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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480

e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl

z fili¹ w Szymiszowie

tel. 4623845

z fili¹ w Le�nicy

tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744

e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701

e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430

e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049

e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882

e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637

e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615261

e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700

Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703

Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756

Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

715, 716, 717, 718,719,720.

Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

745, 746, 747, 749.

Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.

Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

758, 764

Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.

Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.

Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

Wolff z Hultschina. Równie¿ w Ny-
sie w 1613 roku opublikowany zosta³
jego s³ynny traktat muzyczny �Mu-
sices Poeticae sive de Compositione
Cantus�.

Ale Nucius nie by³ jedynie teore-
tykiem. Kiedy trafi³ do klasztoru za-
konu cystersów w Rudach niedaleko
Raciborza, jego zdolno�ci muzyczne
uwidoczni³y siê  równie¿ na piêcioli-
nii. Nieprzeciêtny talent Nuciusa do-
strzeg³ ówczesny opat klasztoru Mi-
cha³ - erudyta. Dzisiejszym jêzykiem
mo¿na by rzec, ¿e to on zosta³ jego
sponsorem. Nucius w podziêce za me-
cenat skomponowa³ 5-cio g³oskowy
motet. A w 1591 roku wydany zosta³
pierwszy tom jego motetów. W tym
samym roku Johannes Nucius zosta³
mianowany przez biskupa wroc³aw-
skiego opatem konwentu jemielnickie-
go. I tak Nucius trafi³ na nasz¹ ziemiê.
Nowy opat zasta³ klasztor w op³aka-
nym stanie, dlatego musia³ po�wiêciæ
mu szczególnie wiele uwagi, co nie-
stety odbi³o siê na jego twórczo�ci.
Postanowi³ wiêc oddaæ sprawy eko-
nomiczne klasztoru przeorowi Loren-
cowi. I to by³ strza³ w dziesi¹tkê, bo

Rok Nuciusa
od tej chwili powstawa³y najwybit-
niejsze jego utwory. Wyda³ drugi tom
motetów, a tak¿e mszê i rozprawê teo-
retyczn¹ o komponowaniu: �Musicae
Poeticae� (Nysa, 1613).

Dzie³a Nuciusa w wiêkszo�ci nie-
stety nie dochowa³y siê do dnia dzi-
siejszego, bo strawi³ je po¿ar, jaki wy-
buch³ w klasztorze. Te, które ocala³y,
to m.in. kilka motet na piêæ, sze�æ,
siedem i osiem g³osów, pierwszy i dru-
gi tom motetów z roku 1591 i 1609
oraz jego dzie³o teoretyczne.

Wiêc dlaczego w³a�nie 25 mar-

ca 2006 otwiera Rok Nuciusa?

Bo tego dnia 386 lat temu zmar³
ten wybitny kompozytor, a i w bie-
¿¹cym roku mija 450 rocznica jego
urodzin. Zbie¿no�æ ta pozwala nam
jako spadkobiercom jego schedy po-
znaæ dzie³a, zag³êbiæ siê w jego ¿ywot,
pos³uchaæ utworów i przekonaæ siê,
¿e s¹ one naprawdê piêkne. Do wy-
boru mamy i wyk³ady, i wycieczki jego
�ladem i koncerty. Ka¿dy znajdzie co�
dla siebie. A chyba warto, choæby dla-
tego, ¿eby przynajmniej musn¹æ praw-
dziwego geniuszu Nuciusa.

Joanna Ko³odziejczyk

W zwalczaniu agrofagów wystê-
puj¹cych na ro�linach zbo¿owych
opryski przeciwko chorobom grzy-
bowym ro�lin stanowi¹ znaczn¹ po-
zycjê. W 2005 roku opryski �rodka-
mi grzybobójczymi wykonano na
powierzchni 10.546 ha ró¿nych ga-
tunków zbó¿. Pozytywnym zjawi-
skiem, jakie obserwujemy w ostatnim
okresie jest stosowanie oprysków ma
tzw. li�æ flagowy i k³os. Efektem po-
wy¿szego jest nieznaczne pora¿enie
ziarna, m.in. powszechnie wystêpu-
j¹cymi grzybami z rodzaju Fusarium,
tj. F. culmorum, F.graminearum, F.ave-
naceum.

Ziarno pora¿one grzybami z ro-
dzaju Fusarium nie tylko posiada,
ogólnie mówi¹c, gorsz¹ warto�æ u¿yt-
kow¹, ale najwa¿niejsze i zarazem
najbardziej niebezpieczne jest to, ¿e
nagromadzone s¹ w nim produkty
przemiany materii grzyba, tzw. my-
kotoksyny � niskokocz¹steczkowe
substancje, w stosunku do których
organizm ludzki i zwierzêcy nie mo¿e
wytworzyæ ¿adnych przeciwcia³.

