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W ramach Powiatowego Programu Wspierania Uzdolnionych
Dzieci i M³odzie¿y z terenu powiatu strzeleckiego og³oszo-
ny zosta³ nabór wniosków o

przyznanie nagrody

�Najlepszy Uczeñ Powiatu Strzeleckiego�
Nagroda przyznawana bêdzie uczniom wszystkich typów szkó³, które swoj¹
siedzibê maj¹ na terenie powiatu strzeleckiego.

Uczniowie nagrodzeni nagrod¹ �Najlepszy Uczeñ Powiatu Strzeleckiego�
otrzymaj¹ statuetkê oraz nagrodê pieniê¿n¹:
- dla �Najlepszego Ucznia Szko³y Podstawowej��1.500 z³,
- dla �Najlepszego Ucznia Gimnazjum��2.000 z³,
- dla �Najlepszego Ucznia Szko³y Ponadgimnazjalnej��2.500 z³,
- dla �Najlepszego Ucznia �Bez Barier� �1.500 z³.

Kryteria przyznawania nagrody okre�la �Powiatowy Program Wspierania
Uzdolnionych Dzieci i M³odzie¿y� dostêpny wraz z formularzem wniosku
o przyznanie nagrody �Najlepszy Uczeñ Powiatu Strzeleckiego� na stronie
internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl. Termin pierw-
szego naboru wniosków up³ywa 19 grudnia 2008 roku.

Informacji udziela Wydzial Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, nr tel. 077-440-17-71.

W dniu 26 listopada 2008 roku
odby³a siê XXIV sesja Rady Powia-
tu. G³ównym jej tematem by³a in-
formacja Komendanta Powiatowe-
go PSP o stanie bezpieczeñstwa
ochrony przeciwpo¿arowej w po-
wiecie oraz o zagro¿eniach po¿a-
rowych.

Jak powiedzia³ komendant Ste-
fan Sz³apa � z danych ³atwo zauwa-
¿yæ, ¿e ilo�æ interwencji stra¿y zwi¹-
zanych z po¿arami jest o po³owê
mniejsza ni¿ zwi¹zanych z miejsco-
wymi zagro¿eniami. To zjawisko za-
uwa¿alne by³o zarówno w roku 2007,
jak i w ci¹gu trzech kwarta³ów bie¿¹-
cego. W porównaniu z poprzednim
rokiem � w tym wzros³a ilo�æ inter-
wencji w obiektach mieszkalnych �
do 30.IX.2008 odnotowano ich 178,
a rok wcze�niej � 122. Spad³a nato-
miast czêstotliwo�æ wyjazdów do
wypadków drogowych: ze 123 w
2007 r. do 62 w bie¿. roku. Jednak
zima jeszcze przed nami, i z³e warun-
ki na drogach mog¹ zmieniæ ten pozy-
tywny obraz statystyki.

Komendant PSP w Strzelcach
Opolskich, omawiaj¹c dzia³alno�æ stra-
¿y, zarówno zawodowej, jak i ochot-
niczej, w minionych kwarta³ach br.
sporo uwagi po�wiêci³ � ze zrozumia-
³ych wzglêdów � udzia³owi stra¿aków
w akcji ratowniczej po przej�ciu w
sierpniu przez powiat strzelecki tor-
nada.

A stra¿acy byli pierwszymi, któ-
rzy stawili siê na miejscu katastrofy i
zakres ich pomocy jest ogromny. Obej-
muje dzia³ania zwi¹zane zarówno z
udzielaniem pierwszej pomocy me-
dycznej poszkodowanym, ewakuacji
mieszkañców powiatu, odblokowania
dróg, zabezpieczania uszkodzonych
budynków i usuwanie skutków wi-
chury w �cis³ym porozumieniu ze
sztabami kryzysowymi i w³a�ciciela-
mi budynków.

