sposób zupełnie
nieprzewidywalny.

Inne niebezpieczne zachowania:

-

-

nie wpuszczaj do domu nieznanych,
obcych osób,
w rozmowach telefonicznych i osobi
stych kontaktach z nieznajomymi nie
podawaj majątku i nieobecności do
rosłych w domu,
zachowaj ostrożność w kontaktach
z wolno biegającymi psami,
będąc na dyskotece nigdy nie przyj
muj poczęstunku od nieznajomych mogą być tam dosypane substancje
psychoaktywne, w różnym stopniu
ograniczające świadomość, a własny
napój miej stale w zasięgu wzroku,
aby uniknąć przykrej niespodzianki,

Każdego roku w czasie letniego wy
poczynku dochodzi do zdarzeń i wy
padków z udziałem nieletnich. Przyczy
ną jest nie tylko brak zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży, ale
często również niewłaściwa opieka nad
nimi ze strony rodziców czy prawnych
opiekunów.
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Licea - najlepiej w makroregionie!
Trzeba się postarać, żeby
oblać ustny z polskiego
- W zawadczańskim LO zdawalńość
na poziomie 91% oznacza, że szkoła
uzyskała lepszy wynik niż średnia w kra
ju i województwie. I to oczywiście jest
powód do zadowolenia, bo przecież nie
jesteśmy szkołą elitarną, stawiającą wy
śrubowane warunki przy przyjmowa
niu do szkoły - przyznaje dyrektor Ry
szard Pagacz. - Na maturze „pośliznęło
się” 6 osób na 67 zdających (nie wszyscy
podchodzili do egzaminu po raz pierw
szy)
Pisemną część z polskiego, angiel
skiego i niemieckiego wszyscy zdali.
Największe kłopoty sprawiła matema
tyka, ale to właściwie nie powinno dzi
wić, bo odkąd ten przedmiot wprowa
dzono jako obowiązkowy - tradycyjnie
słychać utyskiwania. I właściwie takie
wpadki nie dziwią nauczycieli, ale zadzi
wić może przypadek, który zdarzył się
w tym roku - jeden uczeń oblał ustny eg
zamin z języka polskiego. Jak? To praw
dziwa zagadka.
- Trzeba się naprawdę postarać, żeby
coś takiego zrobić - przecież to nie są za
skakujące pytania, ale prezentacja przy
gotowana nie na pięć minut przed matu
rą, ale długo wcześniej! - itytuje się dy
rektor Pagacz. - Wydawałoby się, że tego
egzaminu nie można oblać (od przyszłe
go roku prezentacji już nie będzie pod
czas matury), a jednak - tak się stało...

Warto walczyć o swoje
- Namawiamy do tego od dawna na
szych maturzystów - mówi dyrektor
ZSZ nr 1 Halina Kajstura. - Przekonu
jemy, że jeśli wynik egzaminu matural
nego jest tuż pod dolną granicą punk
tów - warto w OKE sprawdzić, czy rze
czywiście dobrze wszystko przeliczono.
Uczniowie przez dwa dni po ogłoszeniu
wyników mają prawo wglądu w swoją
pracę maturalną. W tym roku kilkoro na
szych uczniów osiągnęło wyniki tuż pod
progiem wystarczającym do zaliczenia.
Zachęcaliśmy, by się nie poddawali, by
sprawdzili swoje prace. Ostatecznie zde
cydowała się na to tylko jedna dziew
czyna. I okazało się, że istotnie osiągnę
ła pozytywny wynik! Myślę, że będzie to
stanowiło zachętę dla przyszłorocznych
maturzystów w podobnej sytuacji.

Maturzyści podczas tegorocznegc ■
„A co tam, jak nie pójdzie teraz, to
zdam w przyszłym roku” - wielu naszych
absolwentów tak właśnie podchodzi do
matury; nie traktują jej jako etapu, któ
ry trzeba zaliczyć, bo przecież mają za
wód. Irytuje mnie takie podejście do wła
snej przyszłości i pytam - a wiesz, co bę
dziesz robił za 10-15 lat? Co wtedy ci bę
dzie potrzebne?
Irytuje mnie też kilka innych spraw przyznaje dyrektor Kajstura. - Otóż eg
zamin pisemny z języka polskiego zda
wało 185 osób. Cztery z nich już nie
przyszły następnego dnia na egzamin
z matematyki. A my sprawdziliśmy ich
wyniki - wszyscy zdali polski! Oczywi
ście, są uczniowie, którzy np. z przyczyn
losowych rozkładają sobie na dwa lata
zdawanie matury. To jest zrozumiałe, ale
w innych przypadkach to jest co najmniej
nierozsądne. Irytuje mnie również, że do
tej pory (10 lipca) nie wszystkie świadec
twa zostały odebrane! Nie jest tego dużo,
ale kilkanaście ich leży w sekretariacie.
Co do tegorocznych wyników ma
tur - jesteśmy zadowoleni. Zdawalńość
na poziomie 73,4% jest wyższa niż w na
szym województwie (71,9%) i woje
wództwie dolnośląskim (68,7%).

Studiują i na Wschodzie
i na Zachodzie
Sto procent zdawalności z egzaminu
pisemnego! To rzeczywiście wynik im
ponujący. Egzamin ustny oblała jedna
osoba - z języka angielskiego.

Sesja Rady Powiatu
teriały zostaną przygotowane na sesję,
które będą przedmiotem obrad komisji,
gdzie zostaną zaopiniowane.” Następ
stwem tego zapisu w protokole nie by
ło rozpatrywanie przez poszczególne ko
misje, a odpowiedź Zarządu Powiatu,
który nie był adresatem wniosku. Z tre
ści informacji przedstawionej przez Za
rząd, można było wnioskować, że .jest
dobrze, jak jest i po co to zmieniać”.
Nadmieniam, że do dnia dzisiejszego
nie otrzymaliśmy odpowiedzi adresa
ta - Wiceprzewodniczącego Rady w za
kresie dotyczącym tego wniosku, ani też
wyjaśnienia dlaczego zapisy w protoko
le, które wskazałem wcześniej nie zo
stały zrealizowane. Skierowaliśmy więc
kolejny wniosek do Przewodniczącego
Rady o uzyskanie opinii prawnej nt. na
szego projektu. Po uzyskaniu pozytyw
nej opinii, która - podkreślam - w żaden
sposób nie wyklucza możliwości podję
cia uchwały, skierowaliśmy kompletny
projekt pod obrady komisji. Przypomnę
wszystkim, co ma na celu wniosek Klubu
PO: podawanie w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Starostwa Powia
towego w Strzelcach Op. informacji pu
blicznej - protokołów z obrad Rady Po
wiatu Strzeleckiego, komisji stałych oraz
rejestru wniosków i interpelacji radnych.
Udostępnienie informacji nt. tego, nad
czym debatujemy, co rozstrzygamy na
gremium mającym na rozwój powiatu,
tak w zakresie Rady Powiatu, komisji jak
w innym działaniu każdego z nas. Mo
że to wpłynąć na większą przejrzystość
naszych działań, otwartość i dostępność.
W dzisiejszym świecie rzeczą oczywistą
jest dostępność do szybkiej informacji.
Tym bardzie taka informacja powinna

