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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

II Powiatowe Święto Chleba
Na stałe jut wpisało się to święto w kalendarz imprez powiatowych: jesień zaczynamy radośnie.
I wspólnie. To największy sukces: tak wiele osób chce się bawić razem.

9 października - wybory
Głosujemy w niedzielę, 9 października, od godziny 7.00 do 2i.00.
Do lokalu wyborczego idziemy z dowodem osobistym. Po sprawdzeniu przez komisję, czy jesteśmy
na liście wyborców, otrzymujemy 2 karty do głosowania. Białego koloru jest lista kandydatów na
posłów, żółta - lista kandydatów na senatorów.

Po raz pierwszy senatorów będziemy wybierać w jednomandatowych okręgach wyborczych. W
zbliżających się wyborach do Senatu kandydatów Polacy będą wybierać w stu okręgach.
Przy wybranym nazwisku kandydata stawiamy znak „X”. Dotyczy to zarówno głosowania na po
słów jak i na senatorów.
Głos będzie nieważny jeśli postawimy znak „X” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list
lub nie postawimy znaku „X” w żadnej kratce.

GŁOSUJ. Nie pozwól żeby inni za Ciebie decydowali.

Najsmaczniejszym Chlebem powiatu wybrano chleb z mąki gryczanej z piekarni Ewy Winnik w Strzelcach

Z samorządu do Sejmu?
Rok temu został pan starostą. Teraz ciągnie pana mandat poselski. A
wyborcy?! - pytam starostę Józefa Swaczynę.
Mam nadzieję, że obdarzą mnie tak wielkim zaufaniem, jak poprzednio. Ubie
głoroczne wybory były kolejnymi, w których otrzymałem największą ilość głosów
do rady powiatu na Opolszczyźnie. Wierzę też, że moje wieloletnie doświadczenie
jako samorządowca i społecznika zaowocuje w przyszłości dla dobra nas wszyst
kich - odpowiada.

Powiat Strzelecki liderem!
W poprzednim numerze naszego
dwutygodnika pisaliśmy o udziale na
szego powiatu w rządowych progra
mach, dość szeroko opisując sfinanso
wane dzięki nim: „schetynówki”, „Or
liki” i plac zabaw przy ZS im. A. Kamińskiego.
Dziś możemy z dumą poinformo
wać, że podczas konferencji „Rządowe
programy rozwoju lokalnego - oddzia
ływanie społeczne i ekonomiczne” Po
wiat Strzelecki został wyróżniony ty
tułem „Lider Dobrych Inwestycji”, a
starosta Józef Swaczyna odebrał z rąk
wojewody Ryszarda Wilczyńskiego pa
miątkową statuetkę.
Liderów nie było łatwo wybrać: wszak
nie było chyba samorządu na Opolsz
czyźnie, który by nie brał udziału w jed
nym z owych trzech programów. Osta
tecznie tytuł „Lidera Dobrych Inwe
stycji" postanowiono przyznać w
trzech kategoriach, nagradzając te sa

morządy. które w sposób najaktywniej
szy korzystały z programów rządo
wych.

W kategorii „Aktywność” to
nasz powiat, obok gminy Klucz
bork zdobył tytuł lidera!

Ile pracuje nauczyciel?
Polski nauczyciel w ciągu roku prowadzi lekcje o 150-300 godzin krócej niż
przeciętny kolega z wysoko rozwiniętych państw świata. Ucząc wychowanków, spę
dza jedną trzecią czasu swojej pracy. Otrzymuje za nią wynagrodzenie o połowę
mniejsze niż zazwyczaj belfer z krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD). Tak przynajmniej wynika z raportu tej organizacji pt. "Education at a glance 2011”, który wywołał duże poruszenie w polskiej oświacie. Poniżej
wypowiadają się nauczyciele z naszego powiatu.
Wydaje się, że wyniki z raportu
OECD zostały wyciągnięte wyrywko
wo, natomiast autor artykułu posługuje
się wyeksploatowanymi stereotypami
o pracy nauczyciela. Stereotyp działa
zawsze niezawodnie i nie wiem, czy je
żeli w mediach zostanie rzetelne opu
blikowane zdanie nauczycieli wraz z ob
liczeniami, to ktoś to kupi. Większość
stwierdzi, że tłumaczymy się, a kto się
tłumaczy, ten jest winny.
We wrześniu do chwili obecnej
(28.09) przepracowałem dokładnie 234
godziny lekcyjne, czyli 8,357 godzin
zegarowych- i to z sobotami i niedzie
lami. Może udowodnijmy niedowiar
kom, ile pracuje polski nauczyciel - np.

poprzez zamontowanie kamer na cały
tydzień albo zakaz wynoszenia do domu
jakiegokolwiek dokumentu (a takim jest
również sprawdzian czy kartkówka)- to
co w pracy, ma być w pracy. Z chęcią
pozbyłbym się z domu moich 27 segre
gatorów, a znajomych przyjmowałbym
w środowisku ,,bezpapierowym”. Gdybyśmy taki eksperyment urzeczywist
nili, za jakieś trzy miesiące okazałoby
się, że z 2 godz. 42 minut zrobi się 8-10
godz. dziennie.
Z uwagi na to , że mam porówna
nie z innymi zawodami, bo było mi dane
posmakować czasowo ich wykonywadok. na str. 4

Sesja Rady Powiatu
28 września odbyła się XIII sesja Rady Po
wiatu Strzeleckiego. Pierwszy blok tematycz
ny, jakim zajęli się radni, były sprawozdania za
I półrocze 2011 r. Po szczegółowym przeanali
zowaniu informacji o przebiegu wykonania
budżetu podczas posiedzeń komisji problemo
wych. radni podjęli następujące uchwały w
sprawie przyjęcia:
1. informacji o przebiegu wykonania budże
tu Powiatu Strzeleckiego za I półrocze
2011 r.;
2. przedstawionej przez Zarząd Powiatu
Strzeleckiego informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej, w
tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3;
3. informacji o przebiegu wykonania za I pół
rocze 2011 r. planu finansowego Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.
O ile pierwsze dwie informacje nie wzbu
dziły wątpliwości, w kwestii planu finansowe
go szpitala radny Jan Bogusz zadał dyrektor
szpitala następujące pytania:
*
na jakim etapie funkcjonowania znajduje
się aktualnie szpitalny oddział ratunko
wy,
*
kiedy zostaną podjęte działania związane
z usunięciem 2 drzew stwarzających zagro
żenie dla życia i zdrowia (o których dono
siła prasa),
*
jakie zostały podjęte działania związane
ze ściągnięciem należności i zobowiązań
wobec szpitala.
Beata Czempiel, Dyrektor Szpitala Powia
towego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel
cach Op. odpowiadając na pytania poinformo
wała. że:
*
szpitalny oddział ratunkowy działa.
*
otrzymaliśmy zgodę Burmistrza Strzelec
Op. na wycinkę drzew - na początku przy
szłego tygodnia przeprowadzimy wycin
kę,
*
należności pochodzą od tych firm, które
regulują swoje należności z opóźnieniem.
Jeśli chodzi o firmę Regat, to nawet wystą
piliśmy do sądu w tej sprawie i ostatecz
nie należności te zostały uiszczone. W
przypadku należności od osób fizycznych
- dotyczą one faktur dla osób, którym
udzielono świadczenia w czasie, gdy znaj
dowały się w stanie upojenia alkoholo
wego. Taka sytuacja nie będzie miała już
miejsca, bowiem od 1 lipca ustawa o dzia
łalności leczniczej nie przewiduje wysta
wiania faktur osobom, którym została
udzielona pomoc w pogotowiu, gdy znaj
dowały się w stanie upojenia alkoholo
wego. Ściągalność należności od tych
osób nigdy nie była dobra i to jest głów
ny składnik kwoty należności i zobowią
zań.
Radny Kazimierz Kubal - na wspólnym
posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Bezpie
czeństwa długo dyskutowaliśmy na temat Szpi
tala. Pytania członków dotyczyły wykonania
kontrakt na poszczególnych oddziałach szpi
talnych. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że w
oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, gi
nekologicznym, położniczym, pomocy doraź
nej. ratunkowym i neonatologicznym nie ma
większych zagrożeń w zakresie możliwości
przekroczenia kontraktu. Natomiast na oddzia
łach: pediatrii i intensywnej terapii są przekro
czone 50% progi wykonania. Czy z tego tytułu
istnieje dla naszych pacjentów zagrożenie, że
na tych oddziałach nie otrzymają pomocy?
Beata Czempiel zapewniła, że pacjentom
nic nie grozi. Na Oddziale Intensywnej Terapii
sprawa jest bezdyskusyjna - wszyscy pacjenci
będą przyjmowani, niezależnie od tego czy będą
nadwykonania, czy nie. Natomiast na oddziale
pediatrii nie są prowadzone - jak w przypadku
OIOM-u procedury ratujące życie, ale dotyczy
on leczenia dzieci, a więc grupy newralgicznej,
a zatem dzieci również będą przyjmowane w
zależności od potrzeb. Niemniej w przypadku
tego oddziału występuje sezonowość, czyli w
okresie wakacyjnym mamy zdecydowanie mniej
przyjęć, a w czasie jesienno-zimowym mamy ich
najwięcej. Problemem jest to, czy NFZ zapłaci
za nadwykonania.
Starosta Józef Swaczyna - w ostatnim
Konwencie Starostów uczestniczył Prezes Od
działu Opolskiego NFZ, który poinformował,
że może zdarzyć się tak, że w tym roku nie zo
staną zapłacone nadwykonania. Póki co nasz
szpital nie ma ich za wiele. Istnieje jednak szan
sa. że w przyszłym roku nasz kontrakt ulegnie
zwiększeniu o 8-10%. Zostaną również prze
analizowane .jednorodne grupy pacjentów" NFZ wie bowiem, że pewne oddziały są niedoszacowane. Podobnie w tym roku w gorszej sy
tuacji znajduje się pod względem finansowym
nasze ratownictwo medyczne - wygraliśmy
konkurs na świadczenie usług z tego zakresu.
Nasz szpital na tle innych lecznic w wojewódz
twie w zakresie zadłużenia, znajduje się w dość
dobrej kondycji finansowej. Są jednostki za
dłużone na kilkaset tysięcy, a nawet kilka mi
lionów zł. Sytuacja finansowa w lipcu i sierp
niu daje powody do niepokoju, ale cierpliwie
poczekamy do końca roku, albowiem na pew
nych oddziałach - jak już wspomniała pani
Dyrektor - występuje sezonowość.
Tematem, który' zdominował sesję, była
informacja o stanie realizacji zadań oświato
wych Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny
2010/2011, czyli debata oświatowa.
Szczegółowe dane przygotowane przez
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzel
cach Op. przedstawił i omówił wicestarosta
Waldemar Gaida.
Piotr Szuba, Przewodniczący Komisji

