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Powiat Strzelecki
wyemituje obligacje

Nie kapowałem
mówi radny
Jan Bogusz

- Swojej niewinności będę dochodził
nawet w Strasburgu – zapowiada, odnosząc się do wszczęcia przez IPN postępowania „na wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego” (cytat z pisma IPN – przyp
mg).
- Nie chowam głowy w piasek. Uważam, że zarówno przewodniczący rady,
jak i jego zastępcy powinni być czyści
jak żona Cezara, a zatem z szacunku dla
rady, wszystkich radnych na najbliższej
sesji Rady Powiatu zrezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Strzeleckiego, natomiast nie zrzeknę
się mandatu radnego – nie mam ku temu
powodów.
Nie donosiłem, nie robiłem nic, co
miałoby nawet w zamiarze naruszanie
wolności, praw człowieka i obywatela.
Nigdy nie ukrywałem, że pełniąc służbę
wojskową, współpracowałem z kontrwywiadem w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych. Boli mnie i trochę
to dziwne jest, że u nas wyroki wydaje
się jeszcze przed rozprawą.

9 lipca 2014 Zarząd Powiatu Strzeleckiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego na emisję obligacji komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
pieniądze pozyskane ze sprzedaży obligacji w znacznej części zostaną przeznaczone na
inwestycje. Szerzej o tym temacie w następnym numerze naszego dwutygodnika.

Matury – bardzo dobrze

N

asze szkoły wypadły świetnie – co
dało im czwarte miejsce w całym
okręgu, obejmującym dwa województwa – dolnośląskie i opolskie. W województwie opolskim uplasowaliśmy
na drugim miejscu ze zdawalnością na
poziomie 76,3 proc., tuż za szkołami
w Opolu – 78,8 proc.
Jak to wyglądało w poszczególnych szkołach?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I – 86,7%
Technikum – 82,4%
CKZiU w Strzelcach Opolskich
Technikum – 61,%
ZSO w Strzelcach Opolskich – 96%

Ogółem średnia zdawalność w naszych liceach wyniosła 92,9% (woj. opolskie
79,7%), a w technikach 63,3%
(w woj. opolskim 58,9%).
Dok. na str. 4

Odbieramy drogę powiatową w Olszowej

W

dniu dzisiejszym zebrała się komisja w celu dokonania końcowego odbioru technicznego robót wykonanych w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w miejscowości Olszowa ul.
Wiejska”.
Zadanie polegało na przebudowie drogi
powiatowej na odcinku 539 m w zakresie:
- budowy jednostronnego chodnika
o szerokości 2,0 m,
- przebudowy konstrukcji jezdni na
odcinku dwóch łuków poziomych,
- remontu nawierzchni poprzez wymianę warstw bitumicznych wraz
z poszerzeniem jezdni, przebudowy
skrzyżowań z ul. Szkolną i ul. Polną,

Radni zdecydowali
o „kurniku”

J

ak pisaliśmy w jednym z czerwcowych numerów naszego dwutygodnika - dawny budynek szkoły przy ul. Kościuszki stanowi prawdziwy problem dla
Powiatu Strzeleckiego. Z jednej strony:
gdyby został sprzedany, do kasy samorządu wpłynęłyby dodatkowe pieniądze,
z drugiej strony: nikt się nie zgłosił na
żaden z dwóch przetargów. A jednak coś
z tym fantem trzeba zrobić.
Dok. na str. 6

-

przebudowy zjazdów do posesji,
budowy kanalizacji deszczowej i modernizacji odwodnienia drogi,
- wykonania oznakowania pionwego
i poziomego.
Plac budowy został przekazany
w dniu 08.04.2014 r., roboty wykonane
od 15.04.2014 r. do 31.05.2014 r. zostały
ocenione odbiorem częściowym w dniu
09.06.2014 r., do odbioru końcowego roboty zostały zgłoszone 30 czerwca b.r.,
szybko, jako że umowa przewidywała
ich zakończenie do dnia 15 lipca b.r.
Komisja pozytywnie oceniła jakość
wykonaych robót, zalecając jednak wykonanie prac porządkowych i drobnych
poprawek.

Po usunięciu usterek zostanie przeprowadzony ostateczny odbiór, w informacji na tą okoliczność zostaną przedstawione szczegółowe dane finansowe inwestycji.

Wydział Komunikacji i Transportu pracuje do godziny 18
Informujemy, iż od dnia 7 lipca br. Wydział Komunikacji i Transportu starostwa
czynny będzie codziennie do godziny 18:00,
tj. poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 18:00.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości załatwienia REJESTRACJI
POJAZDU w godzinach popołudniowych.
Mamy nadzieję, że wydłużone godziny pracy pozwolą skrócić czas oczekiwania na
załatwienie Państwa sprawy, pozwolą uniknąć porannego tłoku w w/w wydziale.
W LIPCU 2014 roku Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie również
w dniu 12 lipca 2014 roku (SOBOTA) w godzinach od 9.00 do 13.00.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż istnieje również
możliwość indywidualnego umówienia daty i godziny REJESTRACJI POJAZDÓW
w Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 77 4401 700.

Biała Sobota była
bardzo potrzebna!
Dwudziestego ósmego czerwca do lekarzy-specjalistów z pięciu specjalności
trafiło trzystu trzydziestu pacjentów - mieszkańców powiatu strzeleckiego. Każdy z nich miał wcześniej wykonane niezbędne badania ambulatoryjne, a do lekarza przychodził na określoną godzinę. Nie tylko nie musiał czekać w kolejce przed
konkretnym gabinetem, ale też dzięki tej akcji Powiatu Strzeleckiego – omijał wielomiesięczne (czy nawet dłuższe niż rok) kolejki, które nam wszystkim „funduje”
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Opinie wszystkich, którzy skorzystali z bezpłatnych konsultacji lekarzy, były zgodne: ta akcja była bardzo potrzebna. Potwierdzają to zresztą sami lekarze:
wielu spośród przebadanych pacjentów
zostało skierowanych na dalsze, bardziej
szczegółowe badania, kilku trafiło od razu do szpitala, kolejni zostali skierowani
do specjalistów z innych dziedzin.
Mieszkanka powiatu I, która zasięgała porady endokrynologa, przyznała, że dzięki tej akcji ominęła ją półtoraroczna kolejka.: - Poważnie do tego
podeszli – i organizacja była wspaniała.
Przyszłam na konkretną godzinę i… weszłam do gabinetu! To nie był sen.
Mieszkanka powiatu II (porada
u kardiologa): - Zostałam skierowana
na dalszą diagnostykę i mam już na październik tego roku wyznaczoną angioplastykę (udrażnianie żył), czyli zabieg polegający na poszerzeniu naczyń krwionośnych. Gdyby nie ta Biała Sobota, nie
wiem, czy w ogóle wybrałabym się szybko do lekarza.
Mieszkaniec powiatu III (porada
u kardiologa): - Mam skierowanie na kolejne badania. Po ich wykonaniu chciałem – już prywatnie – iść do tego samego
lekarza, u którego tu byłem. Nie chciał
mi dać swojego numeru telefonu, twierdząc, że nie po to do Strzelec przyjechał,
żeby sobie zrobić reklamę! Bardzo tym
byłem zbudowany.
Do starostwa nie dotarły jeszcze
wszystkie sprawozdania lekarzy (w każdej z pięciu specjalności przyjmowało kilku lekarzy, nawet endokrynologów
było dwóch – jedna z nich zgłosił swój
akces na pięć dni przed akcją, dzięki czemu trafili do niego pacjenci z listy rezerwowej). Jednak z tych, które doszły, wyraźnie widać, jak bardzo ci specjaliści
byli w naszym powiecie potrzebni.
Kardiolog: „spośród 35 przyjętych
pacjentów 5 osób zostało skierowanych

do szpitala celem poszerzenia diagnostyki
– terminy będą ustalane telefonicznie”.
Endokrynolog I: „Wykonano 40 porad w zakresie endokrynologii. (…) Jedną osobę skierowano do pogłębienia diagnostyki w oddziale endokrynologicznym, 15 osób skierowano do poradni
endokrynologicznej, około 13 – do poradni diabetologicznej. W trakcie postępowania diagnostycznego wykrywano:
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, guzki tarczycy, niedorozwój gruczołu tarczycowego, nieprawidłowości tolerancji glukozy i laktozy”.
Endokrynolog II: Udzielono 12
konsultacji, 10 osób zostało skierowanych do dalszego leczenia w specjalistycznych poradniach.
Onkolog: Spośród 20 przyjętych pacjentów – 2 pacjentów skierowano do
Poradni Genetyki Onkologicznej, 1 – do
poradni ortopedycznej i jeden do poradni gastroenterologicznej; sześciu pacjentom zalecono wykonanie kolonoskopii. U jednego pacjenta stwierdzono raka skóry.
„Około połowa pacjentów zgłosiła
się w celu weryfikacji objawów chorobowych pod kątem podłoża nowotworowego oraz z pytaniem o wczesne wykrywanie raka. (…) Większość pacjentów pytała o podłoże rodzinne nowotworów”
Dermatolog: Spośród przyjętych
35 pacjentów – 1 został skierowany do
usunięcia chirurgicznego znamienia, 1
– do leczenia krioterapią, 1 – do leczenia skleroterapią, 1 – do diagnostyki wielospecjalistycznej. 1 –do poboru wycinka diagnostycznego. „U jednego pacjenta stwierdzono chorobę uwarunkowaną
genetycznie, wcześniej nierozpoznaną,
a wymagająca szerokiej diagnostyki specjalistycznej”.
Czerwcowa Biała Sobota była
pierwsza. Jesienią Powiat Strzelecki
zaprasza na kolejną!
Więcej czytaj na str. 4
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łównym tematem obrad radnych
przed wakacyjną przerwą była
debata drogowa. Jednak sesja rozpoczęła się od innego tematu.
Starosta Józef Swaczyna: – W imieniu Zarządu wnioskuję o uwzględnienie
w porządku projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skarg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich. Proszę także o uwzględnienie autopoprawek do projektów uchwał
zapisanych w punktach: 7, 8 i 9 porządku obrad. Ponadto zwracam się do sygnatariuszy (J. Żyłka, H. Bytomski, N.
Lysek) projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego o rozważenie wycofania projektu uchwały z porządku obrad. Tę prośbę motywuję następującymi argumentami. W projekcie uchwały jest zapis dot.
całości działki przy ul. Kościuszki (nieruchomość zabudowana i niezabudowana). Na dzień dzisiejszy Prokuratura nie
wyraża zgody na całą działkę. Chcą mieć
tylko budynek i wokół teren na miejsca
parkingowe oraz garaż. Wczorajsze spotkanie zakończyło się ustaleniami, że
Prokuratura otrzymała mapę i w oparciu
o ewentualny projekt budowlany zaproponuje podział tej działki. Liczę, że potrwa to ok. 1 miesiąca, bo budowlaniec
musi przeprowadzić tzw. odkrycia stropów, dachu. Prokuratura była przekonana, że stropy i dach są w dobrym stanie,
ale niestety – budynek ten ma ponad 130
lat i wymaga generalnego remontu. Jeśli mamy komuś coś przekazać, to musi
to być zapis sztywny w uchwale, a więc
znów pojawia się kwestia podziału działki. Musimy też zastanowić się nad tym,
co na reszcie tej działki można zrobić.
Wg planu przestrzennego, są tam przewidziane drobne usługi oraz budownictwo wielorodzinne, bez parkingów. Po
podziale działka nie będzie nadawała się
pod zabudowę. Zostanie kwestia jej pielęgnacji, koszenia oraz płacenia podatku. Pojawiła się myśl i będę jeszcze rozmawiał z Burmistrzem – być może Burmistrz Strzelec Opolskich wykorzysta
ten teren do wybudowania parkingu. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia – burmistrz planuje w planie zagospodarowania przestrzennego zrobienie ciągu pieszo-jezdnego z ul. Kościuszki na ul. Jordanowską - byłoby to kolejne okrojenie
tej działki. Myślę, że dobrze, gdyby powstały tam miejsca parkingowe, niedaleko centrum miasta. Stąd moja prośba do
sygnatariuszy tej uchwały o poczekanie
przez miesiąc na stanowisko Prokuratury. Prokuratura zasadniczo nie ma na dziś
żadnych środków, nie ma deklaracji, że
te pieniądze będą.
Radny H. Bartoszek: – Czy wnioskodawcy są skłonni wycofać projekt
uchwały z porządku?
Radny Janusz Żyłka: – Jestem jednym z wnioskodawców. Cieszymy się
bardzo, ze w końcu zmotywowaliśmy
Zarząd Powiatu do przyspieszenia prac
i rozmów. Zwracałem na komisjach wielokrotnie uwagę, że wokół budynków
w Zawadzkiem i Strzelcach Op. od lat
nie dzieje się nic. One niszczeją i przynoszą wstyd powiatowi. Stąd też nasz wybieg, który nazywa się projekt uchwały.
Trochę się dziwimy, bo wniosek wpłynął 5 czerwca, a państwo wczoraj spotkaliście się z Prokuraturą. Dzisiaj przed
posiedzeniem Rady było nadzwyczajne
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Sesja Rady