trafiać do mieszkańców naszego powia
tu za pośrednictwem Internetu. Tym sa
mym dołączymy do zdecydowanej więk
szości jednostek samorządu terytorialne
go, które o wiele wcześniej taką możli
wość dały swoim mieszkańcom. Każdy
z nich, oprócz spotkań bezpośrednich ze
swoimi radnymi, ma prawo przyglądania
się ich pracy i reprezentowania ich w sa
morządzie powiatowym. Proponowane
zmiany z pewnością mogą się do więk
szej otwartości, poszerzenia dostępu do
informacji, przejrzystości działania nas,
jako radnych powiatu strzeleckiego, stąd
też liczymy na jej pozytywne przegło
sowanie. Wysoka Rado, koalicjanci, pa
nie Przewodniczący Zarządu - wprowa
dzenie nowych przepisów, w tym także
miejscowych poprzedza dyskusja. Stro
ny dyskusyjne przedstawiają argumenty
za i przeciw w danej sprawie. Zwracam
się z prośbą w imieniu naszego Klubu
o podanie argumentów świadczących, że
proponowana przez nas zmiana zaszko
dzi powiatowi. „Nie, bo nie” nie jest żad
nym merytorycznym argumentem. Wie
lokrotnie w tej sali słyszeliśmy słowa
o współpracy, budowania zgody, braku
podziałów. Kiedy miesiąc temu udziela
liśmy absolutorium Zarządowi Powiatu,
pan Starosta dziękował między innymi
nam - radnym spoza koalicji - za votum
zaufania i współpracę. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że do współpracy nie jesteśmy
zapraszani. Tak było w wielu przypad
kach, jak chociażby omawianie kwestii
sesji nadzwyczajnej w sprawie zatrucia
rzeki Sucha, wniosku radnego Kazimie
rza Kubala w sprawie sporządzenia rze
telnej informacji o dotacjach przyznawa
nych organizacjom pozarządowym i in

nych spraw. Niestety, każdy wniosek,
jeśli nie jest wnioskiem koalicji, napoty
ka na zdecydowany opór. Skoro mówi
my o współpracy, to niech ona faktycz
nie zaistnieje. Po raz kolejny więc pro
ponujemy tę współpracę, wypracowa
liśmy wniosek, który dotyczy większej
otwartości i przejrzystości i dostępno
ści informacji w dobie czasów, w ja
kich funkcjonujemy i żyjemy. Propozy
cja naszej uchwały, którą za chwilę bę
dziemy przegłosowywać, nie wpływa
w żadnej mierze na zmianę strategii, na
realizowanie zadań przez Zarząd Powia
tu. Nie przewraca „do góry nogami” ni
czego, czym zarządza Rada i Zarząd Po
wiatu. Chodzi wyłącznie o większą do
stępność informacji. To taki sprawdzian
dla koalicjantów - na ile jesteście zdol
ni do współpracy w czynach, a nie tylko
w słowach. Warto się nad tym zastano
wić. Nasz wniosek powstał na bazie roz
mów z mieszkańcami. To nie jest nasz
wymysł — członków Klubu. Mieszkańcy
pytają często - co wy tam robicie, jak nas
reprezentujecie. Te słowa ieszcze bar
dziej są adekwatne do dzisiejszego spo
tkania, kiedy mówiliśmy o drogach. Faj
nie, gdyby mogli poczytać o tzw. deba
cie drogowej i nie musieliby po to przy
jeżdżać do Strzelec Op. Decyzja należy
do was. Jeśli się okaże negatywna - po
zostanie pytanie: czego się państwo oba
wiają? Jaka ma być ta współpraca? Czy
w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość
współpracy, gdy wiadomo, że trzeba do
niej co najmniej dwóch stron?
Radna Aniela Melson: - Nikt się ni
czego nie boi, a każda sesja jest obszer
nie opisywana na łamach naszego dwu
tygodnika Więc jest upubliczniai.a.

- To był ewidentny przykład mq
dzenia sobie z silnym stresem, ale ws
ko można przecież naprawić w sierp
mówi Jan Wróblewski, dyrektor Ze
łu Szkół Ogólnokształcących. - A w
matur należy do najlepszych w oki
Nie tylko pod względem „zdawalM
ale też ilości punktów zdobytych i
szczególnych przedmiotów ■ wcale
rzadkie były przypadki, że osiągał; >
piet - 100%. Siedmiu uczniów tak
ło angielski na poziomie podstawom
5 - niemiecki na rozszerzonym, 4 oi
- matematykę, 1 osoba - historię I

nia szkoły z języka polskiego na pc
mie podstawowym wyniosła 62,1%,
szerzonym - 71,4%. Matematyka ziom podstawowy - 75,9%, rozszen
- 59,1%, j. angielski - 87,8% napa
mie podstawowym i 71,3% na rozsze
nym, aj. niemiecki - 88,9?'o napom
podstawowym i 80,7% na poziom,:
szerzonym.
- Po raz kolejny nasza szkoła znal
się w czołówce. To oczywiście jest
wodem do zadowolenia, ale więle>q
tysfakcję mamy z faktu, że nasi ab
wenci, niezależnie od tego, jaką ] gi
uczelnię wybiorą - radzą sobie meż
mówi dyrektor Wróblewski. - A wył
rają studia i w kraju, i to ienomo*
ośrodki, i uczelnie w Europie Zacnod
(najczęściej w krajach niemieckojęz;
nych), i na Wschodzie, np. na Utai
powodzeniem cieszy się zarówno ms
cyna, jak i stomatologia.

M.Gi

Wicestarosta Waldemar Gaida -|
wiat strzelecki zrealizował za porn'
min zł twardy projekt „e-urząd” fc
dy mieszkaniec powiatu, przyci
dząc do urzędu rejestruje się i otrzyje wewnętrzny podpis kwalifikoK
Tym podpisem w domu może zala*
wszystkie sprawy, które nie wymąi
jego obecności, w tym wystąpić do Bż
ra Rady Powiatu o udostępnienie nia
riałów, np. z ostatniej sesji. Dostani
kompletne na adres mailowy, le
sząc wychodzić z domu. Tak więc I

ki komunikacji masowej są i wcale
są ograniczone. Przy okazji może za!
twiać swoje sprawy w urzędzie, moi
śledzić swoje postępowanie admims
cyjne i do tego też powinniśmy zad
mieszkańców.
Ostatecznie, w drodze gloso*,
projekt uchwały został odrzucony ;to»
kiem głosów: 4 za, 13 przeciw, 1 wsi
mujący się.
W dalszej części obrad Rada pot^Z
następujące uchwały:
1. w sprawie zmiany budżetu i zm.i
w budżecie Powiatu Strzeieckiegc
rok 2012
2. w sprawie nadania statutu ^moda1
nemu publicznemu zakładowi op
ki zdrowotnej działającemu ood f
mą „Szpital Powiatowy nr,. Prał
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opt
skich”
3. zmieniającą Uchwałę Nr XXI,W
Rady Powiatu Strzeleckiego z dt.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie: o
opiniowania planu finansowego
westycyjnego na rok 2012 ZOzJ
którego organem założycielskim
Powiat Strzelecki - Szpitala Po*
towego im. Prałata J. Glowatzki
w Strzelcach Opolskich.
JwamJid

Moje przedszkole iest zdrowe,
gdyż jest antytytoniowe

Warto być dobrym

Pod takim hasłem Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzel
cach Opolskich zorganizowała konkurs
plastyczny adresowany do przedszko
laków z placówek powiatu strzeleckie
go, w których realizowany jest program
przedszkolnej edukacji antytytoniowej
pt. (Czyste Powietrze Wokół Nas”. Ce
lem konkursu było grupowe wykonanie
przedszkolnego symbolu antytytoniowego prezentującego wiedzę dzieci na te
mat szkodliwego wpływu dymów prze
mysłowych i dymu tytoniowego na śro
dowisko naturalne przedszkolaka oraz
sposoby zapobiegania takim zagrożeFlom.