Edukacji stwierdził, że
przedstawiony materiał
należy rozpatrywać na 2
płaszczyznach: informa
cyjnej (co zostało osią
gnięte w poprzednim
roku szkolnym, wydat
ki na edukację, z czego
2,3 min zł na inwestycje,
sytuacja finansowa na
uczycieli w powiecie,
wyniki naboru, sukcesy
edukacyjne uczniów i
nauczycieli powiatu,
projekty edukacyjne
oraz współpraca mię
dzynarodowa) i sytuacji
demograficznej, czego
efektem jest zmniejsza
jąca się liczby uczniów
w szkołach. Z wykre
sów zawartych w pre
zentacji wynika, że w
roku 2012 jest największa różnica między ilo
ścią absolwentów gimnazjum a naborem w
szkołach ponadgimnazjalnych. Co należy zro
bić? Odpowiedzi udzielił już wicestarosta i nieulega wątpliwości, że szkoły muszą być bar
dziej kreatywne. Komisja Edukacji dostrzega
ten problem - zdajemy sobie sprawę z tego, że
stoimy przed tematem, jakim jest restrukturyza
cja sieci placówek oświatowych. Pod pojęciem
„kreatywne" w przypadku naszego powiatu
kryje się wykorzystanie świetnej bazy eduka
cyjnej, sportowej, kadry pedagogicznej. Te
czynniki winny być atutem, by młodzież uczy
ła się w naszych szkołach. Dotyczy to również
projektów autorskich. Czynnikiem działającym
na naszą niekorzyść jest bliskość miast akade
mickich: Opole. Kędzierzyn-Koźle. Wskaźnik
zdawalności matur w naśzych szkołach jest
świetny - wynosi 95,5%, dzięki czemu jeste
śmy na 1. miejscu w województwie.
Radny Jan Bogusz zauważył, że efekty pracy
udaje się zauważyć na co dzień, w sferze spo
łecznej, dydaktycznej, a szczególnie wychowa
nia patriotycznego. Widać to nie tylko w udziale
delegacji, pochodów sztandarowych w obcho
dach i uroczystościach państwowych takich
jak: 11 Listopada, 3 Maja, Dnia Kombatanta,
ale też w poczuciu dumy z przynależności
uczniów do danej szkoły. W ostatnim czasie jest
coraz częśćiej spotykane: „moja szkoła", „mój
nauczyciel”, „moje miasto". W związku z tym
rodzi się pytanie: czy nie należałoby się zasta
nowić nad przywróceniem do szkół mundurków
szkolnych, jąko symbol utożsamienia ucznia z
daną szkołą1?
Ryszard Pagacz. dyrektor Liceum Ogól
nokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem: Chciałbym podziękować w imieniu własnym, a
przede wszystkim nauczycieli za dostrzeganie
problemów oświaty i zwiększenie dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli. Chciałbym
zasygnalizować, że w najbliższym czasie poja
wi się nowa konkurencja, szczególnie dla lice
ów. Artykuły prasowe nt. poczynań uczelni
wyższych powodują, że tylko Czekać, a przy
każdej uczelni wyższej powstanie liceum. To
będzie ogromna konkurencja. Oczywiście mo
tywacja jest wzniosła - wiadomo - chodzi o
poziom. Ale wgłębiając się to jak zwykle cho
dzi o pieniądze. Po prostu - jest coraz mniej
studentów, więc czymś trzeba zapełnić tę lukę.
W moim przekonaniu, niezwykłe w tegorocz
nej maturze w liceach było to. że powiat strze
lecki w całym Okręgu Dolnośląskim zajął pierw
sze miejsce. Ale nie tylko -jest na 2. miejscu na
całym Południu, zaczynając od Zgorzelca, koń
cząc na Hrubieszowie. Zastanowiło mnie - w
takim razie na jakim miejscu w Polsce znaleźli
śmy się? Niestety, nie wszystkie Okręgi podają
wyniki w rozbiciu na powiaty. Ale np. w du
żym Okręgu Gdańskim wyprzedził nas tylko
powiat chełmiński. Czyli, de facto jesteśmy na
3. miejscu. Stawiam tezę, że znajdujemy się w
pierwszej szóstce powiatów w Polsce. Być może
tego wyniku nie da się już powtórzyć, dlatego
ja osobiście bardzo żałuję, że to nie zostało
uwypuklone w prasie. A wręcz przeciwnie Gazeta Wyborcza napisała, że najlepiej zdano
w liceach w Opolu. Nauczyciele prosili mnie
również o poruszenie jeszcze jednej kwestii.
My patrzymy na szkoły przez pryzmat osiągnięć.
Ale na osiągnięcia pracują nie tylko nauczy
ciele - musi być też ta druga strona. Zauważal
ne jest to, że im więcej jest zajęć darmowych dla
uczniów, tym trudniej jest ich pozyskać. Wręcz
coraz więcej jest rzeczy, które przeszkadzają
uczniom w udziale w tych zajęciach (uroczy
stości rodzinne, itp.). Nauczyciele skarżą się na
to. Aby osiągnąć wysokie wyniki maturalne,
nauczyciele prowadzą wiele darmowych zajęć,
a mimo to frekwencja uczniów jest bardzo ni
ska. To niepokoi.
Starosta Józef Swaczyna - po przeczyta
niu artykułu w „Gazecie Wyborczej" poprosi
łem jego autora o sprostowanie tych informacji.
Redaktor był wręcz zdziwiony faktem, że po
wiat strzelecki miał taki wynik. Ale niestety sprostowanie nie ukazało się.
Wicestarosta Waldemar Gaida - prezen
tacja miała na celu to, by wszyscy współtwo
rzący system oświaty: radni, rodzice, nauczy
ciele, dyrektorzy, wszystkie grupy społeczne
związane z daną szkołą, mieli świadomość, że
wszystkie samorządy często stają przed dyle
matem: co dalej? Zmniejsza się liczba uczniów,
w związku z tym część nauczycieli nie będzie
miała pracy. Jeśli nie ma tylu uczniów - po co
tyle szkół? W dużych miastach wielu nauczy
cieli odsyłanych jest w stan spoczynku. My
chcąc temu zapobiec, jesteśmy w trakcie przy
gotowania pewnych zmian w strukturze sieci.
One nie do końca wszystkich zadowolą, ale

Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością i zaszczytem informujemy, że wspaniałe, okrągłe
rocznice 90 urodzin obchodziło w ostatnich dniach aż czworo mieszkańców nasze
go powiatu! Piąty skończył 98 lat! Tylu szacownych Jubilatów w naszym gronie to
wspaniały i wielokrotny powód do radości, najlepszych życzeń i gratulacji.
Wśród urodzinowych gości znaleźli się także przedstawiciele Zarządu Powiatu
Strzeleckiego - starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida. oczywiście
z życzeniami, listem gratulacyjnym i koszem słodkości. Nie mogło przecież za
braknąć choćby tak symolicznych prezentów w Dniu Urodzin.

Do serdecznych słów, przekazywanych przez krewnych, bliskich i znajomych
dołączamy również swoje życzenia: wielu kolejnych lat w jak najlepszym zdrowiu
i pogodzie ducha, bez trosk. Ad multos annos!

chcemy zminimalizować straty, tzw. lokacyjne
związane z funkcjonowaniem danego typu
kształcenia. Czy rodzice, nauczyciele, ucznio
wie zrozumiejąto? Może tak, może nie. Równie
dobrze, do końca kadencji ta Rada może nie robić
nic. I też się zmieścimy w wartości subwencji,
ale przy mocnym ograniczeniu wydatków. Ale
co. gdy przyjdzie nagle krach, braknie np. 0,5
min zł i powstanie pytanie: co dalej? Chcemy
to przeprowadzić stopniowo, myślę z dużą dozą
optymizmu na przyszłość, a co najważniejsze z zachowaniem pewnych tradycji szkolnych,
które powinny być zachowane. Czy państwo
będziecie to akceptować, czy nie? - zabieracie
materiał do domów, warto już teraz to przemy
śleć, na spokojnie, rozważnie z wyprzedzeniem.
Wszystko po to, by nie było gorzej, a w per
spektywie następnych lat oświata powiatowa
była na dobrym poziomie, być może z nowymi
kierunkami kształcenia. To jest możliwe, szcze
gólnie gdy patrzymy jak zmieniała się oferta
kształcenia zawodowego, praktycznego na
przestrzeni ostatnich lat. O tego typu sprawach
należy myśleć z wyprzedzeniem, o co dziś ape
luję. Radni winni pamiętać, że dokonanie pew
nych zmian jest niezbędne. Zrobimy wszystko,
by zmiany te przebiegły najłagodniej i dla
uczniów i dla nauczycieli jak i dla całej struk
tury kształcenia w powiecie.
Radny Janusz Żyłka - jako rodzic chciał
bym paradoksalnie powiędzieć: jest świetnie,
a jest tak źle. Pan wicestarosta w swej prezen
tacji zwrócił uwagę na to, że jedna ze szkół od
rzuciła alternatywną propozycję rozszerzenia
oferty kształcenia o nowy kierunek. Trudno
będzie się bronić przed pomysłami, które w
dziedzinie kształcenia i programu nic nie zmie
niają, a jednak przyciągają „opakowaniem" jak to określił wicestarosta w jednej ze swych
wypowiedzi. Możemy się bronić właśnie tym
„opakowaniem” - czyli nową ofertą edukacyjną,
co jest istotne w obecnie bardzo konkurencyj
nej sytuacji na rynku edukacyjnym. Patrząc na
wyniki maturalne, jako rodzic chciałbym po
dziękować nauczycielom, rodzicom za trud w
naszą przyszłość, czyli w nasze dzieci. Wyniki
są obrazem tego, że ta praca jest wykonywana w
sposób bardzo dobry, za co w imieniu rodziców
bardzo dziękuję.
Beata Mańka-Kulik. Przewodnicząca Ko
misji Edukacji Rady Miejskiej w Zawadzkiem
- przedstawione informacje podczas debaty są
bardzo cenne, interesujące. Oferta edukacyjna
w powiecie strzeleckim dla naszych dzieci jest
bardzo dobra. Poziom nauczania w naszych
szkołach jest bardzo wysoki. Ale wydaje się,
że mało osób wie, na jak wysokim poziomie jest
zdawalność egzaminu maturalnego, kształcenie
w naszych szkołach. Dlatego uważam, że po
trzebne jest to dobre „opakowanie". Ofertę mamy
może nawet lepszą od innych, dlatego tak waż
ny jest marketing w jej rozpropagowaniu.
Istotną rolę odgrywa także współpraca w tym
zakresie z radami poszczególnych gmin. Mamy
się czym chwalić i dlatego powinniśmy pod
kreślać na każdym kroku nasze atuty. Ale wszy
scy musimy się zastanowić właśnie nad tym
„opakowaniem".
W dalszej części Rada podjęła następują
ce uchwały:
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/l 1
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
26.01.2011 r. w sprawie: uchwalenia Re
gulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Op.;
w sprawie zasad zbywania, wydzierżawia
nia, oddania w najem, użytkowanie lub
użyczenie aktywów trwałych Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkie
go w Strzelcach Op.
w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powia
towego im. Prałat;a J. Glowatzkiego “w
Strzelcach Op.:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Rady Społecznej Szpitala Powiatowego
“im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Op.;
zmieniającą Uchwałę Nr V/61/l 1 Rady Po
wiatu Strzeleckiego z dnia 23.02.2011 r.
“w sprawie zaopiniowania planu finan
sowego i inwestycyjnego na rok 2011
spzoz, dla którego organem założycielskim
jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powia
towego im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Op.:
w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie pojazdu usu
niętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usu
nięcia pojazdu:

dok. na str. 3

98 urodziny obchodził Józef Kurka, mieszkaniec Barutu

21 września 90 urodziny świętował Jerzy Maciejczyk z Dziewkowic

Swój Jubileusz 90-lecia siostra Jadwiga Doits świętowała H’ Leśnicy 26 września

90 lat Albert Sładek DPS Szymiszów 4.10.2011

Tłumy na dożynkach

----- --------------- ----------- -------„Najlepszym wycho wa wcąjest ten,
który ucząc, potrafi tchnąć
•
1
•
*
przyjemność w dusze uczniów .

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty

życzymy twórczych pomysłów w pracy z młodzieżą
oraz wszystkiego co daje poczucie satysfakcji zawodowej.

W podziękowaniu za Wasz trud, doceniany zazwyczaj przez uczniów dopiero po latach,
kiedy odnajdą już własną drogę, życzymy dużo wytrwałości, sukcesów

i mimo wszystko - uśmiechu każdego dnia.
Wicestarosta Strzelecki
WaldemarGaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
J

\______________
■

Nowe odbiory

w Centawie
[j 3 października nastąpił oficjalny
odbiór inwestycji, pn. „Przebudowa i
rozbudowa ciągu komunikacyjnego pół
nocnego obejścia i komunikacji gospo
darczej miasta Strzelce Opolskie - Etap
IV - Droga 1807 O, ul. I-go Maja od
ronda przy ul. Cementowej do granicy
miasta Strzelce Opolskie”, o czym pi
saliśmy już szerzej tuż po odbiorze tech
nicznym.
1 Przypomnijmy: na długości ponad
1,6 km ulica 1 Maja została zmoderni
zowana, razem z zatoczkami autobuso
wymi, wzmocniono jej podbudowę i uło
żono odporną na ścieranie jezdnię oraz
wybudowano pobocza.
•• Wartość inwestycji to 2.229.604,30
zl, w tym wartość dofinansowania
.746.581,91 zł.

Pierwszy weekend października to dwa dni
świetnej zabawy - pierwszy organizowała Gmi
na Strzelce Opolskie, drugi - Powiat Strzelecki.
W sobotę I października, odbyły się w Strzel
cach doroczne Dożynki Gminne oraz Pożegna
nie Lata. Impreza rozpoczęła się mszą dzięk
czynną za plony, po której korowód, w którym
uczestniczyło aż 21 koron oraz wielu gości,
podążył do parku miejskiego. Korony, które są
symbolem plonów i pracy rolników stanęły w
centralnym miejscu, tak aby każdy mógł je po
dziwiać. Starostowie: Dorota Kałuża i Stanisław
Chuchla przekazali na ręce Burmistrza Tadeusza
Goca, tegorocznego gospodarza dożynek, chleb,
który później podzielony został pomiędzy
wszystkich zgromadzonych.
Dożynki gminne były również okazją do
wręczenia wielu nagród m.in. ogłoszono wyni
ki gminnego konkursu „Na najładniejszą po
sesję Gminy Strzelce Opolskie”:
I miejsce - posesji Pauliny i Klaudiusza Zimoń
- Szymiszów
II miejsce - posesji Gerdy i Zygfryda Szendzielorz - Błotnica Strzelecka
III miejsce - posesji Ewy i Rudolfa Zimon - Su
cha
Wyróżnienia komisja przyznała:
posesji Marii i Bernarda Sowa położonej
w Strzelcach Opolskich
posesji Krystyny i Rudolfa Kroker poło
żonej w Rozmierce

W kategorii „Najładniejsza zagroda wiej
ska gospodarstwa rolnego” komisja przyznała
wyróżnienia:
zagrodzie Magdaleny i Konrada Polok po
łożonej w Błotnicy Strzeleckiej
zagrodzie Janiny i Joachima Goiła położo
nej w Osieku
Burmistrz uhonorował również Ewę Glik,
która zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Kon
kursie Plastycznym dla dzieci „Bezpiecznie na
wsi”. Pamiątkowe grawertony z gratulacjami
otrzymali także laureaci Wojewódzkiego Kon
kursu „Piękna Wieś Opolska 2011”: Państwo
Beata i Antoni Nocon z Rozmierzy zdobywcy I
miejsca w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”
oraz sołectwu Kadłub Wieś za zdobycie wyróż
nienia w kategorii „Najlepszy projekt odnowy
wsi”.
Program artystyczny rozpoczął występ ze
społu „Suskie Skowronki”, które rozbawił i
włączył do wspólnej zabawy publiczność. .
Na zakończenie uroczystości dożynko
wych swoją wiedzą i umiejętnościami popisały
się sołectwa. W „Pojedynku Sołectw” udział
wzięły: Mokre Łany. Warmątowice. Dziewkowice. Osiek. Kadłub Wieś. Sołectwa walczyły o
cenne nagrody oraz tytuł Super Sołectwa . Po
ciężkich bojach oraz wspaniałej zabawie upra
gniony tytuł oraz główną nagrodę, którą był cy
frowy aparat fotograficzny na potrzeby sołectwa,
zdobyły Warmątowice.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Gogolińska 2a
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl, www.pup-strzelce.p

I w Strzelcach Opolskich
H W ostatnim dniu września oficjal
nie przekazano do użytku inwestycję pn.
„Rozbudowa z przebudową wraz z bu
dową chodnika i odwodnienia drogi po
wiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa
Etap II odcinek 2.
■
- Jej wartość to 1.910.583,65 zł, ale
ze było to zadanie realizowane w ra
mach Narodowego Programu Przebudo
wy Dróg Lokalnych 2008 -2011” udało
się uzyskać dofinansowanie w wysoko
ści 783.885,00 zł.
| Jezdnia została poszerzona, jej pod
łoże i nawierzchnia - wzmocnione, po1 dobnie jak pobocza; wybudowano rów
nież kanalizację deszczową i odwodnie
nie; na odcinku ponad 0,5 km został
lżony chodnik.

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie

BETONOM1ESZARKI
OPERATOR KRUSZARKI
SPRZEDAWCA-SERWISANT

K - KOZIELSKI

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

zawodowe-mechanik.

- uprawnienia operatora kruszarki
- obsługa stron internetowych
(budowa);

- doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku;

- dobra znajomość j. angielskiego
OPERATOR WÓZKA

OLSZOWA

WIDŁOWEGO

- wykształcenie zawodowe,
gotowość do zdobycia

uprawnień na wózki widłowe .
WOJ.OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe;
- upr. na wózki widłowe:

DOBRODZIEŃ

- wykształcenie zawodowe

ŚLUSARZ - SPAWACZ

STRZELCE OP.

- min. 2 lata doświadczenia
- umiejętność rysunku techn.
-„doświadczenia

SPEDYTOR

STRZELCE OP.

- wykształcenie min. średnie;

KIEROWCA

- prawo jazdy kat. ę+B
TAPICER

Zanim powstanie
nowa Rada
I W terminie 14 dni od ukazania się
w Dzienniku Urzędowym Województwa
opolskiego ogłoszenia Starosty StrzeIkiego „w sprawie możliwości zgłasza
ją kandydatów do Powiatowej Społecz
nej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawych’’“ organizacje pozarządowe, funacje oraz jednostki samorządu terytoalnego działające na terenie naszego
owiatu mogą zgłaszać swoich kandy
cia datów do tej Rady na kadencję 2011ika 015.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Usta
ny skład Rady wynosi 5 osób.
Do zakresu działań Powiatowej Spoej Rady do spraw Osób Niepełnownych należy:
| inspirowanie przedsięwzięć zmie
rzających do:
a) integracji zawodowej i społecz
nej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełno
sprawnych;
opiniowanie projektów powiato
wych programów działań na rzecz
j osób niepełnosprawnych,
ocena realizacji programów,
opiniowanie projektów uchwał i pro-

gramów przyjmowanych przez radę
powiatu pod kątem ich skutków dla
niepełnosprawnych.
Główne tematy podejmowane przez
Radę w tej kadencji dotyczyły między
innymi:
Opiniowania uchwał Rady Powiatu dot.
podziału środków PFRON.
Opiniowania projektów uchwał Rady
Powiatu oraz przedstawienia stanowiska
Rady w sprawach dot. osób niepełno
sprawnych.
Współpracy i wymiany informacji z in
stytucjami i placówkami, zajmującymi
się działaniami na rzecz osób niepełno
sprawnych:
*
Powiatowym Centrum Pomocy Ro
dzinie w Strzelcach Opolskich
*
Powiatowym Urzędem Pracy w
Strzelcach Opolskich,
*
Opolskim Oddziałem PFRON

Ogłoszenie ukaże się w październi
ku na stronie internetowej Dziennika
Urzędowego Województwa Opolskiego
http://duwo.opole.uw.gov.pl
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Sesja....

lub średnie;

dok. ze str. 2
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego;
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu
dżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2011:
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej gminie
Leśnica:
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej Powia
towi Brzeskiemu:
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
konkursowego „NOWA JAKOŚĆ II - do
skonalenie usług rynku pracy” nr Umowy
POKL.06.01.02-16-013/11 -00 współfi
nansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Działa
nie 6.1. Poddziałanie 6.1.2 realizowanego
przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach
Opolskich;
w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:
„Uczeń szkoły zawodowej powiatu strze
leckiego atrakcyjny na rynku pracy”;
w sprawie zmiany uchwały Nr 111/35/10
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29
grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
tematyki i terminów sesji Rady Powiatu
Strzeleckiego na rok 2011;
zmieniającą uchwałę Nr 111/42/10 Rady Po
wiatu Strzeleckiego z dnia 29.12.2010 r. w
sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na
rok 2011.
Podczas kolejnej sesji, zaplanowanej na 26
października Rada wysłucha informacji Woje
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o
stanie środowiska na obszarze województwa.