posiedzenie klubów. Czyli wg nas sprawa jest gorąca. My kierujemy ten wniosek i będziemy go podtrzymywać, przede
wszystkim ze względu na czas. To, co nie
zostało zrobione przez długi okres powoduje, że mamy uzasadnione wątpliwości
co do dalszych postępowań w tej sprawie. Dzisiaj to jest tylko słowo, a my
tych słów już słyszeliśmy i dotychczasowe wielokrotne podejmowane próby wprowadzenia analogicznych uchwał
w życie, spotykały się ze strony państwa
i koalicji w stosunku do opozycji zawsze,
nie tylko ze względu że to była propozycja tzw. opozycji – my nie mieliśmy
możliwości, by w ciągu tych prawie 4 lat
nawet uzasadnione projekty uchwał, które państwu proponowaliśmy, przechodziły. Często było to na zasadzie: nie, bo
nie. Nie ma też co ukrywać, że starosta
krapkowicki bardzo chętnie siedzibę prokuratury przejmie do siebie. To jest to, co
jest najistotniejsze w tym elemencie, którym nazywam czas. Możemy się obudzić
w nowej kadencji, rozmawiałem z radnym z klubu koalicji, który powiedział,
że za 4 miesiące temat powinien być rozwiązany. Obawiam się, że może być rozwiązany w ten sposób, że w tym czasie
Prokuratura może być już w Krapkowicach. Jakie jest uzasadnienie, by nie odrzucać tego wniosku? Proste - jeśli państwu ta uchwała, która jest zgodna z prawem (została potwierdzona przez prawnika, że nie ma żadnych wad prawnych)
nie odpowiada, przegłosujecie ją negatywnie. My – wnioskodawcy nie wyrażamy zgody na wycofanie z porządku sesji
tego projektu uchwały.
Starosta J. Swaczyna: – Rozmawiamy o tym roku, o tym kwartale, kiedy
Prokuratura wystąpiła do nas z pismem,
powiedzieliśmy, że na razie trwają procedury przetargowe i nie zamierzamy na
razie przekazać tego jako darowiznę. Po
drugie, spotkałem się z Prokuratorem 3
razy. Więc proszę nie mówić, że przez
4 lata nie spotykaliśmy się, bo 4 lata temu nie było mowy o temacie. Czy może
mi pan uchylić rąbka tajemnicy, kto powiedział, że Prokuratura idzie do Krapkowic? Też proszę, by był pan pod tym
względem precyzyjny, bo może idzie do
Prudnika, a może chce iść do Kędzierzyna? Pan jako samorządowiec powinien wiedzieć i przed wprowadzeniem
tej uchwały powinien pan rozmawiać
z tymi, którzy ewentualnie chcieliby te
działki. Póki co, sprawa jest zamknięta. To z naszej inicjatywy 3 razy rozmawialiśmy z Prokuraturą. Wczoraj została
podjęta taka decyzja i chcieliśmy to radnym przekazać, co uczyniłem. Nie mówcie dzisiaj, że dopiero teraz wszystko
się zaczęło. Tak nie jest. Nie zapominajmy, że jest to majątek powiatu wart wg
wczorajszej wyceny 840 tys. zł. To też
jest kwestia gospodarskiego podejścia
do sprawy. Przekazując darowiznę rezygnujemy z pewnej kwoty z majątku powiatu. My dziś proponujemy, że w ciągu
lipca ten temat zostanie rozwiązany.
Wicestarosta Waldemar Gaida: –
Wszyscy państwo musicie mieć świadomość, że jeśli Rada jako organ stanowiący chce przekazać, to musi przekazać określoną nieruchomość po podziale,
skoro ktoś nie chce całości. Wykonanie podziału, a nawet otrzymanie decyzji podziałowej wydanej przez Burmistrza Strzelec Op. w oparciu o stary plan
(akurat ten teren jest objęty zmianami do
nowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części miasta Strzelce Op.
to 4 miesiące. To są procedury wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i w konsekwencji bardzo szybkiej
drogi, jaką podejmie mam nadzieję Burmistrz w zakresie decyzji podziałowej.
Ona będzie podstawą do wpisania po podziałowej działki wraz z powierzchnią
do uchwały dot. darowizny.
Starosta J. Swaczyna: – Z uwagi na
to, że radny Żyłka mówi, że uchwałą ma
zostać w porządku, ja proponuję wycofanie tego projektu uchwały. Jednocześnie proponuję, że na koniec sesji będzie nasze stanowisko w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu woli przekazania tej działki po uprzednim podziale
działek. O terminach powiedział już wicestarosta.
Radny J. Żyłka: – Państwo możecie
tej uchwały nie przyjmować, a próbujecie ją całkowicie wycofać. To jest zasadnicza różnica. To jest kolejny raz, kiedy zamykacie usta tym, którzy są w tzw.
opozycji.
Radna Joanna Mróz: – Wyrażam
oburzenie pana stwierdzeniem: „kolejny raz, po raz kolejny”. Niech pan poda
konkretne przykłady, bo staramy się we
wszystkich dyskusjach na naszych komisjach rzeczowo dyskutować. Podejmujemy demokratycznie decyzje i pan potem
twierdzi, że my panu zamykamy usta. To
jest krzywdzące patrząc na wysoki poziom dyskusji na naszych komisjach
W głosowaniu, kto jest za wyłączeniem tego projektu uchwały radni podzielili się: 9 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.
Natomiast w głosowaniu, czy jeszcze
na tej sesji będzie głosowane przygotowane stanowisko w sprawie tej nieruchomości głosy ułożyły się inaczej: 11 za,
1 przeciw, 2 wstrzymujące się.
Informację o pracy Zarządu w okresie poprzedzającym sesję przedstawił
starosta strzelecki.
Radny J. Żyłka: – W informacji
przesłanej nam wcześniej był zapis, że
Zarząd Powiatu nie udzielił dotacji do
remontu łazienek w zameczku w Zawadzkiem. O jaką kwotę wystąpili Bracia Szkolni?
Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito:
– Był to wniosek na kwotę ok.50 tys. zł.
Głównym uzasadnieniem odmowy przez
Zarząd było to, że wniosku nie dostaliśmy na etapie konstruowania budżetu
Powiatu.
Następnie Naczelnik Wydziału
Dróg Powiatowych Andrzej Ful przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą dróg powiatowych w latach 20102014.
Radny Franciszek Łupak: – Komisja Budżetu wczoraj zebrała się m.in. po
to, aby przygotować się do dzisiejszej
debaty nt. dróg powiatowych. Komisja
wysłuchała informacji pana Naczelnika i przedstawiony materiał zaopiniowała pozytywnie. Druga część posiedzenia,
tradycyjnie, była wyjazdowa. Komisja
udała się w rejon północny naszego powiatu drogą 1. Maja. Na rondzie Komisja zauważyła, że niektórzy użytkownicy
od strony Rozmierki i od strony ul. Cementowej skracają sobie drogę, wjeżdżając na wysepkę. Nie wiem czy jest sposób, aby zabezpieczyć, by takie zdarzenia nie miały miejsca. W rejonie ronda
ujrzeliśmy nowe poszerzenie drogi, która
kiedyś była prawie polną. Z tej drogi wy-