Spośród 33 przedszkoli realizują
cych w/w program edukacyjny do kon
kursu przystąpiło 26 placówek z powiatu
- z gminy Strzelce Opolskie, gminy Le
śnica oraz gminy Jemielnica. Nadesłano
26 prac konkursowych, które zostały wy
konane różnorodną techniką, w większo
ści z wykorzystaniem formy przestrzenlej. Charakteryzowały się ciekawą szatą
graficzną, pomysłowością oraz czytelno
ścią w odbiorze. Z pewnością wykona
nie ich wymagało znacznego zaangażo
wania dzieci oraz nauczycieli.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się
5 czerwcr 2012r. Komisja konkursowa
w składz e: Katarzyna Kanoza - Pań
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitar
ny, Marra Kołodziej - pracownik Sekcji

Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Patry
cja Płoszaj - pracownik Sekcji Promocji
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wyłoniła
następujących laureatów:
• Przedszkole Publiczne w Dziwkowicach z oddz. zamiejscowym w Warmątowicach,
• Przedszkole Publiczne w Osieku,
• Przedszkole Publiczne w Jemielnicy,
• Przedszkole Publiczne w Piotrowce,
• Przedszkole Publiczne w Leśnicy,
• Przedszkole Publiczne w Leśnicy z oddz.
zamiejscowym w Górze św. Anny.

Oficjalne wręczenie pamiątkowych
dyplomów oraz nagród ufundowanych
przez Urząd Miejski w Strzelcach Opol
skich, Urząd Miejski w Leśnicy oraz
Urząd Gminy w Jemielnicy miało miej
sce 15 czerwca br. w siedzibie Powiato
wej Stacji Sanitarno - Epidemiologicz
nej w Strzelcach Op..
Wszystkim przedszkolom i dzieciom,
które przystąpiły do konkursu składamy
serdeczne podziękowania oraz gratula
cje.
Patrycja Płoszaj

Zespół Placówek Oświatowych
w Kalinowicach bierze udział w I edy
cji akcji „Warto być dobrym” organi
zowanej przez Stowarzyszenie „Przy
jazna Szkoła” pod patronatem Mini
ster Edukacji Narodowej i UNESCO.
Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce bra
ły udział w konkursie na dobre uczyn
ki w ramach akcji, laureaci z każdej
placówki wygrali rowery górskie mar
ki KROSS.
Akcja „Warto być dobrym” to naj
większa, interdyscyplinarna kampania
edukacyjna w Polsce, kreująca w dzie
ciach dobre postawy, ucząca poszano
wania dla innych ludzi, a także premiu
jąca zachowania prospołeczne i wolon
tariat. Głównym elementem I edycji ak
cji był konkurs, skierowany do uczniów
1500 szkół podstawowych, gimnazjal
nych i ponadgimnazjalnych, który każda

szkoła prowadziła samodzielnie na pod
stawie tych samych zasad i z tą samą na
grodą główną - rowerem górskim mar
ki KROSS. Od początku semestru dzieci
konkurowały na to ile zrealizują dobtych
uczynków w trzech kategoriach: pomoc
drugiemu człowiekowi, zaangażowanie
w środowisko klasy, szkoły, społeczność
lokalną oraz działania globalne na rzecz
praw człowieka i ochrony środowiska.
Na koniec roku dzieci pod okiem wycho
wawcy wybierały w każdej klasie ucznia,
który okazał się najlepszy, a wśród naj
lepszych z całej szkoły został rozloso
wany rower. W drodze losowania laure
atką w Zespole Placówek Oświatowych
w Kalinowicach została Letycja Musz
z kl I, która stała się posiadaczką nagro
dy głównej jaką jest rower górski. GRA

TULACJE!
Teresa Szczędzina

Dok. ze str. 1

Protokoły nie są tajne
Dok. ze str. 1

Ml. asp. Mateusz Brzoza znów
Po raz dwudziesty dziewiąty raz odjyly się Mistrzostwa Polski w Sporcie
Pożarni :zym, w których uczestniczyły
reprezentacje wszystkich województw
i czterech szkół pożarniczych. W dodat
ku, z uwagi na obchodzony w tym roku
jubileusz 20-lecia PSP w zawodach bra
ły też udział drużyny z zagranicy: Bia
łorusi, Czech, Litwy, Kazachstanu, Ro
sji, Węgier i Ukrainy. Ostatecznie rywa
lizowało 27 drużyn. Owszem, nagrody
są ważne, ale ta rywalizacja ma na ceiu wyłonienie najlepszych nie tylko pod
względem kondycyjnym, ale zawodo
wym - bo sportowe szkolenie strażaków
ma ich przygotować do najtrudniejszych
■dań, wymagających dużego wysiłku fi
zycznego, szybkości działania, refleksu,
opanowania i działania w zespole. Dla
tego nazwy dyscyplin sportu pożarnicze
go brzmią tak:
„Pożarniczy tor przeszkód” (konku
rencja polega na przebiegnięciu 100 m
i równoczesnym wykonaniu następują
cych czynności: pokonaniu ściany; roz
winięciu i połączeniu 2 odcinków węża
pożarniczego W52; pokonaniu równo
ważni;
„Wspinanie przy użyciu drabiny hako
wej” (zawodnik, trzymając drabinę hako
wą, dob ega do „ścianki” i zacinając dra

binę o parapety okien na poszczególnych
piętrach, wspina się na trzecie piętro),
„Sztafeta pożarnicza” (4x100 m
z przeszkodami: I zawodnik pokonuje
domek biegnąc po dachu, II zawodnik
pokonuje ścianę, III przebiega przez rów
noważnię, łączy dwa węże w linię wężo
wą i podłącza ją do rozdzielacza, IV za
wodnik przy użyciu gaśnicy proszkowej
gasi palącą się ciecz; strażacka „pałecz
ka” to prądownica),
„Ćwiczenia bojowe” (najbardziej
prestiżowa konkurencja. Zadanie wyko
nuje 7 strażaków, mających do dyspozy
cji: motopompę, dwa odcinki węża ssaw
nego W 110, smok ssawny, 3 odcinki wę
ża W 75, 4 odcinki węża W 52, rozdzie
lacz, 2 prądownice. Zawodnicy mieli za
zadanie zoudować linię ssawną do usta
wionego obok motopompy zbiornika, li
nię główną i 2 linię gaśnicze. Po zajęciu
stanowisk przez prądowników).
W międzynarodowej klasyfikacji
drużynowej reprezentacja Polski zajęła 3
miejsce, za Ukrainą i Białorusią. W bar
dzo dobrym ostatecznym wyniku repre
zentacji Polski na pewno miał swój udział
mł. asp. Mateusz Broza z naszej KP PSP,
który najwyższe „pudło” na podium zajął
w Pożarniczym torze przeszkód - 100 m
indywidualnie z czasem 16,48 sek.

