
Przeczytaj!
* Zaproszenia 

do Leśnicy
* Poradnie 

specjalistyczne
* W Kolonowskiem 

malują
* Nie wróć z HIV
* Oferty pracy

Jolanta Drochomirecka, Skarbnik Powiatu 
Strzeleckiego, nie jest zaskoczona pytaniem 
o dziurę w budżecie.

- Nie tylko quady, ale również mo-
tocykle crossowe – prostuje nadle-
śniczy Nadleśnictwa Zawadzkie 
Zdzisław Siewiera – pojawiają się 
w naszych lasach od ubiegłego roku. 
- Zjawisko jeszcze nie jest masowe, 
ale wiemy, że 2-3 takie pojazdy jeż-
dżą leśnymi drogami na terenie Ko-
lonowskiego i tyle samo na terenie 
Zawadzkiego. Straż leśna próbuje 
zatrzymywać kierowców szukają-
cych mocnych wrażeń wśród ziele-
ni, ale z góry są to próby skazane na 
niepowodzenie: jeżdżą za szybko, 
nie mają tablic rejestracyjnych, a ka-
ski i gogle zasłaniają twarze.

Iwona Rajca-Biernacka, dyrektor 
Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Opo-
lu, w odpowiedzi na pytanie o zapa-
sy krwi podśpiewuje: „wyjechali na 
wakacje wszyscy nasi podopiecz-
ni”. To rzeczywiście wszystko wy-
jaśnia. Latem tradycyjnie już zaczy-
na brakować krwi. Młodzi ludzie 
wyjechali na wakacje (a to głównie 
oni oddają honorowo krew), wy-
padków drogowych i w rolnictwie 
latem jest więcej i zwiększa się za-
potrzebowanie na krew do zabie-
gów operacyjnych. 

Całkiem nieodległe to czasy, kie-
dy z pracowni rentgenowskiej 

wychodziliśmy z mniejszą lub więk-
szą kliszą fotografi czną w garści 
i opisem radiologa (albo i bez, bo 
naszemu lekarzowi wcale na tym 
nie zależało – sam umiał odczyty-
wać zdjęcie).  Teraz czasy są inne: 
z pracowni RTG wychodzimy z pły-
tą CD. To na niej zapisane jest nasze 
zdjęcie rentgenowskie i jego opis, 
który  pacjent powinien otrzymać 
też w formie papierowej (każdy bę-
dzie go otrzymywał – zapewnia dy-
rektor strzeleckiego szpitala Beata 
Czempiel). Ze zdjęciem na płycie 
CD idziemy do lekarza, który zlecił 
prześwietlenie. I... Czasem słyszy-
my od niego (w powiecie było kil-
ka takich przypadków): panie, ja nie 
mam komputera i tego nie odczy-
tam, idź pan po zdjęcie na kliszy.

I to na zlecenie Ministerstwa Zdro-
wia. Już od roku 2005 Stowarzy-

szenie Powiatowe Kobiet w Soest, 
we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia, wspierane przez kasę cho-
rych, organizują w przedszkolach 
i szkołach akcję promującą zdrowe 
odżywianie się pod hasłem „Koloro-
wo i zdrowo”. 

Oszczędzamy? Oszczędzamy!

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W STRZELCACH OPOLSKICH 

UL. KRAKOWSKA 38

47-100 STRZELCE OPOLSKIE

Mamy prawo być dumni z takiej szkoły

Część matematyczno-przyrodnicza
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i eduka-
cyjnej wartości dodanej.Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzami-
nacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 126.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
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Część humanistyczna
Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i eduka-
cyjnej wartości dodanej.Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzami-
nacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 126.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Na tle Europy mamy jeden z najniższych współczynników 
dawstwa: na tysiąc mieszkańców krew oddaje u nas 25 osób, 

podczas gdy w innych krajach UE nawet 60.

Oddaj krew, wygraj weekendOddaj krew, wygraj weekend

Poznajemy partnerski powiat Soest„Kolorowo 
i zdrowo”, 
czyli wiejskie kobiety 
w przedszkolach

Nie ma ta-
kiej opcji! 
– stwierdza 

dobitnie. 
– Żadnej dziury nie 
będzie, bo gdy za-
czyna się  tworzyć, 
trzeba zrobić wszyst-
ko, by ją „załatać”. 
Tak, szacuje się, że 
planowane jako źró-
dło fi nansowania 
wydatków dochody 
nie zostaną w peł-
ni zrealizowane, ale 
dziury nie ma. 

W powiecie strzeleckim jest zareje-
strowanych 75 „czterokołowców”. 
Ile jest niezarejestrowanych – nie 
wie nikt. A doliczyć chyba też trzeba 
tych, którzy nie są „stąd”, ale ma-
ją tu znajomych zapaleńców – qu-
adowców, z którymi umawiają się 
na wspólne jazdy po drogach i bez-
drożach powiatu. 

40 zł za kliszę
– niepotrzebnie

Quady w lesie

Centralna Komisja Egzamina-
cyjna opublikowała na swojej 

stronie internetowej bardzo intere-

sujący materiał, w którym na pod-
stawie wyników egzaminów gimna-
zjalnych z trzech lat określono pozy-

cję każdego z gimnazjum w Polsce. 
Dzięki temu  można porównać szko-
ły i to, czy nauczają efektywnie. 

Dok. na str. 4

Dok. na str. 8

Dok. na str. 4

Dok. na str. 3

Dok. na str. 5

Dok. na str. 5

Teresa Długosz realizuje 
postanowienie noworoczne
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Strzelce Opolskie 2009-07-20
                           

O G Ł O S Z E N I E                                      
S T A R O S T Y     S T R Z E L E C K I E G O

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) podaje do publicznej wiadomości informa-
cję o wydaniu w dniu    17 lipca 2009r. decyzji nr 263/09 o pozwoleniu 
na budowę budynku chlewni o obsadzie 25,2 DJP, silosu na zboże o poj. 
60 m3 BIN 60 w Kielczy, na działkach nr 1466/2, 1466/1, 1467.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architekto-
niczno - Budowlany (ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 w godzi-
nach pn. 8oo ÷ 16oo, wt.-pt. 730 ÷ 1530) można się zapoznać z treścią decyzji 
oraz z dokumentacją sprawy. 
                                                                       

 z up. Starosty
Ewelina Jelito 

Sekretarz Powiatu Strzeleckiego

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM 
W STRZELCACH OPOLSKICH

Przypomina, iż miesiącu październiku ruszają nabory wniosków w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w obszarze działań:

2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych
Wnioski będzie można składać od 01-10-15.10 2009 r. Benefi cjentami mogą być min. 

jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, 
zakłady opieki zdrowotnej, jednostki sektora fi nansów publicznych, organizacje pozarządowe, 

6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wnioski będzie można składać od 15.09-30.09.2009r. Benefi cjentami mogą być min. jednostki samorządu 

terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie 

 Wszystkich zainteresowanych benefi cjentów zapraszamy do Lokalnego Punktu Informacyjnego 
działającego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2 

w pokoju nr 7 na parterze Starostwa.

Udzielamy nieodpłatnych porad związanych z możliwością pozyskania dofi nansowania z Funduszy Europejskich.
Zapytania można kierować także:

 drogą elektroniczną: pp@powiatstrzelecki.pl • pcieg@powiatstrzelecki.pl 
  korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatu Strzeleckiego
         telefonicznie 077 44 01 713

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM 
W STRZELCACH OPOLSKICH

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne 
„Unijne dotacje na rozwój e-biznesu”. Finansowane przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Spotkanie będzie dotyczyć: 
działanie 8.1 i 8.2 PO IG

Kto, na co, na jakich warunkach i w jakiej wysokości może uzyskać dotacje? 

Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2009 r. (środa) we Wrocławiu. 
Miejscem spotkania  jest Centrum Konferencyjne Cuprum Novum, Sala Cuprum, 

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem www.web.gov.pl/spotkania/wroclaw/ 
Uwaga ograniczona ilość miejsc.

Dodatkowe pytania należy kierować do Pana Piotra Kolerą, 
tel. (22) 858-74-58 w. 58, e-mail: p.kolera@partnersi.com.pl 

Spotkanie jest współfi nansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykaz poradni przyszpitalnych

Nazwa Poradni Dni i godziny przyjęć
Imię i nazwisko 

lekarza przyjmującego

Rzeczywisty czas 
oczekiwania stan 
na 30.06.2009r.

Poradnia 
Diabetologiczna

Wtorek 1100 – 1500

Środa  1435 - 1530

Czwartek 1300  -  1500

Piątek 1330  - 1530

Izabela Andrecka
Izabela Andrecka
Andrzej Wittek
Izabela Andrecka

46

Poradnia 
Endokrynologiczna

Poniedziałek 1300  - 1500

Wtorek 1230  - 1500

Czwartek 1230  -  1500

Piątek 1300  - 1500

Andrzej Wittek
Stanisław Skubis
Stanisław Skubis
Stanisław Skubis

50

Poradnia 
Gastrologiczna

Wtorek 1300 - 1430

Środa 1200 - 1330

Piątek 1300 - 1430

Dariusz Zwoliński
Dariusz Zwoliński
Jacek Kleist

38

Poradnia 
Kardiologiczna

Wtorek 1500 - 1900

Czwartek 1500 - 1900

Renata Rybczyk
Renata Rybczyk

105

Poradnia 
Urologiczna

Wtorek 1400 - 1800

Czwartek 0800 - 1000

Rafał Olejnik
Marek Kalisz

53

Poradnia 
Neonatologiczna

Poniedziałek 1100 – 1230

Czwartek 1100 – 1230

Edyta Krupnik
Jarosław Bukowski

0

Poradnia 
Ginekologiczno-
Położnicza

Poniedziałek 1500 - 1700

Poniedziałek 1000 - 1200

Wtorek 1000 - 1200

Czwartek 1400 - 1600

Piątek 1500 - 1800

Dariusz Morawski
Lesław Strzalkowski
Lesław Strzalkowski
Lesław Strzalkowski
Dariusz Morawski

27

Poradnia Chirurgii 
Urazowo-
Ortopedycznej

Poniedziałek 1300  - 1900

Wtorek 1030  - 1430

Czwartek 1300 - 1900

Piątek 0900 - 1500

Mirosław Porwoł
Cezary Linart
Mirosław Porwoł
Sławomir Święchowicz

16

Poradnia Wad 
Postawy

Wtorek 1600 - 1800 Mirosław Porwoł 0

Poradnia 
Preluksacyjna

Środa 1400 - 1600 Mirosław Porwoł 0

Kolejki do Przychodni jeszcze wzrosną, ponieważ NFZ 
przestaje płacić za nadwykonania.

Rejestracja mieści się na parterze Szpitala obok recepcji.

Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych 
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 do 1430

Nr tel. 077- 461 32 91.

Zapraszamy na X Zjazd Leśniczan
Burmistrz Leśnicy, DFK Leśnica, LOKiR serdecznie zapraszają 

na X SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW LEŚNICY. Impreza odbędzie się pod patronatem 
Marszałka Województwa Opolskiego oraz Starosty Powiatu Strzeleckiego. 

Piątek 24.07.2009

17.00  Msza święta z udziałem orkiestry dętej gminy Leśnica
18.00  Zwiedzanie Galerii Sztuki w Leśnicy: obrazy z plenerów malarskich, wystawa zdjęć Tomasza Raka pod 

tytułem „Spotkanie na naszej Górze”, wystawa prac wykonanych przez dzieci biorące udział w projekcie 
„Popołudnie z językiem niemieckim”, wystawa o starych młynach wodnych w Leśnicy, o historii Leśnicy 
opowie Berthold Malik

21.30  RYNEK W LEŚNICY – KINO SAMOCHODOWE -FILM „JESTEM NA TAK”; dźwięk będzie rozsyłany za 
pomocą fali radiowych, dlatego, aby móc posłuchać dialogów, trzeba będzie zaopatrzyć się w radio. Tuż 
przed emisją fi lmu, organizatorzy podadzą częstotliwość, na jaką trzeba ustawić odbiornik. Seans jest 
bezpłatny!

Sobota 25.07.2009 (namiot w parku obok kościoła parafi alnego)

9.00  Spotkanie burmistrza z gośćmi w Domu Spotkań DFK w Leśnicy
16.00  Występ orkiestry gminy Leśnica 

16.30  Przywitanie
16.45 Występ orkiestry gminy Leśnica
17.00  Występ dziecięcego zespołu taneczno-wokalnego Marlenki działającego przy DFK Leśnica
17.15  Występ grupy śpiewaczej Frohsinn działającej przy DFK Leśnica
17.45  GWIAZDA WIECZORU PIOTR SZCZEPANIK wykonawca takich przebojów sprzed lat jak „Kochać”, 

„Żółte kalendarze”, „Goniąc kormorany”  
18.45 Proskauer Echo
20.00 zabawa taneczna z zespołem Music Ekspres

Niedziela 26.07.2009

18.00 uroczyste zakończenie X Spotkania Leśniczan
19.00 zabawa taneczna z zespołem Andromex

PONADTO: Bogato zaopatrzona baza gastronomiczna, wesołe miasteczko!
ZAPRASZAMY!

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

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

Zapraszamy do Galerii Sztuki 
w Leśnicy

W Galerii Sztuki w Leśnicy obejrzeć można nową wystawę zdjęć pod tytu-
łem „Spotkanie na naszej Górze”. Autorem fotografi i jest Tomasz Rak ab-
solwent Policealnego Studium Fotografi cznego PHO – BOS we Wrocła-
wiu. Pracę dyplomową wykonał artysta na papierze barytowym klasycz-
ną techniką ciemniową. Realizował temat na Górze Św. Anny w okresie od 
września 2008 do marca 2009. Wystawę oglądać będzie można do wrze-
śnia bieżącego roku. Ponadto w galerii zobaczyć można obrazy z plene-
rów malarskich, wystawę prac dzieci biorących udział w projekcie „Popo-
łudnie w języku niemieckim” oraz wystawę o starych młynach wodnych, 
które działały kiedyś w Leśnicy. Dostępna jest również telewizja satelitar-
na oraz salonik prasowy. Zapraszamy do Galerii Sztuki w Leśnicy w piąt-
ki i soboty od 16.00 do 20.00 oraz w niedziele od 10.00 do 18.00. Wstęp 
jest bezpłatny!

