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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

)rkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała!

W niedzielę, 13 stycznia, WOŚP zagrała po raz 21! Jak zwykle - dla dzieci i po raz pierwszy w historii 
- dla seniorów. Odzew był ogromny, bo od 21 lat serca i kieszenie otwierają się szeroko na hasło 
„Finał WOŚP”. Nie inaczej było w naszym powiecie. Trzy lokalne sztaby - w Strzelcach Opolskich, 
Ujeździe i Zawadzkiem zorganizowały swoich wolontariuszy (i tych już zaprawionych w zbiórkach, i 
zupełnie nowych), przygotowały wiele imprez i... znów się udało!!! W strfeelcach Opolskich zebrano 
ponad 61,5 tysiąca złottych, w Ujeździe 10.373,64 zł, a w Zawadzkiem 10.577,24 zł.

Jest grypa, czyjej nie ma?

Jaka przyszłość czeka „Kamińskiego”?

Czy szkoła specjalna przestanie funk
cjonować w Strzelcach Opolskich? Co 
ostatecznie przeważy? Względy społeczne 
czy ekonomiczne? Czy nie da się ich pogo
dzić? W ciągu dwóch najbliższych miesięcy 
musi zapaść decyzja Rady Powiatu co do 
przyszłości tej placówki. Czy będzie zgodna 
z kierunkiem wyznaczonym przez uchwałę 
z września ubiegłego roku o zamiarze jej 
likwidacji?

Przypomnijmy w skrócie: we wrześniu 
ub.r., jeszcze przed podjęciem tej uchwały, wice-: 
starosta Gaida, wprowadzając temat pod obrady, 
przypomniał, że podczas debaty oświatowej w 
2011 roku informował, że jeśli nabór do szkół 

specjalnych nie zwiększy się, trzeba będzie 
myśleć o reorganizacji sieci szkół specjalnych 
w powiecie. Zauważył też, że likwidacja tej 
konkretnej placówki nie oznacza, że dzieci 
pozostawione zostaną same sobie - w zamian 
będą dowożone do SOSW w Leśnicy.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zamiaru 
likwidacji placówki rozbudziła emocje. Zaczęli 
protestować rodzice uczących się w niej dzieci 
i mniejszość romska, dla której funkcjonująca 
przy szkole świetlica romska stanowi centrum 
integracji. O problemie pisała prasa. Sprawa 
trafiła też do telewizyjnego programu „Sprawa 
dla reportera”, do którego zaproszono starostę 
Swaczynę. Zapewnił wówczas, że świetlica 

romska nadał będzie istnieć w Strzelcach Opol
skich. Atmosfera jednak nie ochłodła. Wręcz 
przeciwnie - emocje rosną.

Tymczasem sprawy urzędowe idą swoim 
torem, zgodnie z przepisami. O uchwale Rady 
Powiatu został poinformowany Opolski Kurator 
Oświaty. Halina Bilik, kurator, wyraziła sprze
ciw wobec takich planów samorządu powiato
wego, zauważyła również, że obiekt SOSW w 
Leśnicy nie jest przystosowany do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach. Również związki 
zawodowe nie zgadzają się na likwidację ZSS w 
Strzelcach. Podobnie jak rodzice uczniów ZSS.

dok. na str. 3

Hm... Spróbujmy wyjaśnić istotę rzeczy. 
Dotychczas nie potwierdzono w naszym po
wiecie badaniami laboratoryjnymi ani jednego 
przypadku grypy prawdziwej. Co nie znaczy, 
że statystyki nie odzwierciedlają tego, co ob
serwujemy na co dzień w naszym otoczeniu: 
że coraz więcej ludzi choruje. I coraz więcej 
przychodzi do lekarzy. Najczęściej jednak są to 
zachorowania na choroby grypopodobne, a nie 
grypę, która wywołuje ostre objawy, z wysoką, a 
nawet bardzo wysoką, gorączką, bólami mięśni, 
stawów i kości, uczuciem całkowitego „rozbi
cia”. Oczywiście do tego dochodzi ból gardła, 
kaszel, katar. Ale nie każdy katar i kaszel od 
razu wskazują na grypę. Zazwyczaj to mocne 
przeziębienia. Lekarze zazwyczaj potrafią 
odróżnić je od grypy. Gdy mają podejrzenia, 
że to jednak może być grypa - powinni zlecić 
badania laboratoryjne. To jedyny miernik, który 
pozwala z całą pewnością stwierdzić, z czym 
rzeczywiście mamy do czynienia.

Mniej więcej co dwa lata mamy wyraźny 
wzrost zachorowań sezonowych - twierdzi

Szkoły w rankingu
Publikowany od 15 lat przez „Rzeczpospo

litą” i miesięcznik „Perspektywy” ogólnopolski 
ranking szkół średnich cieszy się ogromnym 
powodzeniem. Wszak daje on zarówno organom 
prowadzącym, jak i środowisku nauczycielskie
mu dość istotną informację o pozycji placówki, 
którą prowadzą lub w której pracują. Także 
uczniowie - co można wnosić po wypowiedziach 
na forach internetowych - są mocno zaintereso
wani tym, jak ich własna szkoła wypada na tle 
innych. I, o dziwo, nawet w przypadku szkół pla
sujących się w samej śmietance najlepszych, nie 
zawsze są to głosy pochlebne dla macierzystej 
„budy”. Jednak na ponadgimnazjalne szkoły w 
powiecie narzekań nie widziałam (przynajmniej 
na forach związanych z tym rankingiem).

Jaka jest ich pozycja w rankingu? Wła
ściwsze byłoby stwierdzenie: w rankingach. 
Bo tych jest kilka. Pierwszy - ranking liceów 
ogólnokształcących. Drugi-techników. Kolejne 
to podrankingi maturalny i olimpijski. Potem 
jeszcze - rankingi wojewódzkie. Rzecz więc 
można, że każda ze szkół została prześwietlona 
dość dokładnie.

Katarzyna Kanoza, dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach. - 
Czasem ten sezon zaczyna się już w listopadzie, 
kiedy indziej na przełomie roku. Tak właśnie 
stało się teraz - zwiększyła się ilość zachorowań 
w stosunku do ubiegłego roku, i to wyraźnie. 
Tendencję wzrostową jeszcze wyraźniej widać 
w styczniu. W grudniu 2012 trafiło do lekarzy z 
objawami podobnymi do grypy 578 osób. Tylko 
w pierwszym tygodniu stycznia tego roku - już 
300, a w drugim tygodniu stycznia - 490!

Wprawdzie nie osiągnęliśmy jeszcze 
najwyższego poziomu zachorowań, jak to 
było w czasie pandemii w roku 2009 - mówi 
dyrektor Kanoza - ale widać, że chorujemy 
coraz częściej. Dlatego wszystkich namawiam 
na zaszczepienie się przeciwko grypie. Nie jest 
jeszcze za późno, a od trzech lat szczepionki 
zawierają szczepy wirusów AH1Ń1 i AH3N2, 
najgroźniejszych. Szczepieni powinni być 
zwłaszcza ludzie starsi, o zmniejszonej odpor
ności i dzieci, a także ci, którzy na co dzień 
przebywają w dużych skupiskach ludzi.

A co z naszymi szkołami? Na tle wo
jewództwa jest nieźle. LO im. Władysława 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich z 48,26 
pkt. zajmuje 4 miejsce (148 w kraju), a LO im. 
Mieszka I w Zawadzkiem z 37,85 pkt. - 17 
(kończąca pierwszą pięćsetkę w kraju szkoła 
zgromadziła 38,72 pkt.). Na pierwszej pozycji 
uplasowało się opolskie LO nr II z 63,4 pkt., 
zajmujące 22 miejsce na liście ogólnopolskiej.

Natomiast strzeleckie technikum (dane 
dotyczą wyników roku poprzedniego, kiedy 
jeszcze funkcjonowało w strukturze ZSZ nr 
1) zajmuje w regionie opolskim 14 pozycję 
(w rankingu ogólnopolskim sklasyfikowane 
zostało poza 250 miejscem).

Muszę przyznać, że martwi mnie taki 
wynik technikum, choć już samo znalezienie się 
w rankingu można poczytywać za krok szkoły 
w dobrym kierunku - ocenia wicestarosta Wal
demar Gaida. - Co do pozycji naszych liceów 
na liście ogólnopolskiej mogę stwierdzić jedno: 
to przesłanka do działań zmierzających do po-
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Ostatnia w ubiegłym roku sesja Rady 
Powiatu Strzeleckiego, którą zwołano na 
28 grudnia, rozpoczęła się uroczyście od 
wręczenia staroście Józefowi Swaczynie 
Srebrnego Medalu za Zasługi dla Policji. 
Medal przyznany przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych za wybitne zasługi w dzie
dzinie realizacji ustawowych zadań policji 
wręczył staroście nadinsp. Leszek Marzec 
- Opolski Komendant Wojewódzki Poli
cji-

Tak naprawdę wszyscy państwo 
powinniście otrzymać podobne medale, 
najwyższe w resorcie sprawa wewnętrz
nych. Komendant Powiatowy w samych 
superlatywach wyrażał się o współpracy 
samorządu z miejscową policją - mówił 
nadinspektor Marzec. - Jestem krótko na 
Opolszczyźnie (niespełna rok) i widzę 
zaangażowanie samorządów w poprawę 
bezpieczeństwa, co zachęca do pracy.

Starosta Swaczyna, dziękując za ta
kie wyróżnienie, podkreślił, że samorządy 
lokalne w naszym powiecie dostrzegają 
problemy nie tylko policji, ale i innych 
służb mundurowych.

Józef Garbacz, Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy, poin
formował, że Zarząd Banku w uznaniu za 
długoletnią współpracę nadał Starostwu 
Powiatowemu Pamiątkowy Medal Jubile
uszu 150-lecia Bankowości Spółdzielczej 
w Polsce z wizerunkiem ks. Piotra Waw
rzyniaka i dr Franciszka Stefczyka.

Po części uroczystej Rada przystą
piła do realizacji porządku dziennego. W 
pierwszej kolejności przewodniczący ko
misji problemowych złożyli sprawozdania 
z działalności komisji: Bezpieczeństwa, 
Gospodarczej, Budżetu, Edukacji, Rewi
zyjnej.

W trakcie obrad Rada przyjęła nastę
pujące uchwały:

w sprawie wykonywania niektórych 
zadań z zakresu administracji rzą
dowej dotyczących przygotowania i 
przeprowadzenia kwalifikacji wojsko
wej w 2013 r.
w sprawie uchwalenia tematyki i 
terminów sesji Rady Powiatu Strze
leckiego na rok 2013
w sprawie zatwierdzenia planu kon
troli Komisji Rewizyjnej na rok 2013 
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Strzeleckiego w 2013 r.
zmieniającąUchwałę Nr XXIX/268/09 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 
kwietnia 2009 roku w sprawie: przy
jęcia do realizacji projektu pn. „18+ 
nowe szanse i możliwości” w ramach 
Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integra
cji w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego 
ze środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego
w sprawie przyjęcia programu „Ak
tualizacja Programu ochrony środo
wiska dla Powiatu Strzeleckiego na 
lata 2012 - 2015 z perspektywą na 
lata 2016-2019”.
Radny Norbert Lysek: W imieniu 

Komisji Gospodarczej jak i swoim chcę 
szerzej odnieść się do tematu. Ochrona 
środowiskajest obowiązkiem publicznym i 
powinna zapewniać bezpieczeństwo ekolo
giczne współczesnemu i przyszłym poko
leniom. Tak jest napisane w uzasadnieniu. 
Po przeczytaniu materiałów, które zostały 
zapłacone, stwierdzam, że to był wyciąg 
z rocznika statystycznego, z opracowań. 
Nie doczytałem się nigdzie, jaki jest praw
dziwy stan naszego środowiska i jakie są 
perspektywy. Ja osobiście na pewno za 
takim programem głosować nie będę. Jest 
tam zapis o realizacji zadania związanego z 
modemizacjąujęć wody i poprawy jakości 
wody pitnej, uporządkowaniem gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarze GZWP 333 
Opole-Zawadzkie. Na nadzwyczajnej 
sesji, którą po wielkich trudach zorgani
zowaliśmy, mówiłem, że zagrożony jest 
ten zbiornik, na ochronę którego wydano 
kilka milionów złotych. Mówiłem, że w 
naszym sławnym zakładzie produkcyjnym

Kronospan sprawa wody opadowej nie jest 
uregulowana. Stwierdzono, że separatory 
nie działają a w raporcie na ten temat nic 
się nie mówi. To jeden przykład pobież
nego potraktowania ochrony środowiska 
w naszym powiecie.