Po pierwsze - zawsze, naszym
zdaniem, liczyła się szybka infor
macja. Przed sesją mamy zapo
wiedź o jej terminie i tematyce na
głównej stronie internetowej Po
wiatu Strzeleckiego. Także w newsletterze rozsyłanym do mediów.
Ale faktem jest, że niewiele sesji
wzbudziło zainteresowanie miesz
kańców. Po sesji - relację zamiesz
czamy w naszej gazecie. Z nią tak
że można zapoznać się na naszej
stronie internetowej - w zakładce
„Dwutygodnik Powiat Strzelecki”.
Protokół z sesji zawsze sporządza
ny jest, zgodnie ze Statutem Po
wiatu, do 7 dni po sesji. Ale - co
istotne - dopiero na następnej se
sji radni go zatwierdzają. I dopie
ro wówczas każdy ma prawo się
z nim zapoznać. Informację o tym,
w jakim biurze można się z nim za
poznać, można zawsze znaleźć na
naszej stronie w zakładce BIP.
- Każdy może zapoznać się z pro
tokołem z sesji - bez wyjątku?
- Oczywiście, każdy. I nie mu
si sie tłumaczyć, z jakiego powo
du chce przeczytać protokół z se
sji czy np. z posiedzenia komi
sji problemowej. Może to zresz
tą zrobić również przez program
e-urząd. Wszystkie protokoły mo
że otrzymywać na swoją skrzyn
kę. Może o to także poprosić zwy-

kłym mailem. Ale - przypominam
- nie może zapoznać się z protoko
łem wcześniej niż po zatwierdze
niu go przez radnych.
- Ale na to trzeba czekać przynaj
mniej miesiąc - do kolejnej se
sji!
- To normalna procedura. A jeśli ktoś
myśli, że protokoły z sesji są roz
chwytywane przez zainteresowa
nych - myli się.
- Ludzie ich nie czytają?
- W ubiegłym roku do Biura Rady
Powiatu Strzeleckiego zgłosiły się
po to dwie osoby (podkreślam dwie!)! Jedną interesowało głoso
wanie w sprawie ukonstytuowania
się Rady Powiatu po wyborach sa
morządowych, drugą była zainte
resowana kampanią wyborczą stu
dentka.
- Więc dlaczego propozycja z lute
go - żeby na stronie internetowej
Powiatu Strzeleckiego zamiesz
czać protokoły z sesji, z posiedzeń
Zarządu Powiatu oraz interpelacje
radnych i odpowiedzi na nie - nie
znalazła poparcia w Radzie?
- Ja mam jeden głos. A to, że po
zostali radni zagłosowali podob
nie. świadczy o tym, że dostęp do
informacji o pracach Rady wca
le nie jest utrudniany ani ogra
niczany.

Rozmawiała M. Górka

SOK zaprasza wszystkie dzieci,
bez względu na miejsce zamieszkania

Lat2012

OŚRODEK

KULTURY

LIPIEC
DATA
12 lipiec
/czwartek/
19 lipiec

GODZINA
1OM

WYDARZENIE
„Epoka lodowcowa 4" 3D wyjazd
na seans filmowy

Kino „Chemik"
Kędzierzyn-Koźle

Wycieczka do Juraparku

JuraPark Krasiejów

„Śpiewać każdy może..." karaoke
dla dzieci i młodzieży
Wycieczka do Wioski Indiańskiej
„HOCIOKA"

sala widowiskowa
SOK

g°O

/czwartek/

25 lipiec
/środa/
26 lipiec

11'”
-13°°
930

/czwartek/

MIEJSCE

Dąbrówka Dolna

SIERPIEŃ
DATA

GODZINA

7 sierpień
/wtorek/

11“

9 sierpień
/czwartek/
16 sierpień
/czwartak/
22 sierpień
/środa/
28 sierpień
/wtorek/
31 sierpień
/piątek/

1,00

-13“

10°°

WYDARZENIE
„Koziołek Pacanołek" przedstawienie Studia
Rozrywkowo - Teatralnego
„Duet" z Krakowa
„Śpiewać każdy może..." karaoke
dla dzieci i młodzieży
„Madagaskar 3D" - wyjazd na
seans filmowy

gOO
ll00
---“

10°°

Wyjazd do ZOO

„Śpiewać każoy może..." karaoke
dla dzieci i młodzieży
„Żegnamy wakacje" festyn
rekreacyjny dla dzieci

MIEJSCE

sala widowiskowa
SOK

sala widowiskowa
SOK
Kino „Chemik"
Kę dzierzyn-Koźłe
Ogród Zoologiczny
w Opolu
sala widowiskowa
SOK
PlacS. Żeromskiego

* szczegóły na plakatach i stronie www.sok.strzelceopolskie.pl

hroń się przed upałem
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW
Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko uda
ru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzie
ci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub
przegrzania organizmu.
1. M DOMU LUB MIESZKANIU
• utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C
w nocy;
• wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych'
2. UNIKANIE UPAŁU
• unikanie forsownego wysiłku fizycznego;
• unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności mię
dzy godziną 10:00 a 15:00;
■ stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV;
• nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę;
3. CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU
■ branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli
• noszenie jasnych, lekkich, luźnych, ubrań oraz nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecz
nych z filtrem UV;
• noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
• picie dużej ilości wody;
• unikanie spożywania napojów alkoholowych;
• spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej
zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);
4. UDZIELANIE POMOCY
• jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub samotne odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy;
• przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się
z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu);
• w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona ak
cja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca, zwil
żyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki me
dycznej;
• do osob; która majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, traci przytomność,
niezwłocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
• podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy:
- przenieść osobę w chłodniejsze miejsce,
- ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów,
- obniżać temperaturę ciała poprzez:
przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin,
nieprzerwane wachlowanie,
spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30 °C
- nie należy podawać żadnych leków,
- osobę, która straciła przytomność należy ułożyć na boku.

UNIA EUROPEJSKA I

1

NARODOWA

STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOjUKEGłONALKEGO

—

Hili

1
i

'rojek! jest finansowane re rodkow Europejskiego F^tduszu Rozwoju Regionalnego w ramacu
Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013 we spótpracy z Ministeriwem Rozwoju Regionalne: »o
oraz ze środków budzełu pal.stwa

Zapraszam) do Lokalnego Punktu
Informacyjnego o Funduszach Europej
skich od poniedziałku do piątku w go
dzinach:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30
Udzielamy nieodpłatnych informa
cji w zakresie funduszy strukturalnych,
w tym możliwości uzyskania wsparcia
ze środków Unii Europejskiej w ramach
programów operacyjnych wynikających
z Narodowej Strategu Spójności.
Ponadto organizujemy spotkania,
szkolenia, konferencje dla potencjalnych
beneficjentów z obszaru powiatu.

W zależności od potrzeb beneficjen
tów informacje są udzielane•
kontakt osobisty,
•
kontakt telefoniczny. - •
kontakt korespondencyjny,
•
kontakt drogą elektroniczną
Mieścimy się w:
Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, pokoj numer 7
tel.: 7"? 4^0 17 05
fax: 77 440 24 42
e-mad. pciegtejpowiatstrzelecki.pl
www.powiatstrzelecki.pl

niedzielne południe na początku
lipca strzelecki policjant ruchu
drogowego patrolujący drogę krajową
nr 94, zatrzymał do kontroli w miej
scowości Sucha kierującego, który
przekroczył dozwoloną prędkość o 27
St. sierż. Karol Kamiński nie sko
km/h. Jak się okazało 45-latek nie po
rzysta! z tej propozycji, a kierowcy, któ
siadał uprawnień do kierowania pojaz
ry proponował łapówkę grozi kara nawet
dami - zostały one mu zatrzymane za
do 10 lat więzienia.
przekroczenie dozwolonej liczby punk
Podobne „oferty” ze strony kierow
tów. Policjant zaproponował mieszkań
ców nie są codziennością, ale zdarza
cowi województwa śląskiego mandat
ją się. Niejeden raz spotkał się z nimi st.
karny, jednak ten chcąc uniknąć ukara
sierż Arnold Skorupa. Niedawno 56-letnia, usiłował wręczyć policjantowi 100
nt mieszkaniec województwa śląskiego
złotych w zamian za odstąpienie od wy
oferował mu 300 złotych w zamian za
konania przez niego czynności mówiąc
odstąpienie od ukarania za przekroczenie
„ma Pan tu na dobry obiad, więcej nie
prędkości o 63 km/h Jemu też grozi kara
mam przy sobie”.
10 lat pozbawienia wolności. A st. sierż.