W dyskusji radny Krzysztof Fa-
bianowski pyta³, jak gminy podziê-
kowa³y stra¿akom, szczególnie ochot-
nikom, za udzia³ w akcji �Tornado�?
Komendant Powiatowy PSP Stefan
Sz³apa stwierdzi³, ¿e podziêkowania
dla stra¿aków i samorz¹dowcom
przekazane zosta³y w czasie okolicz-
no�ciowych spotkañ w gminach Ujazd
i Strzelce Opolskie, a tak¿e na mszy
�w. w B³otnicy Strzeleckiej, gdzie

równie¿ dziekowano stra¿akom.
Tych podziêkowañ zdaniem komen-
danta Sz³apy jest sporo, ale... wszyst-
kie na poziomie lokalnym. Natomiast
jeszcze nie doczekano siê jakich� ofi-
cjalnych podziêkowañ z poziomu
wojewódzkiego czy krajowego.

Komendant Sz³apa przypomnia³
równie¿, ¿e dla Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej wa¿ne jest te¿ to, ¿e nie
otrzyma³a ¿adnych refundacji ponie-

sionych kosztów. Najpierw mówili-
�my o kwocie 60.000 z³, ale ostatecz-
nie to jest 150.000 z³. - Nasze samo-
chody pracowa³y w szczególnych wa-
runkach � - mówi³ - rozrywa³y, prze-
ci¹ga³y, karoserie siê pobrywa³y.
Koszty napraw s¹ bardzo wysokie,
zw³aszcza samochodów pañstwowej
stra¿y, w OSP s¹ wprawdzie ni¿sze,
ale dla ochotniczych stra¿y jest to
poka�ny wydatek. S¹ wyst¹pienia do
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych,
Narodowego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska, PZU, ale my � jako PSP -
nie otrzymali�my na razie nic. S¹ in-
formacje, ¿e OSP maj¹ otrzymaæ �rod-
ki na odtworzenie sprzêtu.

Radny Jan Bogusz przedstawi³
dzia³ania prowadzone po przej�ciu
tornada. - W Gminie Strzelce Opol-
skie podj¹³em trafn¹ jak siê pó�niej
okaza³o, decyzjê o powo³aniu sztabu
Gminnego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego na miejscu zdarzenia,

czyli w Szkole Podstawowej w B³ot-
nicy � mówi³. - Drugi sztab funkcjo-
nowa³ w ratuszu. Zadaniem pierw-
szego by³a koordynacja dzia³añ na
miejscu zdarzenia, okre�lanie miejsca,
rejonu prowadzenia dzia³añ ratowni-
czych, okre�lania potrzeb, si³. My-
�lê, ¿e te zadania by³y prowadzone
dobrze, o czym �wiadczy wizyta
premiera i wicepremiera, jak równie¿

starosty. W podjêtych dzia³aniach
uczestniczyli nie tylko stra¿acy, ale
wszystkie organizacje rz¹dowe i po-
zarz¹dowe � OPS, Szko³y, Policja,
Poradnia Psychologiczno Pedagogicz-
na, mieszkañcy. Trzeba by³o jak naj-
szybciej rozpoznaæ zagro¿enia i
udzieliæ pomocy poszkodowanym.
G³ówny wysi³ek przyjêli jednak na
siebie stra¿acy z OSP z racji tego, ¿e
jest ich najwiêcej. Tylko stra¿acy z
Gminy Strzelce Opolskie w tym
okresie przepracowali w sumie
150.229 godzin. Z terenu pozosta³e-
go powiatu - 14.364 godziny, a oprócz
nich - jednostki z powiatu opolskie-
go i krapkowickiego. By³a bezpo�red-
nia pomoc gmin. By³o zrozumienie i
spontaniczna pomoc wszystkich
firm i instytucji, które zrobi³y wszyst-
ko, aby jak najlepiej i jak najszybciej
udzieliæ pomocy poszkodowanym.
Radny wypowiedzia³ siê równie¿ w
sprawie pozyskania nowego sprzêtu

dla OSP. Wszystkie straty w akcji
poniesione przez OSP by³y przeka-
zywane do PSP, by³y równie¿ zbie-
rane dane przez Zarz¹d Wojewódzki
OSP w poszczególnych gminach i jed-
nostkach. Zosta³y z³o¿one odpo-
wiednie pisma i wnioski do Zarz¹du
G³ównego OSP. Je¿eli Zarz¹d wywi¹-
¿e siê z swych obietnic, to my�lê, ¿e
jednostki wzbogac¹ siê o nowy
sprzêt, nie tylko taki, jaki zosta³
uszkodzony, ale równie¿ o taki, któ-
ry jest niezbêdny do prowadzenia
tego typu akcji ratowniczych. Rad-
ny podziêkowa³ za dobr¹ wspó³pra-
cê i udzielon¹ pomoc w czasie akcji
ratowniczej Komendantowi PSP,
Komendantowi Policji, O�rodkowi
Pomocy Spo³ecznej i Caritasowi Pa-
rafialnemu w B³otnicy Strzeleckiej, jak
i wszystkim mieszkañcom.