jeżdżają samochody ciężarowe transportujące kamienie z kopalni. To wiąże się
z nanoszeniem na nasze drogi pyłu i mazi (w deszczowe dni). Zauważyliśmy ok.
10 wjeżdżających i wyjeżdżających z tej
drogi ciężarówek. Wg uzyskanej informacji, ktoś kto potrzebował poszerzył
tę drogę w sposób prawie że nielegalny. Mamy informację, że zainteresowany wywozem kamienia układa się z Zarządem i Wydziałem Dróg, aby wyjazd
główny odbywał się z ul. Osieckiej na ul.
Zakładową. W kwestii utrzymania wysepki na rondzie, Komisja uważa, że nadszedł czas, aby z jakąś firmą związać się
umową, aby to rondo było właściwie zagospodarowane w ciągu roku (obsadzone niską roślinnością, czy nawet kwiatami) jako obraz powiatowej dbałości.
Potwierdza się uwaga pana Naczelnika,
że warto inwestować w te drogi, gdzie
ruch jest największy. Na drodze Zakładowej i 1. Maja do ronda (skrzyżowanie
z ul. Cementową) ruch samochodów jest
największy i dochodzi do 4,5 tys. na dobę. Następnie Komisja udała się w stronę Rozmierki i zatrzymała się w rejonie straży pożarnej, gdzie rozważano poprawę warunków dla użytkowników ul.
1 Maja od Kronospanu – miejsca, gdzie
droga jest już zrobiona, do przejazdu kolejowego. Obecnie droga jest w stanie
dość kiepskim i w samej Rozmierce pozostaje kwestia wyglądu drogi po kanalizacji, po poprawkach gwarancyjnych.
Najgorszy stan tej drogi jest w rejonie
straży pożarnej i rozjazdu w kierunku
Grodziska i Jędryń. Wiadomo, że będą
prowadzone remontowe prace w tym roku - po analizach Komisja wyraziła opinię, że lepiej byłoby zrobić z Kronospanu do przejazdu. Tutaj użytkownicy dość
szybko się poruszają i nagle, gdy kończy
się ten wyremontowany odcinek w stronę Rozmierki, szczególnie wieczorem
czy w porze deszczowej, niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji jest wysokie.
Droga we wsi Rozmierka po kanalizacji
jeszcze przez pewien okres musi się stabilizować. Ponadto są prowadzone poprawki gwarancyjne. Następnie Komisja
pojechała przez Jędrynie do Osieka, zatrzymała się w rejonie stawów. Tam rozważaliśmy nt. inwestycji, która ma być
przed wjazdem do lasu na zakręcie oraz
na odcinku od kawałka drogi, która parę lat temu była zrobiona do końca lasu.
Na zakręcie na odcinku ok. 200 m będzie zwykła wymiana nawierzchni. Natomiast odcinek od stawów do końca lasu planuje się wykonać metodą betonową. Póki co nie ma jeszcze gotowego
projektu – ma to nastąpić do 1 sierpnia. Wg informacji naczelnika A. Fula,
możliwe jest wykonanie zadania jeszcze
w tym roku. Później Komisja zatrzymała
się w rejonie kapliczki, gdzie jest zastoina wodna w deszczowe dni. Mieszkańcy
Osieka mieszkający w tym rejonie wzięli inicjatywę w swoje ręce, powiat zakupił materiał i mieszkańcy sami dla dobra
społeczności wiejskiej chcą to wykonać.
Często drogi i chodniki niszczy kanalizacja. Ten pas, gdzie jest wycięte, jest zwykle odtworzony, natomiast nasza strona,
ta nieodtworzona, w czasie robót jest rujnowana. Pobocza są załamane, poważnie
nadwyrężone. Dalej Komisja pojechała
w kierunku Staniszcz, zatrzymaliśmy się
na drodze z Kasztalu do Staniszcz. Tam
obejrzeliśmy nową nawierzchnię na odcinku 1,2 km, gdzie bardzo dobra pracę
wykonała firma Larix. Następnie zatrzymaliśmy się w Kolonowskiem, gdzie jest
zrobiony odcinek drogi na ul. Ks. Czerwionki i kawałek chodnika. Z Kolonowskiego wróciliśmy drogą ze Staniszcz do
Spóroka, gdzie trwa inwestycja odtwarzania nawierzchni gorącym asfaltem
i grysami. Mamy zastrzeżenia co do jakości prac, mimo poprawek zadanie nie
zostało jeszcze odebrane. Dla Komisji
ważne jest to, że takich spraw się pilnuje w Wydziale Dróg. Następnie pojechaliśmy do Kadłuba, na skończoną drogę
Kadłub-Krasiejów. Wykonanie nie budzi zastrzeżeń, efekt daje pobocze usypane z kamienia wapiennego. Można
stwierdzić, że mieszkańcy Kadłuba mogą być zadowoleni, a pieniądze nie zostały wydane w sposób nieracjonalny.
Stamtąd Komisja udała się do Boryczy na początku miejscowości jest droga od-

tworzona w połowie po kanalizacji. Druga połowa jest zarwana. Tam musi być
wymieniona podbudowa, bo mocno obniżyły się krawędzie drogi. W tym miejscu Komisja zakończyła swoje obrady
wyjazdowe. W temacie debaty drogowej
chciałbym powiedzieć, że w tym roku zostanie poczyniony wysiłek rzędu 8,5 mln
zł, a ogólnie już na same drogi 10 mln
zł. Tych zadań jest ok. 20, a będzie i więcej, bo będziemy mieć pewne oszczędności z przetargów - ich wartość obecnie
wynosi 1,5 mln zł. Drogi, które należałoby remontować, budować to 56% ogólnej sieci dróg powiatowych. Uśredniony koszt 1 km to 1,3 mln zł (w przypadku wystąpienia obiektu mostowego – 1,5
mln zł). Gdybyśmy chcieli to wszystko
zrobić przez 20 lat, musielibyśmy mieć
12,5 mln zł rocznie. Część mieszkańców
sądzi, że nic się nie robi, nikt nie dba
o drogi, to jednak jest nieprawdą. Jednak
oczekiwania zawsze są większe. Reasumując – po oględzinach Komisja z pełną
odpowiedzialnością pozytywnie opiniuje
wszystkie prace, jakie w tym roku wykonuje się na drogach.
Starosta J. Swaczyna: – Chciałbym
podziękować panu Fulowi i jego zespołowi za wszystko co do tej pory zrobili
i jeszcze muszą zrobić. To, że nie ma bylejakości na naszych drogach, jest zasługą naszych pracowników, bo wielokrotnie doprowadzaliśmy do tego, że powtórnie musiał być ubijany grunt, było nieprawidłowe zagęszczenie, nawierzchnia,
itd. Za to też chciałem podziękować.
Radna J. Mróz: – Komisja Rewizyjna na ostatnim posiedzeniu także zajmowała się inwestycjami na drogach
w tym roku. Doceniliśmy ogrom pracy
Wydziału, który nie tylko realizuje własne projekty, ale też musi się zajmować
nadzorem innych. I niestety – nadzorem i kontrolą nierzetelnych wykonawców, których jest zbyt wielu, co wynika
z przedstawionych materiałów. Zatrudniając specjalistyczną firmę mamy prawo oczekiwać, że zna się na rzeczy, którą
robi, a nie mieć nadzieję, że po kilku inwestycjach nauczy się. Komisja oczywiście pozytywnie zaopiniowała sprawozdany materiał.
Radny Ryszard Nocoń: – Komisja
Bezpieczeństwa zajęła się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Poprosiliśmy
Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji o sprawozdanie na ten temat za 5 miesięcy tego roku.
Niestety, musze podzielić się z tą smutną informacją, że ilość wypadków gwałtownie wzrosła. Ilość zabitych za 5 miesięcy z zera w zeszłym roku wzrosła do
9 osób w tym roku. Samych wypadków
wzrosło o ponad 50%. Co roku Komisja wysłuchuje też informacji dyrektora PKS nt. sytuacji w transporcie drogowym. Sytuacja nie jest najciekawsza,
perspektywy też są nienajlepsze, ale trzeba stwierdzić, że gwałtownie malejące
ilości przewozów w tym roku spowodują, że PKS w tym roku nie uzyska zysku. Zysk z działalności poza przewozowej nie jest w stanie pokryć strat związanych z działalnością przewozową. Za
ubiegły rok ilość pasażerów regularnych
spadła o 50%. Spadek jest lawinowy, natomiast pocieszające jest to, że ilość pasażerów okazjonalnych, jednorazowych
wzrosła o 10%. Patrząc na ustawę o publicznym transporcie drogowym, należy
już w tej chwili planować rozwój transportu. Niestety, samorządy gminne do tego za bardzo się nie kwapią. Z tym wiąże się spora ucieczka pieniędzy – dotacji, które w przypadku gdy taki plan zostanie zaakceptowany, mogą spłynąć do
przewoźnika. Okazuje się, że w przypadku, gdy taki plan nie zostanie zrealizowany, praktycznie transport może zamrzeć na terenie powiatu, bo nie będzie
dotacji do transportu publicznego. Jest
jednak pewne rozwiązanie – dyr. Patoła sugeruje samorządom gminnym, aby
oprzeć transport na bazie transportów
szkolnych. Poprosiliśmy także naczelnika Fula o prezentację mającą na uwadze wyłącznie bezpieczeństwo i zagrożenie wypadkowe w zakresie infrastruktury drogowej. Została przedstawiona prezentacja głównych przyczyn zagrożenia
oraz działań mających im zapobiegać.
Tutaj znów zwracam się do Biura Rady
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o przesłanie radnym materiałów na ten
temat. Wracając do transportu drogowego – przez 2 miesiącami poprosiłem Biuro Rady o wydrukowanie kopii artykułu
nt. skutków likwidacji transportu zbiorowego. Mam nadzieję, że radni z tym się
zapoznali, bo warto wiedzieć jak skutkuje stopniowa eliminacja transportu zbiorowego (likwidacja nierentownych linii)
i jak później lawinowo narasta nierentowność linii, wydawałoby się rentownych. Już teraz są problemy z dojazdem
do niektórych miejscowości na terenie
naszego powiatu. W przypadku, gdy samorządy nie podejmą decyzji , którą sugeruje Zarząd Powiatu i Dyrektor PKS,
niestety będzie tylko gorzej.
Następnie przewodniczący komisji problemowych przedstawili opinie
do projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2014
roku – wszystkie zaopiniowały go pozytywnie. Radni projekt uchwały przyjęli
jednogłośnie.
Następnie przewodniczący komisji problemowych przedstawili opinie
swoich komisji w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin. Także i ten projekt uchwały został przyjęty przez radnych jednogłośnie, podobnie
jak projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2014
r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2014
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op. (wraz z autopoprawkami).
Tak samo radni głosowali za przyjęciem autopoprawki w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego na rok 2014.
Kolejny punkt obrad to rozpatrzenie
skarg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op.
Radna J. Mróz: - Komisja Rewizyjna wnikliwie przeanalizowała treść skarg
oraz wysłuchała opinii Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich. W wyniku powyższego Komisja stwierdza, co następuje.
Pani D.W. w skardze z dnia 17 maja 2014 r. postawiła zarzut, że pomimo
zapewnienia przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, że na pewno otrzyma dotację do stażu pani K., jej wniosek
o sfinansowanie stażu został rozpatrzony
negatywnie.
Komisja stwierdza, że skarga jest
bezzasadna, bowiem skarżąca została poinformowana, że ostateczną decyzję o przyznaniu stażu podejmuje Dyrek-

tor Powiatowego Urzędu Pracy, w dodatku wiedziała o tym, co wynika z treści
skargi.
Pani S.K. w skardze z dnia 20 maja
2014 r. podnosi zarzut, że pomimo odpowiednich kwalifikacji nie została skierowana na staż w firmie, którą zgodnie ze
wskazaniami Urzędu Pracy znalazła we
własnym zakresie. Zgodnie z definicją
ustawową, staż oznacza nabywanie przez
bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2, pkt. 1, ppkt 34 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2013
r. poz. 674). Głównym kryterium odmowy skierowania na staż w wybranej firmie było posiadane wykształcenie, tj. na
tyle wystarczające na rynku, żeby p. K.
mogła znaleźć zatrudnienie bez kierowania jej na staż i zdobywania dodatkowego doświadczenia. Tym samym Komisja
stwierdziła, że skarga pani S.K. jest bezzasadna. Radni uchwałę w tej sprawie
przyjęli jednogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad radni
przyjęli stanowisko Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Prokuratury
Okręgowej w Opolu (12 za, 3przeciw).
Uchwała została podjęta w zaproponowanym brzmieniu.
Radny Jan Bogusz: – Kiedy zostaną podjęte prace remontowe na drodze
Rożniątów – Dolna i na pozostałych drogach? Stan nawierzchni jest taki, że te jeśli nie załata się dziur, to trzeba będzie te
drogi zamknąć.
Starosta J. Swaczyna: – Na drogę
do Dolnej dysponujemy kwotą 160 tys.
zł. Na Komisji Budżetu powiedziałem,
że ta droga będzie zrobiona w tym roku.
Przewodniczący Rady H. Bartoszek poinformował, że wpłynęło kilka
skarg:
− na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – proponuję skierować skargi do Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie oczekujemy
przedstawienia wyników prac Komisji
na kolejnej sesji.
− na Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury – sprawa jest skomplikowana i złożona, bo dotyczy zarówno Starosty jak i Dyrektora PCK. Tutaj również
proponuję skierować skargi do Komisji
Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Jako ostatni na sesji głos zabrał
Oświadczenie p.o. Komendanta Powiatowego Policji Krzysztof Łyżwa, który
odczytał treść oświadczenia w sprawie
przeprowadzonych w starostwie ćwiczeń
(o czym pisaliśmy w poprzednim numerze naszego dwutygodnika.
(it)