Arnold Skorupa za stałą „niep.zemakalność” otrzymał nagrodę Wojewódzkiego
Komendanta Policji.
He razy strzeleckim polu, .intom
w tym roku proponowano finansową
gratyfikację? Aż pięć! A najciekawsze
w nich to, że wszyscy kierowcy propo
nowali kasę w takiej wysokości, w jakiej
otrzymaliby mandat. Oczywiście, zrozu
miałe, że boją się towarzyszących man
datowi punktów, ale niech pamiętają, że
każda propozycja łapówki to obowiązko
we śledztwo i możliwe 10 lat odsiadki.

9 lipca w Zespole Szkół Zawodo
wych nr 1 w Strzelcach Opolskich za
kończyły się egzaminy praktyczne w za
wodzie sprzedawca oraz kucharz małej
gastronomii. Dzięki środkom pozyska
nym przez Powiat Strzelecki w ramach
projektu 5.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskie
go na lata 2007-2013 „Modernizacja ba
zy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodo
wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich” spe
cjalistyczne pracownie do ww. zawodów
zostały gruntownie przebudowane oraz
doposażone. W 2011 r uzyskaliśmy sta
tus ośrodka egzaminacyjnego, a w bieżą
cym roku niezależny zespół egzaminato
rów przeegzaminował 68 absolwentów
zasadniczej szkoły zawodowej.
Zachwyt u członków komisji budziło
zaplecze techniczne, dydaktyczne, a tak
że wysoki poziom przygotowania abitu
rientów do egzaminu. Każdy zdający eg
zamin musiał w ciągu 3 godzin wykonać
praktyczne zadanie egzaminacyjne pole
gające na zaplanowaniu działań, zorga
nizowaniu stanowiska pracy, wykonaniu

była ustawiona wysoko. Aby zdać egza
min praktyczny trzeba było uzyskać 75%
punktów. Był to drugi etap egzaminu za
wodowego. Już wcześniej, w czerwca
absolwenci ZSZ przystąpili do częsc.
teoretycznej. Na końcowe wyniki egza
minu czekamy do 31 sierpnia.

NIEPRZEKUPNI

W

Egzaminy zawodowe w ZSZ nr 1

operacji technologicznych oraz prezen
tacji efektów (symulacja sprzedaży hur
towej i detalicznej dla sprzedawcy oraz
wykonanie wskazanych potraw dla ku
charzy). Lgzaminatorzy oceniali każdą
czynność wykonywaną przez zdającego
jak również efekt końcowy. Poprzeczka

inicjatywy Powiatowej Stacji Sani
tarno - Epidemiologicznej w Strzel
cach Opolskich, 20 czerwca br. przed
szkolaki z placówek strzeleckiej gminy,
wzięły udział w przedstawieniu kukieł
kowym o tematyce ekologicznej i antytytoniowej pt. „Zaczarowany Las”
w wykonaniu Teatru Lalek „PINOKIO”
z Przysietnicy k/ Nowego Sącza.
Powyższe przedsięwzięcie, obję
te Honorowym Patronatem Burmistrza
Strzelec Opolskich, zostało zorganizowa
ne w ramach realizacji programu przed
szkolnej edukacji antytytoniowej pn.
„Czyste Powietrze Wokół Nas”. Głów
nym celem tego programu, adresowane
go do dzieci 5 i 6-letnich, ich rodziców
i opiekunów, jest ochrona przedszkola
ków przed szkodliwym wpływem pale
nia tytoniu, w tym również przed bier
nym paleniem.
Treści
edukacyjne
przedstawie
nia „Zaczarowany Las” w sposób bar
dzo przystępny poruszały kwestie eko
logiczne, w tym wpływ zanieczyszczeń
sowego. Podobne działania edukacyjne,
na nasze otoczenie, a także informowały
prowadzone w formie zabawy skutkują
o szkodliwym działaniu dymu papierozwiększeniem świadomości wśród dzie

Z

Profilaktyka ekologiczna
wśród przedszkolaków

ci na tematy związane z ochroną środo
wiska naturalnego.
Patrycja Płoszą

Opolskie Biuro 'Miss Polonia* składa gorące podziękowanie
Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich
za wspótorganizację 12 Wojewódzkiego
Finału Wyborów "Mss Polonia Nastolatek Opolszczyzny 2012 ,
również Panu Józefowi Swaczynie Staroście Powiatu Strzeleckiego
za objęde Patronatem Honorowym wymienionego przedsięwzięcia.
Za wspótorganizację Finału Wojewódzkiego dziękujemy również
Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Opolskich oraz
Panu Tadeuszowi Gocowi Burmistrzowi Strzelec Opolskich,
Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury, wszystkim Sponsorom,
Fundatorom Nagród, Partnerom, Patronom medialnym
oraz firmom współpracującym.
Państwa zaangażowanie oraz stworzenie przyjaznego klimatu
przyczyniło się do zorganizowania przedsięwzięcia
zakończonego wspólnym sukcesem.

STUDIO

pocste>w»wa.pl
UE| IfiC
nCL>IU3

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
teł. 4612329, 4613480
muH tojtrali;ropulikicta-wp.pl
z filią w Szymiszowie
lei. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Rozkład PKS ważny od: 01.07.2012 STRZELCE OPOLSKIE D.A.
Kierunek:Odjazdy, wszystkie stanowiska:

STRZELCE OP D.A. 15:25. FEdm
przez BALCARZOW1CE. JARYSZÓW, UJAZD, ZIMNA WÓDKA 1 OLSZOWA SKRZ.

BUSKO ZDRÓJ 12:00 - PNm6-2
przez KATOWICE D.K.. OLKUSZ D.A., WODZISŁAW

STRZELCE OP D.A. 07:40--- Sd
przez FARSKA KOLONIA

CHORULA BIURO W. 06:10 . Fdm
przez LIGOTA DOLNA

STRZELCE OP D.A. 08:00? k!5:25? k
przez JARYSZÓW, UJAZD. ZIMNA WÓDKA I, OLSZOWA SKRZ.