Komisja Gospodarcza po dyskusji 
przyjęła materiał stosunkiem głosów: 4 
za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

J. Górniak, przedstawiciel firmy 
Albeko: - Mamy dokumenty wyższego 
rzędu: Politykę Ekologiczną Państwa i 
Program Ochrony Środowiska dla Wo
jewództwa Opolskiego. Oba wyznaczają 
cele strategiczne ochrony środowiska dla: 
kraju, województwa, powiatu i gminy. 
Trzyletni program zaprezentowany pań
stwu, pozytywnie zaopiniowany przez 
organy ustawowe: Zarząd Województwa, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo
wiska oraz Wojewódzkiego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego, został sporzą
dzony na ich podstawie, a opisując stan 
środowiska opieramy się głównie na bada
niach WIOŚ, który program badań, punkty 
pomiarowe i zakres określa w Programie 
monitoringu środowiska dla Województwa 
Opolskiego. Nie jesteśmy w stanie odnieść 
się w programie do wszystkich zakładów, 
które naruszajązapewne swoje pozwolenie 
wodnoprawne - to rola Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska.

w sprawie przyjęcia do realizacji pro
jektu konkursowego „Praca wzbogaca
- program aktywizacji zawodowej” 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, 
Poddziałanie 6.1.1 realizowanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Strzelcach Opolskich 
zmieniającąUchwałę Nr XXIII/233/l 2 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 
czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
statutu samodzielnemu publicznemu 
zakładowi opieki zdrowotnej działa
jącemu pod firmą„Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel
cach Opolskich”
w sprawie zmiany kwot wydatków na 
realizację przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych
w sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2012
w sprawie ustalenia wykazu wydat
ków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2012 oraz określe
nia ostatecznego terminu ich realizacji 
w roku budżetowym 2013 
mieniającąuchwałę Nr XXIV/245/12 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 
31 października 2012 roku w sprawie 
zaopiniowania planu finansowego i 
inwestycyjnego na rok 2012 samo
dzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, dla którego organem 
założycielskim jest Powiat Strzelecki
- Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Op.
w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego 
w sprawie zaopiniowania planu fi
nansowego i inwestycyjnego na rok 
2013 samodzielnego publicznego za
kładu opieki zdrowotnej, dla którego 
organem założycielskim jest Powiat 
Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. 
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Op.
w sprawie załatwienia skargi na Sta
rostę Strzeleckiego.

Jednak najgorętszą dyskusję wzbu
dziła uchwała w sprawie budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2013.

Radny Franciszek Łupak: - Komisja 
Budżetu na 3 posiedzeniach rozpatrzyła 
projekt budżetu powiatu na rok 2013. Po 
wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu, pani 
Skarbnik i po zapoznaniu się z opiniami 
komisji problemowych Rady: Bezpie
czeństwa, Edukacji, Gospodarczej oraz 
zapoznaniu się z pozytywną opinią Regio
nalnej Izby Obrachunkowej, po długiej acz 
rzeczowej dyskusji, Komisja postanowiła

Sesja Rady Powiatu

pozytywnie zaopiniować projekt budżetu 
na 2013 r.
Podobne stanowisko zajęły wszystkie 
pozostałe komisje, a Komisja Gospodarcza 
wniosła dwie uwagi, w których wniosko
wała ująć w projekcie dodatkowo:

zabezpieczenie finansowe monitorin
gu rowu A-61 w Rozmierce na kwotę 
30.000 zł w skali rocznej, zgodnie z 
propozycją Wojewódzkiego Inspekto
ra Ochrony Środowiska (źródło pokry
cia finansowego: rezerwy powiatu), 
remont drogi powiatowej Izbicko- 
-Otmice nawet w ograniczonym 
zakresie (ok. 100.000 zł) celem po
prawienia bezpieczeństwa na wyżej 
wymienionej drodze (źródło pokrycia 
wydatków: poprzetargowe oszczędno
ści w inwestycjach drogowych).
Komisja Budżetu w głosowaniu 

odrzuciła oba wnioski. To samo uczynił 
Zarząd, uzasadniając szeroko swoją de
cyzję. Komisja Budżetu w debacie nad 
projektem starała się określić jego główne 
atuty. Stwierdziła, że projekt budżetu na 
rok 2013 w pełni zabezpiecza realizację 
wszystkich zadań określonych w ustawie o 
samorządzie powiatowym w dziedzinach: 
edukacji, pomocy społecznej, zdrowia, 
bezpieczeństwa, kultury i sportu oraz 
wsparcia organizacji pożytku publicznego 
i bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
oraz administracji powiatowej. Jednak 
z żalem stwierdziła, że ograniczone w 
projekcie środki inwestycyjne na drogi 
powiatowe nie poprawiądotychczasowego 
ich stanu. Może na tę poprawę wpłynąć 
tylko szerszy strumień pieniędzy z budże
tu państwa. Komisja również podkreśla, 
że w projekcie budżetu na rok 2013 nie 
przewiduje się deficytu budżetowego, a 
zakłada się osiągnięcie nadwyżki w wy
sokości 3.572.000 zł, którą przeznaczy się 
na spłatę i tym samym zmniejszenie długu 
powiatu, który na koniec 2013 r. będzie 
wynosił 8.323.000 zł. Zakładane wskaźniki 
ekonomiczne dotyczące limitu rocznej 
spłaty długu, jak i dług powiatu ogółem 
mieszcząsię w normie. Komisja zauważyła 
również, że w ciągu roku 2013, z uwagi na 
sytuację w kraju, mogą wystąpić pewne 
zagrożenia dla budżetu. Jednak zakłada, 
że tak jak dotychczas gospodarnie i roz
tropnie gospodarować się będzie środkami 
Powiatu. Komisja dziękuje tym wszystkim, 
którzy konstruowali projekt budżetu, w 
szczególności: Zarządowi, pani Skarbnik 
z jej sztabem oraz wszystkim pracownikom 
starostwa i jednostek organizacyjnych 
powiatu.

Radny Kazimierz Kubal: - Istot
nie, przedstawiony projekt budżetu za
bezpiecza prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich jednostek powiatu, ale mimo 
że ten dokument otrzymujemy wcześniej, 
by pewne zadania móc dorzucić, traktuje 
się nas tak, jakby był to projekt końcowy, 
nie uwzględniając uwag komisji. Chyba 
po to jest sesja budżetowa, żeby w miarę 
możliwości pewne zadania umieścić w 
projekcie, skoro mamy go zatwierdzić. 

Przez lata w budżecie rezerwujemy kwo
tę pozwalającą na renowację zabytków. 
Wiadomo, że nigdy wszystkich potrzeb 
nie zrealizujemy. Patrząc na dotychczaso
we dotacje, muszę stwierdzić, że więcej 
pieniędzy przeznacza się na zabytki w 
części południowej powiatu niż północnej, 
a patrząc od Jemielnicy w górę - nie ma 
ich w ogóle. Przykładem jest zameczek 
przy DPS w Zawadzkiem. To stary obiekt, 
który przez lata nie był wspierany środka
mi powiatu. Wizualnie - jest piękny, ale 
tylko na widokówce. Wybierzcie się pań
stwo na miejsce i zobaczcie jak wygląda 
elewacja, instalacja okienna. W tym roku 
doszła decyzja Komendy Wojewódzkiej 
PSP dot. zainstalowania w tym obiekcie 
instalacji p.poż. Radny Szłapa coś na ten 
temat na pewno wie. Nie znam kosztów, 
ale jest to nasz obiekt, własność powiatu. 
Gmina Zawadzkie przeznacza nań pewne 
środki, a my jako właściciele - nic. Jeśli 
nie wykona się instalacji, będą kary. I na 
to pójdą nasze pieniądze, odprowadzane do 
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 
Czy to ma sens? Dlatego wydaje mi się 
zasadnym dorzucenie takiej samej, a może 
nawet trochę wyższej kwoty od tej, jaką 
przeznaczyła gmina Zawadzkie, aby DPS 
mógł tę instalację założyć. Ten obiekt jest 
chory z uwagi na to, że przez dłuższy czas 
nie prowadzono profilaktyki. Bracia złożyli 
w zeszłym roku do nas projekt na kwotę 
pow. 500 tys. zł i zwrócili się o dofinanso
wanie kwotą 100 tys. zł. Skoro składa się 
taki projekt to oznacza, że takie są potrze
by. My daliśmy im 15 tys. zł, których oni 
nie przyjęli, bo z takim groszem nie ma co 
rozpoczynać żadnych inwestycji. Widzę, 
że cały budżet jest pasywny - trzymamy się 
wskaźnika z art. 243 — nie wiem do czego 
ta ustawa zmierza, ale mamy nadwyżkę 
budżetową powyżej 3.570.000 zł i 60 tys. 
zł już w tym roku można by przeznaczyć 
na możliwości rozpoczęcia prac konser
wacyjnych tego zameczku. Przypominam 
- stroną południowa od Jemielnicy w dół 
(Góra św. Anny, Jemielnica, Strzelce Op., 
Ujazd) co roku dofinansowujemy, ale ten 
obiekt jest nasz. Skoro go przyjęliśmy, po 
powinniśmy im pomóc. Pozwolę sobie 
złożyć wniosek: z nadwyżki budżetowej 
proszę o pomoc w sfinansowani u projektu 
dotyczącego założenia instalacji p.poż. w 
zabytkowym zameczku myśliwskim w 
DPS w Zawadzkiem w kwocie minimum 
30 tys. zł jako współfinansowanie tego za
dania oraz zabezpieczenie kwoty 30 tys. zł 
z nadwyżki budżetowej w formie wsparcia 
do projektów związanych z remontami w 
DPS.

Starosta Józef Swaczyna: - Nie 
mamy wniosku Braci Szkolnych dot. insta
lacji p.poż. Szpital jest również zabytkowy 
i też ma decyzje dot. instalacji p.poż. To 
samo dotyczy DPS w Kadłubie. Niestety, 
dana jednostka nie jest dodatkowo finan
sowana tam, gdzie jest to obowiązek tych, 
którzy władają danym majątkiem. Od lat 
widzicie państwo, że spadają nakłady 
na zabytki. Wiem, że Bracia Szkolni nie 

mają jeszcze sfinalizowanego programu 
remontu. Proponowałem im zwrócenie się 
do Ministerstwa Kultury, ponadto funkcjo
nuje fundacja przy Cementowni Górażdże, 
są dodatkowe pieniądze załatwione przez 
posła Galię na kulturę i zabytki (ponad 
500 tys. zł na zabytki dla województwa 
opolskiego). Fakt zwrócenia przez DPS 
środków wynika z braku przygotowania 
do inwestycji. Nie oni pierwsi zwrócili 
pieniądze, podobnie postąpiły: Raszowa, 
Staniszcze Wielkie, Centawa. Tłumaczy
łem bratu Pawłowi, że projekt musi zostać 
podzielony na etapy, jak zrobiliśmy z 
obwodnicą Strzelec Op. To ułatwia pozy
skanie środków i ich rozliczenie w danym 
roku. Nie mamy wniosku dot. finansowania 
w 2013 r. zameczku. Nie wiem nawet, na 
jaką kwotę opiewa kosztorys. Ten zame
czek jest jednym z najpiękniejszych, ale 
trzeba rzetelnie podejść do sprawy i mieć 
przygotowane wszystko od strony doku
mentacyjnej. Może uda się pozyskać środki 
z fundacji niemieckiej. Bracia Szkolni 
planują wydać książkę nt. dziejów zamku. 
Mnie też zależy na pomocy, ale krok leży 
po stronie DPS.

