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Jedna szkoła - jedna płeć?
Po rzuconym naprędce haśle o koniczności zlikwidowania gim

nazjów - resort oświaty zdaje się z tego wycofywać. Ale już pojawiły 
się inne: zastapienie klas koedukacyjnych klasami żeńskimi i męski
mi, tworzenie specjalnych ośrodków dla tzw. trudnej młodzieży.

Jak postrzega się te projekty z perspektywy powiatu, jako organu 
prowadzącego dla szkół? - pytam wicestarostę Waldemara Gaidę.

- O czym mówimy, gdy i mini
ster i wiceminister oświaty swoje 
dzieci posłali do szkół prywatnych?! 
- zaczyna z oburzeniem. I dodaje, 
że gdy u nas wprowadzano gimna
zja, we Francji na przykład z nich 
się wycofywano jako zupełnie nie
trafionego etapu edukacji. Ale sko

Zima zaskoczyła „Nie pytaj, co Twój kraj zrobił dla Ciebie, 
lecz co Ty zrobiłeś dla swego kraju” 

(John F. Kennedy) 

Drodzy Mieszkańcy 
Powiatu Strzeleckiego!

W nocy z 1 na 2 listopada spadł śnieg. To zaskoczyło i kierowców i drogo
wców. Z tych pierwszych nie wszyscy dostosowali sie do zmienionych warun
ków jazdy, czego efektem była m.in. wywrotka tira z zaprawą klejową ok. 3.40 
miedzy Wierchlesiem a Piotrówką. Nikt nie odniósł obrażeń, ale przez kilka 
godzin droga była nieprzejezdna. Podobnie jak nitka A4 pod Górą Sw. Anny 
w kierunku Wrocławia - dla tirów, bo osobowe dawały sobie radę.

W złotej setce
Po rocznej nieobecności w rankingu 100 najlepszych szpitali 

„Rzeczpospolitej” znów znalazł się strzelecki szpital - na 98 miej
scu. W tym roku „wyceniono” go na 656,33 punktów (w roku ubie
głym uzyskał 598,51 pkt, ale to nie wystarczyło do usytuowania się w 
pierwszej setce). Wśród najlepszych w województwie opolskim nato
miast uplasował się na miejscu 4.

ro ten krok został w naszym kraju 
zrobiony, skoro samorządy poniosły 
koszty z wybudowaniem całej sie
ci gimnazjów, skoro wprowadzono 
trójstopniowy system edukacyjny 
i do niego dostosowano egzaminy 
zewnętrzne - tak łatwo nie da się 
dziś z tego wycofać jednym mini
sterialnym rozporządzeniem. Na
leży raczej zastanowić się, co i jak 
poprawić.

- Zacząć należałoby od silnej 
współpracy rodziców ze szkołą 
już na etapie edukacji podstawowej. 
Jeśli ze szkół podstawowych ucznio
wie wyjdą już ukształtowani, w gim
nazjach nie powinno być większych 
problemów. Inaczej powinien być 
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Partner z Soest
- na dobre i na złe 

Z perspektywy powiatu strzeleckiego

Na początku, gdy 23 paździer
nika 2001 roku podpisywaliśmy 
umowę partnerską z powiatem So- 
est przyświecało nam motto Pla
tona „Najważniejszy w każdym 
działaniu jest początek”, ale teraz, 
z perspektywy czasu, kiedy 5 lat 
jest już za nami, ważne staje się po
wiedzenie, że o każdy postawiony 
most trzeba dbać i wciąż wzmacniać 
jego przęsła.

Nie bez kozery zwróciliśmy 
się w kierunku Północnej Nadrenii

Już za kilka dni udamy się do urn, 
żeby wybrać lokalne władze samo
rządowe: burmistrza, wójta i radnych 
różnych szczebli. To najważniejsze 
głosowanie: przecież wybieramy 
tych, którzy będą rządzić w swoich 
małych ojczyznach, tj. w gminach 
i w powiecie.

Jako starosta bardzo wnikliwie 
przyglądam się kampanii wyborczej 
prowadzonej na naszym terenie. 
Wszyscy wiemy, że ostatnie zmiany, 
które zostały wprowadzone do ordy
nacji wyborczej grzebią ideę samo
rządności i obrzydliwie ją rujnują. 
Uważam, że w samorządzie powinni 
się znaleźć ludzie kompetentni wol
ni od partyjnych nacisków. Otóż nic 
z tych rzeczy. Dzięki zblokowaniu 
list do rad gminy i rady powia
tu mogą się dostać ludzie, którzy 
nie mają poparcia swoich wybor
ców. To na nic, że Kowalski zagło
suje na Nowaka w dobrej wierze, 
bo uważa, że jest dobrym kandyda
tem; ale w Radzie znajdzie się Pan 
Iksiński z silniejszego ugrupowania, 
bo Pan Nowak nie przekroczył progu 
wyborczego! Dlaczego ugrupowa
nia blokujące listy nie mają odwa
gi powiedzieć tego głośno? Byłoby 