W kolejnym punkcie porzadku
obrad radni podjêli uchwa³ê w spra-
wie przyjêcia Powiatowego Progra-
mu Wspierania Edukacji Uzdolnio-
nych Dzieci i M³odzie¿y z terenu
Powiatu Strzeleckiego. Na podstawie
tej uchwa³y Powiat Strzelecki bêdzie
przyznawa³ corocznie nagrody dla
najlepszych uczniów naszego powia-
tu w kategorii szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych, �rednich i dla uczniów
�bez barier�.

Radny Jan Cie�lik: To wa¿na
uchwa³a i bardzo wa¿ne wyró¿nienie
- dla najlepszego ucznia Powiatu
Strzeleckiego � bez wzglêdu na to, o
jak¹ placówkê chodzi: szko³y �red-
nie, gimnazja, szko³y zawodowe,
podstawowe i dla uczniów �bez ba-
rier�. To jest wyró¿nienie wielkie i
maj¹ce równie¿ znaczenie material-
ne. Ale nie o to chodzi na pierwszym
miejscu. Chodzi o to, ¿eby u tych
uczniów ros³a motywacja do osi¹ga-
nia wybitnych rezultatów, ¿e te re-
zultaty w nauce, dzia³alno�ci arty-
stycznej, sportowej czy jeszcze in-
nej s¹ dostrzegane przez Powiat.
Dodatkowym walorem jest to, ¿e
obejmujemy nim wszystkie szko³y:

podstawowe i gimnazja, których nie
prowadzimy i te, dla których orga-
nem prowadz¹cym jest powiat.

Zgodnie z uchwa³¹ nagroda przy-
znawana bêdzie przez Zarz¹d na
wniosek Kapitu³y. Nagrodzeni
uczniowie otrzymaj¹ statuetkê oraz
nagrodê pieniê¿n¹. Kandydatów do
nagrody zg³aszaæ mog¹ dyrektorzy
szkó³ w porozumieniu z rad¹ peda-
gogiczn¹ i samorz¹dem uczniowskim.
Wnioski w tym roku mo¿na bêdzie
sk³adaæ do 19 grudnia 2008 roku w
kancelarii Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich.

W dalszej czê�ci obrad radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
- wyra¿enia zgody na zawarcie ko-

lejnej umowy dzier¿awy dzia³ki
nr 5049/2 po³o¿onej w Strzelcach
Op. na Osiedlu Piastów �l¹skich
na okres powy¿ej 3 lat;

- wyboru bieg³ego rewidenta do
przeprowadzenia badania spra-
wozdania finansowego za rok
2008

- zmiany Uchwa³y Nr XXIII/221/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 24 wrze�nia 2008 r. w spra-
wie udzielenia z bud¿etu Powia-
tu Strzeleckiego pomocy finan-
sowej gminie Ujazd;

- zmiany Uchwa³y Nr XXIII/222/
08 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 24 wrze�nia 2008 r. w spra-
wie udzielenia z bud¿etu Powia-
tu Strzeleckiego pomocy finan-
sowej gminie Strzelce Opolskie;

- zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr XVII/
161/08 Rady Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie: okre�lenia zadañ re-
alizowanych przez Powiat Strze-
lecki, na które przeznacza siê w
2008 roku �rodki Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych i wysoko�ci
�rodków na ich finansowanie.

- zmiany bud¿etu i zmian w bu-
d¿ecie Powiatu Strzeleckiego na
rok 2008

Wojciech Witoñ

Sesja Rady Powiatu

Na stra¿ zawsze mo¿na liczyæ

Nastêpna sesja Rady Powiatu odbêdzie siê 30 grudnia 2008 roku
o godz. 13.00, a jej tematem bêdzie uchwalenie bud¿etu, terminów
i tematyki sesji Rady Powiatu oraz planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej na 2009 rok.