Uchwała Nr XLV/467/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Strzeleckiego dotyczącego wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Strzeleckiego na rzecz Prokuratury Okręgowej w Opolu
Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Strzeleckiego nadanego Uchwałą Nr XXXV/355/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Op. poz. 1830, poz. 2050) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego na rzecz Prokuratury Okręgowej w Opolu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XLV/467/14 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Stanowisko Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Strzeleckiego na rzecz Prokuratury Okręgowej w Opolu
Mając na uwadze wyrażoną przez Prokuraturę Okręgową w Opolu wolę wykorzystania budynku położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Kościuszki nr 8 z przeznaczeniem na działalność Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, Rada Powiatu
Strzeleckiego deklaruje gotowość wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości pod tytułem darmy.
Zważywszy jednak, iż prowadzone z przedstawicielami Prokuratury rozmowy
wskazują na celowość podjęcia działań związanych z wydzieleniem części nieruchomości, na której posadowiony jest opisany wyżej budynek, w zakresie niezbędnym do
korzystania z nieruchomości zgodnie z potrzebami Prokuratury, Rada Powiatu Strzeleckiego podejmie stosowną uchwałę po zakończeniu przewidzianych przepisami procedur
podziałowych, umożliwiających dokonanie darowizny w zakresie odpowiadającym rzeczywistym potrzebom Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.
Jednocześnie Rada Powiatu Strzeleckiego wyraża przekonanie, iż działania w tym
zakresie podjęte zostaną bez zbędnej zwłoki aby w możliwie krótkim terminie doprowadzić do przekazania nieruchomości na rzecz Prokuratury.
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STOLARZ
STOLARZ
TOKARZ/FREZER
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KIEROWCA WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH
KIEROWCA WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH
OPERATOR MASZYN
OPERATOR ŁADOWARKI
OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI
OPERATOR ŻURAWIA
ROBOTNIK FIZYCZNY
MECHANIK UTRZYMANIA
RUCHU
DORADCA SERWISOWY MAGAZYNIER
FRYZJER
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

- wykształcenie średnie lub wyższe
języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
STRZELCE OPOLSKIE -- znajomość
podstawowe doświadczenie w księgowości i widza z zakresu finansów
- obsługa komputera i urządzeń biurowych
- wykształcenie średnie lub wyższe
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B
- znajomość zagadnień technicznych i elektrycznych
- obsługa komputera i urządzeń biurowych
- min. wykształcenie średnie
- znajomość programu Exel w stopniu dobrym
STRZELCE OPOLSKIE - dobra organizacja własnej pracy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- dobra znajomość j.angielskiego
- wykształcenie min. średnie
- obsługa komputera
PIOTRÓWKA
- mile widziane doświadczenie
- biegła znajomość j.niemieckiego i j.angielskiego
- wykształcenie średnie
STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat.B
- znajomość j.niemieckiego
- obsługa komputera,
STRZELCE
- miły ton głosu,
OPOLSKIE
- odporność na stres,
- dyspozycyjność
technik fizjoterapii
STRZELCE OPOLSKIE -- wykształcenie
obsługa kasy fiskalnej i komputera
- mile widziane wykształcenie kierunkowe
ŻĘDOWICE LUB
- obsługa kasy fiskalnej z komputerem
JEMIELNICA
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe lub średnie
komputera,
STRZELCE OPOLSKIE --obsługa
znajomość części samochodowych
- doświadczenie w branży motoryzacyjnej
- obsługa kasy fiskalnej,
KADŁUB
- komunikatywność,
- dobry i miły kontakt z klientem
- wykształcenie zawodowe,
WG ZLECEŃ
- 2 letnie doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE - praktyka w zawodzie
- wykształcenie budowlane,
STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat.B
- wymagane doświadczenie
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
WG ZLECEN
- doświadczenie w budowlance (malowanie, murowanie, Płatkowanie)
- mile widziane prawo jazdy kat.B
WG ZLECEŃ
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
KROŚNICA
- chęć przyuczenia w zawodzie
STRZELCE OPOLSKIE - min. 3 lata doświadczenia
STRZELCE OPOLSKIE - min. 3 lata doświadczenia
min. zawodowe elektryczne
STRZELCE OPOLSKIE -- wykształcenie
doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
BORYCZ
- chęci do pracy
SZYMISZÓW
- technikum mechaniczne
- wykształcenie zawodowe elektryczne
TARNÓW OPOLSKI / - mile widziane prawo jazdy kat.B
GÓRAŻDŻE
- upr. do 1 kV
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie min. średnie – techniczne,
- obsługa komputera
STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność czytania rysunku technicznego
-mile widziane uprawnienia na
wózek widłowy
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie mechaniczne
- prawo jazdy kat. C+E,
TRASY
- karta kierowcy,
MIĘDZYNARODOWE - aktualne badania
- prawo jazdy kat. C+E,
TRASY KRAJOWE
- kurs na przewóz rzeczy
- prawo jazdy kat.B
STRZELCE OPOLSKIE - upr. operatora wózków widłowych
- doświadczenie w branży budowlanej
KOLONOWSKIE
zawodowe kierunkowe
STRZELCE OPOLSKIE -- wykształcenie
mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
- umiejętność obsługi maszyn stolarskich
CENTAWA
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- min. 3 lata doświadczenia
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
STRZELCE OPOLSKIE - wymagane doświadczenie
- zasadnicze zawodowe
ZAWADZKIE
- obsługa tokarki
- wykształcenie zawodowe
ZAWADZKIE
- mile widziane uprawnienia spawacza
- zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w systemie
czterobrygadowym,
STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność współpracy w zespole,
- zaangażowanie,
- mile widziane doświadczenie na produkcji
- umiejętność pracy w zespole
SZYMISZÓW
- zdolności manualne
- doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
OLSZOWA
- mile widziane uprawnienia operatora
- umiejętność współpracy w zespole,
-zaangażowanie,
STRZELCE OPOLSKIE - upr. operatora
-doświadczenie mile widziane
1 miesiąc
KRAPKOWICE LUB - wykształcenie min. zawodowe
DYLAKI docelowo
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia
- doświadczenie przy wyburzeniach
WOJEWÓDZTWO
- uprawnienia operatora
OPOLSKIE
- uprawnienia II Ż
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- dyspozycyjność
STRZELCE OPOLSKIE - chęci do pracy
- wykształcenie min, zawodowe mechaniczne
STRZELCE OPOLSKIE - upr. SEP do 1kV bez ograniczeń napięcie
- mile widziane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu
- wykształcenie średnie
STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera
- znajomość branży samochodowej
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe zawodowe
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Dok. ze str. 1

Matury – bardzo dobrze

W każdej szkole byli uczniowie, którzy na maturze uzyskali najwyższe możliwe ilości punktów.
W Liceum Ogólnokształcącym im.
W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich na poziomie podstawowym po
100% punktów uzyskało 26 osób na poziomie podstawowym (j. polski – jedna,
j. angielski – 11, j. francuski – 1, j. niemiecki 10, j. rosyjski – 1, matematyka –
2), natomiast na poziomie rozszerzonym
– sześć osób (3 – j. niemieckim, po jednej – j. polski, historia i WOS).
W Liceum Ogólnokształcącym im.
Mieszka I w Zawadzkiem – trzy osoby
uzyskały po 100% - dwie z j. niemieckiego, jedna – z j. angielskiego.
W CKZiU w Strzelcach Opolskich –
100% punktów troje uczniów uzyskało
z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, a jedna – na poziomie rozszerzonym.
Najwięcej problemów maturzystom w całym kraju sprawiła matematyka – to zgodna opinia egzaminatorów i zdających. Już słychać głosy, że
w przyszłości łatwiej nie będzie (m.in.
takie stwierdzenie padło z ust Minister
Edukacji Joanny Kluzik-Rostkowska)
i trzeba się uczyć.
Dlaczego w tym roku matematyka
była taka trudna? Zapytałam o to Ryszarda Pagacza, dyrektora ZSP w Zawadzkiem, matematyka i egzaminatora z tego przedmiotu.
- Skala trudności tegorocznego egzaminu wcale nie była wyższa niż w poprzednich latach. Natomiast sformułowanie zadań było bardziej nietypowe.
Zdający nie mieli wyraźnie powiedziane: „rozwiąż”, mieli natomiast odpowiedzieć „czy zachodzi…”. Uczeń miął
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czerwca br. odbyły się Europejskie Targi Innowacji i Przedsiębiorczości
na obszarach Wiejskich
podczas, których został
rozstrzygnięty konkurs
o miano Najlepszego
Rolnika i Firmy Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Usług Rolniczych w woj. opolskim pod nazwą AgroLiga 2014.
II miejsce w kategorii Firm zajęła Cukiernia Domowe Wypieki
Renaty Hendel z Krośnicy,
III miejsce w kategorii rolnik indywidualny Państwo Sonia i Jan
Grabowscy z Ligoty
Dolnej.
Gratulacje i nagrody
wręczył Starosta Strzelecki Józef Swaczyna.

najpierw pomyśleć, a dopiero potem –
znaleźć rozwiązanie. I – moim zdaniem
– mówi dyrektor Pagacz – to sprawiło najwięcej kłopotów, zwłaszcza młodzieży nieco słabszej z matematyki. Na
swoich lekcjach stosuję tego typu zadania, można je zresztą znaleźć w wielu
zbiorach zadań. One nie są trudniejsze
– są inne. Jednak uczniom sprawia problem znalezienie właściwego kierunku
działania. Widać to, kiedy naprowadzając uczniów na właściwą ścieżkę, słyszę
„a… no rzeczywiście”.
Matematyka powinna uczyć myślenia, i to od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wtedy być może osiągnie się
sukces. Oznacza to, że nauczyciele powinni wychodzić poza ścieżkę najprostszą, czyli „wylicz” i „rozwiąż”. Takich
nawyków można nauczyć, ale myślenie
to proces. Kiedy uczniowie mają znaleźć
i zastosować pewien tok myślowy – radzą sobie z tym gorzej.
- Jestem bardzo zadowolony
z wyników tegorocznego egzaminu maturalnego – mówi wicestarosta Waldemar Gaida. – Nie oznacza
to jednak, że skoro jesteśmy usatysfakcjonowani, to już nic nie musimy
robić, bo przecież mamy bardzo dobre szkoły. Wręcz przeciwnie – trzeba stale dążyć do tego, by podnieść
poziom zdawalności.
Z drugiej strony widać, że aby
dobrze zdać ten pierwszy tak ważny w życiu egzamin, wcale nie trzeba wybierać nauki w renomowanych
szkołach. To u nas, w małych placówkach, abiturienci zdają bardzo dobrze,
czyli – szkoły uczą jak należy.