Najczê�ciej wystêpuj¹cymi, spo-
�ród dotychczas wyodrêbnionych
mykotoksyn s¹:
- deoksyniwalenol (DON)
- zeareleon (ZEA)
- niwalenol (NIV)

Ostre zatrucia mykotoksynami
zdarzaj¹ siê rzadko. Jednak ich wp³yw
na system odporno�ciowy organi-
zmu, zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe,
brak ³aknienia, zaburzenia w rozro-
dzie oraz w³a�ciwo�ci mutagenne na-
kazuj¹ podjêcie dzia³añ eliminuj¹cych
zagro¿enie.

Od 1 lipca 2006 roku zacznie obo-
wi¹zywaæ dyrektywa Unii Europej-
skiej nr 856/2005 okre�laj¹ca maksy-
maln¹, dopuszczaln¹ zawarto�æ my-
kotoksyn w produktach pochodzenia
ro�linnego. Dla nieprzetworzonego
ziarna zbó¿ i kukurydzy okre�lone s¹
nastêpuj¹ce     warto�ci:

- deoksyniwalenol (DON) - 1,25
mg/kg
- zeareleon (ZEA)  - 0,1 mg/kg
Oznacza to, ¿e tegoroczne zbiory
zbó¿ przeznaczone na sprzeda¿
musz¹ byæ badane pod k¹tem myko-
toksyn.

Jakie dzia³ania, w �wietle powy¿-
szego, powinni podj¹æ rolnicy prowa-
dz¹cy towarow¹ produkcjê zbó¿ i
kukurydzy.

Poza pogod¹, na któr¹ rolnik nie
ma wp³ywu a która z kolei ma naj-
wa¿niejszy wp³yw na infekcje, sto-
pieñ pora¿enia i zawarto�æ mykotok-
syn, inne czynniki  zaka¿enia ziarna
mo¿na zredukowaæ do minimum.
1. W³a�ciwe zmianowanie ro�lin oraz

prawid³owo przeprowadzone po-
¿niwne i przedsiewne zabiegi agro-
techniczne � zaniechanie uprosz-
czeñ w uprawie pola pod zasiew.

2. W przypadkach przyorania s³o-
my stosowaæ na �ciernisko 6-10
kg N na ka¿d¹ tonê s³omy w celu
lepszego jej rozk³adu i namna¿a-
nia siê bakteriofagów.

3. Na stanowiskach o du¿ym stop-
niu zagro¿enia, np. po kukurydzy
lub monokulturze zbo¿owej, wy-
siewaæ odmiany o zwiêkszonej
odporno�ci na fuzariozê.

4. W okresie kwitnienia zbó¿, czyli
w najbardziej sprzyjaj¹cym infek-
cji momencie, wykonanie zabiegu
ochronnego odpowiednio dobra-
nym �rodkiem grzybobójczym.
Oprysk taki jest szczególnie uza-
sadniony o ile w tej fazie rozwo-
jowej jest du¿e i d³ugie (1-3 dni)
uwilgocenie ³anu oraz temperatu-
ry w granicach 20 C.
Bli¿sze informacje o przedstawio-

nym powy¿ej zagadnieniu bêdzie
mo¿na uzyskaæ w tut. Oddziale WIO-
RiN.

Kierownik Oddzia³u PIORiN
w Strzelcach Opolskich

Miros³aw Gajdziñski
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UWAGA  NA  MYKOTOKSYNY

1455 Olszowa � Zimna Wódka � Sta-
ry Ujazd, drodze 1821 Rozmierka �
Jêdrynie, 1809 Izbicko � Otmice, 1820
w Szymiszowie i drodze 1458 Ujazd
� S³awiêcice. Stan tych w³a�nie dróg
czy ich odcinków jest najgorszy spo-
�ród wszystkich dróg powiatowych,
jednak¿e obiektywnie nale¿y stwier-
dziæ, ¿e ubytki nawierzchni stwier-
dzamy w mniejszym lub wiêkszym
stopniu praktycznie wszêdzie, i to
bez wyj¹tku.

Kto jest winny? Zima, szczegól-
nie uci¹¿liwa i niekorzystna dla dro-
gowców, wyj¹tkowo d³uga i �nie¿na
w tym roku. Bardzo du¿e ilo�ci �nie-
gu oraz ogólnie wilgoci, mróz, ale
przede wszystkim czêste zmiany
temperatur z przej�ciem przez zero �
w po³¹czeniu z intensywnie prowa-
dzon¹ akcj¹ zimowego utrzymania z
u¿yciem soli drogowej, spowodowa-
³y zniszczenia nawierzchni.