UJ
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

Dok. ze str. 1

STANOWISKO MIEJSCE PRACY
WYMAGANIA 

OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

PRACOWNIK 
DZIAŁU 
MARKETINGU

JEMIELNICA

- wykształcenie min. 
średnie

- prawo jazdy kat.B
- obsługa komputera
- mile widziana znajomość 

j.niemieckiego

SPEDYTOR STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe
- doświadczenie
- znajomość j. 

niemieckiego lub 
angielskiego

SPRZEDAWCA - 
KASJER

STRZELCE 
OPOLSKIE

- aktualna książeczka 
zdrowia

- mile widziana obsługa  
kasy fi skalnej

SPRZEDAWCA STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. 
zawodowe

- aktualna książeczka
 zdrowia

SPRZEDAWCA IZBICKO
- mile widziane 

wykształcenie 
zawodowe

- obsługa kasy fi skalnej
KRAWCOWA SZCZEPANEK - doświadczenie

TAPICER STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie min. 
zawodowe

- doświadczenie

KELNER IZBICKO - wykształcenie 
kierunkowe

BARMANKA KALINÓW - 
CIASTKARZ / 
CUKIERNIK

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie 
kierunkowe

KUCHARZ STRZELCE 
OPOLSKIE - doświadczenie

PRACOWNIK 
OCHRONY ZAWADZKIE - niekaralność

KIEROWCA C TRANSPORT 
KRAJOWY

- świadectwo kwalifi kacji 
na przewóz rzeczy

- badania lekarskie 
psychologiczne

- znajomość mechaniki

KIEROWCA C+E TRANSPORT 
KRAJOWY

- wykształcenie min. 
zawodowe

- dyspozycyjność

KIEROWCA C+E TRANSPORT MIĘ-
DZYNARODOWY - doświadczenie

OPERATOR 
KOPARKO - 
ŁADOWARKI

WG ZLECEŃ - mile widziane 
doświadczenie

PRACOWNIK 
PRODUKCJI

STRZELCE 
OPOLSKIE -

MAGAZYNIER OPOLE - wykształcenie min. 
zawodowe

AUTOMATYK STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie 
zasadnicze zawodowe

- uprawnienia SEP do 1 kv
- doświadczenia

MECHANIK / 
UTRZYMANIE 
RUCHU

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie 
zawodowe

- obsługa wózka 
widłowego

- obsługa suwnicy
- doświadczenie

PRACOWNIK 
NADZORU PRACY 
MASZYN

KSIĘŻY LAS - obsługa wózka 
widłowego

BRUKARZ WG ZLECEŃ - 
ROBOTNIK 
BUDOWLANY WG ZLECEŃ - doświadczenie

MURARZ, MALARZ, 
DOCIEPLENIO-
WIEC

WG ZLECEŃ - doświadczenie

PIELĘGNIARKA 
LUB RATOWNIK 
MEDYCZNY

STRZELCE 
OPOLSKIE LUB 
ZAWADZKIE

- wykształcenie 
kierunkowe

NAUCZYCIEL 
JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO 
W PRZEDSZKOLU 
4h/tyg

LEŚNICA, 
DOLNA, 
KADŁUBIEC, 
GÓRA ŚW. ANNY

- wykształcenie wyższe  
pedagogiczne

- bardzo dobra znajomość 
języka niemieckiego 
poświadczona 
dyplomem

NAUCZYCIEL 
PRZEDMIOTÓW 
GASTRONOMICZ-
NYCH

STRZELCE 
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe 
z przygotowaniem 
pedagogicznym

Dzieci uczestniczą w różnych grach 
i zabawach, podczas których pozna-
ją warzywa i owoce, dzieląc je na 
różne kategorie biorąc za kryterium 
smak i kolor. Dużą atrakcją dla mi-
lusińskich jest możliwość uczestni-
czenia w przygotowywaniu różnego 
rodzaju zdrowych potraw. Napój jo-
gurtowy, przysmak z serka homoge-
nizowanego czy też sałatka warzyw-
na są tak smaczne, że długo nie stoją 
na stołach. W pierwszej akcji w roku 
2005 wzięło udział 83 z 185 przed-
szkoli.

Dla rodziców w ramach akcji or-
ganizowany są wieczorne spotkania 
z dietetykiem, na których poruszane 
są następujące tematy:
•  Piramida żywieniowa 
•  Obchodzenie się z produktami 

spożywczymi dla dzieci
•  Zawartość cukru wybranych pro-

duktów spożywczych i napojach  
•  Pytania rodziców

Rodzice, dzieci i wychowawcy 
są zachwyceni tym projektem, po-
nieważ w bardzo przystępnej formie 
przekazywana zostaje wiedza na te-
mat podstawy zdrowego odżywia-
nia się.

Projekt w pierwszej połowie roku 
2009 przeprowadzony został w 24 
przedszkolach, a 16 spośród nich 
bardzo pozytywnie (pozostałe - po-
zytywnie) oceniło akcję oraz pracę 
wolontariuszek. W listach skierowa-
nych do Ministerstwa Zdrowia obok 
dobrych ocen pojawiły się też opi-
nie o przydatności, wręcz koniecz-
ności, przeprowadzania takich akcji. 
Niepokojąca jest liczba dzieci cier-
piących na otyłość w całych Niem-
czech, w powiecie Soest. W niektó-
rych gminach odsetek dzieci otyłych 

„Kolorowo i zdrowo”, czyli wiejskie kobiety w przedszkolach

Poznajemy partnerski powiat Soest

przekracza średnią dla Północnej 
Westfali, która wynosi  4,8%. Wli-
czając do tego dzieci z lekką nadwa-
gą  odsetek ten wynosi 16%.

Przyczyn narastającego wciąż 
problemu jest wiele. Zaliczyć do 
nich na pewno można spadek ak-
tywności fi zycznej u dzieci. Z ba-
dań przeprowadzonych przez Ho-
lendrów wynika również, że u dzie-
ci, które rano nie spożywają śnia-
dania, ryzyko wystąpienie nadwagi 
jest dwukrotnie wyższe, dlatego też 
duża liczba przedszkoli oferuje swo-
im podopiecznym zdrowe śniadania. 
Niestety owoce i warzywa nie od-
grywają w nim tak dużej  roli  jak 
powinny.  Poza tym duża liczba ro-
dziców nawet nie chce słyszeć o tym 
że ich dzieci mają nadwagę - mówi 
Uta Nübel, dietetyczka. 

Udział w projekcie dla przed-

szkoli związany jest jedynie z mi-
nimalnymi nakładem fi nansowymi, 
który wynosi tylko od 1,50-2,00 € 
za dziecko (pobierany na zakup wa-
rzyw i owoców). Warunkiem ko-
nieczny do wzięcia udziału w akcji 
prócz wkładu fi nansowego jest po-
moc rodziców lub wychowawców 
w przygotowaniu posiłków. Staro-
stwo Soest pokrywa pozostałe wy-
datki akcji: zwrot kosztów przejaz-
du dla wolontariuszek oraz niewiel-
kie honorarium dla nich. W roku 
2008 była to kwota 3,800 € za cykl 
27 spotkań.

Akcje typu „Kolorowo i zdrowo” 
mają na celu pokazanie rodzicom 
i ich dzieciom to, że prawidłowe od-
żywianie nie tylko jest zdrowe, ale 
również smaczne.

tłum. Jacek Kiszka

Agencja Rynku Rolnego infor-
muje, że z dniem 1 lipca 2009 

weszła w życie ustawa z 22 maja 
2009 r. (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 
799) o funduszach promocji pro-
duktów rolno-spożywczych, z mocy 
której powołanych zostało 9 odręb-
nych funduszy promocyjnych.

Fundusz Promocji Mleka (który • 
zastępuje dotychczas istniejący 
Fundusz Promocji Mleczarstwa)
Fundusz Promocji Mięsa • 
Wieprzowego
Fundusz Promocji Mięsa • 
Wołowego
Fundusz Promocji Mięsa • 
Końskiego
Fundusz Promocji Mięsa • 
Owczego

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż • 
i Przetworów Zbożowych
Fundusz Promocji Owoców • 
i Warzyw
Fundusz Promocji Mięsa • 
Drobiowego
Fundusz Promocji Ryb• 
Fundusz promocyjny ma na ce-

lu promowanie i wspieranie wzrostu 
spożycia polskich produktów rol-
no-spożywczych w kraju i za grani-
cą poprzez kampanie promocyjno-
informacyjne, udział w wystawach 
i targach, badaniach rynkowych do-
tyczących ich spożycia. Wspiera-
ne z funduszu będą również badania 
naukowe i prace rozwojowe mające 
na celu poprawę jakości produktów 
i ich przetworów, oraz organizowa-

ne szkolenia dla producentów i prze-
twórców.

Poszczególne fundusze promo-
cyjne zasilane będą z wpłat pobie-
ranych od przedsiębiorców funk-
cjonujących w danym sektorze pro-
dukcji. Ustawa daje możliwość rów-
nież pozyskiwania funduszy z Unii 
Europejskiej, dzięki czemu więk-
szość programów i kampanii będzie 
współfi nansowana ze środków unij-
nych. 

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie internetowej 
Agencji Rynku Rolnego pod adre-
sem: http://www.arr.gov.pl/index.
php?idDzialu=01851

Powołanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
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Rozwijają wiedzę i umiejętności 
ucznia, czy też nie? Wiadomo, że na 
„starcie”, czyli  w pierwszej klasie 
gimnazjum wiedza dzieci wyniesio-
na z podstawówki jest zróżnicowa-
na, podobnie jak środowisko i wa-
runki wychowania. Co gimnazjum 
z tym zrobi w ciągu trzech lat na-
uki – było podstawowym pytaniem 
dla badających w trzyletnim okresie 
wyniki egzaminów gimnazjalnych. 
Tak więc  brano pod uwagę EWD, 
czyli edukacyjną wartość dodaną.

To pojęcie bliskie ekonomii, 
i z niej się zresztą wywodzi – ozna-
cza przyrost dóbr w wyniku danego 
procesu produkcyjnego. W edukacji 
EWD oznacza, najkrócej rzecz ujmu-
jąc, przyrost wiedzy w wyniku dane-
go procesu edukacyjnego (niektórzy 
badacze uważają pojęcie edukacyj-
nej wartości dodanej za najważniej-
sze narzędzie analityczne, jakie w na-
ukach pedagogicznych pojawiło się 
w w ciągu ostatnich 20 lat).

Jak piszą autorzy opracowania, 
dzięki tej metodzie można uwzględ-
nić zróżnicowanie szkół ze wzglę-
du na zasoby „na wejściu” (spraw-
dziany na koniec podstawówek dają 
obraz nie tylko osiągnięć szkolnych 
ucznia na progu gimnazjum, ale są 
też „nośnikiem” informacji o środo-
wisku rodzinnym dziecka, o jego po-
ziomie zdolności i motywacji szkol-
nej. 

Wskaźnik EWD dla gimnazjum 
mówi o tym, na ile wysokie/niskie 
wyniki egzaminu gimnazjalnego 
uzyskali uczniowie w porównaniu 
do gimnazjów w całej Polsce o da-
nym poziomie zasobów na wejściu. 
Wskaźnik ma charakter względ-
ny, czyli służy do porównywania 
szkół. 

W skali kraju wskaźnik EWD ma 
z defi nicji wartość równą zeru. War-
tość dodatnia EWD wskazuje na po-
nadprzeciętną efektywność naucza-
nia, wartość ujemna na niższą niż 
przeciętna efektywność.

W wypadku EWD skala ma swój 
środek w punkcie 0. Wynik EWD 
równy np. 5 pkt, oznacza, że prze-
ciętny uczeń tego gimnazjum otrzy-
mał na egzaminie gimnazjalnym o 5 
punktów więcej, niż by to wynikało 
z jego rezultatu na sprawdzianie po 
szkole podstawowej.

Pozycję każdego gimnazjum wy-
znaczono odrębnie dla obu części 
egzaminu gimnazjalnego. Zobacz-
my zatem, w jakim miejscu upla-
sowało się Gimnazjum z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi w strzeleckim 
ZSO.

Z pytaniem, jak ocenia pozycję 
szkoły, zwróciłam się do wicesta-
rosty Waldemara Gaidy. Był nieco 
zaskoczony, że zdecydowanie wyżej 
uplasowała się pod względem wy-
ników osiąganych w naukach ma-
tematyczno-przyrodniczych niż hu-
manistycznych.

Wyniki są bardzo dobre – i to 
można zdecydowanie powiedzieć 

Mamy prawo być dumni z takiej szkoły

Roman Miller, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Strzelce Opolskie z qu-
adowcami i motocyklistami tereno-
wymi ma na pieńku trochę dłużej, 
od 2-3 lat. - Pojawiają się w wie-
lu miejscach, praktycznie nie ma 
w powiecie kawałka lasu, gdzie by 
ich nie było, nawet w okolicach na-
szych 6 rezerwatów. I  niewiele mo-
żemy zrobić. Z reguły ignorują we-
zwania straży leśnej do zatrzymania 
się. Z reguły – bo jednak na kilku 
kierowców podziałało wezwanie i... 
kilkusetzłotowy mandat ich nie omi-
nął. Czy zatrzymają się następnym 
razem? Wątpliwe. Czy zrezygnują 
z jazdy po lesie? Wątpliwe.

Jazda po lesie cztero- czy trzyko-
łowcami to proceder trudny do zwal-
czenia – ocenia nadleśniczy Miller. 
- Nie jesteśmy w stanie złapać kie-
rowców, a szkody, jakie powodują 
w lesie są nieodwracalne. To nie tyl-
ko rozjeżdżone drogi, ale i zniszczo-
na roślinność, zdewastowane upra-
wy  leśne i hałas płoszący zwierzy-
nę. Z przyczyn przyrodniczych lasy 
są wyłączone z ruchu pojazdów me-
chanicznych, z wyjątkiem czynności 
gospodarczych. Mają pozostać azy-
lem beż motoryzacji – stąd ustawo-
wy zakaz poruszania się po terenie 
leśnym pojazdami mechanicznymi. 

Nie tylko kwestie związa-
ne z ochroną środowiska są istot-
ne. Także bezpieczeństwo, zwłasz-
cza pieszych i rowerzystów. Mamy 
wiele ścieżek rowerowych, a dla ich 
użytkowników quady stwarzają po-
ważne zagrożenie. Zwłaszcza, gdy 
pojawiają się w grupie. Tak jeżdżą 
na ogół młodzi ludzie, nie wiadomo, 
skąd są, nie bacząc na rowerzystów 
czy spacerowiczów pędzą dalej. Re-
akcja na polecenie straży leśnej do 
zatrzymania się – zerowa.

W całym kraju dochodzi do wy-
padków z udziałem quadów, są ranni, 
nawet ofi ary śmiertelne. Na terenie 
powiatu strzeleckiego do pierwszego 
wypadku quada doszło 8 lipca. 22-la-
tek jadący quadem z Balcarzowic, 
uderzył w słup w Nogowczycach. 
Spowodowało to wywrócenie pojaz-
du. Prawdopodobną przyczyną by-
ło niedostosowanie prędkości do wa-
runków na drodze. Obrażeń doznali 
kierowca i pasażerka pojazdu, którzy 
zostali przewiezieni do szpitala. 

Sierż. sztab. Piotr Malczak, 
asystent w Wydziale Ruchu Dro-
gowego strzeleckiej komendy po-

Quady w lesie licji przyznaje, że zwiększone za-
interesowanie takimi pojazdami wi-
dać od pewnego czasu: przychodzą 
do nas po porady, gdzie korzystać 
z quadów; widać, że na drogach za-
czynają pojawiać się grupy tych „te-
renówek”. Najwięcej użytkowni-
ków czterokołowców – ocenia – jest 
w gminie Izbicko. To teren dość za-
możny, sporo ludzi pracuje za gra-
nicą. Niemało pojazdów zostało 
przez nich sprowadzonych z Nie-
miec czy Holandii, a zwiększony 
ruch quadowców obserwować moż-
na zwłaszcza w weekendy. 

Gdzie jeżdżą? (moje pytanie wy-
daje się sierżantowi Malczakowi 
kompletnie naiwne).

Jeśli na terenie powiatu nie ma 
żadnego wyznaczonego terenu do 
jazdy crossowej – to odpowiedź jest 
chyba oczywista i znana wszyst-
kim: po lasach. Okazuje się jednak, 
że skargi leśników do policji nie do-
tarły. 

Przyznaje, że jego te pojazdy ja-
koś nie pociągają, choć sam oczywi-
ście spróbował - jeździł ciężkim, do-
brej klasy, quadem kolegi. 

- Choć wydawać by się mogło, 
że kierowanie czterokołowcem jest 
proste, w istocie tak nie jest: żeby 
czuć się dość pewnie, trzeba prak-
tyki – dodaje. - W przypadku po-
jazdów najlżejszych, kupowanych 
jako prezenty komunijne (choć to 
niezupełnie rozsądne), jest to w do-
datku zajęcie bardzo absorbujące... 
dla opiekunów. Bo to oni muszą za-
pewnić bezpieczeństwo dzieciom, 
a więc ubezpieczać ich jazdę, na-
wet w obrębie własnego podwórka 
czy pola.