B

iała Sobota podzielona była na dwie
części. Pierwsza to bezpłatne konsultacje lekarskie, które odbywały się
w strzeleckim Szpitalu Powiatowym. Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił
umożliwić bezpłatny dostęp mieszkańcom naszego powiatu do endokrynologa,
urologa, onkologa, dermatologa i kardiologa, o czym piszemy obok.
Druga część Białej Soboty – rekreacyjno-profilaktyczna – odbyła się na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op., którego Dyrekcji oraz Pracownikom serdecznie dziękujemy za udostępnienie obiektu
oraz nieocenioną pomoc w organizacji.
Na początek marszu dla wszystkich wielbicieli kijków oraz zdrowego spędzania
czasu zaplanowana byłą rozgrzewka,
a po marszu na dodatkowe zbicie cholesterolu - taneczna zumba. Można było również skorzystać z porad profesjonalnego dietetyka. Nie zabrakło atrakcji
dla dzieci - były kule wodne, basen z piłeczkami, wielka dmuchana zjeżdżalnia
i to wszystko za darmo! Dzieci przygotowywały zdrowe kanapki, twórczo bawiły się kolorowymi owocami i warzywami w ramach zdrowych warsztatów kulinarnych oraz warsztatów plastycznych.
Każdy uczestnik Białej Soboty na boisku
otrzymał plakietkę oraz zdrowy poczęstunek ufundowany przez naszych Sponsorów: wodę mineralną zasponsorowaną
przez NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA
W MIEŚCIE z siedzibą w Strzelcach Op.
przy ul. Jordanowskiej 1, jogurty zakupione przez właściciela RESTAURACJI
RATUSZOWA w Strzelcach Op. oraz
OSWALD ARENY w Jemielnicy oraz
jabłka zafundowane przez PIEKARNIĘCUKIERNIĘ EFFKA w Strzelcach Op.
przy ul. Kołłątaja 1. Serdecznie dziękujemy za ufundowane produkty!
Niespodzianką na zakończenie była pyszna grochówka z dymiącej kuchni

Nasi w Agrolidze

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiat Strzelecki otrzymał
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013
w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad na
realizację projektu pn. „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe”.
Projekt ten będzie realizowany
na jesieni, podczas tegorocznego „Święta Chleba”.

Projekt „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE
W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013
w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad
ZAPRASZAMY naszych regionalnych - POWIATOWYCH wytwórców
MIODU, WĘDLIN, SERA, PIECZYWA
I INNYCH TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW
do wzięcia udziału w „Święcie Chleba”.
W ramach projektu „Polsko-Czeskie wariacje smakowe i kulturowe”
mamy dla Państwa do bezpłatnej dyspozycji drewniane domki tematyczne,
w których można będzie prezentować swoje tradycyjne wyroby!
Zgłoszenia do dnia 15 sierpnia: Starostwo Strzeleckie - tel. 77 4401 713.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wystawcy/wytwórcy.

Biała Sobota już za nami!

polowej. Bardzo serdecznie dziękujemy
Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op.
oraz wszystkim Strażakom, którzy pomogli nam w organizacji Białej Soboty.
Dziękujemy także Dyrekcji oraz Pracow-

nikom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. za
pomoc w organizacji. Zatem nie pozostaje nic innego jak również naszym czytelnikom podziękować za udział i zaprosić
na kolejną Białą Sobotę!

Michelle Obama w gimnazjum?
P

rzedwakacyjna atmosfera w szkole nie rozleniwiła uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego, bowiem właśnie
w ostatnim tygodniu roku szkolnego odbył się IV Szkolny Festiwal Projektów.
Impreza to forma wprowadzenia w życie
zapisów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które obligują uczniów gimnazjów
do realizacji zadań o charakterze projektów edukacyjnych.
Projekty te wzbogacają ofertę zajęć w szkołach, odkrywają uczniowskie talenty, uzupełniają treści kształcenia istniejących przedmiotów szkolnych.
Uczą samodzielności, odpowiedzialności
i współdziałania.
Jak na Gimnazjum Dwujęzyczne
przystało, w czasie festiwalu dominowały projekty językowe- polsko-angielsko-francusko-hiszpańskie. Uczniowie
wspominali też swoje dokonania w grupie teatralnej, opowiadali o urokach Chi-

le oraz smakach i zapachach departamentów zamorskich Francji. Ciekawą
opowieść o znanych kobietach w historii Wielkiej Brytanii przygotowała grupa młodych anglistów. Dzięki nim na festiwalu pojawiły się jak żywe Jaquline
Kennedy, Hilary Clinton oraz Michelle

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Nowoczesne CKU zaprasza!
Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie
jednej kwalifikacji.
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji , przeprowadzanego przez
okręgowa komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji , otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej ( zajęcia
odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez dwa dni)
M.19
A.19
A.22
A.25
A.35
A.36
T.6
T.14
T.15

Oferujemy m.in. następujące kursy zawodowe
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Prowadzenie działalności handlowej
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Prowadzenie rachunkowości
Sporządzanie potraw i napojów
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Osoby zainteresowane udziałem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym mogą
pobrać wnioski o przyjęcie w sekretariacie CKZiU – tel. 77 461 27 01
Szczegółowe informacje oraz pełną ofertę znajdziesz
na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Obama. W zaaranżowanym na potrzeby
wystąpienia programie opowiadały o życiu u boku sławnych mężów, choć jasne
było, że dla widowni ważne okazywały
się nie tyle plotki, ile umiejętności językowe widzów, bowiem cała prezentacja
odbywała się w języku Pierwszych Dam,
czyli angielskim.
Wielojęzyczny i wielotematyczny festiwal miał też swoje lokalne akcenty,
ponieważ uczniowie opracowali zestawienie atrakcji naszego miasta w prezentacji pt. ,,Why is worth visiting Strzelce
Opolskie?”, natomiast nastoletni znawcy
technologii informacyjnych przygotowali interaktywną mapę okolic szkoły.
O tym, że nauka szkolnych przedmiotów ma swoje praktyczne, życiowe zastosowanie, świadczyły projekty
związane z matematyką i chemią. Dzięki nim uczniowie mogli się dowiedzieć,
jak efektywnie oszczędzać oraz co znaczą wszystkie E wypisane na opakowaniach naszych posiłków.
Ciekawym projektem okazała się
również praca grupy zajmującej się subkulturami młodzieżowymi i ich wpływem na modę oraz program promujący
sportowy tryb życia oraz jego związek ze
środowiskiem.
25 czerwca jako dzień IV Szkolnego Festiwalu Projektów zapisał się w historii szkoły i pamięci jego uczestników.
Był entuzjazm twórczej pracy, emocje
przygotowań do prezentacji, stres przed
publicznym wystąpieniem. Były brawa
publiki i pochlebne recenzje jury.
Ostatnie przed wakacjami dni w szkole dzięki festiwalowi będą kojarzyć się
jeszcze przyjemniej.
Dorota Maćkula
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Projekty unijne z myślą o młodzieży
W

dniu 30.06.2014r. ukazała się lista
rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 POKL. W wyniku oceny merytorycznej wnioski złożone przez Powiat
Strzelecki otrzymają dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy
z projektów pn. „Młodzi kompetentni –
dziś liceum, jutro studia” zakłada wyrównywanie dysproporcji i podniesienie
jakości kształcenia wśród 340 uczniów
z LO w Strzelcach Opolskich i z LO
w Zawadzkiem. W ramach jego realizacji przewidziano zajęcia dla uczniów
szczególnie uzdolnionych jak i dla tych,
którzy potrzebują wsparcia w procesie
przyswajania wiedzy, zwłaszcza z za-

VII

kresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Ponadto uczniowie zyskają fachową pomoc w ramach Pracowni Rozwoju Osobistego prowadzącej poradnictwo
i doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe. Drugi z projektów pn. „Szansa na lepszą przyszłość” skierowany
jest do 15 uczniów klas gimnazjalnych
z Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie
i Zawadzkiem i ma na celu zwiększenie
szans uczniów niepełnosprawnych na powodzenie w życiu zawodowym i edukacyjnym. W ramach projektu planuje się
realizację specjalistycznych zajęć, które
ułatwią dzieciom swobodne kontaktowanie się z otoczeniem oraz walkę ze stresem. Ponadto planowane są zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności, któ-

re w przyszłości dadzą im szanse na samodzielne funkcjonowanie czy nawet na
znalezienie zatrudnienia. Ze względu na
specyfikę zajęć planowany jest również
zakup specjalistycznych sprzętów, które
ułatwią osobom niepełnosprawnym komunikowanie się z pedagogami, jak i innymi osobami z otaczającego ich środowiska.
Obecnie Powiat Strzelecki jest na etapie negocjacji poziomu dofinansowania
oraz przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie. Przypuszczalny
poziom dofinasowania wyniesie ponad
350 000,00 zł. O rozpoczęciu i realizacji
projektu będziemy informować w kolejnych wydaniach dwutygodnika „Powiat
Strzelecki”.
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Witajcie wakacje!

czerwca pożegnano rok szkolny. We wszystkich szkołach, dla kórych Powiat
Strzelecki jest organem prowadzącym tradycją już stało się, że w przedzień rozpoczęcia wakacji na szkolnym forum honoruje się – w obecności rodziców i opiekunów – tych, którzy osiągali najlepsze wyniki w nauce i zaangażowanych w wielorakiej działalności społecznej. Nie inaczej było i tym raem. Oto kilka migawek z ostatniego dnia w szkole.

Nietypowa promocja szkoły

Rajd Rodzinny SKKT PTTK
im. dr Tytusa Chałubińskiego
przy CKZiU w Strzelcach Op. 20 – 22
czerwiec 2014 r.
W dniach 20 – 22 czerwca 2014 roku, Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny PTTK im. dr Tytusa Chałubińskiego działający przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich był organizato-

rem VII Rajdu Rodzinnego, który odbył
się w ramach obchodzonych w naszej
szkole ,,Dni Promocji Szkoły”.
W rajdzie wzięło udział 50 osób
w tym 15 dzieci w wieku od 5 - 19 lat.
Uczestnicy rajdu zwiedzali tym razem przepiękny rejon Pienin. Odbyliśmy wycieczki w najpiękniejsze miejsca
tych gór - Trzy Korony, Sokolice, Wysoką, odwiedziliśmy ,,stolicę” Pienin –

Szczawnicę oraz gotycko - renesansowy
zamek w Nidzicy.
Wieczorami radowaliśmy się rodzinnie przy ognisku , rozgrywaliśmy konkurencje rajdowe, bawiliśmy się na dyskotece.
Zapraszamy do podejmowania nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich!

