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P O W I A T

Przywracanie aktywnoci

Powiat strzelecki to zag³êbie dla z³odziei samocho-

S T R Z E L E C K I

Przedwi¹teczne kiermasze

dów

Pilnuj auta!
-

Najlepiej id¹ VW trans-

portowe lub combi. I to w³aciwie
wszystkie, bez wzglêdu na wiek,
nawet 15-letnie. Równie dobrze
 mercedesy Vito. Dopiero w dalszej kolejnoci  du¿e, luksusowe limuzyny  mówi ndkm
Krzysztof Jêdrzejczak ze strzeleckiej komendy powiatowej policji.

-

8 grudnia - uroczyste
przeciêcie wstêgi

Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich rozpoczê³o dzia³alnoæ we wrzeniu tego roku, ale jego oficjalne otwarcie nast¹pi³o dopiero 8
grudnia.

Instytucja ta jest kolejnym etapem dzia³alnoci Stowarzyszenia Po-

mocy Wzajemnej ,,Barka.

Tylko w ci¹gu jednego weekendu

(10-11. grudnia) w Krapkowicach

DPS Kad³ub, podobnie jak Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Le-

skradziono 6 samochodów ciê¿aro-

nicy, który swoje stoisko z ozdobami i upominkami wi¹tecznymi rozstawi³ w

wo-dostawczych. Ale z³odziejski se-

strzeleckim starostwie dwukrotnie, zachêca³y do korzystania z ich przedwi¹-

zon jeszcze przed nami  dodaje.
-

Wzmacniamy patrole przed zbli-

¿aj¹cymi siê wiêtami Bo¿ego Naro-

tecznej oferty. Rêcznie wykonane kartki, stroiki i drobiazgi doskonale nadaj¹ce siê na prezenty pod choinkê, chêtnie by³y kupowane. Niebanalny (choæ
niedrogi) upominek na pewno ucieszy ka¿dego obdarowanego.

dzenia, ale równoczenie zwracamy
Pocz¹tki ,,Barki na naszym te-

okresie 2004-2005 gminne rodki fi-

nie Gmina Strzelce Opolskie dostrze-

rzenie Centrum Integracji Spo³ecznej.

bezdomnoci popar³a program Fun-

gmina przekaza³a na jej funkcjonowa-

Poznania, a g³ównym inicjatorem i

pochodzi³y z gminnego funduszu na

renie siêgaj¹ 1997 roku. Wtedy w³a-

nansowe zosta³y przekazane na stwo-

gaj¹c na w³asnym terenie problem

Od pocz¹tku wspó³pracy z ,,Bark¹

dacji Pomocy Wzajemnej ,,Barka z

nie i rozwój 330 tys. z³. rodki te

pomys³odawc¹ przeniesienia tej idei

przeciwdzia³anie alkoholizmowi.

Pierwszy dom w ramach stowarzy-

dzie w trudnej sytuacji ¿yciowej, wy-

na teren gminy by³ ks. Józef Krawiec.

Beneficjentami

wspólnot s¹ lu-

w Doryszowie

chodz¹cy z uzale¿nieñ, niezaradno-

roku 2000 w Warm¹towicach-Kaczo-

w usamodzielnieniu siê. Wspólnoty

powo³ano do ¿ycia Dom Matki i

wszystkich cz³onków, co ma prowa-

¿e w 2004 roku powsta³ Klub Inte-

do powrotu na ³ono spo³eczeñstwa.

szenia

powsta³

obok B³otnicy Strzeleckiej, drugi w

ci ¿yciowej, potrzebuj¹cy pomocy

rowni. Kilka lat póniej, w 2004 roku,

opieraj¹ siê na solidarnej pracy

Dziecka w ¯êdowicach, wreszcie tak-

dziæ ludzi wykluczonych spo³ecznie

gracji Spo³ecznej. Gmina Strzelce

W celu poprawienia perspektyw

od 2002 roku, w tym czasie rodki

niem pracy i pe³nym uczestnictwem

przekazywa³y na powstanie dwóch

³ecznym - powo³ano w³anie Cen-

Opolskie wspiera finansowo ,,Barkê

¿yciowych zwi¹zanych ze znalezie-

finansowe w³adze Strzelec Opolskich

w szeroko rozumianym ¿yciu spo-

domów ,,Barki w Doryszowie i

trum Integracji Spo³ecznej, które zgod-

B³otnicy. W nastêpnych latach gmi-

nie z planem ma w przysz³oci prze-

funkcjonowanie Klubu Integracji Spo-

By³oby to ukoronowaniem szerokiej

obszaru zatrudnienia socjalnego. W

oraz w³adz gminy Strzelce Opolskie.