Wicestarosta Waldemar Gaida: - 
To czym Powiat dysponuje na restaurację 
dziedzictwa kulturowego, to środki na 
wniosek do Rady. Następnie Rada dzieli 
z puli środków w oparciu o propozycje 
Zarządu. Odrębnym tematem są inwe
stycje w obiektach, które są własnością 
powiatu, ale znajdują się w użytkowaniu 
osoby kościelnej. Bracia Szkolni wygrali 
konkurs na prowadzenie publicznego 
zadania nieodpłatnie na majątku powiatu. 
Ten, kto wygrał konkurs na prowadzenie 
DPS, do czegoś się zobowiązał. Taki sam 
temat jest w przypadku DPS w Szymiszb- 
wie - remontu pałacu w Szymiszowie. 
Trzykrotnie już staraliśmy się pozyskać 
pieniądze w konkursach Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za
wsze nasze wnioski przechodziły ocenę 
formalną, merytoryczną a potem okazy
wało się, że limit skończył się i środków 
nie otrzymywaliśmy. Zawsze dostawały 
dotacje osoby kościelne. Można powie
dzieć, że Zgromadzenie Braci Szkolnych 
oraz założona z ich udziałem fundacja ma 
pewne możliwości i potencjał. Kwestią 
jest wykorzystanie i skorzystanie z nich. W 
2013 r. kończy się umowa na prowadzenie 
DPS, Powiat będzie musiał ogłosić kolejny 
konkurs. Czy Zgromadzenie stanie do 
konkursu i wygra go - to kwestia przy
szłości. W tym konkursie ocenie podlegają 
zobowiązania strony. Komisja konkursowa 
będzie oceniać zasady funkcjonowania 
Domu przekazanego osobie kościelnej 
przez ostatnie 8 lat. Dobrym przykładem 
jest tutaj Sanepid. Była bowiem groźba, 
że jeśli Starosta nie da, a najlepiej obniży 
jeszcze stawkę, to Sanepid zniknie z po
wiatu strzeleckiego. Trzeba przyznać, że 
■budżet zabezpiecza w pierwszej kolejności 
zadania własne, w tym realizację zadań

dok. na str. 6



Jaka przyszłość czeka 
„Kamińskiego”?

Może zmienią zdanie po wyjeździe do 
SOSW - mówi wicestarosta Waldemar Gaida. 
- Cała grupa wraz z nauczycielami i dziećmi z 
„Kamińskiego”, liczyć będzie ponad 50 osób. 
Tyle potwierdziło udział i tyle pojedzie tam 16 
stycznia. Chcemy pokazać, że nie taki diabeł 
straszny, jak go malują. Zresztą i tak ok. 70% 
absolwentów strzeleckiej szkoły trafia do SOSW, 
by kontynuować naukę w szkole zawodowej. 
Faktem jednak jest, że dotychczas nie było tam 
uczniów na wózkach, ale bariery architekto
niczne można przecież zlikwidować. Jeśli Rada 
Powiatu podtrzyma swoje stanowisko w sprawie 
likwidacji ZSS - wykonamy wszelkie niezbędne 
prace w tym zakresie. Zresztą kurator oświaty w 
swym piśmie wskazał nie tylko ten aspekt, ale i 
inne obszary, budzące jego zaniepokojenie, które 
na pewno zostaną przez nas uwzględnione.

Może jednak radni Powiatu zmienią 
zdanie i szkoły nie będzie się likwidować?

Ostateczna decyzja należy do radnych. Ale 
problem nie zniknie. Od sześciu lat ubywało 
uczniów w tej szkole. W tej chwili jest ich tam 
45, a mogłoby o 52 więcej - tyle dzieci w całym 
powiecie z orzeczonym upośledzeniem trafiło do 
szkół masowych. Tam nie mają takiego wspar
cia i takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie 
mogłyby mieć w „Kamińskim” - ale to decyzje 
rodziców. Niż dotknął wszystkie szkoły w powie
cie, a że każdej zależy na jak największej liczbie 
uczniów, wszystkie, starały się przekonać rodzi
ców dzieci niepełnosprawnych, że wybór właśnie 
ich placówki będzie tym najwłaściwszym. Grono 
pedagogiczne i pani dyrektor ZSS starały się 
zmienić ten stan. Z podziwem obserwowałem ich 
determinację w organizowaniu festynów i imprez 
integracyjnych, które miały zwiększyć nabór. Nie 
zwiększył się. Nawet po innych zmianach, choć
by wprowadzeniu wczesnego wspomagania dla 
dzieci w wieku-przedszkolnym. Co roku więcej 
dokładamy do tej placówki z budżetu Powiatu. 
I już nie stać nas na więcej.

Powiat otrzymuje przecież subwencję 
oświatową.

Zależną od liczby uczniów. Staramy się tak
że pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje. 
Ale nie dostaliśmy dofinansowania z Regionalne
go Programu Operacyjnego do naszego projektu. 
Władze regionu nie przewidziały wsparcia dla 
szkół specjalnych, stawiając je na równi ze 
szkołami masowymi, choć liczba uczniów jest 
w nich znacząco mniejsza. Po naszym zapy
taniu odpowiedź Zarządu Województwa jest 
jednoznaczna: nie dostaniemy pieniędzy, a ponad

Leonardo w CKZiU

W pierwszych dniach nowego roku 
2013 w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ruszyły 
prace związane z realizacją dwóch projektów 
systemowych „Staże i praktyki zagraniczne dla 
osób kształcących się i szkolących zawodowo” 
Programu Uczenie się przez całe życie- Leonardo 
Da Vinci - Projekty Mobilności na łączną kwotę 
100 000 Euro. „Program Leonardo da Vinci 
promuje innowacyjne podejścia do edukacji i 
doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby 
systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały 
potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da 
Vinci wspiera także mobilność pracowników 
na europejskim rynku pracy, aby absolwenci 
i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje 
w czasie staży i praktyk zawodowych oraz 
doskonalili swoje umiejętności według nowo
czesnych standardów. Niezwykle ważne jest 
przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości 
międzykulturowej, nauka języków obcych oraz 
umiejętności adaptowania się do warunków życia 
i pracy w różnych krajach europejskich.”

W 2012 jeszcze jako ZSZ nr 1 w Strzelcach 
Op. szkoła złożyła dwa wnioski do Narodowej 
Agencji Rozwoju Edukacji w Warszawie na 
realizację programu staży i praktyk zawodowych 
w zagranicznych firmach i przedsiębiorstwach. 
Projekty sąprowadzone przez wicedyrektora An
drzeja Porębnego. Współautorami projektów są 
Aleksandra Wnuk-Cejzik oraz Marta Kurowska.

Pierwszy z projektów pod nazwą Zagranicz
na praktyka zawodowa dla uczniów zdobywają
cych wykształcenie międzynarodowe, skierowa
ny jest do 32 uczniów i uczennic naszej szkoły, 
kształcących się w kierunkach gastronomicznych 
i w kierunku technik obsługi turystycznej.

Staż odbędzie się w środkowych Niemczech 
i będzie trwał po 4 tygodnie dla każdej 16-oso- 
bowej grupy (luty/marzec 2013 i styczeń/luty 
2014).

OFERTY PRACY
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47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 
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milion złotych (z udziałem włsanym), na które 
liczyliśmy z tej puli, chcieliśmy przeznaczyć na 
inwestycje m.in. na windy, docieplenie obiektu, 
sprzęt dydaktyczny itp. W takiej sytuacji upadł 
projekt prowadzenia tej szkoły przez stowarzy
szenie - nie możemy przekazać obiektu bez 
niezbędnych remontów i przebudowy.

Ale chyba względy społeczne są ważniej
sze niż przesłanki ekonomiczne!

Nie można kierować się tylko tym, co 
dzieje się dziś. Na wszystko trzeba patrzeć w 
dłuższej perspektywie. W każdej gminie samo
rządy otwierają klasy specjalne i coraz mniej 
uczniów np. z Paczkowa czy Grodkowa korzysta 
z internatu przy SOSW. Czy ktoś może nam 
zagwarantować, że jeśli nic się teraz nie zmieni, 
w przyszłym roku nie będziemy dyskutować o 
zamiarze likwidacji dwóch szkół specjalnych - 
tej w Strzelcach i tej w Leśnicy?

Nie rozmawiamy o SOSW, tylko o ZSS. 
Nie jest tak, że mniejszość niemiecka wyrzuca 
szkołę specjalną, by w tym miejscu urządzić 
szkołę mniejszościową?

Stanowczo zaprzeczam tej plocie! To kom
pletna bzdura i chęć wprowadzenia do edukacji 
polityki, a tak nie wolno! Jeśli ktoś wprowadza 
do edukacji politykę - nie jest dla mnie partne
rem. Niemniej każdy ma prawo do wyrażania 
własnych opinii. Jednak mam nadzieję, że będę 
oceniany przez pryzmat wszystkich moich 
działań na rzecz oświaty w powiecie. Choć i tak 
już słyszę głosy, że decyzja w sprawie „Kamiń
skiego” spóźniona jest o 5 lat i zarzuty, że nie 
rozpoczynaliśmy dyskutować o tym znacznie 
wcześniej.

Rozmawiała Marta Górka

Głównym celem projektu jest:
podniesienie atrakcyjności szkolenia zawo
dowego
zwiększenie szans młodzieży na zaistnienie 
na europejskim rynku pracy 
zwiększenie pewności siebie uczniów 
rozwijanie umiejętności zawodowych i 
językowych
poznanie kultury innych krajów 
rozwijanie umiejętności komunikacji inter
personalnej
poznanie zasad funkcjonowania niemiec
kich przedsiębiorstw hotelarsko-gastrono
micznych.
Dzięki przygotowaniom do projektu 

uczniowie nabędą dużo nowych umiejętności, 
które lepiej przystosują ich do pobytu za granicą. 
Szczególną formą szkolenia będzie kurs: “Jak 
kręci się film?” - nauka obchodzenia się z kame
rą. Uczniowie wykorzystają nabyte podczas tego 
kursu umiejętności by dokumentować przebieg 
praktyki. Zakupiona kamera będzie zaś służyć 
potem dalej innym uczniom i szkole. Uczniowie 
również odbędą również przygotowanie kultu
rowe, która ma uwrażliwić uczniów na tematy 
związane z aktualnymi wydarzeniami w Europie 
- chodzi o to aby młodzież była żądna wiedzy i 
aby wzbudzić w nich ciekawość świata. Wreszcie 
staż zagraniczny pozwoli młodzieży na poszerze
nie swoich wyobrażeń o danym zawodzie oraz 
miejmy nadzieję dostarczy nowych pomysłów.