CHORULA BIURO W. 13:45 FEdm
przez POZNOWICE, KAMIEŃ ŚL

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
m.iiI dbłkadlub2laieo2 pl

DZIEWKOWICE SKLEPI 5:20 FEdm

STRZELCE OP D.A. 08:10? 2, 5E11:00.i 2.5E
przez ŁAZISKA. BARUT

IZBICKO S.P. 11:201 Sd
przez POZNOWICE, SIEDLEC

STRZELCE OP D.A. 06:50; FEdm07:50.- Fdm08:50? FEdm 10:50; FEdm
przez ROZMIERKA. SUCHA, SZYMISZÓW WIEŚ, ROŻN1ĄTÓW 112:50/ Fdm 14:05; FEdml4:50; FEdm

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkicm
:1.4622011
e-mail: doszawadzkie@Doczta.fni,pl

IZBICKO skrz 16:30 ?sd
przez GRODZISKO, KROŚNICAl
K.- KOŹLE dw.kol. 05:00 < FEdm
przez GÓRA Ś.ANNY LEŚNICA, ZDZIESZOWICE dk

STRZELCE OPD.A. 08:30? FEdm 10:30'FEdm 11:30/ Fdm 12:30?FEdm
przez ROŻNIĄTÓW 1, SZYMISZÓW WIEŚ, SUCHA. ROZM1ERKA
SZYMISZÓW GIM. 14:15 Sd
przez ROŻNIĄTÓW I

KADŁUB 10:50. Fdm
przez JĘDRYNIE, OSIEK
KAMIEŃ ŚL- 15:20 #K
przez POZNOWICE
KAMIEŃ ŚL. 15:20- FEdm
przez SZYMISZÓW WIEŚ, KALINÓW, POZNOWICE

UJAZD 14:20. FEdm
przez JARYSZÓW

Zespół Szkół Ogólnokształcących
« Strzelcach Opolskich
tel 4612225
Iłeail fcjtótlw_«B£iail!J
Zespól Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceóp@oswiąta,:órg,pl
Zespól Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem

tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz zawadzkiefeinteria.pl

UJAZD09:05J-,5ol4:40. Fdm
przez ZIMNA WÓDKA II
USTRZYKI GÓRNE 22:58 rop
przez GLIWICE D-A , KRAKÓW D.A.
WROCŁAW D.CENT. BK3B*BtMJSÓJoP

KARPACZ l!:58/PNni5-l
przez WROCŁAW D.CENT., KAMIENNA GÓRA D.A.
KEDZ- - KOŹLE dw.atit, 09:50? Fgm. 13:45? Fgm
przez JARYSZÓW, UJAZD. K-- KOŹLE dw.kol.

ZAKOPANE. D.A. 12:20-TrP
przez GLIWICE D.A., KRAKÓW RDA

KĘDZ. - KOŹLE dw.aut. 08:302 FEdm
przez ZALESIE WIEŚ, LEŚNICA

ZAWADZKIE OSIEDLE 05 <15 FEdm06:30 ..07:10 Sd08:I0.-: FEdm
przez ZAWADZKI! dk.l2:45 FEdm

KIELCZAPOWST.ŚL, 09:55: FEdmłI:50<>Fdml3:45? FEdnilSSOjFdm
przez ZAWADZKIE dk 16:40 FEdmI8:20 Jdm

ZDZIESZOWICE dk 14:00; FFdm
przez DOLNA. LEŚNICA

KOLONOWSKIE dk 11:55 o Fdm 14:20* FEdm 15:40a Fdm
przez JĘDRYNIE, SPÓROK II

ZDZIESZOWICE dk 153Qr K
I
przez DOLNA. PORĘBA KOŚCIOŁ, GÓRA Ś.ANNY
ZDZIESZOWIC? dk 06:50 FEdm

przez BRZEG D.A., OŁAWA D.A.

KRAPKOWICE D.A. 15:30/ FEdm
przez DOLNA. PORĘBA KOŚCIÓŁ. GÓRA Ś.ANNY, LEŚNICA
ZYROWA, GOGOLIN dk

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem

tel. 4616430

przez GÓRA Ś ANNY, LEŚNICA
ŻARY DA IS35-MP

przez OPOLF D.A., OŁAWA D.A.. WROCŁAW D.CENT., ŻAGAŃ D.A.

KRAPKOWICE D.A. 14:15 Fdm
przez GÓRA Ś.ANNY, LEŚNICA. ŻYROWA, GOGOLIN dk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
lei. 4613381, 4613901
e-mail pęprmlęęftp,to,p|
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: ppp8Lrzelcefepoczta.onet.pl

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Zaw adzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss zawadzkiefepoczta.onet.pl

ŻĘDOWICE 14:30,5 FEdm
przez GĄSIOROWICE SPÓŁ., ŁAZISKA, BARUT, ZAWADZKIE d.k

KRAPKOWICE D.A. 11:00 Fdm
przez GÓRA Ś.ANNY, OBROWIEC

Oznaczenia w rozkładzie jazdy PKS:

KRAPKOWICE D.A. 11:30-' Sd 12:30 FEdm
przez KALINOWICE WIEŚ, NIWKI, GOGOLIN dk

2,5- KURSUJE W DNI ROBOCZE WE WTORKI I PIĄTKI
5- 1- KURSUJE OD PIĄTKU DO PONIEDZIAŁKU
6-2- KURSUJE OD SOBOTY DO WTORKU
6x- KURSUJE W SOBOTY POWSZEDNIF
A- NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
ą-NIE KURSUJE 11.11.; 26.12. 50.12.; 06.01; 09.0^ 08.06
f NIE KURSUJE 02.05.20’2 I W PIĄTEK PO dOŻYM CIELE

KRAPKOWICE D.A. 07:055 FEdm08:20- Fdm 10:40 ’ Fdm 15:205 Fdm
przez NIWKI, GOGOLIN dkł8:40/ Fdm

KROSNO D.A. 22:585 PęwE
przez GLIWICE D.A., KRAKÓW D.A.

KROŚNICAI 06:40? FEdm 12:00 # FEdm 14:15: FEdm
przez GRODZISKO
LEŚNICA 08:30; KO9:IO, FEdm 1130/Fdm 13:20ijdm
przez ZALESIE WIEŚ 14:10FEdm 15:20^ FEdm

E- NIE KURSUJE OD -11 LIPCA DO 31 SIERPNIA
ę- KURSUJE W PONIEDZIAIKI I PIĄTKI ORAZ 10.11.; 05.01.; 10.04. I 06.06.
F- KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
g NIE KURSUJE 02.11.; 02.05. I W PIĄTEK PO BOŻYM CIEIF
K-KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIED7 DO PIĄTKU OD 01.C ? -31.08.
k-OD 02.10. DO 01.06. KURSUJE W SOBOTY, NIEDZIELE I PONIEDZIAŁKI OD 02.06 DO
0’ I0. KURSUJE CODZIENNIE
NIE KURSUJF 24. - 26 12 ; 31 12 01. - 02.01. ORAZ W I i II DZIEŃ ŚW.
WIELKANOCNYCH
m-NIE KURSUJE 24.12 I 31 12.
n- NIE KURSUJE 24.12 31 12. I W WIELKĄ SOBOTĘ
N- NIE KURSUJE 25.12.1 W I DZIEŃ ŚW. WIELKANOCNYCH
o- KURSUJE W OKRESIE LETNICH WAKACJI SZKOLNYCH
P- KURS POŚPIESZNY
Q- KURSUJE W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI URAZ 10 04.
r-NIE KURSUJE 23. - 25.12,; 30. - 31.12 01.01.; ORAZ W SOBOTĘ I NIEDZIALĘ
WIELKANOCNĄ
S- KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
T- OD 01 ’0. DO 31.05. KURSUJE W PIĄTKI SOBOTY I NIEDZIELE. OD 01 06 DO 30 09
KURSUJE CODZIENNIE
w-NIE KURSUJE 07 i 11.11 26 ■ 30.12 ; 02 i 06.0’ 09.0- 4 i 3.06.