na kierowa³a pomoc finansow¹ na

kszta³ciæ siê w spó³dzielniê socjaln¹.

³ecznej, który kreowa³ inicjatywy z

wizji spo³ecznej twórców ,,Barki

siê do wszystkich mieszkañców naszego powiatu: b¹dcie ostro¿niejsi!
Zawracajcie uwagê na to, gdzie parkujecie i gdzie parkuj¹ Wasi gocie.
Z³odzieje na samochód potrafi¹ polowaæ ju¿ od samej granicy. Metody
kradzie¿y s¹ ró¿ne: potrafi¹ nawet
wyj¹æ jedno z przêse³ betonowego
ogrodzenia  a nie jest to wcale tak
trudne, jak mog³oby siê wydawaæ 
czy podwa¿yæ bramê gara¿ow¹; potem uruchomienie samochodu trwa
bardzo krótko. Stosowane przez w³acicieli pojazdów zabezpieczenia
opóniaj¹ ten moment, ale nie na d³ugo. Z naszych obserwacji wynika, ¿e
najskuteczniejsze s¹ zabezpieczenia
niestandardowe, np. zamykaj¹ce do-

Wa¿ne dla rolników

p³yw paliwa po kilku minutach czy

OKRÊGOWA STACJA
CHEMICZNO-ROLNICZA
W OPOLU

odcinaj¹ce pr¹d. W pierwszym tygodniu grudnia w Jemielnicy dosz³o
do niezwyk³ej kradzie¿y: kierowca
wysiad³ na podjedzie, by otworzyæ
bramê, ale zostawi³ silnik na chodzie
 w ci¹gu kilkudziesiêciu sekund auto
zosta³o skradzione. Jeszcze raz po-

Pracownia krawiecka ju¿ dzia³a

twierdzi³o siê stare przys³owie: okazja czyni z³odzieja. Ale  uwaga! nawet jeli zauwa¿ymy moment kradzie¿y naszego samochodu, nie starajmy siê go zatrzymywaæ: z³odzieje
s¹ zdesperowani, a to mo¿e siê dla
nas le skoñczyæ. Trzeba siê jednak
staraæ zapamiêtaæ jak najwiêcej,
przede wszystkim  wygl¹d z³odziei
 dodaje nadkomisarz Jêdryszczak.
-

S¹ jakie miejsca bardziej za-

Stacje Chemiczno - Rolnicze w

Ocena stopnia zanieczyszczenia

nych dla potrzeb producentów rol-

*

Ocena jakoci p³odów rolnych

*

Opracowywanie zaleceñ nawo-

*

Sporz¹dzanie map stanu zakwa-

nych. Od 1858 r., kiedy powsta³a w
naszym kraju pierwsza Stacja Rolniczo - Dowiadczalna, struktura

dzia³ania jednostek realizuj¹cych za-

dania statutowe na rzecz rolnictwa
ulega³a ci¹g³ym przemianom.
Do

*

toci makroelementów tj. fosfo*

lejne miejscowoci, w których z³o-

pisana umowa pomiêdzy Gmin¹

Strzelce Opolskie, a Katedr¹ i Zak³a-

dem Medycyny Rodzinnej l¹skiej

Akademii Medycznej w Zabrzu. Ce-

kresu m.in. ratownictwa medycznego. Lekarze planuj¹ te¿

prowadze-

nie dzia³alnoci naukowej. Jak pod-

krela burmistrz Krzysztof Fabia-

nowski, fakt powstania orodka szko-

lem umowy jest odp³atne udostêp-

leniowego na terenie gminy Strzelce

cego siê w B³otnicy Strzeleckiej pa³a-

suj¹c¹ inicjatyw¹, która mo¿e przy-

nienie sal
cu.