W drugim projekcie pod tytułem: “Zagra
niczna praktyka zawodowa dla absolwentów 
zdobywających wykształcenie międzynarodowe” 
weźmie udział 8 byłych uczniów i uczennic 
naszej szkoły, mających zawód w branży ga
stronomicznej. Staże odbędą się w Niemczech w 
terminie od 23 czerwca do 15 września 2013 r., po 
zakończeniu nauki w 4. klasie (dla absolwentów 
roku 2012/13),

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

MIEJSCE 
PRACY

STANOWISKO
WYMAGANIA 

OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

GŁÓWNA/NY KSIĘGO WA/WY

PRACOWNIK BIUROWY

STRZELCE OPOLSKIE

KOLONOWSKIE

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości 

i finansów,
- obsługa komputera (programów: COMARCH, OPTIMA, 

CDNXL),
- min. 5 lat doświadczenia,
- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
- obsługa komputera: intemet, poczta elektroniczna,

GRAFIK STRZELCE OPOLSKIE

- obsługa urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie mile widziane,
- biegła znajomość języka niemieckiego - certyfikat
- wykształcenie min. średnie mile widziane poligraficzne,

PRELEGENT-PRZEDSTAWICIEL CALAPOLSKA

- znajomość Corel Draw oraz grafiki komputerowej,
- doświadczenie na podobnym stanowisku np. drukarza cy

frowego,
- dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
- wykształcenie min. średnie,

HANDLOWY

KIERÓW. DZIAŁU ART.ŚWIEŻYCH STRZELCE OPOLSKIE

- komunikatywność,
- umiejętność negocjacji i sprzedaży bezpośredniej,
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie średnie,

KASJER-SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE

- książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- doświadczenie w handlu i w kierowaniu i motywowaniu 

pracowników,
- dyspozycyjność
- wykształcenie średnie, - niekaralność

SPRZEADWCA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe,
W SKLEPIE MIĘSNYM

KUCHARZ/PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE

- obsługa kasy fiskalnej,
- doświadczenie mile widziane
- preferowane wykształcenie gastronomiczne,

POMOC KUCHENNA IZBICKO
- doświadczenie mile widziane
- mile widziana aktualna książeczka do celów sanitarno - epi-

KELNER/KELNERKA 1/2 etatu IZBICKO
demiologicznych

- wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,

KELNER/KELNERKA IZBICKO

- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemiolo
gicznych,

- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
- wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,

ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE

- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemiolo
gicznych,

- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
- 3 letnie doświadczenie

KIEROWCA-
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

KIEROWCA-KONDUKTOR 1/2 etatu

CAŁA POLSKA

GMINA UJAZD

- wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera, - umiejętność negocjacji,
- prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
- prawo jazdy kat. D,- niekaralność,

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE
- ważny dokument do wykonywania pracy kierowcy
- wykształcenie kierunkowe

SLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
ŚLUSARZ - SPAWACZ ZAWADZKIE, - wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,

PRACOWNIK OCHRONY 3/4 etatu

WOJ. OPOLSKIE, 
WOJ.ŚLĄSKIE 

STRZELCE OPOLSKIE

- dokładność, - obowiązkowość,
- min. 1,5 roku doświadczenia
- wykształcenie min. zawodowe,

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE
- zdolność logicznego myślenia
- wykształcenie min. średnie,

PAKOWACZ OLSZOWA

- obsługa komputera,
- upr. na wózki widłowe,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne,

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE

- obsługa komputera,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- wykształcenie zawodowe,

KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE

- upr. do prowadzenia wózka widłowego,
- doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe,

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA STRZELCE OPOLSKIE

- spostrzegawczość, - rozróżnianie barw,
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie kierunkowe:

i ZAWADZKIE asystentka lub higienistka stomatologiczna,
- obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- słaba znajomość języka angielskiego/ języka niemieckiego

W rankingu...
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prawy jakości nauczania. Oczywiście cieszymy 
się z wysokiego wskaźnika zdawalności matur, 
plasujących nas w czołówce województwa, jed
nak na pozycję szkoły na krajowej liście składają 
się wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych 
oraz dodatkowych na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym (w ogólnopolskim podrankin- 
gu maturalnym strzeleckie LO zajmuje 185 
miejsce), ale także sukcesy w olimpiadach (88 
pozycja w kraju, czyli ładny skok ze 156 miejsca 
w ubiegłym roku). Powinniśmy się zastanowić, 
czy możemy wejść do pierwszej trójki szkół w 
regionie, a wyzwaniem będzie dla strzeleckiego 
LO znalezienie się w pierwszej setce w kraju.

Tyle, że sama ambicja to za mało, ale 
wszystko przed nami.

„Można odejść na zawsze i zawsze być blisko... ”
Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Gabrieli Kandorze

z powodu śmierci

Ojca

składają
Rada oraz Zarząd Powiatu Strzeleckiego

i pracownicy Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl
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PRZYZNAJ NAGRODĘ KONSUMENTA

WYBIERZ NAJLEPSZY PRODUKT 
POWIATU STRZELECKIEGO 2012

KATEGORIA ROLNO-SPOŻYWCZA

Nie przegap swojej szansy!
By wziąć udział w konkursie, należy prawidłowo wypełnić kartę do głosowania.

Karta do głosowania dostępna jest:
W aktualnym wydaniu dwutygodnika Powiat Strzelecki nr 23 - 24 (można ją wyciąć prosto z gazety)

Obok urny do głosowania znajdującej się przy Informacji
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47 - 100 Strzelce Opolskie

Na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.p

W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie zameldowane w powiecie strzeleckim, 
które do 31 stycznia 2013 r. złożą w Starostwie w Strzelcach Opolskich prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania. 

Wypełnioną kartę można nadsyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (Zespół ds. Promocji Powiatu),

ul. Jordanowska 2, 47 — 100 Strzelce Opolskie lub bezpośrednio wrzucić do urny znajdującej się 
w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich obok Informacji.

Jedna osoba może złożyć tylko jedną kartę. Oddajemy tylko jeden głos na produkt lub usługę. 
W innym przypadku głos będzie nieważny, a osoba go oddająca nie będzie miała prawa wzięcia udziału w losowaniu nagrody. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl

NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2012

MIESZANKA CIASTEK
RĘCZNIE ROBIONYCH

OPIS PRODUKTU:

Ciastka do mieszanki są wy
rabiane ręcznie na podstawie 
tradycyjnych domowych recep
tur. Nadają się zarówno do nie
dzielnej kawy, jak i na przyjęcie 
weselne. Mieszanka składa się z 
ok. 10 rodzajów ciastek. Wśród 
nich najczęściej występująciastka 
kruche, orzechowe i bakaliowe, z 
masą mleka w proszku, z ciasta 
francuskiego i kokosanki. Niektó
re rodzaje ciastek do mieszanki
mogą zostać dobrane przez klien
ta. Można także zamówić każdy rodzaj osobno.

Cukiernia Kasia - Paweł Solga,
ul. Kozielska 30, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 504 963 574NAGRODA KONSUMENTA

Karta do głosowania

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu LOKOMOTYWA SPALINOWA 
Lds - 100K - EM A

Jedna osoba może wypełnić TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos tylko na jeden produkt lub usługę!!!

*~| Komplet mebli ogrodowych □
□

Rekreacja konna i hipoterapia

Kamieniarstwo1 I Lokomotywa spalinowa

I | Łupki granitowe □ Kompleksowe wykonanie dachu

|~~| Mieszanka ciastek ręcznie
1—J wytwarzanych

| Spływy kajakowe

□
□

Szkiełkowanie stali nierdzewnej, 
kwasoodpornej i aluminium

Szkolenie kierowców

|~~| Krawiectwo □ Usługi transportowo - przewozowe

OPIS PRODUKTU:

Lokomotywa dołowa spalinowa 
Lds-IOOK-EM A jest przezna
czona do prac transportowych i 
przewozowych w podziemnych 
wyrobiskach kopalń zagrożonych 
wybuchem pyłu węglowego i/lub 
metanu. W układzie napędowym 
lokomotywy zastosowano nisko- 
toksyczny silnik wysokoprężny z 
turbodoładowaniem firmy Deutz. 
Owa lokomotywa wyposażona 
jest między innymi w manewro
wy hamulec proporcjonalny z na
pędem hydraulicznym, hydraulicznie luzowany hamulec awaryjno-postojowy, elektronicz
ny system nadzoru parametrów oraz metanomierz sprężony z elektronicznym systemem.

Energo - Mechanik Spółka z o.o.
ul. Krakowska 73,47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 461 32 51

Imię i nazwisko

ŁUPKI 
GRANITOWE

OPIS PRODUKTU:

Łupki granitowe nadają się na 
elewację domów, jako wykończe
nie płotów, ozdoba kominków, na 
ściany wewnątrz domów. Piękne, 
trwałe i ekologiczne - z natural
nego kamienia.

Adres: miejscowość................................................................. ulica....................................................... nr domu....
Tel. kontaktowy..............................................................
Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu 2012 

(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2022 r. Nr 101 z póżn. zm.)

Własnoręczny podpis 
Zasady głosowania:

1. W głosowaniu może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie powiatu strzeleckiego.
2. Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę, oddając głos tylko na JEDEN PRODUKT lub USŁUGĘ.

3. Kartę oceny należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

4. Wśród głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego - Nagrodę Konsumenta zostanie rozlosowana 

nagroda (przy jej odbiorze konieczny będzie dowód tożsamości).
5. Karty oceny wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieczytelne lub powtarzające się nie wezmą udziału w 

losowaniu.

6. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy starostwa oraz ich najbliższa rodzina.

7. Termin głosowania: do 31 stycznia 2013 r.
8. Karty do głosowania można wrzucić do urny ustawionej w holu Starostwa Strzeleckiego lub przesłać pocztą na

. adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2; 47-100 Strzelce Opolskie (decyduje data 
stempla pocztowego)

Jontza-Granit - Adrian Jontza
ul. Gogolińska la, 47-161 Rożniątów, Tel. 77 461 92 01

KOMPLET MEBLI OGRODOWYCH
OPIS PRODUKTU:

Drewniane meble są najbardziej 
klasycznym rodzajem wyposa
żenia altan, tarasów czy ogro
dowych stref wypoczynkowych. 
Znajdą także swoje miejsce na 
tarasie domu lub restauracji. 
W sposób absolutnie naturalny 
komponuje się z ogrodową zie
lenią. Nowoczesne technologie 
impregnacji i utrwalenia drewna 
sprawiają, że meble są trwałe i 
wysokiej jakości wykonania

JAŚKO Jan Smykała
ul. Leśna 2,47-113 Fosowskie, Tel. 605 577 000

Głosujemy do 31 stycznia 2013 roku - urna w siedzibie Starostwa

http://www.powiatstrzelecki.p
http://www.powiatstrzelecki.pl
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KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

KAMIENIARSTWO
OPIS PRODUKTU:

Piaskowiec to średnioziarnista, zwięzła skała 
Kidowa powstała w wyniku scementowania 
saren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów 
mych skał i minerałów. Piaskowiec jest jed
yni z naturalnych materiałów budowlanych, 

lego walory estetyczne i bogata gama kolorów 
pozwala na zrealizowanie wielu przedsięwzięć 
Wowlanych. Materiał ten świetnie się sprawdza, 
aojedyne pokrycie powierzchni, jak również w 
połączeniu z popularnymi współcześnie elemen- 
■i szklanymi, metalowymi czy drewnianymi, 
astosowanie piaskowca to m.in.: kominki, ogro- 
Izenia, okładziny elewacyjne, schody, parapety, 
osadzki. Kamień wydobywany jest ręcznie.

REKREACJA KONNA 
I HIPOTERAPIA

OPIS PRODUKTU:

Oferowana usługa, ze względu na wieloprofilo- 
wość ośrodka jest w stanie zaspokoić potrzeby 
klientów od 1 do 99 roku życia. Początkujący 
jeźdźcy niezależnie od wieku korzystająz indy
widualnych lekcji jazdy konnej prowadzonych 
z asekuracją. Osobom, które już pewnie czują 
się w siodle, proponowane sąjazdy w zastępie, 
przejażdżki w terenie oraz nauka skoków przez 
przeszkody. Zajęcia z hipoterapii prowadzone 
są zawsze indywidualnie pod czujnym okiem 
instruktora z pomocą asystentów.