ŁAZISKA 15:30 i FEdm
przez GĄSIOROWICE SPÓŁ., BARUT

NIEZDROWICE 09:05. 2. 5E
przez ZIMNA WÓDKA II, UJAZD

OPOLE D.A. 05:00f Fdm06:50f? Fdm07:00- 6xn07:50d Fdm
przez SUCHA. IZBICKO skrz09:30-? FdmI0:30* FdmI2:10-> Ani3:20; Fdm
14:15v Ani 5:20< Fdm! 6:20 Fdm
OTMICE szk 15:25 FEdm
przez ROZMIERZ, GRODZISKO, KROŚNICAI

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: Eijnspecjfeilen.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlubfewp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-w a wczy w Leśnicy
teł. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolne schroni s ko fewp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel.4613291-95
e-mail: szpitąlfe?zpjtą|.,gfa^lcę-pp.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

SŁAWIĘCICE SZKOŁA 06.40? FEdm
przez UJAZD

SŁAWIĘCICE SZKOŁA 13:00:: FEdm
przez UJAZD, NIEZDROWICE
STRZELCE KINO07:55< sd

UWAGA U! NOWOŚĆ !!!
DIAGNOSTYK.!1 NAPRAWA UKŁADÓW
PNEUMATYCZNYCH
Ł-

WABCO
ABS , EBS ,ECAS

w samochodach ciężarowych i autobusach.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

47-100 Strzelce Opolskie,
u|. Krakowska 16
tel. 77/46! 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
—
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008. fax 77/4428009

ZAPRASZAMY

PKS w Strzelcach Opolskich SA
17-100 Strzelce Op., ul. 1 Maja 59
tel. 77 462 25 42

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opstfepraca.gcv.pl
Polskie Striwarzyszeaie
Diabetyków
Kolo Powiatowe

JO

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

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

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

Zespól Kontroli
Tel wew.: 705.

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

Z PKS-em do
Dinoparku
Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach
Opolskich SA informuje, że uruchomio
no w czasie wakacji przewóz osób do DI
NOPARKU Krasiejów p. Grodzisko, Ka
dłub, w każdą sobotę
godz. 9.55 z Dworca Autobusowego
w Strzelcach Op.
godz. 10.00 przystanek Agromet
godz. 10.05 ul. Krakowska - Liceum
godz. 10.10 Mokre Łany - Szkoła nr 2
godz. 10.20 Rozmierka,
godz. 10.25 Grodzisko
godz. 10.30 Kadłub
godz. 10.35 Banatki
godz. 10.40 Spórok
Powrót z Krasiejowa godz. 15.00 do
Strzelec Opolskich.
Istnieje możliwość zorganizowania
wyjazdu grupowego po wcześniejszym
uzgodnieniu /piątek do godz. 10.00/
Informacja szczegółowa pod nr tele
fonów: 77 4612713, 723186622,
77 4613101.
Ceny przejazdu wyjątkowo korzyst
ne dla przejazdów rodzinnych np. 2 oso
by dorosłe + 2 dzieci ze Strzelec Op. tam
i powrót 45 zł.
ZAPB iSZAMY

uropa, to stary i zróżnicowany geo
morfologicznie kontynent - patrząc
z lotu ptaka. Przeważają równiny, z sza
chownicą pól i łąk w odcieniach ziele
ni i żółci. Oczka jezior i wstążki dum
nie wijących się rzek, pagórki i ciemne
w swoim majestacie góry, krągłe i po
szarpane wybrzeża morskie, kolorowe
osiedla ludzkie z przewagą czerwonych
pokryć dachowych oraz ogromne mia
sta z nieskończoną ilością dróg, świateł,
z przemysłem na obrzeżach i ciągnącym
się sznurem samochodów. To różnorod
ność klimatyczna, roślinna oraz narodo
wa i historyczna.
W trakcie realizacji programowej
projektu „Culturąl cocktail” przelecieli
śmy kontynent wzdłuż i wszerz. Od Tur
cji po Portugalię, od Łotwy przez Niemcy
na półwysep bałkański do Bułgarii i Ru
munii. Wszędzie komunikacja ma swo
ją specyfikę, ale ogólnie jest Ok! Kraje
partnerskie witały nas w różnych porach
roku, co w dużej mierze miało wpływ na
ogólną wizualizację i postrzeganie kraju.
Najgorzej w tej kwestii wypadła Bułga
ria, która powitała nas marcową pogodą
i zimowymi pozostałościami porządko
wymi. Natomiast Rumunia w czerwco
wym słońcu, z mnóstwem róż i fanta
stycznych fontann okazała się pięknym
i nowoczesnym państwem, samowystar
czalnym żywnościowo, z ekologicznym
i naturalnym rolnictwem, co potwierdził
między innymi Książe Karol. Rumuńskie
Karpaty jeszcze dziewicze z jęzorami lo
dowców, z szemrzącymi dopływami Du
naju zachwycą każdego turystę, podob
nie jak wybrzeża morza Czarnego w B' ił
garii, Rumuni i Turcji.
W ciągu 6 -dniowych wizyt, partne
rzy prezentowali swoje najpiękniejsze
i najcenniejsze dobra narodowe: zamki,
pałace, muzea, historyczne centra miast,
stolic, pomniki, miejsca wypoczyn
ku i rekreacji. Spotykaliśmy się z lokal
nymi władzami oraz osobami odpo
wiedzialnymi za oświatę i prowadzenie
szkół. Oglądaliśmy szkoły, zajęcia i wy
posażenie. Spotykaliśmy się z rodzicami
oraz kadrą pedagogiczną. Słuchaliśmy
i tańczyliśmy w rytm ludowych melo
dii, granych na tradycyjnych instrumen
tach. Integrowaliśmy się na spotkaniach
kulinarnych i prezentacjach tematycz
nych dotyczących: -narodowych zwy
czajów, tradycji i legend, - tradycyjnych
gier i zabaw dziecięcych, - narodowych
tańców w strojach ludowych, - narodo
wych pieśni i instrumentów ludowych.
Cykl wizyt partnerskich zakończył się
w Rumunii Międzynarodowym Sympo
zjum nt. „Różnorodność kulturowa Eu
ropy”. Sympozjum podsumowało 3-letni
okres współpracy 8 europejskich szkół,
z których tylko nasza szkoła była szkołą
specjalną. Pozostałe to szkoły na pozio
mie szkoły podstawowej z Łotwy, Tur
cji, Bułgarii, Portugalii oraz gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej z Portuga
lii 11, Rumunii oraz Niemiec. Produktem
końcowym projektu jest książka „Cultural cocktail”, drukowana na Łotwie i za
wierająca opracowania każdego z uczest
ników programu.

E

Z Comeniusem po Europie

Niezwykle ciekawą okazała się wi
zyta w Niemczech, gdzie nie tylko po
znaliśmy starą grę towarzyską rybaków
z okolic Bremy, ale mogliśmy wejść do
morza Północnego w trakcie odpływu
i bez wizy podróżować po wszystkich
kontynentach i strefach klimatycznych
w „Klimahaus”. Łotysze poprowadzi
li nas po parku gnomów, czarownic oiaz
dobrych i złych krasnali w pobliżu Te-

rvete, po wyboistym starym rynku Rygi
-perełce wschodniego wybrzeża morza
Bałtyckiego. Bułgarzy pokazali unikalną
płaskorzeźbę Jeźdźca z Madary oraz po
tężne monumenty bułgarskich przodków
założycieli oraz atrakcyjną turystycznie
Warnę z delfinarium. Bułgarzy z dumą
prezentowali swój skoczny i rytmiczny
folklor, który był zaczątkiem, podobnie
jak w Rumunii, comeniusowskich „plą

sających węży”. W Portugalii gospoda
rze poprowadzili swoich gości szlakiem
wina Porto - od produkcji, poprzez trans
port win po rzece Douro na nadbrze
ża oceaniczne, w miejsce kilkuletniego
leżakowania. W Polsce nasi partnerzy
oglądali Jura Park w Krasiejowie, Kra
ków a prezentacje projektowe odbywa
ły się w odrestaurowanej „Starej stodo
le” Leśnictwa Dębie.

