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Z okazji �wiêta Policji sk³adamyw imieniu Rady i Zarz¹du Powiatu Strzeleckiegonajlepsze ¿yczenia wszystkim policjantom.Dziêkujemy za Wasz¹ ciê¿k¹ pracê, któr¹ ka¿degodnia wykonujecie na rzecz obywateli,dziêki której mog¹ czuæ siê bezpiecznie i pewnie.¯yczymy wszystkim Pracownikom Komendy Powiatowejwielu sukcesów zawodowych i satysfakcji w ¿yciu osobistym.
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Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida
Wicestarosta Strzelecki

Swoje �wiêto policja obchodzi
24 lipca, w rocznicê powo³ania Po-
licji Pañstwowej w 1919 roku. Po-
wsta³a formacja by³a organem wy-
konawczym w³adz pañstwowych i
samorz¹dowych, odpowiedzialnym
za ochronê bezpieczeñstwa, spoko-
ju i porz¹dku publicznego.
Oficjalne uroczysto�ci wojewódzkie z
tej okazji ju¿ odby³y siê w G³ubczycach,
a w jej trakcie kilku strzeleckich poli-
cjantów odebra³o awanse na wy¿sze
stopnie, natomiast m³. asp. Dariusz
Witkowski zosta³ odznaczony Br¹-
zow¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Policjant. A
w czasie uroczystej promocji oficerskiej
w Krakowie 23 lipca mianowani na sto-
pieñ podkomisarza policji zostali: asp.
Andrzej Walasek i m³. asp. Krzysztof
£y¿wa.

Awansów i gratulacji nie zabraknie
równie¿ w pi¹tek, 28 lipca, w Strzel-
cach Opolskich. Wprawdzie powiato-
we �wiêto bêdzie obchodzone skrom-
niej, w kameralnej atmosferze. Nie prze-
widziano ¿adnego festynu ani pokazów,
a jednak wielu mieszkañcom przemarsz
kompanii honorowej komendy powia-
towej wyda siê zapewne wart obejrze-

nia. A w od�wiêtnym szyku policjanci
przemaszeruj¹ na mszê w ko�ciele �w.
Wawrzyñca o godz. 10.00 i oczywi�cie
ka¿dy mo¿e wzi¹æ w niej udzia³.

Potem jednak uroczysto�ci odbêd¹
siê ju¿ w zamkniêtym gronie.

Nominacje na wy¿sze stopnie
otrzymali:
na stopieñ podinspektora policji:
ndkm. Mios³aw Kutynia i ndkm. Jan
Lach

Na kolejny stopieñ w korpusach
podoficerów i aspirantów zostali mia-
nowani:
na stopieñ aspiranta sztabowego
policji: st. asp. Bernard Koprek, st.
asp. Arkadiusz Kamiñski, st. asp.
Krzysztof Cudecki, st. asp. Wies³aw

Konieczny, st .asp. Marek B³a¿ewski,
st. asp. Mariusz G³adkiewicz, st. asp.
Mieczys³aw Baran, st. asp. Piotr Trep-
ka
na stopieñ starszego aspiranta po-
licji: asp. Andrzej Bia³kowski
na stopieñ aspiranta policji: m³. asp.
Wojciech Kuczyñski, m³. asp. Marcin
Puszczewicz, m³. asp. Waldemar Tinelt,
m³. asp. Artur Dubiel, m³. asp. Wanda
Mende, m³. asp. Piotr Kaczka
na stopieñ sier¿anta sztabowego
policji: st. sier¿. Adam Tymiñski, st.
sier¿. Zbigniew Pryk, st. sier¿. Andrzej
Du³awa, st. sier¿. Grzegorz Nem�, st.
sier¿. Witold GaIeja
na stopieñ starszego sier¿anta po-
licji: sier¿. Pawe³ Koniecki, sier¿. Ka-
tarzyna Palacz, sier¿. Wojciech Gaw-
roñski, sier¿. Adam Skowronek
na kolejny stopieñ w korpusie aspi-
rantów /przedtermin/: m³. asp. Ro-
man Konior i m³.asp. Krzysztof Kor-
dek
na pierwszy stopieñ w korpusie
aspirantów zostali mianowani:
sier¿. szt. Andrzej Szymszon i st. sier¿.
Roman Gadomski, który akt nomina-
cyjny odebra³ w G³ubczycach

na pierwszy stopieñ w korpusie
podoficerów zostali mianowani: st.
post. Cyprian Galant i st. post. Grze-
gorz Sowiñski � obaj akty nominacyjne
odebrali w G³ubczycach
na stopieñ starszego posterunko-
wego policji zostali mianowani:
post. Piotr Klimek, post. Andrzej Ko-
teluk, post. Karol Kamiñski, post. Ja-
ros³aw Galus

Tradycj¹ jest ju¿, ¿e w czasie do-
rocznego �wiêta niektóre samorz¹dy na-
grodami pieniê¿nymi lub rzeczowymi
honoruj¹ najlepszych funkcjonariuszy.
Zarz¹d Powiatu w ten sposób wyró¿ni³:
m³. asp. Piotra Dzia³ka,  sier¿. szt.
Rafa³a Domeredzkiego, m³. asp.
Krzysztofa Kordka  i sier¿. szt. Alek-
sandra Barszczewskiego.