- obsługa komputera;
- doświadczenie mile widziane;
- mile widziana znajomość
j. niemieckiego lub angielskiego

KONSULTANT

STRZELCE OP.

DS.OBSŁUGI KLIENTA

- wykształcenie min. średnie.
- dobra dykcja,
- znajomość komputera.
- dyspozycyjność.

PRZEDSTAWICIEL

SZYMISZÓW

HANDLOWY

- komunikatywność
- wykształcenie min. średnie.
- prawo jazdy kat.B,
- min. rok stażu pracy

POMOC KUCHENNA

STRZELCE OP.

- umiejętność gotowania,
sporządzania posiłków,
- doświadczenie mile widziane

SPRZEDAWCA

ZAWADZKIE

- KELNER

- komunikatywność;

- punktualność

PRACOWNIK WARSZTATU

STRZELCE OP.

KIEROWCA-SPRZEDAWCA

ZAWADZKIE

- wykszt. zawodowe kierunkowe;
- doświadczenie min. rok
- wykształcenie średnie;
- prawo jazdy kat. C;

KIEROWCA KAT. C+E
(PRZEWÓZ WĘGLA)

TRASY KRAJOWE

KIEROWCA KAT. C+E

TRASY
MIĘDZYNARODOWE

- uprawnienia ADR
- kurs na przewóz rzeczy

- PRAWO JAZDY KAT. C+E

Wyróżnienie dla uczennic
z LO w Zawadzkiem

Tradycyjnie szkoła nasza wzięła
udział w Konkursie Historycznym „Hi
storia Bliska". Była to już XV edycja
zawodów organizowanych przez Ośro
dek „Karta”. Szkoła wzięła w nim udział
po raz dziewiąty. Przesłaliśmy dwie pra
ce konkursowe, z których jedna zosta
ła wyróżniona. Była to praca „Ziaren
ko życia w chaosie wojny” Darii La
skowskiej, Mileny Kołodziej i Marty
Bury. Jest to fascynująca historia jed
nej z mieszkanek Zawadzkiego, urodzo
nej przez polska robotnice przymusową
w Niemczech. Dzieje dziecka, któremu

odebrano naturalną matkę, spędzające
go najmłodsze lata w sierocińcach. Jed
nocześnie jest to historia z ciepłym hap
py endem - o ludzkiej dobroci, o umie
jętności przełamania wojennej traumy
przez całe społeczeństwo, zdolne do
zaopiekowania się polską sierotą z Nie
miec. O pięknych uczuciach i o poszu
kiwaniu prawdy o sobie przez dojrzałą
kobietę i..., o jej odnalezieniu! Zaginio
na matka i utracone dziecko spotkały
się! I jest to opowieść o życiowym suk
cesie dziecka, które u progu życia miało
małe szanse na spełnienie. Co ciekawe i
druga, nienagrodzona praca (napisana
bardzo dobrze), opowiadała historię w
tym samym duchu, równie, choć ina
czej dramatyczną, ale też o przełama
niu wojennego fatum.
Nagrodzone
dziewczyny wzięły udział w zwyczajo
wej już, uroczystej gali laureatów w Sali
Złotej Zamku Królewskiego w Warsza
wie. Dodatkową nagrodą jest udział w
młodzieżowym seminarium polsko rosyjskim organizowanym w dniach 8 14 października. Spotkanie polskich
laureatów „Historii Bliskiej” i konkursu
rosyjskiego organizowanego przez sto
warzyszenie „Memoriał”, poświęcone
będzie trudnym tematom w stosunkach
Polski i Rosji. Sprawozdanie z wyników
warsztatów zamieścimy po powrocie
naszych uczestników ze stolicy.
Arkadiusz Baron

r

Święto Chleba
W niedzielę. 2 października, pogo
da była jak marzenie. Całe rodziny przy
szły do strzeleckiego parku - i dobrze,
bo każdy mógł tam znaleźć coś dla sie
bie. Dzieciaki wręcz nie wychodziły z
zakątka, w którym tak wiele się działo.
Mogły pooglądać z bliska, jak wyglądała
kiedyś chłopska zagroda, pojeździć na
kucyku, podmuchać w miech kowalski,
by kowal mógł uformować gwoździe.
Przy wikliniarzu przyglądały się, jak ple
cie się koszyki. U garncarza mogły wy
konać swój pierwszy gliniany wazon/

dzbanek/garnuszek. Inna rzecz, że po
tem to najczęściej tatusiowie chodzili z
dziełami swoich pociech, starając się je
chronić przed rozbiciem, bo dzieci miały
co innego do zrobienia! Cała platforma
gier i zabaw dostarczała tak wielu atrak
cji, że rodzicom trudno było się wy
rwać, by obejrzeć wszystko, co Powiat
Strzelecki przygotował na ten dzień. I
kiedy już-już wydawało się, że jednak
zdołają dzieci oderwać od malowania
buziek, od rzutów piłeczką (do wytłaczanki po jajkach)._to już trzeba było

spróbować, czy na szczudłach da się tak
łatwo chodzić, jak to się wydaje, czy
jest to może sztuka dużo trudniejsza.
Ale oto w pobliżu już pojawiali się ko
lejni wolontariusze, zapraszając do za
baw według swojego pomysłu, albo klow
ni wydmuchując tysiące małych banieczek z mydlin, zachęcali, by przyjrzeć
się z bliska, jak robi się bańki-kolosy.
A gdy jednak dorosłym udało się wy
ciągnąć dzieci w parkowe alejki, to tam
też działo się wiele.

Ile pracuje nauczyciel?
dok. ze str. 1
nia, mogę pokusić się o pewne porów
nania. Faktem jest, że wracałem z pra
cy zmęczony po 8 czy 10 godzinach,
ale miałem czas wolny, jako nauczyciel
go nie posiadam. Częstokroć powrót do
domu to przyjście do drugiej roboty. Nie
zdarzyło mi się, abym ze szkołą rozsta
wał się w tygodniu wcześniej (wraz z
tym, co muszę zrobić w domu i odlicza-

jąc czas na różne czynności ) jak przed
godziną 20.
A na koniec uwaga: ktoś, kto wy
ciąga z kontekstu kilka zdań ,by udo
wodnić swoją jedynie słuszną tezę, nie
zasługuje na komentarz. Ktoś, kto nie
umie liczyć, nie powinien nic pisać ra
portów.
Dariusz Szczypura
historyk

Na praktyce we włoskiej kuchni

*

Zazwyczaj, gdy widzę komentarze
o czasie pracy nauczyciela, pierwsze co
przychodzi mi do głowy to to, że ludzie
wypowiadają się o rzeczach, o których
nie mają pojęcia. Artykuł Gazety Praw
nej odnosi się do raportu OECD, w któ
rym w rozdziale D4 porównano obo
wiązkowy czas pracy dydaktycznej w
poszczególnych krajach.
Niestety dziennikarze nie grzeszyli
rzetelnością. Nie napisali, że to ze
stawienie zapisów prawnych w po
szczególnych krajach, tylko skonstato
wali, że nauczyciele w Polsce pracują
najmniej... Ot, banda leniuchów.
W kwestii zapisów prawnych nie ma
nic odkrywczego - pensum mamy 18
godzin tygodniowo (metodologia bada
nia OECD uwzględnia jedynie godziny
przepracowywane z zespołem klaso
wym. a nie z indywidualnymi uczniami,
więc tzw. „godziny karciane” nie mogą
być brane pod uwagę), co rocznie daje
tyle ile podała gazeta. Dużo ciekawsze
byłoby porównanie średniego realnego
tygodniowego czasu pracy z uczniami
(akurat w moim przypadku dałoby to
wynik powyżej średniej OECD jak i UE).

Tu pojawia się pewna „nieuczciwość”
wspomnianego raportu - z jednej stro
ny podaje się minimalny czas pracy, ale
przyrównany on zostaje już do średniej
płacy.
Wracając do artykułu. W jednym z
akapitów autor artykułu dowodzi, że
fakt przypadania w szkołach podstawo
wych 10 uczniów na 1 nauczyciela wy
nika z 18-godzinnego pensum. Ciekawa
to teoria, ale na bakier z logiką. Gdyby
to wynikało z pensum, to takie klasy
mielibyśmy na wszystkich szczeblach
edukacji. Po prostu szkoły podstawowe
są utrzymywane, pomimo małej ilości
uczniów na danym terenie, chociażby
ze względu na protesty rodziców, któ
rzy chcą szkoły dla swoich dzieci w po
bliżu domu bez konieczności dojeżdża
nia.
Choć uważam artykuł za tendencyj
ny, to muszę zgodzić się z tym, że pra
wo związane z oświatą nie jest najlepsze
i wymaga zmian, ale raczej myślę o in
nych zmianach niż autor... tyle, że to
już zupełnie inna historia.
Paweł Pagacz
informatyk

Dnia 13.09.2011 nauczyciel przed
miotów gastronomicznych Małgorzata
Tacica z Zespołu Szkół Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich wyjechała,
wraz z innymi nauczycielami z całej
Polski, na dwutygodniową praktykę za
wodową do miejscowości Serramazino w
północnych Włoszech. Praktyka odby
wała się w szkole gastronomicznej, któ
ra posiadała własną restaurację i hotel
gdzie obsługiwała gości młodzież tejże
szkoły. Była to szkoła prywatna, finan
sowana z trzech źródeł niepaństwowych,
na poziomie naszej szkoły zawodowej.
Nasza grupa liczyła 15 osób — 11 kucha
rzy i 4 kelnerów. Zespół kucharzy przy
gotowywał potrawy typowe dla tego re
gionu Włoch, poznawał charaktery
styczne produkty i sposób ułożenia po
trawy na talerzu. Kelnerzy poznawali
różne sposoby obsługi gościa w restaura
cji - bardzo różniący się od naszego pol
skiego. Odbywaliśmy również spotkania
z somelierem, który zapoznał nas z
wszystkimi winami włoskimi charakte
rystycznymi dla tego regionu, sposobem
ich serwowania, doborem odpowiednich
win do potraw oraz produkcją wina. Spo
tkanie z barmanem zaowocowała znajo
mością wykonania niektórych koktaj

lów alkoholowych znajdujących się na
liście międzynarodowej. Barista nauczył
nas parzenia ulubionych kaw Włochów
w ekspresie. Obsługiwaliśmy, również,
uroczystą kolację w formie bankietu dla
300 osób z okazji 30-lecia fundacji w
ramach ćwiczeń praktycznych. Zwie
dzaliśmy rodzinną restaurację, prowa
dzoną przez małżeństwo Muzzarelli.
Tam również zobaczyliśmy produkcję

octu balsamicznego oraz wina. Na po
żegnanie nasza grupa przygotowała
„Wieczór Polski” podając na kolację
charakterystyczne potrawy polskie:
gołąbki, rosół z makaronem, kaczkę
pieczoną z jabłkami, i ciasto torcik Cho
pinowski. Szkoła umożliwiła nam zwie
dzenia kilku miast: Bolonii, Modeny i
Maranello.
Małgorzata Tacica

po raz drugi
Jak Święto Chleba - to trzeba było
najpierw spróbować przepysznych świe
żutkich kawałeczków, by móc zdecy
dować się. czy bardziej naszym kubkom
smakowym odpowiada żytni chleb przy
gotowany przez piekarnię Edyty i Pawła
Grabowskich z Otmic, czy może ten
wielóziarnisty z 7 zbóż upieczony przez
piekarnię Bernarda Kały z Suchej, albo
ten gryczany z piekarni Ewy Winnik
ze Strzelec Opolskich.
Mieszkańcy powiatu w głosowaniu