Projekt „Culturąl cocktail”, potwier
dził, iż Europa nie jest globalną wio
ską. Każdy naród ma swoją tożsamość
narodową, którą widać na ulicy, w in
stytucjach państwowych, regionalnych,
w szkołach, restauracjach, w kontaktach
międzyludzkich. Różnimy się językiem,
pismem, kuchnią, stosunkiem do osób
niepełnosprawnych, sposobem spędza
nia wolnego czasu, stosunkiem do kul
tury i zwyczajów oraz obyczajów, mu
zyką i tańcem, ludowymi pieśniami oraz
instrumentami muzycznymi. Jedynie gry
dziecięce, chociaż mają różne nazwy to
działają na tych samych zasadach i pro
wadzą do tego samego celu. Trafiają się
również proste instrumenty muzyczne,
które różnią się tylko nazwą. Turcy, Buł
garzy i Rumunie mają tych samych bo
haterów legend, oczywiście o innych
imionach. Historia tych trzech narodów
była przez kilka wieków ze sobą niero
zerwalnie związana. Mamy podobne mo
tywy w sztuce ludowej, wynikające z pra
cy człowieka na tle pór roku. Ubiera
my się podobnie, najchętniej chodzimy
w spodniach, słuchamy tych samycn se
zonowych przebojów, nawet jeździmy po
dobnymi markami samochodów i mamy
te same lub podobne centra handlowe.
Edukacyjne programy UE, zarówno
„Culturąl cocktail”, jak również wcze
śniej realizowany „Ja i moje środowi
sko” zostawiają po sobie wiele informa
cji i wiedzy ogólnej w zakresie funkcjo
nowania w środowisku i uspołecznienia,
poznawania i utrwalania bezpiecznych
zachowań, środków transportu, wiedzy
przyrodniczej i geograficznej, rozwijają
percepcję oraz wszystkie zmysły niczym
zajęcia polisensoryczne. Na zdjęciach
zostały utrwalone szkoły, sytuacje i wie
lu przyjaciół. Pozostało mnóstwo upo
minków i symboli z poszczególnych Kra
jów a przede wszystkim wspomnienia.
W ramach realizacji programowej
wykonaliśmy 37 mobilności (wyjaz
dów), na planowanych 24. Wydaliśmy
20 tys. euro na wyjazdy oraz pomoce do
realizacji projektu. Przebyliśmy w sumie
24 350 km busami, autobusami, pocią
gami i samolotami. Wysiłek nauczycie
li i uczniów przyniósł wymierne efekty
edukacyjne i promocyjne.
Dziękuję nauczycielom, autorkom
projektu „Culturąl cocktail” Agniesz
ce Szampera, Monice Galus oraz Piotro
wi Nawrotowi, który przejął koordyno
wanie programu w czasie nieobecności
Agnieszki. Wyrazy uznania kieruję rów
nież do nauczycieli i uczniów oraz rodzi
ców i opiekunów, którzy zdecydowali się
na współpracę w projekcie.
Dziękuje Zarządowi Powiatu Strze
leckiego, Wydziałowi -EKT Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
Nadleśnictwu Zawadzkie, Domowi Po
mocy Społecznej w Zawadzkiem, Li
ceum Ogólnokształcącemu w Zawadz
kiem za pomoc i współpracę przy reali
zacji projektu „Culturąl cocktail”.
Dyrektor Zespołu Szkól Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
Anna Bujmila

OPOLSKIE REGATY OLIMPIAD SPECJALNYCH
Sport w Zawadzkiem, to nie tylko
to, czym żyją kibice piłki ręcznej, piłki
nożnej czy karate i tenisa. Od pewnego
czasu w naszym mieście rozgrywane są
zawody sportowe osób niepełnospraw
nych. Szczególnie aktywna jest grupa
osób z niepełnosprawnością intelek
tualną. Nasze narodowe reprezentacje
osób niepełnosprawnych od lat należą
do światowej czołówki. Należy przy
pomnieć że koszykarze z Zawadzkiego
w ubiegłym roku na Letnich Światowych
Igrzyskach w Atenach zdobyli srebro.
W środę 20 czerwca 2012r. rozegra
no I OPOLSKIE REGATY KAJAKO

WE

OLIMPIAD

SPECJALNYCH.

Przy pięknej słonecznej pogodzie, na
rzece Mała Panew w okolicach Zespo
łu Szkół Specjalnych przy DPS Zawadz
kie rywalizowało 20 zawodników i za
wodniczek z Województwa Opolskiego.
Reprezentowali oni sekcję sportową „Fi
lip” działającą przy Zespole Szkół Spe
cjalnych w Zawadzkiem, sekcję „Pro
myk” funkcjonującą przy Specjalnym
Ośrodku Szkolnym w Głogówku, sek
cję „Delfinek” z Domu Pomocy Społecz
nej z Kadłuba, sekcję „Krzyś” z Zespo
łu Szkół z Kędzierzyna - Koźla w Suwał

kach, oraz zawodnicy z sekcji sportowej
„Karlusy” z Sepcajnego Ośrodka Szkol
nego w Leśnicy.
Zostały rozegrane następujące kon
kurencje:

KT - 1 - lOOm
KT - 1 - 200m
KT - 2 - 200 m
Organizatorem Regat była Sekcja
Olimpiad Specjalnych Julip” działająca
przy Zespole Szkół Specjalnych w Za

wadzkiem przy współudziale Nadle
śnictwa Zawadzkie, Oddziału Regional
nego Olimpiad Specjalnych Polska, Jerominek Mariusz Zakład Usług Leśnych
„Drewmar”.
Niepełnosprawni zawodnicy jak
zwykle zadziwiali nie tylko umiejętno
ściami, ale i radosną wolą walki, w myśl
słów, złożonej przed zawodami olimpij
skiej przysięgi: „Pragnę zwyciężyć, lecz
jeśli nie będę mógł zwyciężyć, mech bę

dę dzielny w swym wysiłku”. Za część
sportową, opiekę i organizację zawodów
odpowiadali nauczyciele Zespołu Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem Artur Walkowiak i Piotr Nawrot.
Tego dnia, obok sportowych zmagań,
zorganizowano również dobrą zabawę,
zawodnicy, trenerzy i zaproszeni goście
mogli skorzysta z punktu gastronomicz
nego gdzie podawano pyszne kiełbaski
irożdżówki, za który odpowiadab, pa

nie Agnieszka Szampera i Halina Łyż
wa będące również współorganizatorKami zawodów.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom i osobą wspomagającym
przygotowania za zaangażowania zapra
szają do udziału w przyszłym roku. Mamy
nadzieję że regaty kajakarskie staną się cy
kliczną coroczna imprezą w Zawadzkiem.
Artur Walkowiak
nauczyciel ZSS Zawadzicie