seminaryjnych, znajduj¹-

W budynku pa³acowym odby-

waæ siê bêdzie dzia³alnoæ szkoleniowa, konferencyjna i seminaryjna z za-

Opolskie jest zupe³nie now¹ i intere-

czyniæ siê do promocji Strzelec Opol-

skich. Z pewnoci¹ nawi¹zane zo-

stan¹ nowe kontakty, które zaowocuj¹ w przysz³oci.

w Zawadzkiem i Strzelcach Opol-

trole, ale nie mo¿emy byæ w ka¿dym

nie poddajcie siê gor¹czce przedwi¹-

Zanotowa³a m.g.

zowych dla upraw rolniczych i
ogrodniczych.

szenia, potrzeb wapnowania oraz

zasobnoci gleb w makro- i mikroelementy.

*

Opiniowanie przydatnoci grun-

*

Doradztwo nawozowe dla ró¿-

*

tów w zakresie ich rolniczego zagospodarowania.

nych kierunków produkcji rolin-

nej.

Szkolenia w zakresie nawo¿enia
i wapnowania gleb.

Dla zapewnienia w³aciwej jako-

ci wiadczonych us³ug i wykony-

bie dla potrzeb nawo¿enia i oce-

wanych prac badawczych, Stacja

*

Kontrola stanu ¿yznoci gleb i

mi, w tym instytutami resortowymi,

*

Badanie zawartoci mikroelemen-

w³asny system badañ miêdzylabora-

miedzi, cynku, manganu i ¿ela-

zapewnienia jakoci.

Badanie osadów ciekowych i

Rolnicze podlegaj¹ Krajowej Stacji

do wykorzystania w rolnictwie.

ta jest jednostk¹ podleg³¹ Ministro-

*

tecznych zakupów i zwa¿ajcie na
portfele, torby i samochody!

su, magnezu, wapnia i chlorków.

pod wzglêdem zawartoci azota-

nów, metali ciê¿kich i siarki.

Badanie azotu mineralnego w gle-

miejscu równoczenie. Dlatego zwracamy siê z apelem do wszystkich:

ogrodniczych, wód i po¿ywek w

gleb metalami ciê¿kimi i siark¹.

*

skich w dni targowe. Jak wspomnia³em  my wzmocnimy policyjne pa-

Badanie gleb, ziem, pod³o¿y

zawartoci azotu, fosforu, pota-

dzieje chêtnie bywaj¹, podobnie jak
W po³owie grudnia zosta³a pod-

ru, potasu i magnezu.

zakresie zakwaszenia, zasolenia,

dzinach miêdzy 11 a 14. Kolonowskie, Wierchlesie i Piotrówka to ko-

Badanie gleb dla potrzeb doradz-

twa nawozowego w zakresie zakwaszenia (odczyn pH) i zawar-

torebek w pobli¿u sklepów i w go-

ORODEK SZKOLENIA LEKARZY
W B£OTNICY

zadañ

Rolniczej stacji nale¿y:

okolice kocio³a i cmentarza. W Uje-

je wokó³ nas, naszych samochodów i

najwa¿niejszych

Okrêgowej Stacji Chemiczno -

Oczywicie. W Jemielnicy  to

dzie trzeba uwa¿aæ na to, co siê dzie-

Ocena jakoci nawozów.

*

gro¿one ni¿ inne?
-

*

Polsce wiadcz¹ od prawie 150 lat

us³ugi w zakresie badañ agrochemicz-

*

ny zanieczyszczenia rodowiska.

sk³adu chemicznego wód grunto-

wych.

tów w glebach i rolinach (boru,
za).

komunalnych przeznaczonych

Ocena jakoci pasz gospodarskich.

wspó³pracuje z wieloma instytucja-

bierze udzia³ w systemie miêdzyna-

rodowych badañ bieg³oci, prowadzi
toryjnych, posiada wdro¿ony system
Okrêgowe Stacje Chemiczno-

Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, a
wi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