O kursach PKS

przyznali pierwszeństwo właśnie chle
bowi z mąki gryczanej, a spośród wszyst
kich głosujących (a było ich ponad
1000!) szczęście w losowaniu uśmiech
nęło się do Arkadiusza Domereckiego z
Suchodańca (nagroda - toster).
Zanim rozstrzygnięto konkurs na
najsmaczniejszy chleb powiatu, można
było też skosztować śląskiego kołocza
na stoisku przygotowanym przez Kon
sorcjum Producentów Kołocza Śląskie
go. reprezentowane przez trzech cu

kierników z naszego powiatu - pana
Schlenzaga z Jemielnicy, Edyty i Pawła
Grabowskich i pana Izydorczyka ze
Strzelec Opolskich. Dodatkowo było to
świetną okazją aby zobaczyć, jak się go
przygotowuje, o czym ze swadą opo
wiadał Remigiusz Rączka, prowadzący
programy kulinarne w TV Silesia.
A wcześniej jeszcze można było z bli
ska pooglądać kunszt tych, którzy
przygotowali na swoje żniwnioki - socd. na str. 8

4 października w starostwie z
inicjatywy starosty strzeleckiego
doszło do spotkania z burmistrza
mi i wójtami gmin z terenu nasze
go powiatu (brakowało tylko bur
mistrza Kolonowskiego). Debato
wano ponad 2,5 godziny. A było o
czym.
Główne tematy to aktualna sytu
acja na rynku przewozów pasażerskich
w naszym powiecie oraz publiczny
transport zbiorowy w świetle nowej
ustawy o transporcie zbiorowym. Jed
nak prawdziwym wstępem do spotka
nia były propozycje zgłoszone przez
zarząd PKS ograniczenia ilości kursów
w poszczególnych gminach, o czym
pisaliśmy przed dwoma tygodniami.
Propozycje PKS spotkały się z dez
aprobatą i protestami mieszkańców
miejscowości: Sżymiszów-Osiedle, Ko
lonowskie, Zimna Wódka, Jaryszów,
Błotnica Strzelecka, Warmątowice,
Centawa. Z drugiej jednak strony trze
ba wziąć pod uwagę fakt, że na niektó
rych trasach (.np. trasa Strzelce-Ujazd
p. Jaryszów) wpływ z biletów z 1 km
wynosi 4 grosze (!), podczas gdy pod
stawowy koszt jednego kilometra wy
nosi... 1.70 zł. Faktem jest, że to naj
drastyczniejszy przykład, ale nieren
townych kursów jest dużo. Dlatego też
podczas spotkania starosta wprost
stwierdził, że w imię dobrze pojętego
interesu mieszkańców współpraca sa

morządów powinna zmierzać do roz
wiązania tego problemu.
Wszyscy obecni na spotkaniu zgo
dzili się: trzeba uratować tyle połączeń,
ile się da, jednak nierealne jest - przy
obecnej relacji wpływów i kosztów utrzymanie wszystkich kursów.
Burmistrzowie i wójtowie przyznali,
że sprawa pomocy finansowej dla spół
ki prawa handlowego, jaką jest PKS nie
jest niemożliwa, choć - jak wniosko
wał burmistrz Zawadzkiego Mieczysław
Orgacki - potrzebne byłoby wskazanie
podstawy organizacyjno-prawnej, dzię
ki której rady gmin będą mogły zade
cydować, czy z gminnych kas można
wyasygnować środki dla spółki trans
portu publicznego.
Ze swej strony prezes PKS Alek
sander Patoła zadeklarował, że udzieli
burmistrzom wszystkich niezbędnych
informacji o spółce, z zastrzeżeniem
jednak, że niektóre z nich mają cha
rakter niejawny, w związku z czym nie
mogą być udostępniane szerzej.
Propozycja starosty, by powołać
specjalny zespół - z przedstawicielami
wszystkich gmin i PKS - do opracowa
nia planu transportowego na terenie
powiatu (wyprzedzając ustawę - ta ma
obowiązywać od 2017 r.), gmin oraz
określenia poziomu dofinansowania
nierentownych kursów.
Istotna uwaga dla pasażerów: zmian
w kursowaniu autobusów PKS w naszym
powiecie na razie, nie będzie.

Festyn integracyjny w Leśnicy

Diabetycy na wycieczce
Zarząd Koła Polskiego Stowarzy
szenia Diabetyków w Strzelcach Opol
skich zorganizował dla swoich człon
ków oraz ich rodzin w dniu
24.09.20lir. wycieczkę rowerową do
Centawy. Trasa wycieczki prowadziła
przez malownicze tereny leśne nasze
go powiatu.
Niektórzy uczestnicy ze względu
na wiek oraz stan zdrowia dojechali do
Centawy samochodami. W Centawie
zatrzymaliśmy się w gospodarstwie
agroturystycznym państwa Knopek.
Po przyjeździe na miejsce odpo
czynku przygotowany był już poczę
stunek - kawa oraz kołacz drożdżowy.
Dzieci biorące udział w wycieczce
miały atrakcje jeżdżąc na kucyku,
jeżdżąc na karuzeli oraz zwiedzając go
spodarstwo państwa Knopek, w któlym podobały im się króliki, kózki
i małe prosięta.
W przyjaznej atmosferze dzielili
śmy się własnymi doświadczeniami w
radzeniu sobie z cukrzycą . Następnie
gospodarze przygotowali dla nas bar
dzo smaczną surówkę oraz grillowany
karczek a przy ognisku sami piekliśmy
kiełbaski
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Wszyscy uczestnicy wycieczki
wracali do domu zrelaksowani i zado
woleni .
Dzięki obecności na wycieczce le
karza nie mieliśmy obaw o nasze zdro
wie. Osoby które brały udział w wy
cieczce otrzymały ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich materiały promujące powiat
a cykliści dodatkowo otrzymali opaski
odblaskowe.
Atutem tej wycieczki był również prze
krój wieku uczestników: najmłodszy

?
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uczestnik wycieczki miał 3 lata, naj
starszy 78 lat.
Był to dla nas sprawdzian naszej
kondycji fizycznej oraz praktycznego
stosowania zaleceń diabetologa jak i
wiedzy nabytej podczas szkoleń orga
nizowanych przez nasze Koło PSD.
Mimo pewnego wysiłku, nikt z uczest
ników nie narzekał na złe samopoczu
cie .
Urszula Grzesińska - Sekretarz
koła PSD w Strzelcach Opolskich

W niedzielę 25 września w Leśni
cy, przy fantastycznej pogodzie, odbył
się11 I FESTYN INTEGRACYJNY zor
ganizowany przez Leśnickie Stowarzy
szenie Integracyjne. Po kilku latach
posuchy Stowarzyszenie wznowiło swo
ja działalność. Festyn odbył się się dzięki
przychylności dyrektora SOSW Ry
szarda Baszuka, który nieodpłatnie udo
stępnił obiekty Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego na czas trwa
nia imprezy.
Zabawa rozpoczęła się o godzinie
14 występami uczniów i absolwentów
SOSW, którzy zaprezentowali się w
małych formach teatralnych i wystę
pach muzycznych. Zostali oni bardzo
gorąco nagrodzeni brawami licznie przy
byłych w tym dniu leśniczan. Spotka
nie uświetnił występ romskiego zespo
łu taneczno-wokalnego. Jednocześnie
ruszył turniej piłkarski o przechodni
puchar Prezesa LSI. W zawodach tych
wzięły udział drużyny11 OSP Leśnica,
Gimnazjum z Leśnicy im. Św. Francisz
ka, Solidarność 80 z ArcelorMittal “w
Zdzieszowicach oraz pracownicy
SOSW. Turniej wygrał zespół ze Zdzie
szowic przed strażakami, pracownika
mi SOSW i uczniami Gimnazjum. Me
cze były prowadzone w przyjacielskiej
atmosferze, zgodnie z założeniami i

hasłem Festynu: „Bawmy się zdrowo “i
bezpiecznie”.
Wśród wielu atrakcji przygotowa
nych przez organizatorów dużym po
wodzeniem cieszył się blok sportoworekreacyjny, podczas którego rozegra
no wiele ciekawych “zabaw, natomiast
głód można było zaspokoić smakoły
kami z grilla oraz słodkościami, do któ
rych dodawano gratisową kawę i herba
tę. Ale najbardziej smakowała wszyst
kim grochówka oraz pajda chleba ze
smalcem i ogórkiem.
Na Festynie zgodnie z jego prze
słaniem można było również skorzy
stać z porad dietetyka. Wielką atrakcją
dla dzieci były przejażdżki konne, sko
ki na batucie, malowanie twarzy, lepie
nie dzbanów z gliny na kole garncar
skim i mini symultana szachowa.
W zabawie wzięło udział około 300
osób, co jak na pierwszy raz można
uznać za sukces. Chętnych do działania
zapraszamy do wstąpienia w poczet
członków i zaangażowanie się w prace
na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz
lokalnego środowiska. W październiku
odbędzie się kolejna impreza organizo
wana przez LSI dla uczniów gminy Le
śnica; będzie to rajd pod hasłem „Poże
gnanie lata”.