Sierżant Malczak przypomina 
także podstawowe zasad obowiązu-
jące kierowców trzy- i czterokołow-
ców: po drogach publicznych moż-
na jeździć wyłącznie pojazdami za-
rejestrowanymi. I trzeba oczywiście 
mieć stosowne uprawnienia do kie-
rowania pojazdami. Jeśli kierowca 
niezarejestrowanego quada zostanie 
zatrzymany na takiej drodze przez 
policję – pojazd zostanie odprowa-
dzony na parking strzeżony, a kie-
rowca ukarany co najmniej manda-
tem. Pojazd wprawdzie później zo-
stanie oddany właścicielowi, ale 
zakaz poruszania się po drogach pu-
blicznych będzie obowiązywał na-
dal – do czasu zarejestrowania.. 

Jeden z mieszkańców naszego 
powiatu (woli nie ujawniać swojego 
nazwiska), jest miłośnikiem wszel-
kich pojazdów do jazdy terenowej. 

Najpierw były to motocykle crosso-
we, kiedy pojawiły się quady – wła-
śnie one. Swoją pasją zaraził całą ro-
dzinę, i na quadach jeżdżą wszyscy, 
nawet żona, choć rzadko. Najmłod-
szy kierowca quada u Iksińskich to 
10-letnia córka, po niej pod wzglę-
dem wieku plasuje się dwóch nieco 
starszych chłopców – 12- i 13-let-
ni, najstarszy to  tata. Mają 4 qu-
ady: dwa z nich to „stodziesiątki”, 
1 - „stopięćdziesiątka” i o najwięk-
szej pojemności to „dwusetka”. Z te-
go – 2 zarejestrowane, którymi  jeż-
dżą po drogach publicznych. Gdy 
pytam, gdzie jeżdżą dzieci – słyszę 
w odpowiedzi, że po polach i w... le-
sie. Spieszę od razu wyjaśnić precy-
zyjnie – po własnym lesie. Wszyscy 
dbamy o bezpieczeństwo i jeździmy 
w kaskach, a ja muszę dać przykład 
– mówi pan Grzegorz.

Gdy pytam, czy mimo wszystko 
nie boi się o dzieciaki, odpowiada, 
że po pierwsze nigdy nie jeżdżą sa-
me: albo obok niego, albo w zasięgu 
jego wzroku. Ponadto od najwcze-
śniejszych lat oswajane są z pojaz-
dami (ma warsztat samochodowy) 
i z samą jazdą. Kiedy on siadał na 
duży motocykl crossowy, dzieci – na 
najmniejsze wówczas crossy: „pięć-
dziesiątki”. Zawsze też dbał o to, by 
wpoić im zasady rozsądnego zacho-
wania za kierownicą.

To przyniosło efekty, bo nigdy 
nie musiałem im nawet blokować 
gazu w quadach, wszyscy są na-
prawdę rozsądni – szybciej jeżdżą 
po prostych drogach, nogę z gazu 
zdejmują na nierównym terenie.

Jako długoletniego praktyka jaz-
dy „terenówkami” pytam, co pora-
dziłby tym, którzy myślą o kupnie 
quada.

Po pierwsze – nie żałować pie-
niędzy na kaski, a to wydatek rzędu 
ok. 200 złotych. Po drugie – pamię-
tać należy, że te najpopularniejsze 
quady to raczej japońskie cacka, niż 
prawdziwe wyczynowe czteroko-
łowce. Na jazdę z miasta do miasta 
za wolne: rozwijają szybkość do 70 
km/h, po asfalcie raczej nie da rady 
nimi jeździć. Na prawdziwe jazdy 
crossowe – za słabe. Kiedy jednak 
już ktoś się zdecyduje na zakup qu-
ada (bez znaczenia jest w tym przy-
padku pojemność silnika), pierwsze, 
co powinien zrobić, to sprawdzić 
geometrię kół, bo wszystkie pojazdy 
są nadsterowne. Potem, już w trak-
cie użytkowania, trzeba pamiętać, że 
choć kierowanie pojazdami z półau-
tomatyczną skrzynią biegów na pro-
stej drodze wydaje się łatwe, to jaz-
da w terenie pełnym nierówności już 
taka łatwa nie jest. Trzeba być na to 
przygotowanym, może dzięki temu 
uniknie się wywrotek.

Na koniec pytam Iksińskiego, 
gdzie jeździ on sam i podobnie mu 
pasjonaci, skoro w powiecie nie ma 
crossowego toru.

W odpowiedzi słyszę, że ogólno-
dostępnego nie ma, ale jakby dobrze 
poszukać, to coś się jednak znajdzie. 
- Jeden ze znajomych urządził tor 
crossowy na własnym polu – odpo-
wiada Iksiński. - Myślę, że nie jest 
jedyny – uściśla.

Marta Górka

Koło Terenowe Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i In-

walidów w Sieroniowicach obejmu-
jące seniorów z Sieroniowic i Bal-
carzowic wygrało w roku bieżącym 
dotacje na dwa projekty w ramach 
konkursu ofert ogłoszonego przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego na 
wykonanie zadań publicznych. Są to 
zadania „Muzyka łagodzi obyczaje 
– edukacja poprzez zajęcia muzycz-
ne, rozwijanie talentów i zaintereso-
wań muzycznych wśród mieszkań-
ców powiatu strzeleckiego” oraz 
„Tradycje i obyczaje bez granic – 
poznanie wielokulturowości w po-
wiecie strzeleckim”.

Projekt muzyczny zakłada teore-
tyczne i praktyczne zajęcia muzycz-
ne, koncerty i występy o charakte-
rze muzycznym, działania promu-
jące wielokulturowość oraz promo-
cję powiatu poprzez uczestnictwo 
w przeglądach muzycznych. Projekt 
ten zatytułowaliśmy „Różne obli-
cza muzyki”, ponieważ muzyka mo-
że uczyć, bawić, śmieszyć i integro-
wać społeczeństwo (szczególnie ta-
kie jak nasze – dotkliwie poszkodo-
wane przez trąbę powietrzną).

W jego ramach dla emerytów 
rencistów i inwalidów zorganizo-
waliśmy 5 czerwca wyjazd do GTM 
na operetkę „Orfeusz w piekle”. 
Wspólnie z Kołem DFK w Siero-
niowicach 21 czerwca przeprowa-
dziliśmy otwarty festyn – „Biesiadę 
Rodzinną”. W maju zawiązaliśmy 
zespół śpiewaczy pn. ”Melodia”, 
który zaprezentował się podczas fe-
stynu z repertuarem po polsku, ślą-
sku i niemiecku. 15 czerwca brał 
udział w przeglądzie zespołów śpie-
waczych w XVI Opolskim Święcie 
Pieśni Ludowej w Gogolinie. Obec-
nie przygotowujemy się do przepro-
wadzenia „popołudnia przy muzy-
ce” zaplanowanego na jesień. 

Celem tych zadań jest przybli-
żenie i kontakt z różnymi formami 
muzycznymi oraz uwrażliwienie na 
piękno odmienności kulturowej.

Drugi projekt, pt. „Tradycje 
i obyczaje bez granic,” zakłada po-
pularyzację i poznanie dziedzictwa 
kulturowego powiatu strzeleckiego, 
w tym kulturę mniejszości narodo-
wych i etnicznych, festyny i wysta-
wy prezentujące charakterystyczne 
elementy danej kultury.

W ramach tego projektu planu-
jemy zorganizować w lipcu br. wy-
cieczkę rowerową do Strzelec Opol-
skich „Szlakiem dziedzictwa ży-
dowskiego” w celu poznania kultury 
i historii tej mniejszości narodowej. 
Na przełomie sierpnia i września od-
będzie się jednodniowa wycieczka 
autobusowa „W poszukiwaniu szla-
ku Cystersów” do Jemielnicy i do 
Zawadzkiego „Szlakiem Zabytków 
Kulturalnych” – drewniana chata 
w Kielczy, pagórek pogański, zame-
czek myśliwski. W październiku bę-
dziemy hucznie obchodzić „Święto 
piwa”, podczas którego zaprezen-
tujemy zwyczaje, stroje i potrawy 
z wielu regionów – w szczególności 
niemieckie i śląskie.

Celem zadań tego projektu jest 
poznanie kultury, historii, cieka-
wych miejsc i budowli w powiecie 
oraz bogactwa, jakie niesie wystę-
powanie różnych kultur występu-
jących na terenie powiatu; uwrażli-
wianie na problem odmienności kul-
turowej poprzez wspólną zabawę. 
Czas realizacji obydwu projektów 
jest przewidziany od 1 maja do 31 
października bieżącego roku.

Teresa Nowak
Przewodnicząca Koła PZERiI 

w Sieroniowicach 

Poznawcza 
moc muzyki

o obu częściach egzaminu. Dzięki 
raportowi Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej, uwzględniającemu 
okres trzech lat, mamy najbardziej 
miarodajne i obiektywne potwier-
dzenie powszechnej opinii, że nasze 
dwujęzyczne gimnazjum jest bardzo 
dobrą szkołą. Oczywiście co roku 
cieszyliśmy się z ogłaszanych wy-
ników egzaminów gimnazjalnych: 
zawsze byliśmy w czołówce woje-
wództwa, ale wszyscy wiemy, że eg-
zamin egzaminowi nierówny. Teraz 
nie mamy wątpliwości, że to „szkoła 
sukcesu” - znajdująca się na wyso-
kiej pozycji pod względem naucza-
nia przedmiotów przyrodniczych. 
I muszę przyznać, że raczej spodzie-
wałem się takiego jej usytuowania 
w przy części humanistycznej, mo-
że dlatego, że jest gimnazjum o pro-
fi lu językowym... I zapewne nie tyl-
ko dla mnie to pierwsze, zupełnie 
odruchowe, skojarzenie. Z opubli-
kowanych wykresów widać, że ma-
my prawo być dumni z takiej szkoły, 
choć oczywiście niegdy nie jest tak, 
że nie mogłoby być lepiej.

mg

Quad rozbił się na słupie w Nogowczycach



To już prawie fi nał wyboru 
wykonawcy krytego base-
nu w Strzelcach Opolskich. 

W dniu 21 lipca Burmistrz Tadeusz 
Goc zaakceptował rozstrzygnięcie 
procedury przetargowej. Zgodnie 
z przepisami prawa decyzja ta upra-
womocni się po 7 dniach. 

Inwestycję przeprowadzi za kwotę 
niespełna 14 milionów złotych kon-
sorcjum, którego liderem jest strze-
lecka fi rma Adamietz. Dwie pozosta-
łe oferty, złożone przez grupy fi rm, 
których liderami były: Przedsiębior-
stwo Budowlane „ZUR” z Gliwic 
oraz spółka ABM SOLID z Tarnowa, 
zawierały wyższe ceny.

Wybrane konsorcjum wykona kom-
pletną dokumentację całego Centrum 
(rysunek obok to jedynie szkic koncep-
cyjny) oraz zrealizuje I etap inwestycji. 
Obejmuje on wybudowanie hali base-

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu 
coraz bliżej

Projekt koncepcyjny autorstwa
Pracowni Architektonicznej
Wojciecha Kornatowskiego
z Warszawy

W dniu 08 lipca b.r. tuż przed 
godziną 13.00 Urząd Miej-

ski w Strzelcach Opolskich oraz 
Strzeleckie Wodociągi i Kanaliza-
cja otrzymały Decyzję Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Strzelcach Opolskich. Decy-
zja zakazywała korzystania z wody 
nieprzegotowanej z wodociągu pu-
blicznego Strzelce Opolskie do ce-
lów spożywczych i higienicznych ze 
względu na wykrycie w niej niewiel-
kich ilości bakterii z grupy coli oraz 
bakterii Enterokoki. 

Sztab kryzysowy
W trybie natychmiastowym Bur-

mistrz Strzelec Opolskich powo-

W dniach 13 – 18 lipca 2009 odbył 
się Strzelecki Plener Malarski.

W Plenerze, zorganizowanym po 
raz szesnasty przez Strzelecki Ośro-
dek Kultury, wzięło udział 14 mala-
rzy z województwa opolskiego oraz 
z województw sąsiednich. Tematem 

„Pozwólmy runąć wszystkim mu-
rom”, to temat tegorocznego spo-
tkania młodzieży z Holic, Druskien-
nik, Soest i Strzelec Opolskich w 
Borowicach koło Karpacza. 

nowej z 25 metrowym basenem pły-
wackim i drugim do nauki pływania, 
a także wykonanie niezbędnej infra-
struktury. Zakończenie budowy tej czę-
ści Centrum Rekreacji Wodnej plano-
wane jest na 31 sierpnia 2011 roku. 

Szczegółowe informacje, do-
tyczące całej inwestycji, zostaną 
przedstawione na łamach Informa-
tora, po podpisaniu umowy z Wyko-
nawcą.

Jg

Woda już jest dobra
łał sztab kryzysowy i zobowią-
zał do niezwłocznego powiadomie-
nia wszystkich urzędów i instytu-
cji o zaistniałej sytuacji. Działania 
prowadzone przez Urząd Miejski 
oraz równolegle przez Strzeleckie 
Wodociągi i Kanalizację w bardzo 
szybkim czasie pozwoliły na po-
wiadomienie wszystkich odbiorców 
o obowiązującym zakazie. Doty-
czył on mieszkańców miasta Strzel-
ce Opolskie oraz sołectw zasilanych 
bezpośrednio z wodociągu w Strzel-
cach Opolskich. Komunikat docierał 
do mieszkańców, urzędów i instytu-
cji wszelkimi dostępnymi metodami 
m.in. poprzez rozwieszanie komuni-
katów, przez Internet, telewizję ka-

blową, telefonicznie, oraz poprzez 
megafony umieszczone na wozach 
pożarniczych. 

Natychmiastowe działania
Jeszcze tego samego dnia, na zle-

cenie Spółki SWiK, niezależne la-
boratorium pobrało do badań prób-
ki z ujęć wody, stacji wodociągo-
wej oraz u odbiorców. Od następne-
go dnia zlecono codzienne badania 
jakości wody do laboratorium Sa-
nepidu. Niezwłocznie uruchomio-
no procedurę ciągłej dezynfekcji 
wody oraz badania jej skuteczności 
w newralgicznych punktach strze-
leckiej sieci wodociągowej.

Kolejne wyniki badań labora-
toryjnych potwierdziły skutecz-
ność podjętych działań. Konieczny 
był jeszcze czas 72 godzin, na ba-
dania oraz uzyskanie dwóch kolej-
nych pozytywnych wyników po-

twierdzających brak występowania 
bakterii z grupy coli oraz Entroko-
ków, i Państwowy Inspektor Sanitar-
ny w Strzelcach Opolskich w dniu 
13 lipca 2009 roku uchylił Decy-
zję ograniczającą korzystanie z wo-
dy wodociągowej. Burmistrz Strze-
lec Opolskich oraz Spółka SWiK 
niezwłocznie powiadomili o tym 
mieszkańców. Do czasu ustabilizo-
wania się sytuacji oraz dla celów 
profi laktycznych, dezynfekcja chlo-
rem będzie kontynuowana. 

Woda odpowiedniej jakości
Powyższe zdarzenie łączy się bez-

pośrednio z intensywnymi opadami 
deszczu w okresie ostatnich dwóch 
tygodni. Wody powierzchniowe z te-
renu Strzelec Opolskich odprowa-
dzane są do ziemi systemem licz-
nych szczelin. Stanowi to istotne źró-
dło zasilania zbiornika wód podziem-

nych, z którego pobierana jest woda 
za pomocą studni głębinowych. 