KAMIENIARSTWO - Andrzej Gołąbek
uL Powstańców Śląskich 2. Centawa, 47-134 Błotnica Strzelecka, Teł. 506 965 278

Ośrodek Rehabilitacji i Rekreacji - Katarzyna Rachwalska
ul. Toszecka 27, Błotnica Strzelecka, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 697 480 858

SPŁYWY 
KAJAKOWE

OPIS PRODUKTU:

ddawna wiadomo, iż bliski kontakt z przyrodą 
jsskonale regeneruje siły człowieka. Nasza firma 
lytazystując walory przyrodnicze Małej Panwi 
■piękno lasów, które otaczająrzekę stworzyła no- 
oatorski produkt turystyczny. Umiejętne dopaso
wanie tras do możliwości naszych gości sprawiło, 
t możemy zaspokoić potrzeby różnych grup 
tentów. Na łagodnych odcinkach organizujemy 
pływy szkolne i dla rodzin z dziećmi. Młodym i 
ilnym ludziom proponujemy trasy trudniejsze. 

Ważną i nieodzowną częścią całej imprezy jest
wspólne ognisko,z przysmakami przygotowanymi w gospodarstwie DZIKA CHATA.

SZIEŁKOWANIĘ STALI NIERDZEWNEJ, 
KWASOODPORNE JI ALUMINIUM

OPIS PRODUKTU:

Kabina do szkiełkowania umożliwia obrabianie 
elementów zarówno o małych jak i o dużych 
gabarytach. Szkiełkowanie jest procesem tech
nologicznym polegającym na oczyszczeniu z 
zabrudzeń, nalotów oraz utlenionych warstw na 
powierzchni obrabianego przedmiotu. Wszystkie 
elementy obrabiane są na sucho i w kabinie. 
Szkiełkowanie może być stosowane do obróbki 
wyrobów precyzyjnych, cienkich i kruchych, 
pozwala na uzyskanie naturalnej, lśniącej barwy

NATURA I DOM - Grzegorz Hajduk
ul. Krzywa 7, Staniszcze Małe, 47 - 113 Kolonowskie, Tel. 77 46 11 802, 502 300 790

metalu. Nie ma ryzyka, że podczas pracy obra
biane elementy ulegną zniszczeniu. Szkiełkowanie przywróci idealny wygląd nawet najbardziej zniszczonym
produktom.

AR - MASZ - Arkadiusz Kinder
uL 1 Maja 61.47 -100 Strzelce Opolskie, Tel. 662 285 771

KRAWIECTWO

OPIS PRODUKTU:

Pracownia oferuje usługi krawieckie wykonywane na tka
ninie i dzianinie, naprawę odzieży, wszywania zamków, 
skracanie, zwężanie i poszerzanie, szycie miarowe odzieży 
damskiej, szycie zasłon i firan, pościeli, obrusów oraz inne 
usługi krawieckie.

Pracownia Krawiecka 
Katarzyna Muc 
ul. Kościuszki 14 

47-110 Kolonowskie
Tel. 517 531 212, 77 461 10 63

SZKOLENIE KANDYDATÓW 
NA KIEROWCÓW

OPIS PRODUKTU:

Firma Usługi szkoleniowe WIRAŻ świadczy 
usługi w zakresie szkolenia kandydatów na 
kierowców kategorii Al,A,B,C,C+E.Ponadto w 
ofercie znajdująsię również szkolenia kierowców 
zawodowo wykonujących transport drogowy 
(kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe, 
kurs obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych 
- HDS, kursy ADR) oraz kurs wózków jez
dniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej. 
Dzięki wykorzystywaniu w szkoleniach najno
wocześniejszych technik (system SPS), usługi
świadczone są na najwyższym poziomie, czego 
dowodem jest uzyskanie Akredytacji Opolskiego Kuratora Oświaty.

Usługi Szkoleniowe WIRAŻ - Marcin Bartodziej 
uL Powstańców Śl. 23,47-150 Leśnica, Tel. 501 087 535

KOMPLEKSOWE WYKONANIE DACHU 
WRAZ Z MONTAŻEM 

SYSTEMÓW SOLARNYCH

OPIS PRODUKTU:

Pełna obsługa klienta związana z wykonaniem 
nowego dachu lub remontem starego dachu 
wraz z dostarczeniem materiału z własnej, nowo 
wybudowanej hurtowni. Ponadto doradztwo i 
obsługa w zakresie dofinansowań do zestawów 
solamych wraz z ich montażem oraz serwisem 
posprzedażowym.

USŁUGI
TRANSPORTOWO - 

PRZEWOZOWE
OPIS PRODUKTU:

Firma transportowo - przewozowa świadczy 
usługi przewoźnicze na terenie kraju i za gra
nicą. Oferty kierowane są zarówno do firm, 
grup zorganizowanych i osób indywidualnych: 
regionalne i międzynarodowe przewozy autoka
rowe, wycieczki szkolne i turystyczne, wyjazdy 
na imprezy sportowe oraz wynajem autokaru na 
imprezy okolicznościowe (wesela, pogrzeby).

ZIMMERMANN POKRYCIA DACHOWE s.c. - J. Dymek, B. Biemer 
ul. E . Strzeleckiego 4d, 47-133 Jemielnica, Tel. 77 463 25 02

Usługi Transportowo - Przewozowe - Adrian Smykała
ul. Leśna 2, Staniszcze Wielkie, 47-113 Kolonowskie 3, Tel. 695 756 231
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jednostek organizacyjnych (budżetowych) 
powiatu strzeleckiego, a taką nie jest 
Zgromadzenie w Zawadzkiem. Niemniej 
starosta zasygnalizował problem i trzeba 
się mu przyjrzeć. W tym roku DPS otrzy
mał wsparcie ze środków budżetu powiatu 
na modernizację oczyszczalni ścieków. Nie 
wykorzystał ich i oddal. W tegorocznym 
budżecie znowu jest 50 tys. zł na ten cel. To 
jest tylko przykład pewnej wydolności. Je
śli Bracia dobrze się przygotują, to Powiat 
z pewnością będzie partnerem, bo też mu 
zależy, by majątek powiatu był właściwie 
utrzymany.

Radny Stefan Szłapa: - Na wniosek 
Braci została wykonana ekspertyza, ponie
waż w zameczku nie są wydzielone klatki 
schodowe, jest to budynek średnio wyso
ki. Wobec tego w zamian za to oni sami 
poprosili o odstępstwo, czyli wykonanie 
instalacji sygnalizacji. W ten sposób na 
pewno zaoszczędzili spore pieniądze. Nie 
było tego wymogu, on się pojawił w mo
mencie, gdy poprosili o zamianę. Poza tym 
jest to powiązane z faktem, że w zameczku 
przebywają ludzie. Kara to ostateczność. 
Nie pamiętam, aby w ostatnich latach jakaś 
decyzja zakończyła się postępowaniem 
egzekucyjnym. Jest jeszcze wiele innych 
możliwości poproszenia o prolongatę, o 
odstępstwo. Praktycznie wszyscy kierow
nicy jednostek współpracują ze Strażą i 
adwokata w zasadzie nikt nie potrzebuje. 
Zawsze w ramach współpracy znajdzie się 
rozwiązanie w zakresie obowiązującego 
prawa.

Radny Zygmunt Kmiotek: - Bardzo 
proszę, żeby nie zaskakiwać mnie - radne
go - na sali obrad wnioskami ze wszech 
miar chwalebnymi, ale czy nie można było 
wcześniej rozmawiać o tym, chociażby na 
Komisji Gospodarczej, do której należymy 
obaj? Jak mam się w tej chwili zachować, 
skoro rozum i serce dyktują mi inne roz
wiązania? Czy mam głosować za pana 
wnioskiem, tak jak mi dyktuje serce, czy 
jak rozum - głosować przeciw?

Radny Janusz Żyłka: - Chciałbym 
zwrócić panom uwagę, że radny ma moż
liwość wypowiadania się i na komisjach 
i na posiedzeniu Rady. Proszę więc, aby 
radnego nie stawiać w dyskomfortowej 
sytuacji.

Myślę, że mój klubowy kolega wy
stąpił z tym wnioskiem po analizie. Tak 
się składa, że ten problem był stawiany na 
Komisji Edukacji, a ponieważ nie został 
przegłosowany, radny Kubal składa go 
na posiedzeniu Rady, przed przyjęciem 
budżetu. Taka potrzeba jest i wynika nie 
z tego, że Radzie się o tym przypomniało, 
ale radny Kubal uczestniczy w rozmowach 
z Braćmi i radnymi gminy Zawadzkie,- 
z którymi koreluje swoje działania. Na 
podstawie oceny sytuacji radni gminy Za
wadzkie oraz radny powiatu wypracowali 
kilkadziesiąt tysięcy złotych, które gmina 
Zawadzkie proponuje wyłożyć jako ok. 
50% kwoty umożliwiającej realizację 
zadania w niezbędnym i najmniejszym 
zakresie. Z całym szacunkiem do pana 
Starosty - jeśli po raz kolejny słyszę o czę
ściowym zadaniu, na które jest już decyzja 
i słyszę odpowiedź, że cały projekt kosztu
je określoną kwotę. Ale my nie mówimy o 
całym projekcie. Kiedy ja mówię o drodze, 
której 100 m wymaga połatania dziur, to 
słyszę, że koszt całości to 5 min zł. Gdy po 
raz kolejny mówię na bazie tego budżetu - 
który jest oszczędny, ale stagnacyjny - że 
stajemy się wykonawcami i zastanawiamy 
się po co tu siedzimy, skoro jest to tylko 
administrowanie. Zawsze zwracam się do 
państwa: róbcie tylko to, co jest możliwe, 
róbcie to, aby mieszkańcy mogli przejść 
do domu nie po dziurze, róbcie to, by 
za chwilę Bracia, którzy borykają się z 
wieloma problemami, mogli zrobić tylko 
jedną cząstkę pozwalającą na uniknięcie 
kary i róbcie to, aby was nikt nie posądził 
o niegospodarność. Pytam: gdyby gmina 
Zawadzkie dała na chodnik - dalibyśmy? 
Dalibyśmy. Dlaczego nie dajemy tam? 
Chcemy rozwiązania tego tematu, który 
zarazem będzie motywacyjny do tego, by 
Bracia mogli pozyskiwać u Ministra Kul
tury, itd. Pan Starosta wymieniał wszystkie 
instytucje oprócz Starostwa, które jest 

właścicielem budynku. I o to chodzi rad
nemu. Wspominałem o karach, bo decyzja 
jest decyzją. Kiedyś bolałem nad tym, że 
decyzje w państwie nie są wykonywane. 
Gdyby były wykonywane zgodnie z tym co 
jest napisane, to w tym państwie żyłoby się 
trochę inaczej. Podsumowując-chciałbym 
zwrócić Przewodniczącemu uwagę, że był 
to wniosek, który musi być poddany pod 
głosowanie.
Wicestarosta Gaida: - Radny Kmiotek 
słusznie zauważył jedną rzecz. Rada przy
jęła uchwałę proceduralną, która określa 
określone terminy składania propozycji: 
co i za ile. Propozycja radnego Kubala 
mogła być zgłoszona do 15 października 
jako wniosek na etapie budowania pro
jektu budżetu. Chcę zwrócić jeszcze raz 
uwagę: jednostka organizacyjna a osoba 
kościelna posiadająca osobowość prawną 
prowadząca działalność na majątku Powia
tu, nie płacąca czynszu na rzecz Powiatu 
Strzeleckiego, to odrębna problematyka. 
Pozostaje kwestia chociażby DPS-u w 
Szymiszowie. Na Komisji Edukacji rad
ny Kubal poruszył problem, ale nie był 
postawiony jako wniosek formalny, który 
Komisja mogłaby ująć w swoim wniosku, 
bo Komisja złożyła wniosek na 100 tys. zł 
na granty edukacyjne i ten wniosek został 
przyjęty przez Zarząd na etapie procedury 
składania wniosków do projektu budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Henryk Bartoszek: - Czy radny 