CKZiU w Strzelcach Opolskich

ZSO w Strzelcach Opolskich

Zdobycie karty parkingowej będzie trudniejsze
O
d 1 lipca br. zmieniły się przepisy
dotyczące wydawania kart parkin-

gowych dla niepełnosprawnych, umożliwiających im korzystanie z tzw. kopert.

Jednak z opóźnieniem publikowane są
rozporządzenia wykonawcze do ustawy
z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy (Dz.U. poz. 1446).
Co się zmienia?
Karty parkingowe nie będą już wydawane bezterminowo – a jedynie maksymalnie na 5 lat, co ma zapobiec nadużywaniu kart przez osoby nieuprawnione.
Kart uprawniających do stawania na
miejscach z kopertami nie będą mogły
otrzymać osoby niepełnosprawne z lekkim uszczerbkiem na zdrowiu, jak dotąd.
To na pewno spowoduje zmniejszenie
liczby uprawnionych do korzystania z takich kart, bo nie przejdą procedury weryfikacyjnej.
Wprowadzony zostanie nowy wzór
kart. Blankiety drukowane będą przez
ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
które ma zająć się również ich dostarczaniem do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Dotychczasowe karty tracą ważność
z dniem 30 listopada br. Oznacza to, że
wszyscy, którzy dotychczas byli posiadaczami takich kart będą musieli wystąpić
do powiatowych zespołów ds. orzekania
o niepełnosprawności o nowe orzeczenie
– już na nowych zasadach, co wspomniano wcześniej. Ten wymóg nie będzie dotyczył jedynie niepełnosprawnych ze
znacznym uszczerbkiem na zdrowiu
spowodowanym chorobą neurologiczną, chorobą narządu wzroku lub narządu ruchu.
Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart parkingowych osobom niepełnosprawnym zajmą się – tak jak dotychczas – powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

ZSS w Zawadzkiem

ZSS w Kadłubie
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
(dawniej Zespół Szkół Zawodowych nr 1)
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3, TEL. 77 4612701, www.ckziu-strzelce.pl
oferuje

bezpłatne liceum ogólnokształcące dla dorosłych

w roku szkolnym 2014/2015
w formie zaocznej, wieczorowej w zależności od oczekiwań słuchaczy
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Harcerze przypominają przeszłość

Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu ma problem z hazardem, seksem,
zakupami, lub innymi zachowaniami może uzyskać pomoc. Również
Ty możesz ją uzyskać. Zapraszamy na bezpłatną konsultację.

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 1A, tel. 077 55 00 117
e-mail: krystynakowalska5@wp.pl www.psychoterapia-strzelceop.pl
„Kompleksowy program opieki i terapii osób z problemem
hazardu, seksu, zakupów, komputera i innych zachowań
oraz ich bliskich i rodzin”.
Proponujemy:
• profesjonalną diagnozę
• opiekę lekarską
• pomoc w kryzysie
• porady prawne
• doradztwo finansowe
• konsultacje psychologiczne				
– szybkie terminy przyjęć
– wszelkie świadczenia bezpłatne			
– rejestracja osobista, telefoniczna lub przez osoby trzecie
Osoby zainteresowane zapraszamy: Centrum Terapii i Profilaktyki,
ul. Jordanowska 1a. Strzelce Opolskie, tel. 77 5500117
Program realizowany we współpracy z Krajowym
Biurem Przeciwdziałania Narkomanii

Wskazówki dla rodzin osób
uzależnionych od hazardu
Historia Hazardu w Polsce sięga czasów piastowskich, kiedy to popularne było
rzucanie kości. W czasach szlacheckich rozwinęły się gry karciane i szachy. W 1991r.
w Polsce działało 14 legalnych kasyn. Obecnie jest ich wielokrotnie więcej a przychody branży hazardowej w 2009r. wyniosły 19 mld złotych.
O hazardzie mówimy wtedy, gdy stawką w grze są pieniądze lub inne rzeczy, które
można utracić i gdy wygrana lub przegrana zależy od przypadku.
Istnieją różne sposoby uprawiania hazardu. To nie tylko gry w kasynie czy automaty,
ale również kupony do zdrapywania, bingo czy zakłady sportowe w internecie.
Problemy wynikające z uprawiania hazardu to nie tylko utrata pieniędzy. Hazard
może mieć wpływ na całokształt życia danej osoby. Hazard staje się problemem gdy:
• przeszkadza w pracy, szkole lub innej aktywności
• szkodzi zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu
• szkodzi sytuacji finansowej
• niszczy reputację
• powoduje problemy w rodzinie lub w gronie przyjaciół.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SYGNAŁY WSKAZUJĄCE NA PROBLEM
WSKAZÓWKI FINANSOWE:
Giną pieniądze z domu lub kont bankowych.
Członek rodziny jest tajemniczy i wybucha gniewem pytany o pieniądze.
Osoba ukrywa raporty bankowe i z kart kredytowych.
Osoba pobiera pieniądze z kart kredytowych, bierze pożyczki bankowe lub pożycza
od rodziny lub przyjaciół.
Rachunki się piętrzą, płatności nie są płacone na czas a kredytodawcy zaczynają wydzwaniać.
Likwidowane są polisy ubezpieczeniowe lub wpłaty na nie zostają zaprzestane.
Znikają rzeczy wartościowe i ponownie się pojawiają.
Członek rodziny bierze dodatkową pracę, lecz nie ma z tego dodatkowych pieniędzy.
Osoba ta nigdy nie ma pieniędzy.
Osoba żongluje między graniem a spłatą długów.
WSKAZÓWKI EMOCJONALNE
osoba unika rodziny i przyjaciół
wydaje się być zaniepokojony i nieobecny lub nie może się skupić
ma zmiany nastroju i nagłe wybuchy gniewu
czasami jest w dobrym nastroju (kiedy wygrywa)
narzeka na nudę lub zdenerwowanie
jest przygnębiony i/lub myśli o samobójstwie.
WSKAZÓWKI – ZMIANY W ZACHOWANIU
przestał robić rzeczy, które kiedyś lubił
zmienił swoje zwyczaje w spaniu, jedzeniu i życiu seksualnym
nie robi tego co obiecuje lub szuka wymówek
nie dba o siebie, lekceważy pracę, szkołę lub obowiązki rodzinne
częściej pije alkohol lub zażywa narkotyki
nie troszczy się o dzieci
nie uczestniczy w rodzinnych uroczystościach
cały czas myśli i mówi o hazardzie
zmienia towarzystwo (w szczególności dotyczy to nastolatków)
ma więcej problemów zdrowotnych, związanych ze stresem (np. bóle głowy, żołądka, wrzody żołądka, problemy z wypróżnianiem się)
kłamie na temat hazardu
nie chce wydawać pieniędzy na nic, oprócz hazardu
oszukuje lub kradnie dla pieniędzy, żeby grać lub spłacać długi
popada w konflikt z innymi ludźmi z powodu pieniędzy
ma kłopoty z prawem w związku z hazardem.

Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych z hazardem:
• częste uczucie znudzenia, podejmowanie ryzyka lub działanie bez zastanowienia
• uprawianie hazardu, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków, aby pomóc sobie
z negatywnymi uczuciami lub wydarzeniami
• częste epizody depresji lub odczucie niepokoju
• doświadczenie przemocy lub przeżycie traumy
• obecne (lub przeszłe) problemy z alkoholem, narkotykami, hazardem lub rozrzutnością
• ktoś w rodzinie ma (lub miał) problemy z alkoholem lub narkotykami, hazardem lub
rozrzutnością
• fantazja o posiadaniu systemu lub sposobu na granie, który zwiększa szansę na wygraną.

F

undacja Dla Dobra Publicznego wraz
z Główną Komendanturą Ochotniczych Hufców Pracy przy honorowym patronacie starostwa powiatowego w Strzelcach Opolskich zrealizowała w dniu 23.06.2014 r. na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,
projekt pod nazwą: „Młodzież w walce
o niepodległą ojczyznę w latach 19141944”.
Organizator projektu chciał przede
wszystkim zwrócić uwagę na aktywne
działanie prowadzące do rozumienia i realizacji zadań oraz rozwijania określonych cech osobowości młodego Polaka,
jak również zachęcić młodzież do przeanalizowania swojego stosunku do rodzimego kraju, regionu i tradycji licząc na
dobry efekt, który przyczyni się do lepszego poznania historii.
Do projektu zgłaszały się szkoły ponadgimnazjalne i organizacje młodzieżowe, które były adresatem zadania wyznaczając drużyny 5 osobowe z opiekunem. Do każdej szkoły, która zgłosiła
się do zadania fundacja przesłała skrypt
w którym zamieszczone były informacje

o udziale młodzieży w walce o Polskę
w latach 1914-1944. Do projektu zgłoszono 8 drużyn z województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Pierwszym etapem projektu był
udział w teście wiedzy historycznej, który odbył się w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny. Następnie drużyny wzięły udział w drugim etapie projektu czyli rajdzie pieszym śladami III
powstania śląskiego. Trasa rajdu licząca 9 km wiodła szlakami turystycznymi
Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.
Uczestnicy zaliczyli wszystkie punkty
kontrolne zamieszczone na trasie rajdu.
Rajd zakończył się przy Pomniku
Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny gdzie na uczestników czekał zastępca komendanta opolskiej komendy OHP
Pan Łukasz Szerner, który wygłosił przemówienie przedstawiając istotne wydarzenia w dziejach naszego państwa mające wpływ na kształtowanie postaw
patriotycznych współczesnej młodzieży. Następnie głos zabrał Prezes fundacji organizującej projekt Pan Marian Saska dziękując za udział i przybycie z bar-

Rusza przebudowa drogi
Jemielnica-Centawa

W

dniu dzisiejszym został przekazany plac budowy inwestycji pn.
„Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica-Centawa Etap
II Odcinek 1”.
Ogólny zakres techniczny zadania
obejmuje przebudowę drogi powiatowej
Jemielnica - Centawa na odcinku 1.070
m. Przebudowa będzie polegała na dostosowaniu drogi do wymogów technicznych drogi klasy zbiorczej Z w zakresie:
- wzmocnienia istniejącej konstrukcji
drogi z dostosowaniem do ruchu kategorii KR-3,
- poszerzenia jezdni na odcinku poza
terem zabudowanym do szerokości
6,0 m oraz wykonania obustronnych
poboczy utwardzonych o szerokości
1,0 m,
- budowy odwodnienia powierzchniowego i wykonania otwartych rowów
odwadniających.

Jest to największa inwestycja drogowa Powiatu Strzeleckiego w roku bieżącym, wartość zadania wynosi ponad
1 milion 296 tysięcy zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach
NPPDL - II Etap - 613.185 zł oraz z dotacją Gminy Jemielnica - 100.000 zł.
Wykonawcą będzie firma LARIX
z Lublińca, a roboty powinny zostać zakończone według umowy do dnia 18.
września tego roku.