Wystąpienie zjawiska krytyczne-
go, jakim było przedostanie się bak-
terii z wód powierzchniowych do 
podziemnych, wymusza podjęcie 
przez Spółkę SWiK działań, które 
w przyszłości maksymalnie zabez-
pieczą system wodociągowy przed 
wystąpieniem podobnych ogra-
niczeń w korzystaniu z wody. Na 
dzień dzisiejszy jest to działanie po-
legające na ciągłej dezynfekcji wo-
dy, a w przyszłości na zlokalizowa-
niu ujęć wody w miejscach o niskim 
oddziaływaniu wód powierzchnio-
wych na jakość wód podziemnych. 
Działanie związane z nową lokaliza-
cją ujęć wody to perspektywa wielo-
letnia i do tego czasu, Spółka będzie 
zapewniać odpowiednią jakość wo-
dy wodociągowej z istniejącego sys-
temu ujęć.

Młodzieżowy obóz międzynarodowy

Przez 9 dni (od 4 – 12 lipca 2009) 
młodzi ludzie wspólnie zastanawia-
li się nad możliwościami budowania 
Europy bez podziałów, waśni i mu-
rów. Temat spotkania został określo-

ny już w lutym i nie jest przypadko-
wy, albowiem w tym roku mija 20 
lat od ważnych dla Polski i Europy 
wydarzeń, m.in. Okrągły Stół, Wol-
ne Wybory, zburzenie Muru Berliń-
skiego. 

Uczestnicy warsztatów zwiedzi-
li Wrocław, wystawę „Europa nasza 
historia”, zdobyli szczyt Karkonoszy 
- Śnieżkę, podziwiali wodospad Ka-
mieńczyk i poznawali okolice Kar-
pacza. Podczas warsztatów dyskuto-
wali o murach w kulturze i historii 
własnych narodów a także w Euro-
pie i  na świecie. Wspólnie bawili się 
na dyskotekach i ogniskach. 

Obóz, na który pozyskano środki 
z Programu Młodzież, został zorga-
nizowany przez Strzeleckie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji Lokalnej przy współpracy z Gmi-
ną Strzelce Opolskie.

Marzenna Staroszczyk

Plener malarski
prac malarskich były pejzaże i archi-
tektura Ziemi Strzeleckiej. 

Artyści mieszkali i tworzyli 
w Pałacu w Błotnicy Strzeleckiej. 

Obrazy stworzone przez artystów 
w trakcie tego pleneru będzie można 
oglądać jesienią na wystawie pople-
nerowej w galerii SOK.
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Informacja dla mieszkańców
Zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego, w dniu 1 sierpnia 2009 roku 
o godz. 17.00 dla upamiętnienia 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego zostaną włączone  syreny alarmowe – przy wykorzystaniu akustycz-
nego systemu alarmowego i użyciu ciągłego, modulowanego dźwięku syreny 
w okresie jednej minuty. 

Dla podkreślenia szczególnego charakteru i znaczenia obchodów rocznico-
wych Powstania Warszawskiego oraz ich utrwalenia w świadomości Polaków 
zwracamy się również z prośbą o wywieszenie tego dnia fl ag narodowych na 
budynkach urzędów i w miejscach publicznych.

Z niepokojem informujemy, że 
wg stanu na dzień 1 czerw-

ca br. bardzo wyraźnie obniżyło 
się zainteresowanie mieszkanek 
Opolszczyzny, a w naszej gminie 
w szczególności, bezpłatnymi ba-
daniami mammografi cznymi. 

Badania te od roku 2007 reali-
zowane są w ramach skryningu ze 
środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Sytuacja jest mocno nie-
pokojąca, albowiem uczestnictwo 
w tych badaniach, pozwalających na 
wykrywanie bardzo wczesnych sta-
diów raka piersi, w większości wy-
padków gwarantuje kobietom całko-
wite wyleczenie.

Powody niebadania się Opo-
lanek trudno jest racjonalnie wy-
tłumaczyć. Mają one w naszym re-
gionie do dyspozycji 8 placówek, 
w tym jedną mobilną – mammobus. 
Niestety, ciągle w świadomości wie-
lu osób pokutują przesądy, że zdia-
gnozowany rak, niezależnie od sta-
dium zaawansowania choroby, jest 
nieuleczalny, wręcz jest wyrokiem 
śmierci. Brakuje już słów, aby oba-
lać te nieprawdziwe i szkodliwe dla 
ludzkiego zdrowia i życia myślowe 
stereotypy. Bo nowotwory – przy 
współczesnym postępie wiedzy me-
dycznej – są uleczalne! Warunek jest 
jeden – muszą zostać w porę wykry-
te. Niemal wszystkie typy raka przy 
odrobinie dobrej woli i samoobser-
wacji być mogą wcześnie wykryte. 
A zwłaszcza rak piersi, którego każ-
da kobieta, a także jej mąż, sami mo-
gą przyczynić się do wczesnego wy-
krycia…

Co roku raka piersi stwierdza 
się u ponad 300 Opolanek. Co roku 
ponad 100 Opolanek umiera z po-
wodu raka piersi. Umierają w bó-
lu i cierpieniu, bo rak piersi, który 
przez wiele lat rozwija się nie dając 
żadnych objawów. W końcowym 
stadium, gdy daje przerzuty do ko-
ści i innych narządów, jest jednym 
wszechogarniającym cierpieniem. 
Cierpieniem nierzadko „na własne 
życzenie”, którym było zlekceważe-
nie zarówno sygnałów własnego or-
ganizmu, jak i apele oraz nawoływa-
nia do uczestnictwa w bezpłatnych 
badaniach mammografi cznych.

Przypominamy, iż badania, 
w ramach rządowego programu, wy-
konywane są co 2 lata u pań w wie-
ku 50-59 lat. Jednak nie znaczy to 
wcale, że inne roczniki kobiet są po-
zbawione pomocy lub, że muszą li-
czyć na siebie (czytaj: mammogra-
fi a w prywatnym gabinecie). Panie 
młodsze lub starsze zaniepokojone 
stanem piersi winny zgłosić się do 
działających w województwie po-
radni profi laktyki chorób piersi, któ-
rych lekarze wykluczą nowotwór 
lub zlecą dalszą diagnostykę i ewen-
tualne leczenie. 
W Strzelcach Opolskich badania 

można wykonać w Szpitalu 
Powiatowym ul. Opolska 36a, 
tel. 077 461 32 91 wew. 143. 

Informacja o programie 
http://onkologia.atmanet.pl/content/

view/129/166/ 
Drogie Panie nie lekceważcie tego 
tematu, zróbcie badania!

Wiesława Kaczmarek
Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 

„Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka 

Piersi” przy Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość obejmująca działki 
NrNr 1829/4, 1830/2 z mapy 8 o łącznej pow. 0,0464 ha , położona w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Dąbrowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzel-
cach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta Nr Kw 41535.
Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, w pobliżu banków, 
urzędów i innych budynków użyteczności publicznej; posiada pełne uzbrojenie 
oraz nie jest obciążona z jakiegokolwiek tytułu.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość 
przeznaczona do sprzedaży znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem MUZ.
Teren ten przeznaczony jest na funkcje mieszkaniowe oraz usług nieuciążli-
wych np. handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, kultury, zdrowia, admi-
nistracji i turystyki. Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej nie 
może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów środowiskowych 
wymaganych dla funkcji mieszkaniowej. 
Zgodnie z ustaleniami planu na nieruchomości może powstać budynek o wyso-
kości od 12 do 18m do kalenicy dachu; pokryty dachem stromym dwu lub wie-
lospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50º i o kalenicy zasadniczej 
bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie historycznej. 
Działki NrNr 1829/4 i 1830/2 położone są w strefi e „A” ścisłej ochrony zabyt-
kowego układu urbanistycznego wpisanego decyzją z dnia 10.06.1949 r. do re-
jestru zabytków województwa opolskiego pod nr 39/49. W obszarze tym nale-
ży w szczególności: zachować linię zabudowy w granicach historycznych dzia-
łek, wprowadzić formy lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie geome-
trii dachu, podziałów w elewacji, gzymsów, opasek okiennych, rytmu okien. 
Projekt budynku winien być uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 
Niezabudowane fragmenty jednostki terenowej winny mieć atrakcyjnie skom-
ponowaną przestrzeń, w której mogą występować powierzchnie utwardzone 
oraz pokryte zielenią, a także odpowiednie dla funkcji terenu urządzenia. 
Z nabyciem nieruchomości związany jest obowiązek uiszczenia 22% podatku 
VAT od ceny uzyskanej w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000 zł.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala konfe-
rencyjna).

I. Warunkiem udziału w przetargu jest:
Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 30.000zł. 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2009r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich
Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Od-
dział w Strzelcach Opolskie lub obligacjach skarbowych złożonych do depozy-
tu w kasie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1, w ter-
minie do godz. 14.00 w dniu 31 sierpnia 2009 r. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
podane konto.
Złożenie oferty w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r. w sekretariacie Gmin-
nego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w za-
mkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Strzelcach Op. przy ul. Dąbrowskiego”.

II. Ofert powinna zawierać:
Nazwę, adres i charakterystykę oferenta,
Datę sporządzenia oferty,
Koncepcję programowo-przestrzenną opracowaną na mapie zasadniczej w ska-
li 1:500, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego:
przewidywane do realizacji funkcje na nieruchomości,
charakterystykę zabudowy wraz z przybliżonymi danymi o powierzchni zabu-
dowy i liczbie kondygnacji,
Harmonogram wykonania poszczególnych etapów inwestycji nie dłuższy niż 5 
lat od dnia podpisania aktu notarialnego,
Proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz sposób jej fi -
nansowania, przy czym za zakończenie inwestycji uważa się oddanie budynku 
o funkcji mieszkalno-usługowej do użytkowania,
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 
warunki, bez zastrzeżeń, 
Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
Dowód wpłaty wadium.

III. Kryteria wyboru oferty
Preferowane będą oferty:
a) deklarujące najwyższą cenę,
b) proponujące najwyższą jakość zabudowy i zagospodarowania terenu w za-
kresie zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego,
c) zawierające poprawne rozwiązania w zakresie komunikacji, 
d) tworzące strefę o charakterze miejskim integrującą teren z centrum miasta.

Dla zabezpieczenia realizacji terminu i zakresu inwestycji, zastrzeżona zosta-
nie w umowie na rzecz sprzedającego kara umowna w wysokości 300.000 zł. 
zabezpieczona hipoteką zwykłą w tej samej wysokości.
Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli oferent, którego oferta została przyję-
ta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozosta-
łych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Ustalony w przetargu nabywca 
ma obowiązek zapłaty całej zaoferowanej ceny, najpóźniej przed sporządze-
niem umowy sprzedaży. Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z naby-
ciem nieruchomości.
Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofer-
ty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego 

w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 
tel. 0774619907 lub 077 4619908.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ulicy 
Mickiewicza obejmującej działki Nr Nr 3143/4 i 3143/6 z mapy 15 o łącznej pow. 
0,1063 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wie-
czystą Nr Kw 53316. 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym poło-
żone są działki NrNr 3143/4 i 3143/6 oznaczony jest na rysunku planu symbolem 
11MN/U, a przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z do-
puszczeniem usług. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość musi być zabudowana budynkiem o szerokości elewacji 12-16 m od 
strony ulicy Mickiewicza. 
Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie oraz wolna jest od wszelkich obciążeń i zo-
bowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł. netto

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac Myśliwca 1 (sala konferencyjna).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wy-
woławczej tj. kwoty 10.000 zł. do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach Op. Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśni-
cy Oddział w Strzelcach Opolskich najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 20 sierpnia 
2009r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
podane konto.
Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany będzie do zapłaty całej wylicytowanej 
kwoty, powiększonej o należny podatek VAT w stawce 22%, najpóźniej przed pod-
pisaniem umowy notarialnej sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zo-
stanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej prze-
targ od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestni-
ków przetargu podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego 

w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 
tel. 0774619907 lub 077 4619908. 

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
zawiadamia

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i Gminnego 
Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach  Opolskich oraz na stronie interne-
towej www.strzelceopolskie.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości gmin-
nych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a obejmujący lokale 
mieszkalne położone w Strzelcach Opolskich:
- Nr 3 w budynku przy ul. Opolskiej 15,
- Nr  5 w budynku przy ul. Chopina 2,
- Nr 3 w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1,
- Nr 8 w budynku przy Gogolińskiej 11a,
Wykazy zostaną podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Tekst nie tylko 
dla kobiet…

Wakacje trwają, ale dla nauczycieli to okres podsumowań i refl eksji na temat 
minionego roku szkolnego. 

W naszej gminie
w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 1674 uczniów, a w publicznych 

gimnazjach 867. Łącznie klasyfi kacją objęto 2 521 uczniów, niesklasyfi kowano 20. Do 
publicznych przedszkoli uczęszczało 917 dzieci w wieku od lat 3  - 6  lat (w mieście 
583, a na wsi 334).

Do sprawdzianu kompetencji po klasie VI w szkołach podstawowych przystąpi-
ło 308 uczniów. Najlepszy wynik średni uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Dziewkowicach. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło łącznie 283 uczniów. Egza-
min ten składa się z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej. 
Część językowa nie podlega podsumowaniom. Najwyższe wyniki w obu częściach eg-
zaminu uzyskało Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich. 

Prócz wytężonego wysiłku w szkołach, podjęto wiele dodatkowych działań eduka-
cyjnych. Zakończyła się realizacja dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - „Szansa dla najmłodszych” oraz „Akademia Nauk Wielu…”

Rok szkolny 2009/2010
przed nami. Z myślą o nim samorząd gminny przeprowadza podczas wakacji liczne 

remonty w szkołach, a dyrektorzy przygotowują nowe inicjatywy. 
Od września naukę w szkołach podstawowych rozpocznie ponad 270 pierwszokla-

sistów, a do klas pierwszych w publicznych gimnazjach w naszej gminie przyjętych zo-
stanie około 250 uczniów. W maju zakończyła się rekrutacja dzieci do przedszkoli pu-
blicznych - ogółem przyjęto 903 dzieci (592 dzieci przyjętych zostało do przedszkoli 
miejskich, a 311 dzieci do przedszkoli wiejskich). Do oddziału dzieci do lat 3 przy PP nr 
9 – można było przyjąć tylko 56 dzieci, chociaż  wpłynęły aż 104 wnioski. 

Złożono nowe projekty edukacyjne. Inicjatywa „Akademia Nauk Wielu bis” prze-
znaczony będzie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Projekty „Aktyw-
ne przedszkolaki” i „Małe przedszkolaki duże możliwości”, skierowane dla wychowan-
ków przedszkoli, z chwilą akceptacji pozwolą na utworzenie nowego oddziału przed-
szkolnego.