Kubal podtrzymuje złożony wniosek?
Radny Kazimierz Kubal: - Tak.
H. Bartoszek- Wyjaśnienia wymaga, 

czy wskazane źródło pokrycia - nadwyżka 
'budżetowa-jest właściwym. Poczekamy 
na wyniki analizy pani Skarbnik, która w 
trakcie sesji przedstawi wyjaśnienie. Jest 
to niezbędne przed poddaniem wniosku 
pod głosowanie. Wrócimy do tej sprawy 
za chwilę.
Radny N. Lysek: - Chciałbym ustosunko
wać się do budżetu, jego konstrukcji oraz 
wniosków złożonych zgodnie z procedurą. 
Stwierdzam to, co powiedzieli moi przed
mówcy: jest to budżet stagnacj i. To budżet 
administrowania, a nie rozwoju. Nie ma 
w nim cienia dynamizmu. Rozumiem, 
że jest sytuacja kryzysowa, ale po to tu 
jesteśmy, żeby spróbować dynamizować 
pęwne zjawiska. Budżet ten jest wyższy od 
budżetu 2011 r. o 356 tys. zł, ale wydatki 
są wyższe o 3,5 min zl. Rozumiem, że tak 
konstruowano budżet, żeby można było 
spłacić zaciągnięte kredyty. Okazuje się, 
że po tych manewrach budżetowych dług 
powiatu wyniesie 8.313.000 zł co daje nam 
tylko 12.01% zadłużenia, podczas gdy 
ustawa pozwala na zadłużenie do 60%. 
Poznań, Wrocław, Kraków mają zadłuże
nie na takim właśnie poziomie, a mimo to 
prężnie się rozwijają. Dlaczego jesteśmy 
tacy ostrożni? Odnośnie mojego wniosku 
złożonego na Komisji Gospodarczej dot. 
monitoringu rzeki Sucha. Wg Zarządu 
odpowiedzialność za zabezpieczenie szkód 
w środowisku i naprawę szkód ponosi Re
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Opolu. Zwróćcie się do tej instytucji, albo 
i innych. Dajmy iskierkę nadziei, że ktoś 
w tym powiecie panuje nad tym, by nas 
nie truć. Nie ma świadomości społecznej 
nt. tego, jakie jest zagrożenie środowiska. 
Ja też w pewnym okresie swojego życia 
przyczyniałem się do zagrożeń środowiska, 
w tym mieście też. Jako dyrektor instytutu 
naukowego w tej chwili to rozumiem. Dla
tego też uważam, że powinniśmy podjąć 
działania, by sygnalizować, by wystraszyć 
truciciela, że ktoś nad nim panuje i zdecy
dować się na ten monitoring. Dlatego skła
dam formalny wniosek, by przeznaczyć 30 
tys. zł na monitorowanie Kronospanu, by 
nas nie truł. Jako źródło pokrycia również 
wskazuję nadwyżkę budżetową jeśli to jest 
możliwe z formalnego punktu.

Natomiast w kwestii drugiego wnio
sku się nie wypowiadam i rozumiem 
sytuację. Koledze Kmiotkowi chciałbym 
powiedzieć, że nie ma powodów, aby 
przypochlebiał się Staroście.

Starosta Swaczyna: - Przed godziną 
autor aktualizacj i programu ochrony środo
wiska dokładnie wytłumaczył kto za co jest 
odpowiedzialny i trzymajmy się faktów, bo

Sesja Rady Powiatu
to jest najważniejsze. Powinniśmy rozma
wiać na argumenty, a tymi argumentami 
jest prawo polskie. Cała Europa oszczędza, 
nasze państwo też. Wszystko wynika z 
braku pieniędzy. Oczywiście możemy się 
bardziej zadłużyć do 60%, tylko proszę 
mi powiedzieć: jak to spłacić? To jest 
wszystko kwestią wydajności finansowej 
danej jednostki. Który bank dałby nam 
dzisiaj duży kredyt? Niektórzy z państwa 
reprezentujecie Platformę Obywatelską, 
ja też jestem jej sympatykiem, ale nie 
można powiedzieć, że wszystko w tym 
kraju jest ponad stan. Już przed 1989 r. 
żyliśmy ponad stan. W prasie można było 
ostatnio przeczytać ile inne samorządy 
w powiecie opolskim przeznaczyły na 
drogi powiatowe: Tarnów - 500 tys. zł, 
Komprachcice - 400 tys. zł. U nas gmina 
Leśnica dała 500 tys. zł. Inne gminy nic 
nie dały, bo też cierpią na brak pieniędzy. 
Za chwilę pan wicestarosta powie jakie 
środki pozyskaliśmy w okresie 2007- 
2013, ale musieliśmy zaciągnąć kredyty. 
Powiat Strzelecki pozyskał naprawdę dużo 
pieniędzy, ale i tak temat dróg jest nieroz
wiązywalny w Polsce. I taki pozostanie 
nadal. Temat dróg przewija się prawie na 
każdym spotkaniu, w którym uczestniczę. 
W perspektywie latnie będzie inaczej. 
Powinniśmy się przygotowywać do po
zyskania pieniędzy w kolejnym rozdaniu, 
ale nas na to nie stać. Mówimy dzisiaj o 
Zawadzkiem, drodze do Otmic, drodze 
między Centawą a Jemielnicą rozsypują
cej się drodze między Leśnicą a Raszową 
Sieroniowicami a Nogowczycami. Nie 
wiem, z jakich środków w 2013 r. mamy 
finansować te zadania. Ale pamiętajmy, że 
w budżecie wiele zależy od tego, czy uda 
się sprzedać nieruchomość w Zawadzkiem. 
Nie wiadomo, co z dochodami z tytułu 
udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Budżet jest napięty. Jeśli 
braknie w pewnym okresie pieniędzy, to w 
starostwie mogą być zwolnienia. Art. 243 
jest nieubłagalny dla finansów. Nieprawdą 
jest to co się mówi, że największy udział w 
długu państwa mają samorządy, tak wcale 
nie jest.

Radny N. Lysek: - Rozumiem 
wszystko, bo jestem ekonomistą. Ja nie 
błagam o 30 tys. zł na bankiet, ale na to, 
by zabezpieczyć społeczeństwo powiatu. 
Czy jest to taki wielki problem? Czy te 30 
tys. zł przewróci budżet powiatu?

J. Swaczyna: - Dlaczego mamy 
robić coś za kogoś? Jest jedna rzeczka 
i firma, która coś tam odprowadza. Nie 
wnikam, ale jest kwestia własności gruntu, 
co było przedmiotem umowy. Tam jest 
więcej spraw do wyjaśnienia. Pan z firmy 
Albeko wyjaśnił, że nie jest to zadanie 
Starosty. Dlaczego akurat rzeczka ma 
być monitorowana, a nie np. powietrze w 
Kolonowskiem, Jemielnicy, Leśnicy?

Radny N. Lysek: - To jest lokalne 
zagrożenie.

J. Swaczyna: - Ale kto ma za to 
płacić? Niech każdy płaci za swoje.

Radny K. Kubal: - W swoim wystą
pieniu prosiłem o środki, które by pomogły 
rozpocząć zabezpieczenie tego obiektu. 
Powolne doprowadzenie do normalnego 
stanu, a myślę, że w przyszłości nie będzie 
wymagało tak dużych nakładów. Proszę o 
skromne środki w budżecie, by projekty, 
które majątam swój początek, miały jakiś 
wkład, przy takiej nadwyżce budżetowej. 
Wydaje mi się, że są to środki na bardzo 
ważny cel. Dlaczego tego wcześniej 
nie zgłosiłem? Bo dowiedziałem się od 
radnego gminy Zawadzkie, że oni taki 
projekt współfinansują. Skoro oni mogą 
to dlaczego my nie? Nie wiem, jaki jest 
koszt całkowity.

Skarbnik Powiatu Jolanta Drocho- 
miecka: - Nadwyżka budżetu to nie jest 
nadwyżka pieniędzy, którą Powiat może 
przeznaczyć na każdy cel. W projekcie 
uchwały Zarząd wskazuje, po raz pierwszy 
od kiedy zaciągnął pierwszy kredyt, niero- 
lowanie w dalszej części spłaty kredytu, 
tylko w całości przeznaczenie tej kwoty 
na spłatę już zaciągniętych rat kredytu. 
Definicyjnie jest to różnica między ogółem 
planowanymi dochodami a planowanymi 
wydatkami.

J. Swaczyna - Pamiętacie państwo, że 
w marcu został „obcięty” budżet o 1 min 
zł po przyjęciu ustawy budżetowej 2012 
r. Nie znamy ostatecznych kwot naszego 
budżetu w marcu 2013 r. Dlatego jesteśmy 
ostrożni. W marcu, kwietniu możemy 
ewentualnie się zastanowić nad tym.

Radny H, Bartoszek: - Wiem, że w 
gminie Zawadzkie są tylko dwa obiekty 
zabytkowe: zameczek i kościół w Kielczy. 
Gmina wsparła więc zameczek w ramach 
środków na zabytki. Proszę teraz radnego 
Kubala o doprecyzowanie wniosku.

W. Gaida: - Mówimy tutaj o dotacji 
dla podmiotu objętego ochroną konser
watorską. Na restaurację zabytków w 
budżecie mamy 15 tys. zł. Trzeba myśleć 
o ostatecznym określeniu dochodów. Bez 
wniosku Zgromadzenia Powiat nie może 
przeznaczyć środków na renowację za
bytków. Procedury są otwarte, z tym, że 
na dziś nie wiemy ile i na co. Poza tym 
jak wesprzeć Zgromadzenie, które jest 
jednostką budżetową? Mamy umowę ze 
Zgromadzeniem na prowadzenie zadania 
publicznego. Co do wypowiedzi radnego 
Łyska - to nie jest problem 30 tys. zł, ale 
problem tego, że cały czas pan uważa, 
że Kronospan jest winny, a prokurator, 
WIOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, zarządca zbiornika mówią 
że nie wiedzą kto zatruł. Bez wskazania 
winnego Starosta nie może nic zrobić, ani 
tym bardziej nakazać mu monitoringu. 
Rzeka ta nie mieści się w krajowym sys
temie monitoringu, nie spełnia standardów. 
Oczywiście, Powiat może wszystko badać, 
tylko może jeszcze poczekajmy. Sprawa 
jeszcze nie została umorzona. Poczekajmy 
na formalne rozstrzygnięcia.

Radny J, Żyłka: - Mam przemyślenie 
z wczorajszego posiedzenia Komisji Bu
dżetu, z wypowiedzi jej członków, którzy 
tworzą tzw. koalicję powiatową. Wypo
wiadali się oni w taki sposób: dlaczego 
nie możemy składać żadnych wniosków, 
a jedynym, właściwym i najbardziej 
mającym rację podmiotem jest Zarząd 
Powiatu? Ja zdębiałem, kiedy powiedzieli 
to członkowie koalicji. Zarząd wykonuje 
to, co mu nakazuje Rada. Tu macie odpo
wiedź, dlaczego dopiero przy uchwalaniu 
budżetu padają wnioski. Ponieważ każdy 
wniosek w trakcie 2 lat kadencji składany 
przez tzw. opozycję (łącznie z wnioskami 
nieniosącymi żadnych konsekwencji 
finansowych) był odrzucany. Dlatego 
proszę się nie dziwić, że dziś, kiedy po
winno być miło i świątecznie, składane 
są wnioski - po to, by były słyszalne. Że 
to nie Zarząd zarządza powiatem, a Rada 
Powiatu. Zarząd wykonuje to, co Rada do 
niego przedkłada. Kwota, o którą radni 
występują dziś jest kroplą w stosunku do 
całości. Argument przedstawiony panu 
Łyskowi przez Starostę: niech każdy zaj- 
mie się tym, czym powinien odpowiem 
prosto: dlaczego burmistrzowie dokładają 
do chodników od wielu lat?