�wiêto Policji

Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach na wojewódz-
kiej uroczysto�ci w G³ubczycach

G³ubczyce.
Starosta J. Swaczyna
wrêcza wyró¿nienia
najlepszym policjantom

W dniu 25 lipca 2006 roku w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich zebra³ siê w nie-
pe³nym sk³adzie Powiatowy Zespó³
Reagowania Kryzysowego, któremu
przewodniczy³ Starosta Strzelecki �
Pan Józef Swaczyna. Z uwagi na te-
matykê dotycz¹c¹ zagro¿enia po¿a-
rowego w lasach powiatu strzeleckie-
go, na posiedzeniu obecni byli przed-
stawiciele: Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komen-
dy Powiatowej Policji, Nadle�nictwa
Strzelce Opolskie, Nadle�nictwa Za-
wadzkie, Nadle�nictwa Rudziniec.

Uczestnicy spotkania podkre�la-
li, ¿e zagro¿enie po¿arowe w lasach
powiatu jest najwiêksze od lat. Sta-
tystyki zdarzeñ po¿arowych, które
przedstawi³ Komendant Powiatowy
Pañstwowej Sta¿y Po¿arnej w Strzel-
cach Opolskich � Pan Stefan Sz³apa
jednoznacznie potwierdzaj¹ obawy
wszystkich co do rozwoju dalszej
sytuacji. Niemal dziennie zawodowi
stra¿acy i ochotnicy walcz¹ z kilko-
ma po¿arami. Pal¹ siê g³ównie suche
trawy i tereny przy nasypach kole-
jowych. Do tej pory, dziêki niezbyt
silnie wiej¹cemu wiatrowi, po¿ary
udawa³o siê gasiæ w zarodku.

Aby zminimalizowaæ ryzyko
powstawania gro�niejszych po¿arów
postanowiono zwróciæ siê do zarz¹d-
ców traktów kolejowych przebiega-
j¹cych przez powiat o zabezpiecze-
nie terenów przy nasypach kolejo-
wych oraz ich patrolowanie. Ze sta-
tystyk wynika, ¿e spora cze�æ po¿a-
rów powstaje w³a�nie przy nasypach
kolejowych, a Polskie Koleje Pañ-
stwowe nie poczuwaj¹ siê do odpo-

Aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa powstania po¿arów w lasach, Staro-
sta apeluje do wszystkich przebywaj¹cych na tych terenach o prze-
strzegania kilku podstawowych zasad:
1. W lasach i na terenach �ródle�nych, na obszarze ³¹k, torfowisk i

wrzosowisk, jak równie¿ w odleg³o�ci do 100 m od granicy lasu
zabronione jest:

· rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
· wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozosta³o�ci ro�linnych,
· palenie tytoniu, z wyj¹tkiem dróg utwardzonych i miejsc wyzna-

czonych do pobytu ludzi.
2. W parkach i lasach poruszajmy siê tylko po wyznaczonych szla-

kach. Wcze�niej jednak nale¿y dowiedzieæ siê o stopniu zagro¿e-
nia po¿arowego lasu, jaki obowi¹zuje w danym dniu i dostosowaæ
siê do niego - byæ mo¿e og³oszono zakaz wstêpu do lasu.

3. Nie wchod�my na uprawy le�ne i do m³odników o wysoko�ci do 3
m.

4. Poruszajmy siê pojazdami mechanicznymi i zaprzêgowymi tylko
drogami oznakowanymi drogowskazami.

5. Zapamiêtajmy, co okre�laj¹ stopnie zagro¿enia po¿arowego w la-
sach:
0 - brak zagro¿enia,
I - zagro¿enie ma³e,
II - zagro¿enie du¿e; b¹d� ostro¿ny,
III - zagro¿enie katastrofalne; nie wolno rozpalaæ ognisk nawet
w miejscach wyznaczonych, zwróæ uwagê, czy nie ma zakazu
wstêpu do lasu.

Apel do mieszkañców powiatu strzeleckiego
w zwi¹zku z zagro¿eniem po¿arowym

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

wiedzialno�ci za ich odpowiednie
zabezpieczanie i monitorowanie.
Ustalono tak¿e, ¿e Stra¿ Le�na, Po-
licja oraz Stra¿ Po¿arna skoordynuj¹
swoje dzia³ania na rzecz intensyw-
niejszego patrolowania kompleksów
le�nych.

Z uwagi na przyczynê powsta-
wania po¿arów, jak¹ czêsto jest nie-
odpowiedzialne postêpowanie cz³o-
wieka, publikujemy apel do mieszkañ-
ców powiatu o zachowanie szczegól-
nej ostro¿no�ci w lasach.