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA W KADŁUBIE
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Kadłubie zaprasza dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz ich
rodziców i rodzeństwo z powiatu strzeleckiego do udziału w projekcie:
„Małymi krokami w samodzielność” realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego
Fundacji PZU - Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU
w terminie od sierpnia do grudnia 2014 roku.
W projekcie zajęcia z arteterapii - muzykoterapii,
bajkoterapii i stymulacji polisensorycznej
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą na
terenie
Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie. Dojazd na zajęcia we
własnym zakresie.
Szczegółowych informacji udzielają:
Sylwia Stanek – 504 723 774, Barbara Macygon – 606 946 788

dzo odległych dzielnic Śląska. Następnie
wszyscy uczestnicy złożyli wieńce pod
pomnikiem.
Organizatorzy w amfiteatrze u stóp
pomnika wręczyli puchary i nagrody dla najlepszych drużyn, które zdobyły największą ilość punktów w teście wiedzy historycznej. Zwyciężyła
drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Rybnika, drugie miejsce zdobyła młodzież
ze Środowiskowego Hufca Pracy 1-2
z Góry, trzecie miejsce przypadło Hufcowi Pracy 12-27 ze Skoczowa. Organizator przewidział nagrody indywidualne za czołowe miejsca (albumy
książkowe) i dyplomy dla uczestników,
którzy zdobyli największą ilość punktów w teście: Klaudia Wietecka (37/39
pkt.) Andrzej Szpak (37/39 pkt.) Filip
Magiera (31,5/39 pkt.) wszyscy z I LO
z Rybnika. Każdy z uczestników otrzymał słowniczek językowy i przypinkę
okolicznościową.
Po zakończeniu części oficjalnej organizator zaprosił uczestników na poczęstunek.
Dok. ze str. 1

Radni zdecydowali
o „kurniku”
Tak naprawdę jedynym zainteresowanym w tej chwili jest Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich, która
chciała przejąć obiekt za kwotę całkowicie symboliczną.
Dlatego też na ostatniej sesji trzech
radnych z opozycji złożyło projekt
uchwały o przekazaniu tej nieruchomości prokuraturze. Wniosek został zdjęty
z porządku obrad – w to miejsce radni
koalicji zgłosili swój – projekt stanowiska w tej sprawie.
Dlaczego?
- Prokuratura nie jest zainteresowana
całą nieruchomością – tylko budynkiem
i niewielką częścią działki, dlatego trzeba było przygotować projekt uchwały
zgodny z jej oczekiwaniami – wyjaśnia
starosta Józef Swaczyna. – Reszta działki
to pół hektara w centrum Strzelec. Może
to dobre miejsce na parking, którym byłaby zainteresowana gmina?
- Też dostanie to za złotówkę, jak prokuratura? – pytam.
- Między jednostkami samorządu tak
to się odbywa zazwyczaj – słyszę w odpowiedzi.
Oczywiście najlepiej byłoby nieruchomość sprzedać. Ale czy najnowsza wycena – 840 tysięcy złotych będzie
atrakcyjna? O tym dowiemy się w sierpniu lub wrześniu, bo wtedy zapewne odbędzie się następny przetarg – mówi starosta. Dodaje przy tym, że o tym uprzedzono przedstawicieli prokuratury podczas ostatniego spotkania pod koniec
czerwca i zapowiedziano, że jeśli nie uda
się sprzedaż – prokuratura dostanie to,
czego chciała. Tylko jeszcze pytanie, czy
nadal będzie zainteresowana obiektem,
w który trzeba będzie włożyć jeszcze ok.
3 mln złotych na remont.
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Powstało STRZELECKIE
STOWARZYSZENIE SENIORÓW

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
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Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 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. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

czerwca 2014 w Sali Starostwa Strzeleckiego zebrał się Komitet Założycielski
zdeklarowanych osób i powstało Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów. Zatwierdzono program działania, statut, wybrano władze Stowarzyszenia – Zarząd: prezes –
Janusz Wnuk, sekretarz – Genowefa Jaskólska, skarbnik – Janina Dorosławska (prezydium) oraz Wilhelm Goli i Henryk Poloczek jako członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tadeusz Ziółkowski – przewodniczący, Krystyna Wnuk i Edyta Bownik
jako członkowie. Obecny na zebraniu Założycielsko-Wyborczym Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna życzył wybranym władzom powodzenia i sukcesów w działalności dla
dobra wszystkich seniorów.
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów jest to organizacja pozarządowa o szerszym
spektrum przekroju socjologicznego niż Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. PZERiI zrzesza tylk o pobierających emerytury lub renty. Do SSS przystąpić mogą osoby, które ukończyły 50 lat. Kandydaci to :
1. Nie pobierający emerytury będąc jeszcze zatrudnionymi, a które osiągnęły wiek wymagany w Stowarzyszeniu.
2. Nie pobierający emerytury w ogóle ( będąc np. na utrzymaniu współmałżonka )
3. Pobierający emeryturę lub rentę, ale nie chcący być członkami innych organizacji .
4. Przystępujący do stowarzyszenia, którym proponuje się jednocześnie przynależność
do PZERiI.
5. Członkowie innych organizacji, którzy pragną być także w stowarzyszeniu jednocześnie.
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów jako organizacja pozarządowa może występować o wsparcie finansowe pisząc projekty w ogłoszonych ofertach gminy, powiatu, województwa, a także rządowych np. w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, którego druga edycja rozłożona na 7 lat przewiduje po 40 mln
zł na każdy rok ( projekt od 20 tyś do 200 tyś zł). Z oferty tej ostatniej może w danym
roku skorzystać organizacja lub jej ogniwo z całego województwa składając tylko jeden wniosek – jeśli złożył go jeden, to drugi nie może. Podobnie z wnioskami do PCPR
ze środków PFRON – dana organizacja w powiecie – jeden wniosek. W br. koło PZERiI w Kolonowskiem poprzez Oddział Rejowy w Strzelcach nie mogło złożyć wniosku
z programu ASOS, bo ubiegł je Oddział Okręgowy w Opolu. Weszło więc ono w umowę partnerską z inną organizacją i pod jej szyldem otrzymano niecałe 40 tyś. zł dotacji
w ramach złożonego projektu. Dla SSS jako niezależnej organizacji o jednolitej strukturze to ograniczenie odpada.
Jako stowarzyszenie może również otrzymywać 1 % podatku jako darowiznę,
oraz inne darowizny od firm i instytucji. 100 % ustalonej przez Walne Zebranie swoich
członków składki pozostaje do jego dyspozycji ( aktualnie proponowana to 2 zł miesięcznie). Przy składaniu projektów nie potrzebuje tylu dokumentów np. oświadczeń
woli począwszy od szczebla centralnego poprzez wojewódzki, powiatowy ( oddział rejonowy ) do koła - jak to jest np. w PZERiI . Projekty i ich rozliczenia nie wymagają sporządzania tylu ilości egzemplarzy, a jedynie dwóch. Rozważamy też przystąpienie do klastra, któremu patronują wicemarszałek Roman Kolek i wojewoda - a zatem
inspirować do działania, wyznaczać nowe kierunki, pomagać w poszukiwaniu funduszy na projektowane inicjatywy. Porozumienie o przystąpieniu do klastra podpisało już
7 firm i organizacji ( ale o klastrze szczegółowo to innym razem ). Stowarzyszenie liczy już kilkadziesiąt członków. Zapraszamy w nasze szeregi seniorów z całego powiatu strzeleckiego.
Otrzymując w grudniu ub. roku wśród 35 innych osób z województwa - od kapituły Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych dyplom w konkursie autobiograficznym „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”- pod patronatem m. innymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - czuję się zobowiązany do jeszcze większego działania na rzecz społeczeństwa.
Janusz Wnuk

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014

COOLtura – bliżej Ciebie

Lista inicjatyw lokalnych wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu
na oddolne inicjatywy lokalne „COOLtura – bliżej Ciebie”
Komisja konkursowa w składzie:
1. Tomasz Ignalski - Przewodniczący Komisji konkursowej
2. Joanna Popów-Bogdoł – Członek Komisji konkursowej
3. Iwona Jagusz - Członek Komisji konkursowej
4. Michał Wanke - Członek Komisji konkursowej
5. Katarzyna Muszyńska - Członek Komisji konkursowej
zebrana na posiedzeniu dnia 03.07.2014r. w budynku Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23 dokonała wyboru projektów inicjatyw lokalnych do dofinansowania w ramach Konkursu na oddolne inicjatywy lokalne „COOLtura – bliżej Ciebie”.
Projekty wybrane do dofinansowania przedstawia poniższe zestawienie.
Tytuł projektu
• „Powrót do korzeni – bliżej natury” - Koło DFK Staniszcze Małe
• „COOLtura dawniej i dziś” - Młodzieżowy Wolontariat Ruch Czystych Serc
• „Pokochać Strzelce Opolskie – Sercem i Oczyma Dziecka”- Iwona Szychta, Marta
Panek, Małgorzata Dobrowolska
• „Od miłości do wieczności – koncert łączący pokolenia” - Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Kadłub

PCPR INFORMUJE

Wyjazd ogólnousprawniający Grupy I A i B w ramach Projektu systemowego
pn. „18+ nowe szanse i możliwości”W terminie od 18.05.2014 r. do 30.05.2014 r. został zorganizowany dla Grupy I podgrupy A i B
13- dniowy wyjazd ogólnousprawniający dla 31 osób niepełnosprawnych z programem przywrócenia aktywności społecznej do Ośrodka MAZOWSZE Medi SPA Sp. z o.o w Ustroniu, w ramach którego zorganizowano:
a) zajęcia rehabilitacyjne (3 zabiegi dziennie przez 8 dni),
b) warsztaty rozwoju osobistego przeprowadzane przez psychologa obejmowały: trening umiejętności społecznych, autoprezentacja, nauka asertywności, radzenie sobie ze stresem, podział ról
rodzinnych, udział mężczyzn w wypełnianiu ról społecznych, udział kobiet w procesach podejmowania decyzji, komunikacja interpersonalna,
c) indywidualne spotkania z psychologiem dla każdego uczestnika wyjazdu,
d) warsztaty z terapeutą (stymulacja polisensoryczna, choreoterapia, muzykoterapia, psychodrama
oraz biblioterapia),
e) warsztaty zdrowego stylu życia (w ramach których u uczestników zmniejszyły się deficyty z zakresu zdrowych nawyków żywieniowych, podniesiona została wiedza na temat prowadzenia aktywnego stylu życia, umiejętności zdrowego odżywiania i jego wpływu na długość i jakość życia. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się o stosowaniu odpowiedniej diety według schorzeń),
f) dwa wyjazdy krajoznawcze (wycieczki) i cztery wieczorki taneczne z didżejem.
UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
ZMIANY W AKTYWNYM SAMORZĄDZIE
• krótszy termin przyjmowania wniosków w module I
• zmiany dotyczące refundacji kosztów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż Rada Nadzorcza
PFRON w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia następujących zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
1. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
a) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia
b) w przypadku Modułu II – do dnia 30 września
danego roku realizacji programu.
Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
2. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
a) w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
b) w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku
szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.
Powyższe zmiany zostały wprowadzone aneksem nr 2 z dnia 18.06.2014 r. do „Zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r. w Powiecie Strzeleckim”,
który znajduje się na stronie internetowej „Centrum”: www.strzelce-opolskie.epcpr.pl, (Menu Główne/zakładka Aktywny Samorząd/program Aktywny Samorząd w roku 2014 r. Zasady przyznawania
dofinansowań w Powiecie Strzeleckim w roku 2014).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum pod numerem telefonu 774613381.