W. Gaida: - Chodzi o procedurę, o 
której radny Żyłka wspomniał. Wielokrot
ne głosy radnego Kubala, choćby dotyczą
ce szkoły w Zawadzkiem (bieżnia, Orlik, 
termomodernizacja, granty edukacyjne) 
proceduralnie przechodzące przez Komisję 
Edukacji w poprzednich latach za każdym 
razem były uwzględniane i nigdy nie były 
odrzucane. Powinienem dodać, że wtedy 
pan Kubal był w koalicji. To prawda, wów
czas PO była w koalicji. Teraz zaczynamy 
uprawiać politykę, tylko pytanie: czy o 
to nam chodzi? Nie. Zaproponowałem, 
na wniosek pana Kubala, rozwiązanie, 
biorąc tylko jedną daną pod uwagę: ustawę 
budżetową państwa, która daje odpowiedź 
jakie dochody Powiat będzie miał. Jeśli 
utrzymają się na planowanym poziomie, 
nie ma przeszkód, by znalazły się środki 
na wsparcie Zgromadzenia (np. w zakre
sie instalacji p.poż. czy częściowy wkład 
własny do projektów unijnych). To samo 
rozwiązanie jest w przypadku radnego 
Łyska. Jak najbardziej Zarząd jest w stanie 
wspierać inicjatywy proekologiczne, także 
z pieniędzy na ochronę środowiska, ale 
poczekajmy na ostateczną kwotę docho
dów. Nie dzielny na: my i wy. Panowie 
też rządzicie, podnosicie ręce wg własnego

uznania.
H. Bartoszek: - Proszę o sprecyzo

wanie ostatecznej kwoty wniosku. ;
K, Kubal: - Wnioskuję o zarezerwo

wanie w budżecie powiatu na rok 2013 
kwoty 30 tys. zł na partycypację kosztów 
remontu instalacji p.poż. w obiekcie DPS 
Zawadzkie stanowiącym własność powiatu 
strzeleckiego.

W. Gaida: - To powinien być wniosek 
Zgromadzenia złożony w terminach, które 
zna Brat Dyrektor.

J. Swaczyna: - Pewnie do końca 
kwartału dokumentacja powstanie, bę
dziemy mieli już pewne informacje co do 
budżetu państwa.

W. Gaida: - na dziś ta zmiana budżetu 
z formalnego punktu widzenia nic nie 
zmieni z pozycji braku formalnego wnio
sku, celu i kwoty ze
Jeśli taki wniosek wpłynie, to pochylimy 
się nad nim. Przyznanie dotacji na zabytki 
to kompetencja wyłącznie Rady.

Radny Franciszek Łupak: -Niema 
dokumentacji, nie znamy szczegółów, a
przede wszystkim nie ma wniosku Zgro
madzenia.

Ostatecznie, w drodze głosowania 

większością głosów (za przyjęciem wnio
sku głosowało 5 radnych, 11 głosowało 
przeciw).

J. Swaczyna: - wniosek został 
przegłosowany, ale my się od sprawy nie 
odżegnujemy z tym, że formalnie musą 
być dopełnione wszystkie formalności. 
Wrócimy do tego tematu.

H. Bartoszek: - Pozostał do przegło
sowania drugi wniosek zgłoszony przez 
N. Łyska, a dotyczący zabezpieczenia w 
budżecie kwoty 30 tys. zł na monitoring 
rzeki Sucha. Wniosek został odrzuconyja 
przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 
11 było przeciw i 1 wstrzymał się od gło
su).

J. Swaczyna: - Szanując powag) 
Rady i prawo RP, do momentu rozstrzy 
gnięcia postępowania prokuratorskiegi 
musimy w tej materii zachować bezstron 
ność. Dalsze kroki możemy podjąć dopiet 
po zakończeniu postępowania wyjaśniaj, 
cego.

Ostatecznie budżet powiatu na roi 
2013 został przyjęty 11 głosami za przy) 
wstrzymujących się.

Na zakończenie sesji głos zabrał 
Wicestarosta Waldemar Gaida: chcialbyat 
przedłożyć kilka danych, o których radni 
powinni wiedzieć dla siebie, mieszkańców, 
dzieci. Powiat w latach 2008-2012 wyłożył 
tylko 16% wkładu własnego do projektów 
finansowanych ze środków zewnętrznych 
Pozyskaliśmy za to kwotę 21.131.380 zł 
Dodając inwestycje Szpitala, Powiatowe
go Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz inwestycje zreali
zowane ramach Schetynówek, otrzymamy 
kwotę ponad 30 min zł. Można powiedzieć, 
że nowa perspektywa programowania 
przygotowanie się poprzez budowę no 
wej strategii w oparciu o strategię woje 
wództwa, przygotowanie dokumentacj 
projektowej to nasze wyzwanie. Stagnacji 
w 2013 r. związana jest z przygotowania 
dokumentów projektowych, znalezienie 
partnerów, decydowanie o strategicznych 
kierunkach rozwoju powiatu. Chciałbym 
pry tej okazji wyrazić słowa uznani: 
pod adresem pani dyrektor za sukces i 
pozyskaniu znacznych środków dla szpi
tala w ramach Programu Operacyjnej 
Infrastruktura i Środowisko. To pokazuje 
że bardziej ryzykownie powinniśmy pod 
chodzić do dużych, wielomilionowycl 
programów. Pod koniec roku jest się 
czego cieszyć, jest co świętować, bo ti 
wspólnym wysiłkiem, wspólną pracą 
zaangażowaniem i wspólnym decydowa 
niem sukces powiatu jest widoczny, ł 
stosunku do wszystkich samorządów» 
województwie Powiat Strzelecki łącznii 
z nyskim ma najwięcej skutecznych pro 
jektów. Jeśli dopisze nam zdrowie, to roi 
2013 wykorzystamy należycie.

N. Lysek - należy się uznanie z: 
skuteczność w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych .
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

Z REGIONALNO PROGRAMU OPERACYJNEGO WO
JEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (RPO WO)

W ramach działania:

2.2 RPO WO 2007-2013
Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 
2007-2013. Wnioski można składać od 2 stycznia do 4 lutego 2013 r.

w:
Punkcie Przyjmowania Wniosków

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
(PO KL)

W ramach działań:

2.1.1 POKL
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.1.1 
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach PO KL 

(“Zielone światło!” - wsparcie rozwiązań proekologicznych). 
Wnioski można składać od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

2.1.2 PO KL
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków 

w ramach Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności PO KL. 
Wnioski można składać od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

5.4.2 PO KL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) 

ogłasza nabór wniosków w ramach 
Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego PO KL. 

Wnioski można składaćdo 28 lutego 2013 r.
5.5.2 PO KL

MPiPS ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.5.2 
Wzmocnienieuczestników dialogu społecznego PO KL. 

Wnioski można składać od dnia 28 grudnia 
2012 r. do wyczerpania alokacji, 

przy czym MPiPS poinformuje z wyprzedzeniem 
co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl 

o planowanej dacie zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem.
9.6.3 PO KL

WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 
Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierun

ków i formypodnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projek- 
tykonkursowe PO KL.

Wnioski można składać od 31 grudnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

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
Tel. wew.: 727, 728, 730,731, 732,733, 734,735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,744, 
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756,757, 
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Agencja Rynku Rolnego od 2007 roku udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W roku 2013 
producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie takiej dopłaty. Pomoc ta ma charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty jest 
od 15 stycznia do 25 czerwca br. W tym okresie producenci rolni mogą ubiegać się o 
przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego zbóż ozimych, 
zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.

Stawki dopłat do ł ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym są następujące:

100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
160 zł w przypadku roślin strączkowych
500 zł w przypadku ziemniaków
Przypominamy również, że łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może 

przekroczyć 7,500 Euro w okresie 3 lat podatkowych.
W województwie opolskim w ramach tego programu wypłacono łącznie około 30 

min zł, w tym w poszczególnych latach dopłata wyniosła: w 2007 roku - 760 tys., w 2008 
roku - 4.98 min, w 2009 roku - 4,42 min, w 2010 roku - 5,26 min, w 2011 roku - 6,62 min 
a w 2012 roku 7,15 min. Na terenie Opolszczyzny obecnie korzysta “z tego mechanizmu 
ok. 3,6 tys. beneficjentów a po względem liczby wydanych decyzji zajmujemy 6 miejsce 
w kraju.

Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępne są na stronie interne
towej ARR www.arr.gov.pl.

Konkurs „Boże Narodzenie 
w naszych domach”

14 grudnia 2012 roku w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich odbył się Konkurs 
“Boże Narodzenie w naszych domach”. 
Miał on na cęlu ukazanie pięknej obrzę
dowości związanej ze Świętami Bożego 
Narodzenia obchodzonymi na Śląsku i w 
innych regionach naszego kraju. Zwyczaje 
i obrzędy tych świąt w naszych domach 
są tak ciekawe i bogate, że zasługują na 
ich poznanie i kultywowanie, więc nasza 
młodzież powinna być tego świadoma. 
W trakcie zajęć bibliotecznych na temat 
obrzędów bożonarodzeniowych uczniowie 
mieli sposobność pokazać, że mająogrom- 
ną wiedzę na temat tych świąt. W trakcie 
zajęć poświęconych tradycjom i obrzędom 
Bożego Narodzenia omówiliśmy dawne 
i współczesne tradycje oraz zwyczaje 
związane z obchodzeniem tych ważnych 
świąt kościelnych. Skupiliśmy się również 
na znaczeniu symboli Bożego Narodzenia. 
Uczniowie po zajęciach wiedzieli skąd 
się wzięły świąteczne zwyczaje; znali 
symbolikę: wigilii, opłatka, sianka pod 
obrusem, choinki, pustego miejsca przy 
stole, pasterki, Gwiazdy Betlejemskiej. 
Dowiedzieliśmy się także, że właśnie 
na Śląsku Opolskim okres kolędowania 
rozpoczynał się najwcześniej, bo w drugi 
dzień Bożego Narodzenia, choć gdzie
niegdzie już w wieczór wigilijny i to nas 
również wyróżnia na tle innych regionów 
naszego kraju. Młodzież chętnie podzieliła 
się informacjami na temat potraw spo
żywanych podczas wigilijnej wieczerzy 
- poznaliśmy potrawy pojawiające się na 
stołach w śląskich i polskich rodzinach.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782,785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Takie spotkania oprócz wiedzy, wniosły 
także tolerancję dla odmienności tradycji 
i obrzędów w naszych domach.

Młodzież była świetnie przygotowana 
do wzięcia udziału w konkursie. Na temat 
Świąt Bożego Narodzenia powstało wiele 
konkursów, starałyśmy się więc, by ten 
był trochę inny. Pytań (zadań) było 50 - 
dużo, ale to dobrze, bo uczniowie mieli 
ogromną satysfakcję ze swojej wiedzy 
na temat tych najpiękniejszych, polskich 
świąt. Wykazali się dużą znajomością 
regionalnej obrzędowości, a to było tak
że naszym zamysłem - pokazać piękno 
śląskich zwyczajów na tle obyczajowości 
polskiej.

Jednym z zadań było napisanie 
życzeń świątecznych dla swych bliskich 
lub przyjaciela. Ta część uczniowskich 
wypowiedzi dostarczyła nam bardzo wielu 
wzruszeń. Pokazała, że młodzież potrafi 
być niezwykle wrażliwa, pomysłowa. 
Dowiedziałyśmy się, że dla uczniów wciąż 
ważne są takie wartości, jak: rodzina, 
tradycja, przyjaźń.