Uwaga! Zagro¿enie po¿arami

Trwaj¹ wakacje, wiêc Komisja
Edukacji Rady Powiatu Strzeleckie-
go odby³a w dniu 20 lipca posiedze-
nie w dniu w Szkolnym Schronisku
M³odzie¿owym w Górze �w. Anny,
aby zapoznaæ siê z warunkami noc-
legowymi, jakie oferuje turystom ta
jednostka organizacyjna powiatu.
Dziêki przekazanym przez powiat
strzelecki �rodkom, a tak¿e pieni¹-
dzom pochodz¹cym od sponsorów,
Schronisko w ci¹gu ostatniego roku
zmieni³o swój wygl¹d.

Od�wie¿one, pomalowane poko-
je, mi³a obs³uga, a przede wszyst-
kim atrakcyjna cena noclegu powo-
duj¹, ¿e Schronisko jest czêsto od-
wiedzane przez m³odych (i nie tyl-
ko) turystów, a planowany w naj-
bli¿szym czasie remont kuchni pod-
niesie standard oferowanych us³ug.
Z noclegów mo¿e tu skorzystaæ 50
osób w pokojach 1-, 2-, 3-, 4- i 8-
osobowych. Go�cie mog¹ przygoto-
wywaæ posi³ki w samoobs³ugowej
kuchni, a wieczorem � rozpaliæ ogni-
sko w grillowym ogródku. Odp³at-
no�æ nie jest wysoka: 19 z³ za dobê
za pokój 1-osobowy bez ¿adnych
zni¿ek. Mniej zap³aci m³odzie¿
szkolna i akademicka, nauczyciele i
opiekunowie zorganizowanych grup,
a na jeszcze wiêksze zni¿ki mog¹ li-
czyæ wszyscy z legitymacjami
PTSM. Jak przysta³o na schronisko
- korzystaj¹cy z pokojów wielooso-

bowych zap³ac¹ jeszcze mniej.
Komisja zapozna³a siê tak¿e z wyni-
kami klasyfikacji szkó³ na koniec roku.
Wyniki maturalne szkó³ ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu strzelec-
kiego by³y porównywalne do wyni-
ku województwa opolskiego (powiat
� 73%, województwo � 74%). Naj-
wiêkszy odsetek zdanych matur od-
notowa³ Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Strzelcach Op. � 97%. Bar-
dzo dobry wynik odnotowa³o tak¿e
gimnazjum wchodz¹ce w sk³ad tego
Zespo³u, osi¹gaj¹c wynik egzaminu na
poziomie 73 punktów, podczas gdy
�rednik wynik w województwie to 54
punkty. Gorsze wyniki matur odno-
towa³y Zespo³y Szkó³ Zawodowych:
w Zawadzkiem i Strzelcach Op.

W czasie posiedzenia Komisji
omawiano tak¿e rekrutacjê do szkó³
ponadgimnazjalnych w powiecie na
rok szkolny 2006/07. Zauwa¿alny
jest spadek liczby chêtnych do nauki
w liceum profilowanym i jednocze-
sny wzrost zainteresowanych nauk¹
w technikum. W przypadku liceów
ogólnokszta³c¹cych: w Strzelcach Op.
nabór utrzymuje siê na poziomie po-
równywalnym do roku poprzednie-
go, natomiast w Zawadzkiem wzrós³
o prawie 30%.

Komisja na ostatnim posiedzeniu
zajê³a siê tak¿e analiz¹ projektów
uchwa³, które bêd¹ przedmiotem lip-
cowej sesji Rady Powiatu Strzeleckie-
go.

Jakie dokumenty
* Wniosek o pozwolenie na budo-
wê
* Za³¹czniki:
- projekt budowlany wraz z opi-
niami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi oraz za-
�wiadczenie, o którym mowa w art.
12 ust 7 (4-egzemplarze)
- o�wiadczenie o posiadanym pra-
wie do dysponowania nieruchomo-
�ci¹ na cele budowlane 
- decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, je¿eli jest
ona wymagana zgodnie z przepisami
o zagospodarowaniu przestrzennym
- upowa¿nienie udzielone osobie
dzia³aj¹cej w imieniu inwestora (je¿eli
jest taka potrzeba)
- specjalistyczna opinia, o której
mowa w art. 33 ust.3 ustawy - Pra-
wo budowlane (w zale¿no�ci od po-
trzeb)
- postanowienie o uzgodnieniu, z
w³a�ciwym organem administracji ar-
chitektoniczno - budowlanej, projek-
towanych rozwi¹zañ w zakresie, o
którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4
ustawy - Prawo budowlane (w za-
le¿no�ci od potrzeb)
Dodatkowe informacje
* Projekt budowlany musi byæ
wykonany przez osobê posiadaj¹c¹
wymagane uprawnienia budowlane.

Zanim zaczniesz budowaæ, musisz
zgromadziæ odpowiednie doku-
menty w niektórych wydzia³ach
Starostwa Powiatowego. Poni¿-
szy tekst daje wskazówki, co jest
konieczne.

Pozwolenie
na budowê

Komisja Edukacji
w Schronisku

M³odzie¿owym

Wyjazdowe posiedzenie

dok. na str. 6