III Opolskie Targi
Organizacji Pozarządowych w Opolu

23 września w Opolu odbyły się III
Opolskie Targi Organizacji Pozarządo
wych, organizowane przez Urząd Mar
szałkowski Województwa Opolskiego
we współpracy z opolskim Urzędem
Wojewódzkim, Opolskim Urzędem
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
oraz Opolskim Centrum Demokracji
Lokalnej. Zgłosiło się 45 organizacji z
całego województwa. Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów re
prezentowało tylko Koło z Sieroniowic i Balcarzowic.
W przygotowaniach do prezentacji
bardzo użyteczne okazały się albumy kroniki dokumentujące naszą trzylet
nią działalność. Na stoisku zostały za
prezentowane różne formy działalno
ści, zgodne ze statutem organizacji
Koła: prozdrowotna, charytatywna, ar
tystyczna i folklorystyczna z akcen
tem na pielęgnowanie dziedzictwa kul
turowego. Na wystawie znalazły się
piękne kroszonki i pisanki wielkanoc
ne wykonane tradycyjnymi technika
mi rytowniczymi z motywami charak
terystycznymi dla kultury opolskiej jak
również pisanki wykonane nowymi
technikami; kartki świąteczne i prze

piękne obrazy haftowane krzyżykami;
artystycznie zdobione świece; wyplata
ne koszyki papierowe; piękne wyroby
koronkowe wykonane szydełkiem; dwa
rodzaje ekologicznych chlebów opatrzo
nych przepisami i przygotowanymi do
degustacji oraz 4 albumy - kroniki i
wyróżnienie za debiut przyznany zespo
łowi „Melodia" podczas XVI Opolskie
go Święta Pieśni Ludowych w Gogolinie.

Do prezentacji przewodnicząca zapro
siła 4 osoby: autorkę haftowanych ob
razów - Różę Morawiec, Teresę Twardoń - autorkę wypieku ekologicznego
pszennego chleba (drugi chlebek żytni
został upieczony przez panią Waltraudę
Jendrzejek), Zdzisławę Kwiatkowską do
reprezentowania naszego koła w konfe
rencji „Partycypacja społeczna” oraz
pana Herberta Jonderko - solistę zespo
łu „Melodia”, który pełnił rolę kierow
cy. Ze względów oszczędnościowych tar
gi zorganizowano w hallu Urzędu Mar
szałkowskiego. Ograniczona przestrzeń
nie pozwoliła na pełną prezentację do
robku artystycznego zespołu folklory
stycznego „Melodia”. Aby jakoś zaak
centować tę działalność przedstawiciele
Koła paradowali w ludowych strojach

zespołu, które przykuwały uwagę zwie
dzających i przechodzących. Większość
zadań zostało wykonanych na cyklicz
nych warsztatach.
Przewodnicząca koła - pani Teresa No
wak udzieliła kilku wywiadów, podczas
których przedstawiła dorobek działal
ności swojej organizacji.
Stoisko wystawiennicze Terenowego
Koła PZERiI cieszyło się wielkim zain
teresowaniem. Filmowano prezenterów,
stół, zachwycano się pięknymi obraza
mi, pisankami, koronkami, wyplatany
mi koszykami z papieru. Największym
zainteresowaniem cieszyły się jednak
chlebki - wynik działalności prozdro
wotnej „Jemy zdrowo”. Zwiedzający
degustowali i prosili o receptury, któ
rych szybko zabrakło, wyrażano chęć
zakupu wypieków.
Równolegle do odbywających się pre
zentacji trwała konferencja „Partycy
pacja społeczna”, która obejmowała
zagadnienia: ”Partycypacja społeczna
we współpracy organizacji pozarządo
wych i jednostek samorządu terytorial
nego”, „Angażowanie społeczności lo
kalnej w procesie podejmowania decy
zji na-przykładzie Programu Inicjatyw
Społecznych Poakcesyjnego Programu
Wspierania Obszarów Wiejskich oraz
„Partycypacja społeczna w procesie
tworzenia przepisów prawnych na przy
kładzie inicjatyw - Dobre prawo dla NGO
i Dobre prawo dla stowarzyszeń oraz „
Przedmiot zadania publicznego w świe
tle działalności organizacji pozarządo
wych”.
Poprzez udział w imprezie uczestnicy
poznali inne organizacje działające w
regionie, ich użyteczność publiczną,
wymienili doświadczenia, a także zaku
pili produkty wytworzone bądź w ra
mach wolontariatu, bądź reklamy.
Na targach powiat strzelecki reprezen
towały tylko dwie organizacje.

Teresa Nowak,
przewodnicząca Terenowego
Koła PZERiI
wsi Sieroniowice i Balcarzowice

Akcja "Zerwijmy łańcuchy! ” w strzeleckim parku
W niedzielę, 18 września w strze
leckim parku odbył się happening, jak
co roku organizowany przez miesięcz
nik "Mój Pies". Tym razem akcja od
była się pod hasłem "Przywiąż psa do
siebie - nie do budy". Wolontariusze
strzeleckiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami oraz wszyscy chętni miesz
kańcy mieli okazję poczuć się przez
chwilę jak pies na uwięzi, przypinając
się do postawionej w parku budy.
W ten sposób nasze miasto dołą
czyło do ponad 40 innych, które brały
tego dnia udział w kampanii na rzecz
lepszego traktowania czworonogów i

rozpowszechniania informacji na temat
nie tylko dobrych obyczajów, ale i no
wych przepisów. Bowiem już w połowie
sierpnia posłowie przegłosowali nowy
projekt ustawy o ochronie zwierząt,
którego jednym z najważniejszych po
stanowień jest zakaz trzymania psów
na łańcuchu dłużej niż 12 godzin na dobę.
O tym, jak również o potrzebie steryli
zacji wolno żyjących kotów i działalno
ści organizacji prozwierzęcych. infor
mowały rozdawane przez wolontariuszy
ulotki.
- Zorganizowaliśmy plastyczne
konkursy dla dzieci, żeby też poczuły

się zaangażowane w naszą akcję. Poza
tym odbył się pokaz szkolenia psów,
który demonstrował pewnie wyraźniej
niż cokolwiek innego o ile lepiej jest
"przywiązać psa do siebie niż do budy"
- opowiada Karolina Ziaja, koordynatorka akcji w Strzelcach.
Zainteresowanie wydarzeniem było
spore - szczególnie wśród rodzin z dzieć
mi oraz właścicieli psów. Największą
uwagę przechodniów przykuła nieco
dzienna, kolorowa buda pomalowana
przez dzieci oraz popisy zwierzaków ze
szkoły dla psów "MARdog".
Piotr Solga

Wrześniowe nowości
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym
w Leśnicy
Jak co roku we wrześniu z radością
zapraszamy rodziców naszych uczniów,
zarówno tych, których pociechy dopie
ro rozpoczynają naukę, jak i tych, dla
którzy znają w szkole każdy kąt. Tym
razem spotkanie poprzedzające trady
cyjną „wywiadówkę” odbyło się pod ha
słem „Nie taki lęk straszny” i dotyczyło
radzenia sobie z lękiem i innymi silnymi
przeżyciami, szczególnie w sytuacji, gdy
dziecko rozpoczyna naukę w nowej szko
le. idzie do następnej klasy bądź „debiu
tuje” w grupie internatowej. Początek
roku szkolnego to przecież czas pełen
wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się
zarówno nowo upieczeni uczniowie,
mieszkańcy internatu, jak i ich rodzice,
którzy nierzadko sami mocno przeży
wają zmiany dotyczące ich pociech.
Zgodnie z coroczną już tradycją,
Punkt Konsultacyjny działający przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho
wawczym, organizuje cykliczne spotka
nia psychoedukacyjne dla rodziców i
opiekunów, wychodząc naprzeciw ocze
kiwaniom i trudnościom, jakie napoty
kają. Dotychczasowe prelekcje dotyka
ły problematyki samodzielności, dojrze
wania, zaburzeń odżywiania i wielu za
gadnień wychowawczych. Staramy się
wsłuchiwać w to, co mówią i sygnalizują
nam rodzice. W końcu to oni są „eks
pertami” od własnych dzieci i wiedzą o
nich najwięcej. Dzięki ich otwartości i
zaufaniu, z jakimi spotykamy się, pra
cując w Punkcie Konsultacyjnym, mamy
możliwość lepiej wspierać rozwój ich
dzieci, co daje nam ogromną radość.
Podczas ostatniego spotkania nie
sposób było nie wspomnieć o zmianach
w Ośrodku. Uczniowie, powracający do
szkoły po wakacjach zastali mini zoo,
gdzie zamieszkały dwie kilkumiesięczne
kozy. Opiekę nad nimi sprawują ucznio
wie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
pod czujnym okiem nauczycieli i wy
chowawców. Nowi mieszkańcy szybko
zyskali sympatię wszystkich uczniów,

nie wspominając o pracownikach Ośrod
ka. Mamy nadzieję, że wkrótce do kóz
dołączą inne zwierzęta, w tym konie;
co umożliwi poszerzenie naszej oferty
o hipoterapię.
Co więcej, wraz z nowym rokiem
szkolnym otworzyliśmy klasę dla dzie
ci z autyzmem. Spore zaplecze Ośrodka
pozwoliło na utworzenie oddziału speł
niającego wymagania nowych uczniów
i zapewnienie im właściwych warunków
do zajęć w oddzielnym, przystosowa
nym do ich indywidualnych potrzeb bu
dynku. W programie są między innymi
zajęcia logopedyczne, zajęcia z alterna
tywnych metod komunikacji, zajęciasportowe oraz plastyczne. Dzięki już
istniejącej i wciąż poszerzającej się ba
zie, wykwalifikowanej kadrze, dostępo
wi do pomocy psychologiczno - peda
gogicznej i przyjaznemu klimatowi na
szej szkoły nowi uczniowie będą mieli
okazję uczyć się i rozwijać w otoczeniu
dostosowanym do ich możliwości i po
trzeb.
Zmiany i nowości, jakimi przywi--\
taliśmy nowy rok szkolny, bardzo nasz
cieszą i dają nadzieję, że uczniowie od
najdą w Ośrodku swoje miejsce, sprzy
jające rozwojowi ich umiejętności i ta
lentów, a przede wszystkim, co o wiele
trudniejsze, dojrzałości i samodzielno
ści. Łatwiej nam osiągać te cele mając
dobry kontakt z rodzicami, stąd działal
ność Punktu Konsultacyjnego. Udzie
lamy porad i konsultacji, a ponadto na
wniosek rodziców wykonujemy badania
psychologiczne. Punkt prowadzą, pe
dagog- Anna Kremser i psycholog
Karolina Piwowar. Można skontakto
wać się z nami telefonicznie pod nume
rem: (77) 4615216.