Zwycięzcami konkursu zostali nastę
pujący uczniowie:
1 miejsce - Kamil Bicz

z klasy III mk/wl
2 miejsce - Mateusz Stasz

z klasy III mk/wl
3 miejsce - Adam Gocman

z klasy III mk/wl
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 

i dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie. Konkurs przygotowa
ły: Alina Obstoj, Agnieszka Kozłowska i 
Anna Dalibóg

Anna Dalibóg

mailto:dps.strzelceopolskie@wp.pl
mailto:dpskadlub2@go2.pl
mailto:dpszawadzkie@poczta.fm
strzelce.pl
mailto:zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
mailto:zsskadlub@wp.pl
mailto:szkolneschronisko@wp.pl
http://www.kapitalludzki.gov.pl
http://www.arr.gov.pl


Jasełka w szkole Ad multos annos!

Jak co roku, w ostatni dzień przed przerwą 
świąteczną, uczniowie Technikum CKZiU wzięli 
udział w Latających Jasełkach, polegających na 
odgrywaniu miniatury bożonarodzeniowej w 
barwnej, szopkowej konwencji.

„Otul się magią świątecznego dnia jak cie
płym szalem. Kolorowymi lampkami na choince 
naciesz oczy, dźwiękami kolęd uraduj uszy, serce 
wypełnij serdecznościami z otrzymanych kart 
świątecznych. Zapomnij o wszystkim, co smuci 
i boli. W ten czarowny, zimowy wieczór wybierz

W tym jedynym dniu w roku można było 
zobaczyć roześmianych kolędników paradują
cych po szkolnych korytarzach i salach lekcyj
nych w asyście żwawo przygrywającego zespołu 
instrumentalnego. Zwyczaj ten, kultywowany 

Wigilia w SOSW

się na wędrówkę z Maryją i Józefem. Zabierz się 
z pasterzami i mędrcami do Dzieciątka. Wędruj 
do Tego, który daje wiarę, że tó, co niemożliwe, 
to, co trudne daje życie. Wędruj do Tego, który 
daje miłość.”

Te słowa to fragment jasełek pt. „Nadziei 

w naszej szkole bodajże od 7 lat, stał się już 
stałym elementem przedświątecznej scenerii. Jest 
sygnałem rozpoczęcia powszechnej wesołości i 
serdeczności, staje się też preludium klasowych 
wigilii w ostatnim dniu nauki w starym roku.

Grupa aktorska tegorocznych jasełek wy
stąpiła w zupełnie odnowionym składzie: 
w roli Śmierci - Wiktoria Goliszewska(III Tot), 
w roli Heroda - Krzysztof Szpejda(III Tmt), 
jako Diabeł - Wojciech Muszala(I Tmtel), w 
roli Aniołka od Dobrej Nowiny - Katarzyna 
Pierzchlewicz(IV Tot), Anioła z Gwiazdą - Mag
dalena Opala(IV Tot), jako Pastuszek - Seweryn 
Grobarek (I Tsek).

Grupa muzyczna zyskała nowego tręba
cza- Mateusza Klimasa (I Tmtel), zaś pozostali 
są dobrze znani szkolnej publiczności, gdyż 
muzykują z nami od kilku lat: Zuzanna Wycisk 
i Natalia Grabelus- gitary (III Thot), Natalia 
Klimas- saksofon (III Thot), Olaf Mikosz- pu- 
zon(III Thot) oraz (szkoda, że już po raz ostatni) 
trębacze- maturzyści - Kamil Głogowski i Łukasz 
Obruśnik (IV Tm).

Nad „szczęśliwą trzynastką” (13 uczniów) 
czuwały polonistki- Danuta Malczyk i Monika 
Wilde- Zdobylak, po raz kolejny zadowolone z 
faktu, że młodzież z różnych klas potrafi świetnie 
ze sobą współpracować i co najważniejsze „ba
wiąc się, uczyć”.

blask”, które przygotowaliśmy na tegoroczne 
Spotkanie Opłatkowe, bo, jak co roku, postanowi
liśmy otulić się magią Świąt Bożego Narodzenia, 
dźwiękami kolęd uradować uszy, napełnić serce 
serdecznościami, zapomnieć o wszystkim, co 
smuci i boli i wraz z pasterzami i mędrcami 
wędrować do Tego, który daje miłość.

21 grudnia wraz z uczniami, nauczycielami, 
wychowawcami, pracownikami administracji 
i obsługi zasiedli przy wigilijnym stole goście. 
Znaleźli się wśród nich rodzice naszych uczniów, 
a także ksiądz proboszcz parafii w Leśnicy, wice- 
starosta powiatu strzeleckiego, burmistrz gminy 
Leśnica, dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji, przedstawiciel Parku Krajobrazowego 
Góra Św. Anny, kierownik Gminnego Zarządu 
Oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych, stra
żacy, emerytowani pracownicy naszego Ośrodka 
oraz sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy za 
wsparcie finansowe i materialne tegorocznego 
spotkania.

Oprócz wspomnianych wyżej jasełek, było 
wspólne śpiewane kolęd, poświęcenie opłatków, 
składanie sobie życzeń oraz degustacja wigilij
nych potraw, wśród których nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej zupy grzybowej i makówek.

Wiemy, że chwile przeżyte wspólnie przy 
świątecznym stole są bardzo potrzebne naszym 
wychowankom, szczególnie tym, którzy w swo
ich rodzinnych domach nie zastaną prawdziwej 
świątecznej atmosfery. Dlatego co roku staramy 
się stworzyć w naszym Ośrodku namiastkę świąt 
Bożego Narodzenia.

Danuta Kolender

Niech żyjąnam wszyscy Jubilaci! A właściwie - Jubilatki. Jako pierwszym w nowym 
-2013 - roku składamy najgorętsze życzenia dwóm mieszkankom naszego powiatu: 
okazji tak dostojnych urodzin.

Pani Agnieszka Miller, mieszkająca w Osieku 95 lat skończyła 5 stycznia 2013, t 
dzień później, 6 stycznia, jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Jadwiga Rusz, mieszkania 
Poręby.

Obu Jubilatkom serdecznie gratulujemy i przyłączamy się do tych, którzy z okazji 
urodzin przychodzili z powinszowaniami, dołączając swoje najlepsze życzenia. W dniu 
tak wyjątkowym dla naszych Szanownych Jubilatek nie mogło zabraknąć prezentów, 
kwiatów i listów gratulacyjnych od władz gminy i powiatu, a przede wszystkim ciepłych 
życzeń: wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym zdrowiu, dni pełnych 
słońca i szczęścia, w gronie najbliższych!

6 stycznia 2013 jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Jadwiga Rusz

W połowie grudnia w Zespole Szkół Ponad- 
gimnazjalnych w Zawadzkiem odbył się szkolny 
konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckoję
zycznych. Inicjatorami byli nauczyciele języków 
obcych, którzy chcieli w ten sposób zachęcić 
uczniów do zainteresowania się kulturą i życiem 
mieszkańców państw Unii Europejskiej. Do kon
kursu stanęli uczniowie różnych klas i profili. Ich 
zadaniem było wypełnienie testu zawierającego 
pytania z takich dziedzin jak polityka, historia, 
kultura, tradycje i obyczaje itd.

Wyniki testu, ogłoszone tuż przed świę
tami, wyłoniły zwycięzców w kategoriach 
kraje anglojęzyczne i kraje niemieckojęzyczne. 
Najlepsi okazali się: Monika Wąsik -1 miejsce, 
Denis Halupczok - II miejsce i Jakub Wolny - III 
miejsce. To oni wykazali się dużą znajomością 
rzeczywistości krajów anglojęzycznych. Wśród 
najlepszych „germanistów” znaleźli się Michał 
Niemiec -1 miejsce, Dagmara Żyłka - II miejsce, 
Mateusz Krawiec - III miejsce.

Uczniowie otrzymali też ciekawe nagrody 
rzeczowe ufundowane przez wydawnictwa 
Oxford, Macmillan, Nowa Era i LektorKlett oraz 
okolicznościowe dyplomy. Konkurs, który odbył

Pod
Przed świętami Bożego Narodzenia mło

dzież klas gastronomicznych Centrum Kształce
nia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich tradycyjnie brała udział w konkursie. 
W tym roku przebiegał on pod hasłem „ Pierni
kowy Podwieczorek”. Zadaniem uczniów było 
sporządzenie deseru z zastosowaniem pierników 
oraz jego prezentacja na świątecznym stole.

Uczniowie wykazali się niezwykłą pomy
słowością wykonując pyszne desery na przykład: 
piernikowa szarlotka, sernik na pierniku czy „* 
piernikowa kawa”, które można było podziwiać 
na zaskakująco pięknie udekorowanych stołach. 
W konkursie brało udział ponad dwadzieścia 
dwuosobowych zespołów. Szczególną aktywność

Znają kraje UE

się po raz pierwszy i cieszył się dużym zainte
resowaniem wśród młodzieży prawdopodobnie 
na stałe wpisze się w harmonogram wydarzeń 
szkolnych. „To bardzo ciekawa i pożyteczna 

znakiem piernika
wykazali uczniowie klas pierwszych za co należą 
się im specjalne słowa uznania i podziękowania. 
Jednak nie do pokonania okazała się w tym roku 
klasa druga.
Miejsce pierwsze zdobyły Magdalena Mnich i 
Angelika Woźnica z klasy II Tg, miejsce drugie 
Aneta Koźlik i Sabina Jureczko z klasy II Tg, a 
miejsce trzecie Nikola Polaczek i Sabina Guzdek 
również z klasy II Tg. Otrzymały one nagrody 
i pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy 
konkursu słodki upominek.
Udział w tym i podobnych konkursach bardzo 
rozwija kreatywność uczniów, cechę tak ważną 
w ich przyszłym życiu zawodowym.

Krystian Grondes 

inicjatywa” - tak o konkursie wyraził się dyrektor 
ZSP Ryszard Pagacz wręczając nagrody zwycięz
com. A nam pozostaje tylko dołączyć gratulacje 
dla uczestników, a więc gratulujemy!!!

Dorota Nemś

XVI Memoriał
im Wiesława Szczerbakowicza

W sobotę, 15 XII br. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
było organizatorem XVI Memoriału im Wiesława Szczerbakowicza w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
drużyn amatorskich.

Turniej zorganizowany został na sali gimnastycznej naszej szkoły, czyli w miejscu gdzie kiedyś 
Wiesław Szczerbakowicz pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego.

W kameralnych zawodach udział wzięło pięć amatorskich drużyn ze Strzelec Opolskich: Zakłady 
Karne nr 1, drużyna Nauczycieli, team WEDAN, zespół AGROSERWIS oraz reprezentacja uczniów 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego . Poziom turnieju był bardzo wyrównany i stal 
na wysokim poziomie umiejętności siatkarskich uczestniczącej w nim młodzieży jak i grających 
zawodników.
Klasyfikacja końcowa :
I miejsce - Zakłady Karne nr 1 Strzelce Opolskie
II miejsce — Agroserwis
III miejsce - Wedan - Strzelce Opolskie
IV miejsce - drużyna uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Strzelce 
Op.
V miejsce - drużyna Nauczycieli

Organizatorami turnieju byli: Roman Hołobut oraz Ryszard Jasiński 
Organizatorzy XVI Memoriału im Wiesława Szczerbakowicza pragną gorąco podziękować osobom, 
instytucjom oraz firmom za pomoc w organizacji turnieju -

Dyrekcji i Radzie Rodziców CKZiU - Strzelce Opolskie; Zakładom Karnym Nrl ze Strzelec 
Opolskich; strzeleckim firmom - „Piekarnia Osiedlowa’”-Rafał Domeredzki oraz naszym uczniom.