GZOiW

Przed nowym rokiem szkolnym
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Co, gdzie, kiedy?
PIĄTEK, 2009-07-24 GODZINA: 09:00

„Harry Potter i Książę Półkrwi” - wyjazd na seans fi lmowy dla dzieci
miejsce: Kino „Chemik” Kędzierzyn-Koźle

Szczegóły na plakatach, informacja tel. 077 461 26 73 

NIEDZIELA, 2009-07-26 GODZINA: 12:00
Otwarty turniej plażowej piłki siatkowej
uczestnicy: Kategorie: kobiety, meżczyźni

miejsce: Pływalnia Odkryta
Informacje: tel.077 461 21 81

WTOREK, 2009-07-28 GODZINA: 12:00
„Cudowna lampa Alladyna” - spektakl dla dzieci 

w wyk. Teatru „Małgo” z Częstochowy 
miejsce: sala widowiskowa SOK

Informacja tel. 077 461 26 73

NIEDZIELA, 2009-08-02 GODZINA: 14:00
Zawody pływackie

miejsce: Pływalnia Odkryta
Informacje: tel.077 461 21 81

SOBOTA, 2009-08-08 GODZINA: 13:00
Zawody w pływaniu na dętce

miejsce: Pływalnia Odkryta
Infromacje: tel. 077 461 21 81

W dniach od 21.06-2.07.2009 r. 
w Koszalinie odbył się VII 

Festiwal Minikoszykówki dziewcząt 
i chłopców rocznika 1997 i młod-
szych. Imprezę uroczyście otworzył 
prezes Polskiego Związku Koszy-
kówki Roman Ludwiczuk. W festi-
walu brały udział 42 drużyny z całej 
Polski w tym drużyna MKS Strzelec 
Opolskich. 

Uczestnicy rywalizowali w roz-
grywkach turniejowych stosując za-
sadę „fair play”. Oprócz zmagań bo-
iskowych młodzi adepci koszyków-
ki mieli okazje sprawdzić swoje 
umiejętności podczas licznych kon-
kursów i zabaw. Moc wrażeń dzieci 
przeżyły podczas rejsu statkiem po 
morzu, licznych kąpieli słonecznych 
i wodnych czy w meczu gwiazd.

Skład drużyny MKS STRZELCE 
OPOLSKIE bawiącej się na festiwa-
lu Minikoszykówki Koszalin 2009: 
Szymon Giełzak, Adam Opiołka, 
Arnold Mrohs, Adam Ceglarek, Fa-
bian Kowalczyk, Kacper Wanat, Da-
mian Caputa, Mariusz Poźniak, Da-
riusz Woźnica, Aleksander Dudek, 
Krzysztof Siwek, Dominik Litwin. 
Trenerzy: Stella Adamska, Andrzej 
Damaszek

Od 5 do 12 lipca w Paczkowie odbył się, organizowany przez Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy, obóz piłki nożnej chłopców dla sekcji działających przy 

MOS w Strzelcach Opolskich. W obozie udział wzięło 37 zawodników w wieku 
od 13 do 16 lat, uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. 

W czasie trwania obozu w pełni zrealizowano założony program szkoleniowy 
i wychowawczy, zajęcia odbywały się codziennie i obejmowały 1,5 godz. zajęć 
ogólnorozwojowych w terenie oraz 1,5 do 3 godz. zajęć doskonalących technikę 
i taktykę gry w piłkę nożną na boisku i w hali sportowej.

Oprócz wymienionych zajęć dla uczestników obozu zorganizowano wyciecz-
kę zapoznającą uczestników z zabytkami i historią Paczkowa, zajęcia świetlico-
we, turniej piłki nożnej i tenisa stołowego oraz kąpiel w basenie OSiR-u Pacz-
ków.

Wszyscy uczestnicy obozu wrócili zadowoleni i wypoczęci, z nowymi umie-
jętnościami i pełni entuzjazmu na rozpoczęcie nowego sezonu. Trenerzy, opieku-
nowie na obozie, podkreślają duże znaczenie zgrupowania dla podniesienia umie-
jętności, zgrania taktycznego i integracji zespołów uczestniczących w wyjeździe.

MOS

Już po raz czwarty w ramach wymiany sportowej miast partnerskich, druży-
na MOS Strzelce Opolskie wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki 

Nożnej – Viktoria Cup – memoriał Ladi Vojire w Holicach w Czechach. Turniej 
jak co roku organizowany był w ramach obchodów dni Holic. 

W skład zespołu ze Strzelec Opolskich weszli wychowankowie kilku sekcji 
piłki nożnej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, wybrani podczas przepro-
wadzonych w czerwcu przez ośrodek zajęć i turniejów selekcyjnych.

W tym roku w turnieju udział wzięło 10 drużyn z Czech, Słowacji i Polski. 
Nasza drużyna zajęła 5 miejsce. Wszyscy uczestnicy wrócili pełni wrażeń, no-
wych znajomości i przede wszystkim sportowych doświadczeń. Zarówno trene-
rzy jak i zawodnicy wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez trenera dru-
żyny „Banik Ostrawa” dotyczącym systemu szkolenia sportowego w szkółce pił-
karskiej w Ostrawie.

W ramach sportowej współpracy miast partnerskich, drużyna z Holic przyje-
dzie do nas w październiku na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej.

Skład drużyny MOS Strzelce Opolskie:
Patryk Kokot, Dominik Goczoł, Kamil Piontek, Marek Kaczmarczyk, Marek 

Kalla, Przemysław Stobierski, Kacper Wdowik, Bartosz Hołobut, Dariusz Boraw-
ski, JakubKozołup, Patryk Zgraja, Bartosz Smarzych, Maksym Stach, Tomasz Pin-
del, Dawid Wastag, Mateusz Popanda, Piotr Lizoń, Łukasz Końka, Patryk Plaza

Trenerzy: Klaudiusz Radziej, Roman Stosik.
MOS

Referat Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Opol-

skich przygotował na okres wakacji 
bogatą ofertę zawodów sportowych 
dla mieszkańców gminy. W każdy 
weekend dzieje się coś ciekawego.

Otwarty turniej tenisa ziemne-
go został rozegrany 11 lipca na kor-
tach tenisowych OW „Rybaczów-
ka”. 

Wyniki:
I miejsce - Tomasz Szczużewski
II miejsce - Piotr Pietrzak
III miejsce - Jakub Kwasik
IV miejsce - Ryszard Krzyżowski 
V miejsce - Andrzej Piontek

Zdobywcy miejsc I-III otrzymali 
puchary oraz dyplomy.

W dniach 27 i 28 czerwca 2009r. na boisku sportowym w Rozmierce odbył się XIII Turniej Piłkarski im. Bena Dłu-
gosza zorganizowany przez LKS „Jedność” Rozmierka. Organizacja turnieju współfi nansowana była ze środków 

fi nansowych budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadania publicznego: Organizowanie imprez sportowych 
i rekreacyjnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Wyniki:
Trampkarze:
I miejsce – LKS „Błękitni” Rozmierz
II miejsce – LKS „Jedność” Rozmierka
Juniorzy:
I miejsce – „Piast” Strzelce Opolskie
II miejsce – LKS „Jedność” Rozmierka
III miejsc – LZS Kadłubiec
Seniorzy:
I miejsce – Sparta Tworóg
II miejsce – LKS „Jedność” Rozmierka
III miejsce – LKS „Orzeł” Mokre Łany
Oldboje:
I miejsce – LKS „Adamietz” Kadłub
II miejsce – LKS „Jedność” Rozmierka 

7 lipca 2009r. w sali Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury odbyło się podsu-
mowanie cyklu 10 turniejów Ska-
ta Sportowego, rozgrywanych o Pu-
char Burmistrza Strzelec Opolskich. 

Wyniki:
I miejsce – Antoni Świtała 

10 lipca w godzinach przedpołudniowych na Pływalni Odkrytej w Strzel-
cach Opolskich  odbyło się zakończenie pierwszego w tym sezonie let-

nim bezpłatnego kursu nauki pływania dla dzieci i młodzieży, organizowane-
go przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego. Aż 88 dzieci zapisało 
się na naukę pływania, z czego 74 osoby ukończyły kurs. Uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. 

Dorośli również mieli szansę nabywania i doskonalenia swoich umiejęt-
ności pływania – Referat Sportu i Rekreacji również dla nich zorganizował 
kurs nauki pływania odbywający się w terminie równoległym do powyższe-
go, lecz w godzinach od 19.00 -20.00. Aż 33 osoby skorzystały z oferty kur-
su dla dorosłych. 

Uczestnicy obu kursów otrzymali z rąk Burmistrza Tadeusza Goca pamiąt-
kowe dyplomy. 

Turniej Skata Sportowego

Festiwal Koszykówki

II miejsce – Erwin Jys 
III miejsce – Ryszard Rożeński
IV miejsce – Franciszek Skrzypczyk 
V miejsce – Antoni Kozołup 

Zwycięzcom puchary oraz statu-
etki wręczyła Wiceburmistrz Strze-
lec Opolskich Pani Maria Feliniak.

Turniej im. Bena Długosza

Sportowe wakacje

Zawody w pływaniu na dętce 
odbyły się w sobotę 18 lipca na Pły-
walni Odkrytej.

Wśród 11 uczestników zdecydo-
wanie lepsze od chłopców okazały 
się dziewczęta.

Pierwsze miejsce zajęła Hanna 
Pyrkosz, wyprzedzając Aleksandrę 
Galas i Natalię Śmigielską.

Nie odbył się, przygotowany na 
19 lipca, Otwarty turniej tenisa sto-

łowego. Zabrakło chętnych do gra-
nia, co da się wytłumaczyć fatalna 
pogodą w tym dniu.

Najbliższe zawody sportowe 
na Pływalni Odkrytej to Otwar-
ty turniej plażowej piłki siatkowej 
w niedzielę 26 lipca oraz Zawody 
pływackie tydzień później 2 sierp-
nia.

RSiR

Młodzi piłkarze w Holicach

Piłkarski obóz szkoleniowy

Pierwsze kursy pływania
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Ligota Dolna wzbogaciła się 
o kolejną atrakcję. Obok re-
zerwatu przyrody, imponują-

cego starego kamieniołomu, zabyt-
kowych pieców wapiennych, prze-
pięknych walorów krajobrazowych 
Góry Chełmskiej, powstała izba, 
która przyciągać będzie miłośników 
historii lotnictwa. 

4 lipca otwarta została Izba Tra-
dycji Lotniczych upamiętniającą ist-
nienie tutaj lotniska i szkoły pilotów. 
Podczas uroczystości absolwenci 
szkoły – dziś wybitni piloci – wspo-
minali lata spędzone w, jak się wte-
dy mówiło, Ligotce. Na tablicach 
z fotografi ami rozpoznawali swoich 
kolegów oraz samoloty i szybowce, 
na których uczyli się pilotażu. Licz-
ne eksponaty, przekazane głównie 
przez samych lotników, przywodzą 
atmosferę tamtych czasów. 

W latach 1946-1961 Ligota Dol-
na była miejscem, jak powiedział 

Zgodnie z założeniami Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2009, 40 dzieci ze szkół pod-
stawowych i 40 uczniów szkół gim-
nazjalnych z terenu Gminy Strzel-
ce Opolskie przebywało w Piecho-
wicach na obozie profi laktycznym 
z olimpiadą letnią.

Podczas obozu dwie godziny 
dziennie realizowano program profi -
laktyki zdrowotnej - „Jestem OK.” - 
zapobieganie uzależnieniom w śro-
dowisku szkolnym i domowym oraz 
przezwyciężanie trudności życio-
wych przez ćwiczenie umiejętno-
ści psychologicznych, umożliwiają-
cych kształtowanie zachowań aser-
tywnych.

Poprzez realizację programu 
„Olimpiada letnia - jestem OK.” dzie-
ci nauczyły się zaspokajać swoje po-
trzeby psychiczne bez pomocy środ-
ków odurzających, poznały alterna-
tywne formy spędzania wolnego cza-
su, które stanowią przeciwwagę dla 
używania substancji psychoaktyw-
nych, otrzymały pomoc psycholo-
giczną w dążeniu do prawidłowego 
rozwoju osobowości, a szczególnie 

17 lipca w sali widowiskowej SOK 
odbyło się przedstawienie „Teatru 
Banasiów” z Warszawy pt. „Wielki 
wyścig w poziomkowym lesie”.

Dzieci miały okazję uczestniczyć 
w przygodach Krasnali Klaksona 
i Pompki oraz Ochmistrza Poziom-
ki. Sztukę z aspektem edukacyjnym, 
zwracającą uwagę na bezpieczeństwo 
na drodze napisał Wojciech Banaś, 
piosenki do tekstów autora skompo-
nował Aleksander Musiałowski. Ca-
łość wraz z oprawą plastyczną wy-
produkowała  Agnieszka Banaś.  

Na następny spektakl pt. „Cu-
downa lampa Alladyna” tym ra-
zem w wykonaniu teatru „Małgo” 
z Częstochowy Strzelecki Ośro-
dek Kultury zaprasza już 28. lip-
ca o godz. 12

Bilety wstępu w cenie 3 zł bę-
dzie można nabyć od godz. 11.00 
w kawiarence internetowej.

Od początku wakacji w świetli-
cy „Arka” dzieci spędzają miłe 

chwile, bawiąc się pod hasłem „Wa-
kacje z duchami”. Dobre duchy od-
poczynku i zabawy towarzyszą dzie-
ciom wszędzie – w świetlicy w po-
staci własnoręcznie wykonanych 
przez dzieci duszków z masy solnej, 
w legendach usłyszanych podczas 
zwiedzania zamku w Toszku, czy 
w czasie wszystkich wakacyjnych 
wycieczek: do kina, na basen miej-
ski, czy na ognisko do „Barki”. 

Uczestnicy półkolonii mieli też 
okazję sprawdzić, czy w „Arce” 
straszy podczas tzw. „Nocki”, czy-
li całonocnego czuwania na świe-
tlicy. Na szczęście żadne złe duchy 
nie przeszkodziły w dobrej zabawie 
przy robieniu sałatki, opowiadaniu 

Na Placu Żeromskiego w Strzelcach 
Opolskich w dniach 18-26 lipca 
można oglądać wystawę pod nazwą 
„Jak skreślano PRL . Opolszczyzna 
4 czerwca 1989”

Ekspozycja, która pełni rolę in-
formacyjną i edukacyjną, skiero-
wana jest do szerokiej grupy od-
biorców. Szczególnie jednak dla 
przedstawicieli młodego pokole-
nia będzie okazją do poznania przy-
czyn ówczesnego zrywu, dzię-
ki któremu dokonały się tak zna-
czące dla Polski i Europy zmiany.
Wystawę przygotował Urząd Mar-
szałkowski Województwa Opolskie-
go we współpracy z Urzędem Mia-
sta Opola, Gazetą Wyborczą oraz 
Nową Trybuną Opolską. 

Zapraszamy!

Zakończył się, oczekiwany od lat, 
remont utwardzonego placu parkin-
gowo-handlowego na targowisku 
miejskim. 

Ostatecznie plany modernizacji te-
go terenu zostały znacznie rozszerzone. 
Oprócz położenia nawierzchni z kost-
ki brukowej na powierzchni 6.000 m2, 
wykonano kilkadziesiąt nowych miejsc 
parkingowych wzdłuż ulic Rosenber-
gów, Moniuszki i Budowlanej. Wokół 
placu zainstalowano nowe oświetlenie 
uliczne oraz przebudowano system ka-
nalizacji deszczowej.

Zadanie to, za kwotę niecałych 
700 000 złotych, wykonała fi rma 
BRUK-POL z Kalinowa.

Wierzymy, że nie tylko kupcy, ale 
przede wszystkim mieszkańcy zapo-
mną o chodzeniu po kałużach i bło-
cie, gdy dniom targowym towarzy-
szyła deszczowa pogoda.

Lotnicze tradycje Ligoty Dolnej
kpt. Ryszard Witkowski - absolwent, 
a następnie instruktor szkoły, o któ-
rym marzyli młodzi ludzie, pragną-
cy nauczyć się sztuki latania. Z kolei  
pułkownik profesor Paweł Tyrała, je-
den z inicjatorów powstania izby tra-
dycji, mówił, że ze szkoły wywiózł 
nie tylko dyplom pilota, ale także żo-
nę poznaną w sąsiedniej wiosce. 