Karolina Piwowar
psycholog w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Leśnicy

Otwarcie już 10 października

OP0NY
PKS w Strzelcach Op. S.A.
NOWY SERWIS !!!
oferuje:

-wymianę opon - wyważanie kół
- sprzedaż opon - naprawę ogumienia
przechowywanie opon
UWAGA!!! OFERTA SPECJALNA
- przy zakupie w serwisie kompletu opon zimowych
PRZEŁOŻENIE I WYWAŻENIE GRATIS II!
- przechowanie opon (kol) za jedyne
- możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu
wymiany opon
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW

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

REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2011”

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dDskadlub2@go2.pl

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

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

§ l.Cele konkursu:
1.

Wyróżnienie i promowanie produktów i usług wytworzonych przez producentów Powiatu
Strzeleckiego.

2.

Przekonanie mieszkańców Powiatu Strzeleckiego i Województwa Opolskiego do kupowania
produktów (usług) wytworzonych na terenie powiatu, w oparciu o lokalne surowce jako cechu
jących się wysoką jakością.

3.

Wzmocnienie dobrego wizerunku Powiatu - jako samorządu działającego na rzecz promocji
przedsiębiorczości i wspierającego rozwój MMŚP.

§ 2.Organizator Konkursu

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceoD@oswiata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mai I: Jozawadzkie@gmail.com

Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego we współpracy z 7 Gminami Po
wiatu Strzeleckiego, zwanymi dalej Partnerami.

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss zawadzkie@Doczta.onet.Dl
Zespól Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl

§ 3.Uczestnicy Konkursu

3.

W bieżącej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału laureaci edycji konkursu NPP z roku 2010.

W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Strzeleckiego oraz ich najbliższa
rodzina.

Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach:

Kartę do głosowania należy wypełnić czytelnie, podając wszystkie wymagane dane.

T

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

a)

przetwórstwo rolno - spożywcze;

b)

działalność produkcyjna,

c)

działalność usługowa.

Wśród głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego zostanie rozlosowana atrak
cyjna nagroda.

Odbiór nagrody możliwy będzie za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu
jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, legitymacja uczniowska)

§ 4.Organizacja konkursu (ocena produktów)

Karty do głosowania wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieczytelne lub powtarzające się
zostaną odrzucone bez zaliczenia głosów i możliwości udziału w losowaniu nagrody.

1.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach.

2.

Etapl konkursu-od 1 września do31 października 2011 r.

a)

Każda Gmina zgłasza maksymalnie w każdej z trzech kategorii jeden produkt (usługę). Zgłosze
nie produktu i firmy odbywa się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgło
szeniowego wraz z wymaganą dokumentacją. Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik nr 1 jest opracowany przez organizatora konkursu i zostanie dostarczony
do każdego z 7 Partnerów konkursu. Dodatkowo będzie dostępny na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki.pl. wydaniach dwutygodnika „Powiat Strzelecki” oraz w siedzibie or
ganizatora konkursu.

b)

§ 5.Zwycięzcy

Zgłoszenia produktu i firmy do konkursu przedsiębiorca dokonuje na formularzu zgłoszenio
wym wraz z wymaganą dokumentacją w sposób tradycyjny pocztą lub elektronicznie na adres
e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik nr 1 opracowane przez organizatora konkursu są dostępne na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki.pl i w siedzibie organizatora konkursu oraz zostaną opublikowane w
dwóch wydaniach dwutygodnika „Powiat Strzelecki”.
Zgłoszenia firmy może dokonać instytucja zrzeszająca rolników, przedsiębiorców lub produ
centów rolnych, np. związki i stowarzyszenia, izby gospodarcze lub rolnicze. Wyżej wymienio
ne instytucje mogą zgłosić maksymalnie jeden produkt (usługę) w każdej z trzech kategorii.
Zgłoszenie produktu i firmy odbywa się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formula
rza zgłoszeniowego wraz z wymaganą dokumentacją. Niniejszy regulamin oraz formularz zgło
szeniowy stanowiący załącznik nr 1 jest opracowany przez organizatora konkursu i zostanie
dostarczony do każdego z 7 Partnerów konkursu. Dodatkowo będzie dostępny na stronie in
ternetowej www.powiatstrzelecki.pl, wydaniach dwutygodnika „Powiat Strzelecki" oraz w
siedzibie organizatora konkursu.

3.

Etap II konkursu - WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PRODUKTÓW - od 1 do 30 listo
pada 2011 r.

a)

Organizator konkursu weryfikuje zgłoszone produkty (usługi). Weryfikacja polega na spraw
dzeniu zgodności zgłoszeń z wytycznymi regulaminu i formularza, zwłaszcza z kryteriami wy
szczególnionymi w § 3. Po weryfikacji organizator przedkłada prawidłowe formularze zgłoszę- ‘
niowe kapitule do etapu III konkursu. W etapie weryfikacji organizator może wystąpić do zgło
szonych po 1 etapie firm o dosłanie materiałów dodatkowych pomocnych w ocenie produktu
(usługi).

b)

W przypadku kilkukrotnych zgłoszeń do konkursu różnych produktów/usług tej samej firmy,
ostateczny wybór, który z nich bierze udział w konkursie, pozostawia się zainteresowanej
firmie.

4.

A) Etap III konkursu A - WYBÓR NAJLEPSZEGO PRODUKTU PRZEZ KAPITUŁĘ grudzień 2011 r.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

W głosowaniu może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie pow iatu
strzeleckiego. Jedna osoba może złożyć tylko jedną kartę do głosowania, oddając głos tylko na
jeden produkt lub usługę.

Podmioty gospodarcze muszą mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, a zgłaszany pro
dukt (usługa) musi być wytwarzany przez dany podmiot w 2011 roku.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: wpitalta>szpitatstrzelce-op.pl

Karty do głosowania będą dostępne w formie kuponu w dodatku do „Powiatu Strzeleckiego”
prezentującego produkty; przy urnie do głosowania w holu starostwa w Informacji oraz do
pobrania na stronie www.powiatstrzelecki.pl zawierającej ich prezentację.

2.

c)

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

Wyboru najlepszego produktu/usługi w tym etapie dokonają mieszkańcy powiatu wypełniając
karty do głosowania na najlepszy produkt. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 niniej
szego regulaminu. Karty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe “w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie lub wrzucić do urny ustawionej w holu Starostwa
Strzeleckiego.

Uczestnikami konkursu są podmioty gospodarcze, których produkty (usługi) zostały nomino
wane do nagrody „Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2011” w I etapie konkursu,
tj. same dokonały zgłoszenia do konkursu bądź zostały zgłoszone przez gminy Powiatu Strze
leckiego lub przez instytucje zrzeszające rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych.

4.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: DCDrstrzelceoD@oD.pl

Zgłoszone przez podmioty gospodarcze oraz nominowane przez Gminy i instytucje zrzeszające
rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych produkty/usługi zostaną zaprezentowane miesz
kańcom Powiatu Strzeleckiego na kolorowej wkładce do dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w
dwóch wydaniach, w łącznym nakładzie 10 000 egzemplarzy w celu wyboru jednego produktu/
usługi jako nagrody konsumenta. Analogiczna informacja zostanie umieszczona na stronie interne
towej powiatu www.powiatstrzelecki.pl na okres od początku grudnia 2011 r. do końca stycznia
2012 r.

Organizator konkursu powoła kapitułę ekspertów składającą się min. z 3 osób, która dokona
wyboru najlepszego produktu w każdej z kategorii wymienionej w § 3.2. oraz sporządzi protokół
oceny produktów, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, na podstawie kart oceny
produktów (usług).
B)

Etap III konkursu B-WYBÓR NAJLEPSZEGO PRODUKTU POPRZEZ GŁOSOWANIE
KONSUMENTÓW - od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11 f ust.3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721
zpóźn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.),
podąję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2011 r. Starosta Strzelecki wydal na rzecz
Gminy Kolonowskie decyzję administracyjną Nr 4/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo
wej pn. budowa drogi gminnej 103140 O ul.Krzywa w Staniszczach Małych, na działkach nr 610,
553/14 oraz na części działek nr 553/17 i nr 553/21 - przeznaczonych jako teren niezbędny pod
budowę włączenia do ulicy Ks.Gajdy.
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony
mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowla
ny, ul.Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212 (wgodz. pn. 800 +1600, wt.-pt.730+1530) zapoznać
się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 3 października 201 lr. do 31 października 201 Ir.

I.

Zwycięzcą konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu w danej kategorii zostanie produkt (usłu
ga), wyłoniony w trakcie oceny panelu ekspertów jako najlepszy produkt w danym roku 2011.

2.

Dodatkowo jeden produkt lub usługa wybrana spośród wszystkich kategorii, która otrzyma
największą ilość głosów konsumentów - mieszkańców powiatu - otrzyma tytuł „NALEPSZEGO PRODUKTU POWIATU STRZELECKIEGO 2011 - NAGRODY KONSUMENTA".
§ ó.Nagrody

Zwycięzcy konkursir otrzymują tytuł „NALEPSZEGO PRODUKTU POWIATU STRZELEC
KIEGO 2011” “oraz niżej wymienione nagrody:

1.

Statuetki, - dla zwycięzcy w każdej z trzech kategorii.

2.

Grawertony okolicznościowe dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich uczestników.

3.

Zwycięzcy uzyskają prawo do wykorzystywania logo konkursu w swoich materiałach rekla
mowych oraz podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju jak i
poza jego granicami (bezterminowo z zaznaczeniem roku danej edycji konkursu).

4.

Zwycięzca każdej z trzech kategorii otrzyma kolorową powierzchnię reklamową o rozmiarze I
strony w dwutygodniku „Powiat Strzelecki” w trzech wybranych wydaniach w roku 2012.

5.

Zwycięzca każdej z trzech kategorii otrzyma powierzchnię reklamową na czterostronnej tablicy
ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich do miesięcznej prezentacji
“w celach promujących jego produkt (usługę).

6.

Zwycięzca każdej z trzech kategorii otrzyma powierzchnię reklamową o wymiarach ok. 5m x
2,5m “w postaci billboardu outdoorowego do ekspozycji przez okres 1 miesiąca przy jednej z
tras drogowych na terenie Powiatu Strzeleckiego lub w okolicy.

7.

Zwycięzca konkursu w drodze głosowania, o którym mowa w § 5 ust.2 otrzyma tytuł ..NALEP
SZEGO PRODUKTU POWIATU STRZELECKIEGO 2010-NAGRODY KONSUMENTA”
oraz statuetkę “i grawerton okolicznościowy, a także uzyska prawo do wykorzystywania logo
konkursu w swoich materiałach reklamowych oraz podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć
promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (bezterminowo z zaznaczeniem roku
danej edycji konkursu).