Za pomoc w usuwaniu skutków tornada stra¿ jeszcze nie doczeka³a siê ja-
kich� oficjalnych podziêkowañ z poziomu wojewódzkiego czy krajowego.

Burmistrz Strzelec Opolskich za-
prasza na tradycyjny Jarmark na Pla-
cu ̄ eromskiego. Oficjalne otwarcie
-6 grudnia, zapraszamy tego dnia na
pe³en atrakcji Festyn Miko³ajkowy,
bêd¹ wystêpy muzyczne, s³odycze
dla najm³odszych.

Jak co roku zapraszamy na sto-
iska handlowe w efektownych, drew-
nianych pawilonach. W ich ofercie
pe³no bêdzie towarów przydatnych
w okresie �wi¹tecznym, jak choinek,
stroików, ozdób choinkowych, �wia-
te³ek, ciep³ych ubrañ, s³odyczy, za-
bawek, upominków. Stoisko gastro-
nomiczne oferowaæ bêdzie grzañca
oraz ciep³e posi³ki. Dla najm³odszych
przygotowano liczne atrakcje, z któ-
rych najwa¿niejsza to tradycyjna ju¿
szopka z ¿ywymi zwierzêtami.

W tym roku �wiêta Rodzina wraz
z trzódk¹ przenios¹ siê do nowej
wiêkszej stajenki. Jarmark potrwa do
23 grudnia.

Jarmark
Bo¿onarodzeniowy

�Hospicjum to te¿ ¿ycie�, hospi-
cjum to bezpieczna przystañ przed
ostatni¹ podró¿¹, hospicjum to god-
ne ¿ycie do samego koñca. Za³o¿one
w roku 2000 Stowarzyszenie Hospi-
cjum Opolskie postanowi³o uczyniæ
wszystko, aby osobom dotkniêtym
nieuleczaln¹ chorob¹ umo¿liwiæ god-
ne ¿ycie do koñca. Hospicjum bêdzie
przeznaczone dla wszystkich miesz-
kañców województwa opolskiego.

Opieka paliatywna jest �aktywn¹
i ca³o�ciow¹ opiek¹ nad pacjentami
choruj¹cymi na nieuleczalne, postê-
puj¹ce choroby, w koñcowym okre-
sie ¿ycia. Otacza jak p³aszczem (³ac.
palium � p³aszcz) nieuleczalnie cho-
rych i ich rodzinê�. Ks. Jan Twar-
dowski napisa³: Nie umieraj, nie od-
chod�, jeszcze oka¿ê ci serce. Tak
wiele osób odchodzi od nas w zapo-
mnieniu, opuszczeniu, bole�ciach i
cierpieniach. Chcemy otaczaæ je
opiek¹, okazywaæ serce, by mog³y do
samego koñca ¿yæ godnie. Czynimy

to poprzez dzia³alno�æ Centrum Opie-
ki Hospicyjnej, w ramach którego
udzielamy opieki i pomocy chorym
w ich domach. Nie zapominamy o ro-
dzinach w trakcie choroby bliskiej
osoby i po jej odej�ciu. �wiadczymy
wsparcie duchowe i psychologiczne
bo mo¿na odej�æ na zawsze by stale
byæ blisko (ks. Jan Twardowski).

G³ównym celem Stowarzyszenie
Hospicjum Opolskie, zapisanym w
Statucie, jest otwarcie w Opolu sta-
cjonarnego hospicjum. W hospicjum
znajd¹ miejsce osoby, które nie maj¹
mo¿liwo�ci pozostania w swoim
domu lub mieszkaniu. Stowarzysze-
nie posiada nieruchomo�æ z piêknym
zabytkowym budynkiem, dla które-
go zosta³ przygotowany i zatwier-
dzony projekt hospicjum. Zgodnie z
wytycznymi WHO najbardziej ko-
rzystn¹ forma s¹  5-14 ³ó¿kowe od-
dzia³y stacjonarnej opieki paliatyw-
nej. Nasz projekt przewiduje 12 po-

Pomó¿ Opolskiemu
Hospicjum
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