Pomysł utworzenia Izby Trady-
cji Lotniczych dojrzał do realizacji 
podczas wielkiego spotkania lotni-
ków w Ligocie dwa lata temu, kiedy 
to odsłonięto tablicę upamiętniają-
cą cywilną szkołę pilotów i mecha-
ników lotnictwa. Remont piwniczki 

i jej adaptację na izbę tradycji prze-
prowadzili, przy wsparciu fi nanso-
wym gminy, sami mieszkańcy wio-
ski. Składając im wszystkim podzię-
kowania, Burmistrz Tadeusz Goc 
wyróżnił specjalnym dyplomem Ja-
na Łosia, który na tworzenie izby 
poświęcił setki godzin. 

Podczas uroczystości lotnicy 
przekazali kilkadziesiąt kolejnych 
pamiątek do izby. Wszyscy oni wy-
rażali słowa uznania dla sołtysa 
Waldemara Wotki za przywracanie 
pamięci o szkole lotniczej w Ligo-
cie Dolnej.

ch

Obozy profi laktyczne
tych jej składników, których niedo-
statek może powodować sięgnięcie 
po środki uzależniające.

Dzięki programowi dzieci wie-
dzą jak radzić sobie ze społeczną 
presją skłaniającą do używania sub-
stancji psychoaktywnych, nabyły 
umiejętności budowania świata war-
tości służącego przeciwdziałaniu 
dysfunkcjom w rodzinie i środowi-
sku, opanowały umiejętności z za-
kresu budowania poczucia własnej 
wartości.

Dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły w zajęciach sportowych, któ-
rym przyświecał cel: „Sport jako 
świat wartości”. Dzięki rozwojowi 
zainteresowań sportowych i tury-
stycznych w oparciu o naturalne po-
trzeby ruchu, promowano u dzieci 
i młodzieży styl życia ukierunkowa-
ny na zapobieganie uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży. Sport i tu-
rystyka to przeciwwaga dla używa-
nia substancji psychoaktywnych.

Realizacja projektu fi nansowana 
była ze środków zabezpieczonych 
w budżecie gminy z funduszu na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi.

jh

historii z dreszczykiem i oglądaniu 
bajek na dużym ekranie.

Dzieci sprawdziły również, co 
słychać u bohaterów „Epoki Lo-
dowcowej”, oglądając w kinie ko-
lejną z serii przygód sympatycznych 
mamutów i ich przyjaciół. Zwiedza-
li zamek w Toszku, gdzie według le-
gendy straszy Biała Dama. Odwie-
dzili przyjaciół na „Barce” w War-
mątowicach, którzy specjalnie dla 
nich przygotowali ognisko i zabawy 
sportowe.

Gdy tylko dopisuje pogoda ca-
ła półkolonia korzysta z wodnych 
i słonecznych kąpieli na basenie 
miejskim, a deszczowe dni wyko-
rzystuje do surfowania w internecie 
w kawiarence internetowej. 

Ponadto od początku wakacji 
dzieciom towarzyszy 
Paweł, student angli-
styki z Krakowa, któ-
ry w ciekawy sposób 
potrafi  wpleść naukę 
języka angielskiego 
do codziennych gier 
i zabaw. 

Świetlica „Ar-
ka” mieści się przy 
ul. Krakowskiej 18. 
Zaprasza wszystkich 
spragnionych do-
brej zabawy od po-
niedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 – 
15.00. Tel. kontakto-
wy 077 463 86 39

Joanna Hołobut

Wakacje w świetlicy „ARKA”

Jak skreślano PRL

Teatr Banasiów

Targowisko po 
modernizacji

30 kwietnia br. Stowarzyszenie Lu-
dzi Aktywnych „Horyzonty” zorga-
nizowało w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Strzelcach Opolskich wy-
bory Młodzieżowego Burmistrza 
Miasta, w których wystartowało 
dwóch kandydatów. Po zaprezento-
waniu swojego programu wyborcze-
go i rozwiązania wybranego proble-
mu oraz odpowiedziach na pytania 
jury, zwycięzcą wyborów został Da-
wid Stojanowicz. Nagrodę - zasiada-
nie w fotelu burmistrza przez jeden 
dzień – „odebrał” 22 lipca. 

Dawid Stojanowicz mieszka 
w Strzelcach Opolskich, jest tego-
rocznym maturzystą (wybiera się na 
politologię na Uniwersytecie Wro-
cławskim). 

Młodzieżowy Burmistrz
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Od początku drugiego kwarta-
łu 2009 roku obserwujemy wyraź-
ny spadek dochodów budżetu Po-
wiatu, głównie tych, które przekazy-
wane są z budżetu państwa, przede 
wszystkim z tytułu udziału Powia-
tu w stanowiącym dochód budże-
tu państwa podatku dochodowym 
od osób fi zycznych. Jeśli na pozio-
mie państwa dochody te realizowa-
ne są w wysokości 90%, to oczywi-
ste jest, że znajduje to odzwiercie-
dlenie w sytuacji samorządów,  bo 
przecież nasze dochody są w bez-
pośredni sposób uzależnione od bu-
dżetu państwa. Powiat Strzelecki nie 
jest żadną enklawą – jak wszystkie 
inne jednostki samorządu odczuwa 
kryzys fi nansowy w kraju. Mniej-
sze niż planowane są także wpływy 
z opłat komunikacyjnych (za wyda-
wanie dowodów i tablic rejestracyj-
nych) i dochody z tytułu odsetek od 
środków zgromadzonych na rachun-
kach bankowych. 

O ile dochody Powiatu będą 
mniejsze?

Prognozy wskazują na rząd wiel-
kości 800 tysięcy - 1 miliona zło-

Oszczędzamy? 
Oszczędzamy!

Pacjent wraca po zdjęcie na kliszy. 
Dostaje je, ale musi najpierw zapła-
cić 40 złotych (za zdjęcie na CD nie 
płaci nic).

Dlaczego tak się dzieje?
W tej chwili badanie radiologicz-

ne wykonywane w technice cyfro-
wej jest opisywane w dedykowa-
nych stacjach opisowych, które ma-
my w pracowni RTG – mówi dy-
rektor Czempiel. _ Przepisy mówią 
wyraźnie (mowa o rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z 25.08.2005 o sta-
cjach przeglądowych i opisowych do 
teleradiologii), że wynikiem badania 
jest tylko i wyłącznie opis radiolo-
giczny lekarza, a dodane obrazy na 

W roku bieżącym Krajowe Cen-
trum ds. AIDS kontynuuje re-

alizację ubiegłorocznej ogólnopol-
skiej kampanii społecznej „Wróć 
bez HIV”, mającej na celu pod-
niesienie poziomu wiedzy o HIV 
i AIDS, zmniejsze-
nie liczby nowych 
zakażeń HIV drogą 
kontaktów seksual-
nych oraz uzmysło-
wienie, że problem 
ten może dotyczyć 
każdego z nas. Kam-
pania realizowana 
w latach 2008-2009 
skierowana jest do osób podróżują-
cych w kraju i za granicą, zarówno 
w celach turystycznych, jak i zawo-
dowych.

Z danych Państwowego Zakła-
du Higieny wynika, że w 2008r. wy-
kryto w Polsce 809 zakażeń HIV, 
a od 1985r., który umownie traktuje 
się jako początek epidemii, do koń-
ca 2008r. zarejestrowano 12 068 za-
każeń HIV. Niestety szacuje się, że 
osób żyjących z HIV i AIDS w Pol-
sce może być nawet 30-35 tyś. 

W pierwszych latach epidemii 
w Polsce główną drogę rozprze-
strzeniania się zakażeń HIV stano-
wiło stosowanie dożylnych środków 
odurzających oraz kontakty homo-
seksualne pomiędzy mężczyznami. 
Od roku 2001 obserwuje się odwró-
cenie pewnych trendów epidemii. 
Zakażeniu ulega coraz więcej osób 
o orientacji heteroseksualnej. Nie-
pokojąco rośnie także liczba zaka-
żeń w populacji mężczyzn mających 
seks z mężczyznami.  

Tak jak w większości krajów, 
w Polsce HIV dotyka ludzi młodych 
– 56% osób, które uległy zakaże-
niu HIV nie ukończyło 29. roku ży-
cia. Najliczniejszą grupę (ok. 75%) 
wśród osób zakażonych HIV i cho-
rych na AIDS w Polsce stanowią 
osoby w wieku produkcyjnym (20-
49 lat). Dlatego też kampania jest 
skierowana przede wszystkim do 
osób młodych i aktywnych seksual-
nie – żyjących w związkach formal-
nych, nieformalnych i nieposiadają-
cych stałego partnera. Osoby mło-
de są też najbardziej mobilne. Jak 
wynika z badań Głównego Urzędu 
Statystycznego, najliczniejszą gru-
pę osób wyjeżdżających z Polski 
na co najmniej 2 miesiące stanowią 
osoby między 18 a 35 rokiem życia, 
stanu wolnego, mające co najmniej 
średnie wykształcenie i wyjeżdżają-
ce zarówno w celach zarobkowych 
(ponad 80%), jak i turystycznych. 
Grupę tę charakteryzuje duża aktyw-
ność seksualna i gotowość do poszu-
kiwania lub zmiany partnera seksu-

alnego. Często wyjazd oznacza roz-
łąkę ze stałym partnerem. Kampania 
skierowana jest także do osób prze-
mieszczających się na terenie kra-
ju. Jak wynika z badań, Polacy mają 
wiedzę na temat HIV/AIDS, nie sto-

sują jej jednak w ży-
ciu codziennym. Bra-
kuje im wyobraźni 
do zrozumienia kon-
sekwencji ryzykow-
nych zachowań oraz 
nie odnoszą moż-
liwości zakażenia 
HIV do siebie. 

Jak uniknąć zakażenia HIV:
używaj tylko własnych przybo-• 
rów kosmetycznych, np. sprzętu 
do golenia i depilacji,
przekłuwaj uszy, wykonuj zabie-• 
gi kosmetyczne i tatuaże tylko 
w specjalistycznych gabinetach, 
używaj sprzętu jednorazowego, 
sterylnego,
nie bierz narkotyków i uważaj, • 
żeby ktoś Ci ich nie podał,
bądź wierny parterowi i oczekuj • 
wierność od partnera,
nie podejmuj przypadkowych • 
kontaktów seksualnych – nigdy 
nie masz pewności, czy Twój 
nowy partner nie jest zakażony 
HIV,
nie podejmuj kontaktów seksual-• 
nych pod wpływem alkoholu,
pamiętaj, że prezerwatywa zmniej-• 
sza ryzyko zakażenia HIV,
jeśli zachowałeś się ryzykownie • 
– zrób test na HIV. 
Testy w kierunku HIV można 

wykonać anonimowo oraz bezpłat-
nie w Opolu, w Poradni Przedmał-
żeńskiej i Rodzinnej Towarzystwa 
Rozwoju Rodziny przy ul. Damro-
ta 6. Dokładne informacje można 
uzyskać pod nr telefonu  077 454-
48-45. 

 Jak nie można zakazić się 
HIV:

w zwykłych, codziennych kon-• 
taktach z osobą zakażoną, pod-
czas wspólnej nauki, pracy, 
wspólnego mieszkania oraz oso-
bistych i przyjacielskich kontak-
tów,
korzystając wspólnie z naczyń, • 
sztućców i urządzeń sanitarnych,
przez kontakt ze śliną, potem • 
i łzami osoby zakażonej,
przez ukąszenie komara lub inne-• 
go owada. 

Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op. 

Opracowano na podstawie materia-
łów Krajowego Centrum ds. AIDS. 

40 zł za kliszę – niepotrzebnie

Dok. ze str. 1

Dok. ze str. 1

Z WAKACJI WRÓĆ BEZ HIV

tych. Muszę dodać, że jako Skarb-
nik Powiatu bardzo bym się cieszy-
ła, gdyby prognoza spadku docho-
dów się nie sprawdziła. 

W ciągu 10 lat istnienia nasze-
go powiatu zdarzyła się już po-
dobna sytuacja? 

Tak wysokiego spadku docho-
dów w stosunku do wielkości pla-
nowanych – nie. Zarząd Powiatu 
od dwóch miesięcy analizował sy-
tuację: tendencja spadku dochodów 
utrzymuje się. Uwzględniając więc 
główne założenie w prowadzeniu 
gospodarki fi nansowej Powiatu, ja-
kim jest niezwiększenie planowane-
go defi cytu i zadłużenia w stosunku 
do wielkości przyjętych w uchwale 
budżetowej na ten rok, Zarząd zde-
cydował o urealnieniu dochodów 
i wydatków budżetu powiatu.

Czyli zmniejszeniu?
W tak trudnej sytuacji to jedy-

ne rozwiązanie, nie ma innej moż-
liwości. Zarząd Powiatu przygoto-
wał konkretne propozycje – ujął je 
w projekcie uchwały budżetowej, 
którą przedstawi radnym na sesji 29 
lipca.

A więc Powiat zaczyna oszczę-
dzać? Jak?

Budżet powiatu jest tak skonstru-
owany, że dochody stanowią progno-
zę, a wydatki nieprzekraczalny li-
mit i w granicach tego limitu zosta-
ły już zaciągnięte zobowiązania. Za-
czynamy oszczędzać, na czym się da. 
W granicach określonych prawem 
i zdrowym rozsądkiem. Operacja jest 
bolesna, ale częściowo złagodzona 
możliwością mniejszych wydatków 
dzięki uzyskaniu po przetargach niż-
szych od kosztorysowych cen na re-
alizację zadań inwestycyjnych, przy 
czym zakres rzeczowy inwestycji 
nie został ograniczony. Ceny są niż-
sze, ale to i tak nie zrekompensowa-
ło spadku dochodów. Musimy więc 
postępować jak z domowym budże-
tem: jeśli mamy mniej pieniędzy, 
a nie chcemy się zadłużać, musimy 
oszczędzać. Zaczynamy w szcze-
gólny sposób oglądać każdą złotów-
kę – chciałabym, by wszyscy, któ-
rzy uczestniczą w realizacji budże-
tu utożsamiali się z tym podejściem. 
Chcemy zachować dobrą pozycję fi -
nansową  Powiatu, by móc apliko-
wać o zewnętrzne środki nawet w tak 
trudnych czasach. Pamiętać jednak 
musimy o jednym: nie możemy po-
garszać sytuacji fi nansowej Powiatu 
ani żadnych wskaźników, zwłaszcza 
wskaźnika długu. Takie zaciskanie 
pasa leży w interesie nas wszystkich 
– na pewno zaprocentuje w przyszło-
ści. Gospodarka stanowi system na-
czyń połączonych, a w dobie globa-
lizacji te połączenia zazębiają się co-
raz bardziej. 

Rozmawiała Marta Górka

nośnikach mogą służyć tylko do ce-
lów poglądowych. Wszelkie zapisy 
badania radiologicznego (m.in. na 
kliszy) – poza tym na stacji opisowej 
- są dokumentacją wtórną. Każdy le-
karz, który zlecił wykonanie badania 
radiologicznego może interpretować 
zdjęcie radiologiczne samodzielnie 
i nie skorzystać z opisu wykonanego 
przez radiologa, ale czyni to na wła-
sną odpowiedzialność. 

To dlaczego lekarze odsyłają 
pacjentów po klisze?

Już w marcu br. informowaliśy 
wszystkie NZOZ-y o tym, że zmie-
niamy technikę wykonywania zdjęć 
radiologicznych. Jakoś wtedy nikt 
się tym nie przejął. Teraz słyszymy, 

że któryś z lekarzy będzie miał kom-
puter za kilka miesięcy albo w przy-
szłym roku, choć NZOZ-y miały 
czas, zeby zaopatrzyć się w kom-
putery. Ale trwa okres zmiany – po-
dejdźmy do tego z wyrozumiałością, 
bo on musi potrwać. Jak przez dzie-
siątki lat oglądało się zdjęcia na kli-
szach, to trudno szybko się przesta-
wić. Zresztą przypomnę po raz ko-
lejny – lekarz zlecający badanie mu-
si polegać na opisie radiologa.