1.

Prawo wyłączności na znak promocyjny Konkursu na „Najlepszy Produkt Powiatu Strzelec
kiego” posiada Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

2.

Prawo posługiwania się znakiem promocyjnym Konkursu potwierdza przyznanie statuetki/
grawertonu dla zwycięzcy z podpisem Starosty Strzeleckiego.

I.

Konkurs trwa od września 2011 do stycznia 2012 r.

§ 7.Znak promocyjny Konkursu

§ 8.Czas trwania Konkursu
§ 9.Rozstrzygnięcie Konkursu
Wyniki Konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011 zostaną podane “do
publicznej wiadomości podczas gali wręczenia tytułów, statuetek i grawertonów w roku 2012.

RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW
-WAŻNA INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, iż od 19.09.2011 porady prawne w Biurze Rzecznika
Konsumentów udzielane będą w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek - od 8.00 do 10.00
Środa - 12.00 - 15.00
Piątek - 8.00 - 11.00
W przypadka problemów konsumenckich można dzwonić również o poradę do
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu - tel. 77 454 50 88
W sprawach telekomunikacyjnych porady można uzyskać w Urzędzie Komuni
kacji Elektronicznej w Opolu - tel. 77 453 69 81

Starosta Strzelecki - Józef Swaczyna
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;
tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
i Druk: Drukarnia ..PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008. fax 77/4428009

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

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

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

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780. 781,782, 785, 786.
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790. 791
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II Powiatowe Święto Chleba
łeckie czy gminne - korony dożynkowe. Każdą
z gmin powiatu reprezentowało w korowodzie
jedno sołectwo z własną przepiękną koroną. I
trzeba przyznać, że do najwnikliwszych ich ob
serwatorów należały panie. To głównie one prze*
cięż przez wiele miesięcy przygotowują w swo
ich wioskach korony (panowie są od cięższych
prac, np. przygotowania metalowych stelaży), a
kiedy mają okazję podpatrzeć, jak robią to inni
- muszą z takiej szansy skorzystać!
I tak doszliśmy do początku imprezy - barw
nego korowodu, który ruszył spod siedziby sta
rostwa do strzeleckiego parku, gdzie z aplauzem
witano nie tylko zabawne hasła młodzieży, ale
też każdą grupę. Pochód otwierał dziecięcy duet
śpiewaczy: Simona i Denis, niosący chleb upie
czony specjalnie na tę okazję i ufundowany przez
Piekarnię Państwa Grabowskich. Zaraz za nimi

pojawiły się leśnickie mażoretki „Słoneczka”,
potem orkiestra z Leśnicy, która pod batutą Klau
diusza Lisonia dała porywający koncert (kto nie
słyszał, niech żałuje!), a następnie - reprezen
tanci wszystkich jednostek organizacyjnych
Powiatu Strzeleckiego.
Było zabawnie, kolorowo, wesoło. Tak, jak
powinno być na każdym święcie. Ale to było
wyjątkowe: to było drugie Powiatowe Święto
Chleba.
Podobnie jak rok temu - przygotowaliśmy
dla Państwa zupełnie wyjątkowy prezent wystawę starych zdjęć pt. „Strzelczan Album
Rodzinny - od kołyski aż po grób”, a oryginal
nym do niej dodatkiem, z której za darmo mogło
skorzystać aż pięćset osób, było zrobienie so
bie zdjęcia w zupełnie starym stylu. Atelier w
stylu retro przyciągało do późnego wieczora
tłumy chętnych!

Zwycięska OSP Raszowa

Ale też trzeba przyznać, że współcześnie
wykonane zdjęcie w kolorze sepii, w dodatku
na oryginalnym tle z napisem Strzelczan Album
Rodzinny - bezcenne!
Gdyby tych wszystkich atrakcji było
komuś mało, wystarczyło poczekać do wieczo
ra. O godzinie 20 stej rozpoczął się pierwszy w
powiecie pokaz laserowy, który spotkał się z
wielkim entuzjazmem młodzieży. Na Święcie
Chleba nie brakowało jednakże sympatyków tra
dycyjnych atrakcji, i dobrze, bo na pewno opu
ścili park usatysfakcjonowani. Specjalnie dla
nich przygotowano niespodziankę- pokaz
sztucznych ogni, które rozświetliły niebo nad
malowniczymi ruinami zamku.
Po tym dniu pełnym atrakcji trudno było
zasnąć nie tylko organizatorom, ale i gościom
Święta. Kolejne już za rok...

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariu
szom, dzięki którym Święto Chleba zyskało taki
wymiar. Była to głównie młodzież naszych szkół
z opiekunami.

Raz na dwa lata odbywają się zawody sportowo-pożarnicze CTiF. w których biorą udział drużyny
ochotnicze (zarówno mężczyzn jak i kobiet) i zawodowe strażaków . W ostatnich rozgrywkach na
strzeleckim stadionie bezkonkurencyjni absolutnie byli strażacy-ochotnicy z OSP Raszowa: we
wszystkich konkurencjach ochotników zgarnęli pierwsze miejsca!

Powiatowy Dzień Sportu
Osób Niepełnosprawnych

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich: Agnieszka Zwiech, Martyna Pali
woda, Żaneta Ciastoń, Magdalena Broi, Agata
Ligęza, Urszula Jakubasz, Wiola Wieczorek.
Dominika Furman, Kinga Markowska
opiekunowie: Małgorzata Tac i ca. Anna Dalibóg,
Wioleta Mrowczyk
Zespół Szkół Zawodowych w Zawadzkie: Syl
wia Straszewska, Justyna Pisarska, Weronika
Sokół, Magdalena Morgoń
opiekunowie: Agnieszka Miksa, Gabriela Mainka - Jałowy

Młodzież Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie z opiekunami: Barbarą Macygon,
Iwoną Mielcarz, Moniką Szendzielorz, Sylwią
Stanek
Młodzież Zespołu Szkół Specjalnych w Strzel
cach Opolskich z opiekunami: Agatą Zalejską,
Wojciechem Mielnikiem, Bernardem Janochą
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich: Diana Zarębska, Paulina Olewicz,
Aleksandra Gajewska, Marta Jaskólska, Karoli
na Olechno, Wioleta Lechowicz, Nikola Paluszczak, Magdalena Wróblewska, Michalina Kac
perek. Natalia Mączyńska, Karolina Mika, Pa
trycja Pad u la
opiekun: Beata Mehlich

Album Strzelczan Rodzinny - od kołyski aż po grób
Dotychczas zebraliśmy - dzięki Państwu - ponad 800 zdjęć, niektóre - jeszcze na szklanych płytkach - do wywołania. Na wystawie w Parku Miejskim
udało się nam pokazać zaledwie cząstkę z nich, ale widać było, jak ogromnym cieszyła się zainteresowaniem.

Przy pięknej jesiennej pogodzie w czwar
tek 22 września na terenie Domu Pomocy Spo
łecznej w Kadłubie odbył się kolejny Powiato
wy Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych .
W tym dniu gościliśmy naszych zaprzyjaź
nionych .sportowców z ternu naszego Powiatu
Strzeleckiego i nie tylko. Swoją obecnością za
szczyciły nas również podopieczne z DPS w
Czamowąsach . Wspólna obecność oraz możli
wość zmagania się w różnych konkurencjach
dała możliwość przeżycia wielu wspaniałych
chwil. Konkurencje sportowe dostosowane
były do rożnych poziomów możliwości jej
uczestników. Oprócz konkurencji lekkiej atle
tyki były konkurencje dnia treningowego i
sprawnościowe. Każdy mógł spróbować sił w
biegu w workach, w wyścigu na hulajnogach
czy w sztafecie na nartach. Dla zmęczonych wy

siłkiem trwała zabawa taneczna oraz konkurs ry
sunkowy. Niespodzianką, był również występ
zespołu „Biedronki" z Czamowąs który wyko
nał bardzo skomplikowane i barwne tance kra
jów wschodnich.
Przeżycie Powiatowego Dnia Sportu nie
byłoby możliwe gdyby nie projekt współfinan
sowany ze środków PFRON poprzez Powiato
we Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich, pozyskane środki ze Stowarzysze
nie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie oraz
środków własnych Domu Pomocy Społecznej.
Wszyscy uczestnicy tego miłego spotka
nia wyjechali zadowoleni, nagrodzeni medala
mi i niespodziankami z głębokim przekonaniem,
że następne takie spotkanie odbędzie się znów
za rok.

To jeszcze nie koniec - w przyszłym roku
planujemy wydanie publikacji książkowej. Na
dal czekamy na Państwa zdjęcia i opowieści o
rodzinnych losach.
Serdecznie dziękujemy za tak szeroki od
zew na nasz apel. Zdjęciami z rodzinnych albu
mów podzielili się z nami:
Adam Glik, Artur Kuczera, Dawid Kotyrba, Viktoria Kosmider, Paulina Materia. Małgorzata
Kuźniak, Maja Ordyniec, Jessica Przymus,
Agnieszka Wiatowska, Aleksandra Golik, Ka
rolina Banaś, Luiza Krupa, Monika Niewiak,
Aleksander Słowiński, Sandra Horoszczak, Sa
bina Gola, Johanna Pogodzik, Joanna Mróz,
Roman Dethloff, Ewelina Jelito. Piotr Solga,
Karol Mutz, Barbara Płachetka, Helena Palica,
Gerard Mańczyk, Jacek Ludwig, Joanna Koszela, ks. Jan Wypior, Aniela Tkocz, Józef Sznura,
Anna Olbrich, Adam Kraka, Alojzy Toma, Christine Popanda, Wojciech Witoń, Bronisława
Latocha.

Helena Palica, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich, obecnie student
ka 1 roku pielęgniarstwa w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej (PMWSZ) w Opolu.
Jest właścicielką najstarszego zdjęcia na naszej wystawie, z 1871 roku.

Casting do PaT

Projekt pilotażowy PaT/E (edukacja) prowadzony jest przez Ministerstwo Edukacji Narodo
wej w programie Komendy Głównej Policji ..Profilaktyka a Ty" obejmuje województwa: opolskie,
pomorskie i lubelskie. Łączy on szkolenie nauczycieli/ amatorów uczestniczących w budowaniu
grupy młodzieżowej PaT z produkcją i premierą spektaklu edukacyjno- profilaktycznego oraz prze
prowadzeniem działań PaT/M skierowanych do gimnazjalistów. Ideą programu Pat jest inspirowanie
oraz promowanie profilaktyki rówieśniczej w budowaniu społeczności promującej modę na życie,
wolne od uzależnień.