Ubytki w nawierzchniach s¹ na
bie¿¹co remontowane i uzupe³niane.
Obecnie roboty te wykonywane s¹
specjalnymi mieszankami �na zimno�,
których sk³ad umo¿liwia wykonywa-
nie remontów nawet teraz, w czasie
jeszcze zimowych warunków pogo-
dowych. Wykonujemy je ju¿ od lute-
go, na zasadzie uzupe³niania ubytków
najwiêkszych i najg³êbszych. To oczy-
wi�cie w trosce o bezpieczeñstwo
u¿ytkowników dróg oraz w celu mi-
nimalizacji szkód komunikacyjnych na
drogach powiatowych.

Remonty cz¹stkowe nawierzchni
wszystkich dróg na dobre zostan¹ roz-
poczête zaraz po zakoñczeniu zimy.
Ju¿ w pierwszej po³owie stycznia
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego podpi-
sa³ umowê z wykonawc¹ na ich wy-
konanie. Remonty cz¹stkowe grysa-
mi bêd¹ realizowane w okresie od 1
kwietnia do koñca maja w ilo�ci 400
ton. Prawie na pewno mo¿na ju¿
stwierdziæ, ¿e faktycznie musimy
wykonaæ wiêcej remontów, ni¿ zapla-
nowali�my. Wtedy oczywi�cie w
pierwszej kolejno�ci wykorzystamy
zakres 200 ton, zaplanowany do wy-
konania w okresie jesiennym, a w
przypadku, gdy i ta ilo�æ oka¿e siê
niewystarczaj¹ca, konieczne bêdzie
kolejne zwiêkszenie zakresu i zawar-
cie dodatkowej umowy. Typowe re-
monty cz¹stkowe przy u¿yciu spe-

cjalistycznego sprzêtu � remonterów
zostan¹ rozpoczête z pocz¹tkiem
kwietnia � o ile oczywi�cie pogoda na
to pozwoli. Oczekujemy na rzeczy-
wiste � nie tylko kalendarzowe - za-
koñczenie zimy oraz oczywi�cie
znacznie wy¿sze temperatury. W
pierwszej kolejno�ci remontowane
bêd¹ drogi klasy g³ównej oraz te o naj-
wiêkszym natê¿eniu ruchu, nastêpnie
drogi zbiorcze i wreszcie lokalne. Nie
jest oczywi�cie mo¿liwe, aby wszyst-
kie w ci¹gu krótkiego okresu czasu (a
najlepiej równocze�nie) zosta³y na-
prawione � st¹d przyjêcie natê¿enia
ruchu lub w uproszczeniu ujmuj¹c
�wa¿no�ci� drogi jest jedynie s³usz-
nym kryterium.

Remonty cz¹stkowe masami bi-
tumicznymi na gor¹co, tzn. poprzez
u³o¿enie nowego dywanika w miej-
scach najwiêkszych zniszczeñ, tak¿e
zosta³y zaplanowane na ten rok wraz
z zapewnieniem niezbêdnych �rod-
ków. W tym przypadku dok³adna in-
wentaryzacja potrzeb zostanie prze-
prowadzona z pocz¹tkiem wiosny.
£¹cznie na remonty cz¹stkowe, tzn.
grysami i masami bitumicznymi na
gor¹co, w bud¿ecie Powiatu na rok
bie¿¹cy zosta³a zabezpieczona kwo-
ta 500 tys. z³otych. W skali stwier-
dzonych potrzeb, uszkodzeñ i znisz-
czeñ �pozimowych� jest to kwota nie-
wystarczaj¹ca. W sytuacji, gdy na zi-
mowe utrzymanie dróg brak ju¿ �rod-
ków do koñca roku � a zima jeszcze
nie odpu�ci³a i na pewno wyst¹pi w
listopadzie i grudniu � zwiêkszenie
wydatków na remonty cz¹stkowe
bêdzie siê nieodzownie wi¹za³o z ko-
nieczno�ci¹ rezygnacji z pewnych in-
nych zaplanowanych zadañ na na-
szych drogach.

W bud¿ecie Powiatu zosta³y tak-
¿e zapisane remonty nawierzchni, za-
planowane jeszcze w roku ubieg³ym.
Zostan¹ one wykonane na odcinkach
dróg: Kad³ub � Spórok, Jêdrynie �
Osiek, Kielcza � Krupski M³yn, Góra
�w. Anny � Le�nica, Le�nica � Lichy-
nia, Spórok � Staniszcze Ma³e � zgod-
nie z przyjêtym planem bud¿eto-
wym. Ju¿ teraz prowadzone s¹ prace
przetargowe, a w niektórych przy-
padkach ju¿ zosta³y podpisane umo-
wy z wykonawcami.

Andrzej Ful

dok. ze str 1