Ciekawe, jak zareagowałby le-
karz na prośbę pacjenta o zwrot 
niepotrzebnie wydanej przez niego 
kwoty 40 złotych za zdjęcie na kli-
szy?

M. Górka

Stowarzyszenie Rodzina Kol-
pinga w Staniszczach Wielkich  

w partnerstwie ze Stowarzyszenia-
mi Odnowy Wsi w Spóroku i w Sta-
niszczach Małych  wzorem lat ubie-
głych prowadzą  akcję letnią  „Alter-

natywa na wakacyjną nudę - wakacje 
w powiecie strzeleckim i okolicy” 
-wypoczynek podczas wakacji let-
nich dla dzieci i młodzieży z powia-
tu strzeleckiego w pobliżu miejsca 
zamieszkania - z elementami sportu, 

edukacji i rekreacji. Zorganizowane 
w ramach realizacji zadania publicz-
nego, dofi nansowanego przez Po-
wiat Strzelecki.

Mamy już za sobą 2 tygodnie nie-
zwykle interesujących  zajęć:

- Zajęcia plastyczne prowadzo-
ne przez  Panią Barbarę Macygon. 
Część zajęć polegała na przeczyta-
niu wiersza po czym każdy uczest-
nik miał za zadanie zinterpretować 
utwór w formie rysunku. Powsta-
ła już piękna galeria prac plastycz-
nych.

- Odbył się jeden wyjazd do Par-
ku Wodnego w Tarnowskich Gó-

Trwa Akcja Letnia

rach. Zabawa w wodzie z wykorzy-
staniem wszystkich atrakcji Aqu-
aparku trwała dwie godziny. 

- Niemałą grupę dzieci zaintere-
sowały  warsztaty teatralne, prowa-
dzone przez Panią Reginę Koloch. 
Podczas zajęć dzieci przygotowu-
ją  scenki do zaprezentowania na 
Festynie Pod Szumiącymi Dębami 
w Spóroku. 

- Niezapomnianą atrakcją by-
ły warsztaty fi lmowe prowadzo-
ne przez trzech panów: Marka, Ma-
teusza i Łukasza. Część warszta-
tów odbywała się w siedzibie Kol-
pinga w Staniszczach Wielkich, 
a część podczas trzydniowego biwa-
ku w gospodarstwie agroturystycz-
nym u Państwa Drzymała. W trak-
cie biwaku oprócz zajęć warsztato-
wych dzieci wspólnie śpiewały przy  
ognisku, kąpały się i grały  w różne 
gry. Głównym punktem biwaku był 
jednak nocny seans fi lmowy. Czę-
ścią kulminacyjną warsztatów było 

nakręcenie naszego własnego fi lmu. 
Dzieci pod kierunkiem opiekunów, 
własnymi siłami przygotowały pięk-
ne stroje, ciekawą scenografi ę i sce-
nariusz.  

Byliśmy też w  Kręgielni Pod La-
sem w Kolonowskiem . Tam, ma-
jąc do dyspozycji wszystkie 6 torów 
graliśmy  2 godziny. 

- Ogromnym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia taneczne prowa-
dzone przez Mateusza Szczygiel-
skiego. Dwie grupy : dzieci ze szko-
ły podstawowej i gimnazjum ćwiczą 
taniec towarzyski, jazz i hip-hop.

W różnych zajęciach uczestniczy 
ponad 100 dzieci.

Po dwóch tygodniach niesamo-
witych atrakcji dzieci są zachwyco-
ne i chcą uczestniczyć w dalszych 
zajęciach.

Katarzyna Spałek 
i Marzena Szymocha 

– wolontariuszki
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko

DYREKTORA

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich,
2) Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
3) Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogicz-• 
ne oraz kwalifi kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przed-
szkolu, szkole lub placówce,
ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania al-• 
bo kurs kwalifi kacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie 
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku na-• 
uczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczycie-
la akademickiego,
w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora • 
uzyskał co najmniej dobra ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, 
a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okre-
sie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrek-
tora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo 
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowi-
sko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do • 
wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,
nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy • 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscy-
plinarne,
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się prze-• 
ciwko niemu postępowanie karne,
nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dys-• 
ponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2) osoba niebędąca nauczycielem, która:
ukończyła studia wyższe magisterskie,• 
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,• 
posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunko-• 
wi kształcenia w szkole,
spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5-8 rozporządzenia Ministra Edu-• 
kacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne sta-
nowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).

2.  Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania 

i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 

informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu 
pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz doku-
menty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku 
osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posia-
danie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - 
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakre-
su zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjnego z za-
kresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kie-
rownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa-
nia pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny fi nansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich” lub „Konkurs na kandydata na sta-
nowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie” w terminie do 
dnia 6 sierpnia 2009 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
ul. Jordanowska 2, 47- 100 Strzelce Opolskie.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa 

powołana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja dodatkowa: kandydat składa oryginały dokumentów określonych w za-
łączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub 
placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855).

Działając na podstawie § 51 ust. 1 Statutu 
Powiatu Strzeleckiego nadanego uchwa-
łą Nr X/79/03  Rady Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. 
Woj. Op. Nr 65 poz. 1255 z późn. zm.), 
Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co 
następuje:

§ 1.
Uchwala się zasady nadawania tytułu 
„Honorowy Obywatel Powiatu Strze-
leckiego”. 

§ 2.
1.Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu 
Strzeleckiego”, zwany dalej „tytułem”, 
jest szczególnym wyrazem uhonorowa-
nia osoby za wybitne zasługi na rzecz 
Powiatu Strzeleckiego.
2.Tytuł może być nadawany obywatelom 
polskim, z wyłączeniem mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego oraz obywatelom 
innych państw.
3.Tytuł nadaje się za wybitne zasługi na 
rzecz Powiatu Strzeleckiego, przyczy-
niające się do jego rozwoju oraz wzbo-
gacające dorobek w różnych dziedzinach 
życia społecznego i gospodarczego. 

§ 3.
Tytuł może być nadany danej osobie je-
den raz.

§ 4.
Tytuł „Honorowy Obywatel Powia-
tu Strzeleckiego” nadaje Rada Powiatu 
Strzeleckiego.

§ 5.
1.Wniosek o nadanie tytułu mają prawo 
złożyć:
1)100 mieszkańców Powiatu Strzelec-
kiego;
2)Komisje stałe Rady Powiatu Strzelec-
kiego;
3)Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 
2.Wniosek o nadanie tytułu powinien za-
wierać następujące dane osoby zgłoszo-
nej do wyróżnienia:
1)imię i nazwisko,
2)datę i miejsce urodzenia,

3)miejsce zamieszkania,
4)obywatelstwo,
5)szczegółowe uzasadnienie ze wskaza-
niem wybitnych zasług na rzecz Powia-
tu Strzeleckiego,
6)oznaczenie wnioskodawcy  i podpis.
3.Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4.W przypadku, gdy wniosek sporządzo-
no z uchybieniem przepisów niniejszej 
uchwały, Przewodniczący Rady wzy-
wa wnioskodawcę do jego uzupełnienia 
w terminie 14 dni pod rygorem pozosta-
wienia wniosku bez rozpoznania.

§ 6.
1.Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się 
do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Op. (na adres Starostwo Powiatowe, 47-
100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub 
za pośrednictwem elektronicznej skrzyn-
ki podawczej Starostwa Powiatowego  
(www.bip.powiatstrzelecki.pl)  w termi-
nie do dnia 31 października.
2.Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane 
są do 30 listopada przez Kapitułę Tytu-
łu „Honorowy Obywatel  Powiatu Strze-
leckiego” powołaną przez Radę Powiatu 
Strzeleckiego. 
3.Kapituła Tytułu liczy 5 członków. 
W jej skład wchodzą: 2 przedstawiciele 
Rady Powiatu, 2 przedstawiciele wójtów 
i burmistrzów z terenu Powiatu Strzelec-
kiego oraz osoba wskazana przez Zarząd 
Powiatu. W skład Kapituły mogą rów-
nież wejść z głosem doradczym osoby 
wcześniej uhonorowane przedmiotowym 
tytułem.
4.Obradom Kapituły przewodniczy prze-
wodniczący - osoba wybrana większością 
głosów przez wszystkich jej członków.
5.Członkowie Kapituły obradują na po-
siedzeniach zwoływanych przez prze-
wodniczącego.
6.Z posiedzeń spisywany jest protokół.
7.Obsługą Kapituły zajmuje się Biuro 
Rady Powiatu Strzeleckiego.    
8.Praca członków Kapituły jest nieod-
płatna.    
9.Na wniosek Kapituły Przewodniczący 
Rady przedkłada Radzie Powiatu Strze-

leckiego pozytywnie rozpatrzone wnio-
ski o nadanie tytułu. 
10.Tytuł, w oparciu o propozycje Kapi-
tuły, w formie uchwały nadaje Rada Po-
wiatu Strzeleckiego.

§ 7.
1.Osoba uhonorowana otrzymuje pa-
miątkowy dyplom.
2.Wręczenie tytułu ma miejsce podczas 
corocznej Gali Noworocznej. 
3.Upoważnia się Zarząd Powiatu Strze-
leckiego do określenia wzoru dyplomu, 
o którym mowa w ust. 1.

§ 8.
Honorowy Obywatel Powiatu Strzelec-
kiego ma prawo do:
1)używania tytułu „Honorowy Obywatel 
Powiatu Strzeleckiego”,
2)wpisu do księgi „Honorowych Obywa-
teli Powiatu Strzeleckiego”,
3)uczestniczenia na prawach honorowe-
go gościa w uroczystych sesjach Rady 
Powiatu oraz umieszczenia na tablo znaj-
dującym się w Starostwie Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich, 
4)pochówku z udziałem przedstawicieli 
władz Powiatu Strzeleckiego.

§ 9.
W przypadku istotnych naruszeń zasad 
współżycia społecznego Rada Powiatu 
Strzeleckiego może, na wniosek Kapitu-
ły Tytułu, pozbawić osobę uhonorowaną 
prawa do używania tytułu. 

§ 10.
Obsługę organizacyjno-techniczną w zakre-
sie spraw związanych z nadawaniem tytu-
łu, w tym prowadzenie księgi „Honorowych 
Obywateli Powiatu Strzeleckiego”, prowa-
dzi Biuro Rady Powiatu Strzeleckiego.

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Działając na podstawie § 51 ust. 2 Statutu 
Powiatu Strzeleckiego nadanego uchwałą 
Nr X/79/03  Rady Powiatu Strzeleckiego 
z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 
Op. Nr 65 poz. 1255 z późn. zm.), Rada 
Powiatu Strzeleckiego uchwala, co nastę-
puje:

§ 1.
Uchwala się zasady nadawania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”. 

§ 2. 
1.Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Po-
wiatu Strzeleckiego” jest aktem uhonoro-
wania osób zamieszkujących powiat strze-
lecki za szczególne zasługi dla powiatu 
strzeleckiego.
2.Tytuł jest nadawany osobom fi zycznym.
3.Tytuł nadaje się osobom, które w istot-
ny sposób pracą społeczną przyczyniły się 
do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki 
w której działają, wzbogacając dorobek 
powiatu strzeleckiego w różnych dziedzi-
nach życia społecznego i gospodarczego. 
4.Tytułu, o którym mowa w ust. 1, nie na-
daje się Radnym Powiatu Strzeleckiego 
oraz członkom Zarządu Powiatu Strzelec-
kiego w trakcie pełnienia funkcji

§ 3.
Tytuł może być nadawany danej osobie je-
den raz.

§ 4.
Tytuł nadaje Zarząd Powiatu Strzeleckie-
go po uzyskaniu opinii Kapituły Tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”, 
zwanej dalej „Kapitułą”.

§ 5.
1.Wniosek o nadanie tytułu mają prawo 
składać:
1)50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2)organizacje pozarządowe, 
3)Komisje stałe Rady Powiatu Strzelec-
kiego,
4)Rady Gmin z terenu powiatu strzelec-
kiego. 

2.Wniosek o nadanie tytułu winien zawie-
rać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego 
do wyróżnienia, w szczególności:
1)imię i nazwisko,
2)datę i miejsce urodzenia,
3)miejsce zamieszkania,
4)liczbę lat zamieszkania w powiecie 
strzeleckim,
5)szczegółowe uzasadnienie ze wskaza-
niem szczególnych zasług na rzecz po-
wiatu strzeleckiego, 
6)oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
3.Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 
2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4.W przypadku, gdy wniosek sporządzo-
no z uchybieniem przepisów niniejszej 
uchwały, Zarząd Powiatu Strzeleckie-
go wzywa wnioskodawcę do jego uzu-
pełnienia w terminie 14 dni pod rygo-
rem pozostawienia wniosku bez rozpa-
trzenia.

§ 6.
1.Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się 
do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Op. (na adres Starostwo Powiatowe, 47-
100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub 
za pośrednictwem elektronicznej skrzyn-
ki podawczej Starostwa Powiatowego  
(www.bip.powiatstrzelecki.pl) w termi-
nie do dnia 31 października.
2.Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane 
są do 30 listopada przez powołaną przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego Kapitułę. 
3.Kapituła liczy 5 członków. W jej skład 
wchodzą: 2 przedstawiciele Rady Powia-
tu, 2 przedstawiciele wójtów i burmi-
strzów z terenu Powiatu Strzeleckiego 
oraz osoba wskazana przez Zarząd Po-
wiatu. W skład Kapituły mogą również 
wejść z głosem doradczym osoby wcze-
śniej uhonorowane przedmiotowym ty-
tułem. 
4.Obradom Kapituły przewodniczy prze-
wodniczący – osoba wybrana większością 
głosów przez wszystkich jej członków. 
5.Członkowie Kapituły obradują na po-
siedzeniach zwoływanych przez prze-
wodniczącego.

6.Z posiedzeń spisywany jest protokół.
7.Obsługą Kapituły zajmuje się Wydział 
Organizacyjny Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich.
8.Praca członków Kapituły jest nieodpłat-
na.  
9.Przyznanie tytułu wymaga zatwierdzenia 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego sto-
sowną uchwałą. 
10.Nadanie tytułu wraz z dyplomem ma 
miejsce na corocznej Gali Noworocznej.   
11.Zarząd Powiatu Strzeleckiego opracuje 
wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 10.

§ 7.
Osoba uhonorowana tytułem ma prawo do:
1.Używania tytułu „Zasłużony dla Powia-
tu Strzeleckiego”.
2.Wpisu do Księgi „Zasłużeni dla Powia-
tu Strzeleckiego”.
3.Uczestniczenia na prawach honorowe-
go gościa w uroczystych sesjach Rady 
Powiatu Strzeleckiego oraz umieszczenia 
na tablo znajdującym się w Starostwie Po-
wiatowym w Strzelcach Opolskich. 

§ 8.
W przypadku istotnych naruszeń zasad 
współżycia społecznego Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego, po zasięgnięciu opinii Ka-
pituły, pozbawia osobę wyróżnioną tytu-
łem „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckie-
go” prawa do posługiwania się nim. 

§ 9.
Obsługę organizacyjno-techniczną w za-
kresie spraw związanych z nadawaniem 
tytułu  prowadzi Wydział Organizacyj-
ny Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich. 

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr XXVIII/256/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie: zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego”

Uchwała Nr XXVIII/257/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie: zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Abonament radiowo – telewizyjny 1. 