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

Wydział Finansowy
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Wydział Edukacji, Kultury,
i Gospodarki Nieruchomościami
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
746, 747, 749.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Organizacyjny
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,Tel. wew. 705
764
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Zespół Kontroli
Funduszami
Tel. wew.: 705.
Tel. wew. 790, 791
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Nasi uczniowie w JuraParku

iesamowita przygoda czekała naszych uczniów w Krasiejowie. 18
czerwca cała szkoła udała się na fantastyczną wycieczkę - odwiedzić dinozaury. Już od samego rana można było zauważyć emocje panujące wśród uczniów.
Jedni cieszyli się ogromnie, drudzy byli lekko wystraszeni, inni niepewni, co
też może ich w tym Krasiejowie spotkać. A spotkało wiele.....dobrego. Był
tunel czasu w 3D, przejażdżka „pociągiem”, było zwiedzanie prehistorycznego oceanarium w 3D z rekinami i tonącą kapsułą, był spacer wśród dinozaurów
oraz szaleństwa w wesołym miasteczku. Zabawa była przednia. Na karuzeli łańcuchowej jechali wszyscy, dosłownie. I nikt się nie bał, no może za wyjątkiem…Była również ogromna huśtawka
w kształcie łódki, oraz mini kolejka górska. Na zakończenie pobytu w Juraparku uczniowie mogli poskakać i pobawić

W

się na placu zabaw oraz kupić pamiątki.
Myślę, że wycieczka udała się w 100%,

Z

pogoda dopisała a każdy wrócił zadowolony, szczęśliwy i uśmiechnięty.

Mateusz Brzoza Mistrzem Polski

dniach od 1 do 3 lipca 2014 r. na
obiekcie sportowym Centralnej
Szkoły PSP w Częstochowie odbywały
się XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Sporcie Pożarniczym. W sportowej rywalizacji udział brali reprezentanci szkół pożarniczych z Białorusi, Litwy, Ukrainy, 16 komend wojewódzkich
Państwowej Straży Pożarnej oraz 4 szkoły pożarnicze PSP.
Celem rozgrywanych corocznie Mistrzostw w sporcie pożarniczym była popularyzacja aktywności fizycznej strażaków, integracja środowiska pożarniczego oraz podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowotnej poprzez sportową
rywalizację. Reprezentacja woj. opolskiego w klasyfikacji generalnej zajęła VI miejsce. Drużynę reprezentowali
m.in. strażacy z KP PSP Strzelce Opolskie: Rafał Bernat, Mateusz Brzoza i Dawid Mehlich
Podczas Mistrzostw zawodnik kadry
narodowej, reprezentant woj. opolskiego
oraz nasz funkcjonariusz Mateusz Brzoza został Mistrzem Polski w biegu na
100 m z przeszkodami uzyskując wynik

16.09s. W konkurencji dwuboju pożarniczego nasz strażak Mateusz Brzoza zajął III miejsce uzyskując wynik 31.13s.
W konkurencji ćwiczenie bojowe nasza
reprezentacja uzyskała wynik 30.15s, natomiast w sztafecie pożarniczej 4x100m
nasi strażacy uzyskali wynik 67.05s.
Klasyfikacja indywidualna pożarniczy tor przeszkód:
1 miejsce Brzoza Mateusz woj. opolskie z wynikiem 16.09s
2 miejsce Jurkiewicz Marcin woj.
małopolskie z wynikiem 16.66s
3 miejsce Cyrson Mirosław woj. pomorskie z wynikiem 16.98s
Klasyfikacja indywidualna wspinanie
przy użyciu drabiny hakowej
1 miejsce Siepietowski Bartłomiej
woj. małopolskie z wynikiem 13.61s
2 miejsce Cyrson Mirosław woj. pomorskie z wynikiem 13.92s
3 miejsce Klama Tobiasz woj. opolskie z wynikiem 14.18s

Klasyfikacja indywidualna dwubój
pożarniczy
1 miejsce Siepietowski Bartłomiej
woj. małopolskie z wynikiem 30.82s
2 miejsce Cyrson Mirosław woj. pomorskie z wynikiem 30.90s
3 miejsce Brzoza Mateusz woj. opolskie z wynikiem 31.13s
Naszym zawodnikom gratulujemy
i życzymy jeszcze lepszych wyników na
kolejnych zawodach.
Piotr Zdziechowski

Ad multos annos!

ogromną przyjemnością
dziś przedstawiamy Państwu dwoje mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy
w ostatnim czasie świętowali
swój jubileusz 90. urodzin.
Piątego maja swoje okrągłe urodziny obchodził Pan
Grzegorz Reinhold Bienia,
mieszkający w Raszowej.
Oficjalne życzenia przyjmował później, ale to nie znaczy, że były mniej serdeczne.
W tym wyjątkowym dla Jubilata dniu odwiedzili go z listami gratulacyjnymi i okazjonalnymi upominkami przedstawiciele władz Gminy Leśnica i Powiatu Strzeleckiego
- burmistrz Łukasz Jastrzembski i członek Zarządu Powiatu
Waldemar Bednarek.
Drugą Jubilatką, która mamy zaszczyt państwu przedstawić, jest Pani Halina Kluń
z Zawadzkiego, którą w dniu
Jej 90. urodzin (7 lipca) odwiedził starosta strzelecki Józef Swaczyna z koszem słodkości i kwiatami.
Do wszystkich ciepłych
słów, jakie Jubilaci usłyszeli
z okazji 90. urodzin, dołączamy i swoje: długich jeszcze
wspaniałych lat, w jak najlepszym zdrowiu, samych słonecznych dni, bez trosk, za to
pełnych uśmiechu.
***
Te same życzenia kierujemy również pod adresem s.
Jolanty Wojtaszak, która jest
znacznie młodsza od wyżej
przedstawionych Jubilatów,
bo skończyła 7 lipca br. zaledwie 50 lat.
Siostrę Dyrektor ZSS
w Kadłubie z okolicznościowym koszem, kwiatami i gratulacjami odwiedzili w dniu
Jej urodzin starosta Józef
Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida.

Lato w Powiatowym Centrum Kultury

Wakacyjna nuda z nami nie ma szans!

P

ierwszy tydzień lipca już za nami. Zachłyśnięci wakacyjnymi promieniami słońca, zbieramy siłę na dwa miesiące
przygody! A co zrobić, gdy brak pomysłów i nadmiar czasu sprawiają, że nawet telewizyjne programy przestają nas
interesować? Z pomocą przychodzi Powiatowe Centrum Kultury, które w czasie wakacji oferuje szeroki wachlarz różnych atrakcji. O tym co nas czeka w lipcu już za chwilę, najpierw jednak powspominajmy co działo się w ostatnich
dniach czerwca.

28 czerwca zagościł u nas Kabaret
Skeczów Męczących prezentując swój
najnowszy program – „Z życia niższych
sfer – spektakl w 3D”. Znane, ale też
całkiem nowe skecze były gwarantem
salw śmiechu na widowni. Po programie
dodatkowo była możliwość spotkania się
z Artystami, którzy rozdawali autografy i robili wspólne zdjęcia. Widzowie po
tym wydarzeniu zostali naładowani pozytywną energią na cały następny tydzień. Tych, których nie było, wiele ominęło, dlatego na naszej stronie udostępniamy zdjęcia z tego wyjątkowego spektaklu. W tym samym dniu, 28 czerwca,
w Regionalnej Izbie Tradycji otworzona została wystawa pt.: „Stroje Śląska
Opolskiego”. Eksponaty dotarły do nas
prosto z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć jak się kiedyś nosiło i dowiedzieć
się czegoś o tradycyjnych strojach z terenów Opolszczyzny. Wystawę można

oglądać do 31 lipca w godzinach od 9:00
do 16:00.
Wraz z początkiem lipca ruszyły
warsztaty z teatru cienia. „Profesor Ę na
tropie poprawnej polszczyzny” to projekt, którego celem jest promowanie języka ojczystego wśród młodego pokolenia poprzez teatr. Do 2 lipca trwał nabór
do grup, a 4 lipca odbyły się pierwsze
warsztaty, w których udział wzięły dzieci i młodzież z Gminy Strzelce Opolskie
i Gminy Jemielnica. Program „Ojczysty – dodaj do ulubionych” finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. Zajęcia z teatru cienia trwać będą do
końca października.
Co jeszcze czeka nas w lipcu
W środę, 9 lipca odbędą się warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży „W krainie Iris Folding”. Będzie to
znakomita okazja, by nauczyć się czegoś
nowego i może odkryć w sobie nową pasję. Kolejne warsztaty tego typu odbędą
się 23 lipca. Tym razem uczestnicy zapoznają się z techniką quilling. Pamiętajcie o wcześniejszych zapisach. Na
warsztaty wstęp wolny!
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w pierwszym miesiącu wakacji przygotowała spotkania dla najmłodszych. Co
wtorek o godzinie 10.00 odbywają się
zajęcia „Czytanie na kwiatowym dywanie”, gdzie dzieci mogą zainteresować się lekturą na świeżym powietrzu. 11
lipca o godzinie 10.00 podczas spotkania „Bajeczka + karteczka” przedszkolaki będą mogły wysłuchać bajek czytanych przez pracowników biblioteki oraz
wezmą udział w zajęciach plastycznych.
Kolejne spotkanie z cyklu pn.: „Bajeczka + kolaż” odbędzie się już 25 lipca,
a następne przewidziane są na sierpień –
o nich będziemy informować trochę póź-

niej. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny!
12 lipca wszystkich serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum
Kultury na koncert charytatywny Piotra Schmita, który rozpocznie się o godzinie 19.00.Na godzinę przed koncertem będzie można nabyć cegiełki, środki
pozyskane z ich sprzedaży przekazane
zostaną na rzecz Domowego Hospicjum
dla Dzieci w Opolu. Apelujemy do ludzi
dobrej woli i jeszcze raz serdecznie za-

praszamy! W piątek, 18 lipca o godzinie 10.00 odbędzie się pokaz filmu „Magiczne drzewo” dla dzieci i młodzieży.
Wstęp jest wolny, obowiązkowe są jednak wcześniejsze zapisy pod numerem
telefonu 77 412 30 13.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Powiatowego Centrum Kultury.
Szczegóły dotyczący wszystkich wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu!