Osoby uprawnione do zwolnień z opłat 
za używanie odbiorników radiofonicznych 
i telewizyjnych

Dokumenty potwierdzające uprawnienia

osoby posiadające aktualne orzeczenie 
o zaliczeniu do I grupy inwalidów

Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego 
albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie 
o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

osoby całkowicie niezdolne do pracy 
i samodzielnej egzystencji

Orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz zaświadczenie o pobieraniu 
zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu 
orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

osoby posiadające orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku 
pielęgnacyjnego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz 
zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

osoby posiadające orzeczenie o trwałej lub 
okresowej całkowitej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny

Orzeczenie KRUS o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz 
zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające 
wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

osoby, które ukończyły 75 lat Dowód osobisty.

osoby, które otrzymują świadczenie 
pielęgnacyjne z właściwego organu 
realizującego zadania w zakresie świadczeń 
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej lub rentę socjalną 
z ZUS lub innego organu emerytalno- 
rentowego

Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno- rentowego.

osoby niesłyszące, u których stwierdzono 
całkowitą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu (mierzone na 
częstotliwości 2 000 Hz
 o natężeniu do 80 dB)

Legitymacja Polskiego Związku Głuchych albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie 
albo obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwość 2 000 Hz o natężeniu do 80dB), albo zaświadczenie 
wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

osoby niewidome, których ostrość wzroku 
nie przekracza 15 %

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej albo 
orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu 
uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu 
wzroku ( ostrość wzorku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

Podstawowe ulgi i uprawnienia

Wyżej wymienione zwolnienia nie przysługują osobom, które pozostają we wspól-
nym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które  ukończyły 
26 rok życia a nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Zwolnienia 
przysługują od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zło-
żono w placówce operatora publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków do 
korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnie-
nia do tych zwolnień. 

Usługi pocztowe2. 

Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełno-
sprawnym dostęp do świadczonych przez siebie usług poprzez:

organizację pracy placówek, umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poru-− 
szającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych 
przez te placówki,
tworzenie w placówkach oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnospraw-− 
nych,
umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożli-− 
wiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku 
inwalidzkim, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych 
w placówce lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę,
doręczanie do domu osobom: - z uszkodzeniem narządu ruchu, powodującym − 
konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidomym lub ociemniałym 
na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat przesyłek listowych, prze-
syłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot 
pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej 
skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce,
przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidło-− 
wo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną.

Karta parkingowa3. 

Osoba niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem sa-
mochodowym oznaczony kartą parkingową może nie stosować się do niektórych 
znaków drogowych:
- B-1-zakaz ruchu w obu kierunkach, 
- B-3-zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednoślado-
wych,  
- B-3a-zakaz wjazdu autobusów,
- B-4-zakaz wjazdu motocykli,
- B-10-zakaz wjazdu motorowerów, 
- B-35-zakaz postoju,
- B-37-zakaz postoju w dni nieparzyste, 
- B-38-zakaz postoju w dni parzyste, 
- B-39-strefa ograniczonego postoju.

Z karty parkingowej może także korzystać kierujący pojazdem, przewożący oso-
bę o obniżonej sprawności ruchowej,  a także pracownik placówek zajmujących 

się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod 
opieką tych placówek.
Kartę parkingową wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orze-
kania o niepełnosprawności orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego 
lub lekkiego stopnia niepełnosprawności z kodu R lub N, lub na podstawie orzecze-
nia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczegól-
nych z orzeczeniami o niepełnosprawności. 
Jeśli  osoba posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności kartę parkin-
gową wydaje się na podstawie orzeczenia wraz ze wskazaniem o spełnianiu przez 
osobę przesłanek określonych w art. 8. Ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – 
Prawo o ruchu drogowym. 
W przypadku osób orzekanych przez organy rentowe równoważnych z orzecze-
niem o stopniu lekkim, w których określono przyczyny niepełnosprawności, kartę 
parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającymi ograniczenie sprawności ruchowej. 
Kartę parkingową wydaje osobie n iepełnosprawnej oraz placówce zajmującym się 
opieką, rehabilitacją lub edukacja osób niepełnosprawnych starosta. 
Za kartę parkingową pobiera się opłatę. 
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samocho-
dowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. 

Ulgi telekomunikacyjne4. 

Ulgi w opłatach telekomunikacyjnych udzielane są osobom niepełnosprawnym, 
które ukończyły 16 rok życia na podstawie  orzeczeń Powiatowego lub Wojewódz-
kiego Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności i są przyznawane:

w przypadku choroby narządu wzroku z orzeczeniem znacznego stopnia nie-1. 
pełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O – choroby 
narządu wzroku,
w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu z orzeczeniem 2. 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem 
przyczyny niepełnosprawności 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słu-
chu,
w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż 3. 
jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:

z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym − 
symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny 
niepełnosprawności 04-O- choroby wzroku, 
z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno-− 
ści, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje 
symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L- zaburzenia głosu, mowy 
i choroby słuchu. 

Ulgi w opłatach dla wyżej wymienionych osób niepełnosprawnych są następujące:
za przyłączenie do sieci telefonicznej TP S.A. – w wysokości 50 % ceny − 
za przyłączenie,
w abonamencie miesięcznym, wysokości 50% opłaty abonamentowej.− 

MINIINFORMATOR DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (5)
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Dok. ze str. 1

Przyznaję – pukałam się w czo-
ło, myśląc o czternastu doro-

słych facetach w moro, maskach, 
opętańczo biegających po łące, 
przeraźliwie krzyczących i w do-
datku strzelających do siebie kul-
kami z fl uorescencyjną farbą. My-
ślałam tak do niedawna. A ściślej 
- do niedzielnego (12 lipca br.) 
turnieju Biedroneczek – drużyny 
paintballowej z Kolonowskiego.

Dlaczego tak nagle zmieni-
łam zdanie? Powodów jest kilka. 
Po pierwsze gra ma swoją określo-
ną strategię, musi mieć scenariusz 
i – wbrew pozorom - trzeba się przy 
niej nieźle nagłówkować, a nie tylko 
nabiegać. To niewątpliwie duży plus 
- paintball rozwija bowiem nie tyl-
ko w sensie sportowym, ale też in-
telektualnym.

Po drugie – gra wymaga odpo-
wiedniej scenerii – „baz” zbudo-
wanych z gałęzi, desek, palet, folii 
i siatek maskujących. A te, wkom-
ponowane w wysokie trawy, drze-
wa i naturalne ukształtowanie brze-
gów Małej Panwi, podczas turnie-
ju wyglądały prawie bajkowo. Stary 
most kolejowy w tle dopełniał cało-
ści. Nie wspominając nawet o tym, 
ile pracy włożono w przygotowanie 
„poletka”.

Po trzecie: bezpieczeństwo. Nie 
ukrywam – najpierw mocno się ba-
łam, że jakaś zbłąkana kulka (choć-
by tylko wypełniona zmywalnym 
barwnikiem spożywczym) trafi  mnie 
i całkowicie zniechęci do paintballa. 

Oddaj krew, wygraj weekendOddaj krew, wygraj weekend

I tu kompletne zaskoczenie: cały te-
ren zabezpieczony został specjalną 
siatką, a samo pole do gry - oddalo-
ne od parkingu i stolików poszcze-
gólnych drużyn - dodatkowo taśmą 
ochronną. Wejście w zasięg marke-
ra wbrew swej woli było praktycz-
nie niemożliwe.

Po czwarte: pasja. Można się 
śmiać, że paintball to sposób rozła-
dowania agresji, próba demonstra-
cji męskości czy uzewnętrznianie 
pierwotnych instynktów. A jednak 
to wspaniałe, że ma się coś, czemu 
można się oddać z takim zaangażo-
waniem, że nie spędza się wolnego 
czasu przed telewizorem czy w ba-
rze, coś, co dostarcza tak zdrowych 
emocji. Z przyjemnością przysłu-
chiwałam się rozmowom zawodni-
ków poszczególnych drużyn, tym 
bardzo młodym i tym nieco star-
szym, w przerwach pomiędzy me-
czami. Sposób, w jaki rozmawiali 
o grze i ten magiczny błysk w oku... 
Zazdrościłam im po cichu, że ma-
ją własną alternatywę dla codzien-
ności.

I wreszcie po piąte – chwała or-
ganizatorom – drużynie Biedrone-
czek, a szczególnie p. Tomaszowi 
Krasuckiemu, kapitanowi. To wła-
śnie ich zasługą jest zainteresowa-
nie, jakim cieszą się zawody już od 
paru edycji. Po raz kolejny przycią-
gnęły bowiem do Kolonowskiego 
ponad 100. zawodników z 10 drużyn 
(w grze bierze udział 7., pozostali to 
rezerwowi, którzy – jeśli akurat nie 

grają – sędziują inne mecze). Druży-
ny przywiozły ze sobą rodziny i fa-
nów – zatem ilość uczestników by-
ła naprawdę imponująca. Co cieka-
we – niektóre z drużyn musiały po-
konać spory kawałek drogi do (np. 
z Wrocławia) – jednak, jak widać, 
było warto. Dlaczego? Bo zawody 
wymagają specjalnej oprawy, a o tę 
Biedroneczki umieją zadbać jak ma-
ło kto! 

Co do wyników - myślę, że wca-
le nie były tu najważniejsze (Biedro-
neczki były co prawda drugie,  ale 
gospodarzowi nie przystoi wszak 
zajmować najwyższego miejsca na 
podium ;) ). Drużyny rozjechały się 
do domów usatysfakcjonowane, i to 
niezależnie od punktacji. I – co chy-
ba najważniejsze –umówiły się na 
kolejne spotkanie.

A ja? Na pewno już nigdy nie po-
pukam się w czoło, myśląc o paint-
ballu. Bo dzięki Biedronkom na kil-
ka godzin przeniosłam się w zupeł-
nie inny świat – świat pełen barw, 
i to wcale nie tych pochodzących 
z kolorowych kulek ;).

W Kolonowskiem malują 
(nie)artystycznie!

Dziś (rozmawiamy 20 lipca) braku-
je krwi 0+ i 0-, ale sytuacja zmie-
nia się dynamicznie – mówi dyrek-
tor RCKiK – za dwa dni może bra-
kować zupełnie innych. Dlatego je-
steśmy zainteresowani każdą grupą 
krwi i ponawiamy apele o jej odda-
wanie. Od początku wakacji dzia-
łamy tak, by krwi nie zabrakło, ale 
zdarzyły się już sytuacje, w których 
prosiliśmy szpitale o przesunięcie 
planowanych zabiegów lub infor-
mowaliśmy o przekazaniu mniej-
szych ilości krwi. Oczywiście mamy 
pewien „żelazny zapas” na wypadek 
poważnej sytuacji, ale gdy część na-
szych krwiodawców wyjechała, po-
nawiamy apele do społeczeństwa 
o oddawanie krwi i jesteśmy zain-
teresowani każdą grupą. Do udzia-
łu w akcji zachęcamy również kon-
kursem „Oddaj krew w wakacje”. 
Każdy oddający krew po wypełnie-
niu kuponu bierze udział w losowa-
niu nagród - bonów na zakupy w su-
permarketach o wartości do 100 zł 

(losowanie odbywa się co tydzień), 
a na koniec wakacji rozlosowana zo-
stanie nagroda specjalna: weekend 
w jednym z europejskich kurortów 
dla dwóch osób (krwiodawcy i oso-
by towarzyszącej)!

Krew można oddać stale w sie-
dzibie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Opolu i kilku innych miastach 
województwa (m.in. w Kędzierzy-
nie-Koźlu) i dodatkowo podczas or-
ganizowanych przez RCKiK wyjaz-
dowych akcji. Od lat w trzeci piątek 
miesiąca specjalny ambulans staje 
na Placu Żeromskiego w Strzelcach. 
Nie inaczej było 17 lipca.

Do oddania krwi zarejestrowa-
ło się 27 osób, cztery z nich zosta-
ły zdyskwalifi kowane ze względów 
zdrowotnych. Dzięki pozostałym 
23 dawcom w Strzelcach uzyskano 
12 litrów krwi.

W ich gronie znalazła się też Te-
resa Długosz. Nie za długi ma staż 
w honorowym dawstwie: drugi raz 

zgłosiła się do ambulansu w Strzel-
cach.

Zapytana o powody zostania ho-
norowym dawcą krwi odpowiada 
krótko:

- Było to moim postanowieniem 
noworocznym, dlatego już drugi raz 
oddaję krew i będę to robić nadal. 
Nie zamierzam zrezygnować z tego 
postanowienia.

Jerzy Grodzki, lekarz prowadzą-
cy badania potencjalnych krwio-
dawców, mówi, że w czasie wyjaz-
dowych akcji poboru krwi zgłasza 
się tu cały przekrój społeczeństwa: 
od dobrze ubranych biznesmenów 
do osób z przeszłością kryminal-
ną. Kobiety i mężczyźni (panie mo-
gą oddać krew co 3 miesiące, pano-
wie – co dwa). Przychodzą młodzi 
i starsi. Ten „pierwszy raz” może na-
stąpić nawet  w 60 roku życia (sta-
li krwiodawcy kończą swoją aktyw-
ność w wieku 65 lat). Zauważa też 
pewną prawidłowość: kto raz oddał 
krew – „łapie bakcyla” i zgłasza się 
już regularnie.

24 lipca - piątek
godz.15.00-17.00 (2 godz)

Spotkanie organizacyjne
– omówienie programu 

wakacyjnych zajęć;
– gry i zabawy zespołwe;
– poczęstunek

27. lipca - poniedziałek
godz.18.00-21.00 (3 godz.)
Ognisko
– pieczenie kiełbas,
– biesiadowanie;
– wdrażanie do przestrzegania 

zasad zachowania 
bezpieczeństwa

Z uśmiechem 
w plecaku

28. lipca -wtorek
godz.15.00-17.00 (2 godz.)
Zajęcia kulinarne - szukamy 
recepty na pyszny koktajl
– przypomnienie konieczności 

zachowania higieny (mycie 
rąk i owoców)

– mieszanie wszystkich składni-
ków eksperymentowanie

– degustacja
29. lipca -środa
godz.9.30 -16.30 (7 godz.)
Wycieczka do ZOO + wizyta 
w Mc.Donald

30. lipca - czwartek
godz. 17.00 - 9.00 (16 godz) 
Próba przed występem z okazji 
Dni Krośnicy
Nocleg
– kolacja
– oglądanie fi lmów na DVD
– nocleg
– śniadanie
31. lipca - piątek
godz.15.00-17.00 (2 godz. )
Utrwalenie programu 
artystycznego z okazji 
Dni Krośnicy

Plan zajęć wakacyjnych 

w Ognisku Opiekuńczo-

Wychowawczym 

w Krośnicy

W Strzelcach, na skwerze u zbiegu ulic Jordanowskiej i Piłsudskiego stoi 
obelisk upamiętniający istnienie w tym miejscu w latach 20. ubiegłe-

go wieku siedziby Związku Polaków w Niemczech. Tak wrósł w krajobraz, 
że mało kto go zauważa. Bardzo rzuca się w oczy tylko wówczas, gdy ktoś 
– paradoksalnie – zasłoni go praniem, jak było to pewnego lipcowego przed-
południa...

Historia a codzienność ...

Z okazji Święta Policjanta życzymy wszystkim 

funkcjonariuszom sukcesów,  wytrwałości 

i niegasnącej motywacji w wykonywaniu tak trudnego 

i odpowiedzialnego zawodu, a w życiu prywatnym 

optymizmu i radości na co dzień oraz spełnienia marzeń   

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
oraz pracownicy starostwa