- Westfalii i samego powiatu Soest 
w celu poszukiwania niemieckiego 
partnera. Nałożyło się na to kilka 
znaczących argumentów. Przede 
wszystkim fakt, że nieformalna 
współpraca z powiatem Soest ma dłu
gie korzenie, datowane na 1957 rok, 
a duża liczba mieszkańców zamiesz
kująca niegdyś powiat strzelecki 
obecnie zamieszkuje powiat Soest. 
A jeśli chodzi o pobudki praktycz
ne, to na pozór większy terytorialnie 
i liczniej zaludniony powiat Soest, 
jest bardzo podobny do naszego, 
dominującym obrazem są lasy, 
pola, uprawy, stawy, stąd i podstawa 
do podobnie ukierunkowanych dzia
łań w różnych dziedzinach.

W czasie tych pięciu lat partner
stwa wiele się wydarzyło na licznych 
płaszczyznach. To dobrze świad
czy o naszej współpracy, o której 
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to uczciwe wobec wyborców. Mnie 
jako samorządowca te bloki i upar
tyjnienie wyborów bardzo bolą.

Uważam, że niektórym kandy
datom w pędzie do władzy zabrakło 
odwagi, żeby wytłumaczyć, dlaczego 
8 lat temu startowali z tego komitetu 
lub organizacji partyjnej, 4 lata temu 
jeszcze z innego, a teraz znowu po
chowali się gdzie indziej? Wstydzą 
się swoich komitetów, czy wybor
ców? Ale uważam, że mieszkańcy
- potencjalni wyborcy - nie dadzą 
się na te sztuczki nabrać. Dlaczego 
te gierki, które toczą się w Warsza
wie, lokalni politycy chcą przenieść 
na grunt gmin i powiatów? Dlacze
go boją się iść do wyborców sami, 
tylko blokują listy?

Jako starosta i syn tej ziemi 
w swoim pierwszym oświadcze
niu powiedziałem, że będę starostą 
wszystkich mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, bez względu na to, 
skąd przybyli. Dotrzymałem słowa. 
Byłem wzruszony, kiedy dekorowali 
mnie kombatanci - mnie, przedsta
wiciela Mniejszości Niemieckiej
- medalem za zasługi. Jakie to było 
piękne, kiedy dogadywaliśmy się

cd. str 2

Przeczytaj!
* Ostatnia Sesja Rady Powiatu
* Dużo o agresji

wśród młodzieży
* O renowacji zabytków
* Ile wydaliśmy na drogi?
* Inwestycja „drogowa” 

w ZSO
* Pierwszy konkurs

dla młodych konsumentów
* Oferty pracy

Więcej 
niż 
na 

studia
W ostatniej kadencji Rada 

Powiatu liczyła 21 radnych. Te
raz będziemy wybierać o dwóch 
radnych mniej: to wynik spadku 
ilości mieszkańców powiatu.

Na 19 miejsc w Radzie kandy
duje 165 osób, czyli aż 8,68 osób 
na jedno miejsce. Tyle, ile na naj
bardziej obleganych kierunków stu
diów! O tym jednak, kto zwycięży - 
nie decyduje tu konkurs świadectw, 
a ilość zdobytych głosów.

Kim są kandydaci? Zdecydowa
na większość z nich to mężczyźni, 
na listach do rady naszego powiatu 
jest zaledwie 28 kobiet.

Reprezentują wszelkie profesje i 
stanowiska. Mają różne wykształce
nie i doświadczenie.

Także wiek kandydatów jest 
mocno zróżnicowany.

Najstarsi - a jest ich siódemka - 
liczą sobie od 70 do 76 lat; najmłod
szy kandydat ma lat 18, a grupa w 
wieku 19 - 25 lat liczy 8 osób. Szes
naście osób mieści się w przedziale 
wiekowym 26 - 35 lat; 30 osób liczy 
sobie od 36 do 45 lat; 72 osoby są 
w wieku 46-55 lat, 28 kandydatów 
mieści się w przedziale wiekowym 
56-65 lat, pozostała trójka to ludzie 
w wieku 66-69 lat.

Część z nich ma już doświad
czenie samorządowe (choć nieko
niecznie z ostatniej kadencji), inni 
- żadnego.

Dla nas - wyborców - najważ
niejsze jest, by iść głosować, bo je
den głos może zdecydować o przy
szłości.

http://www.powiatstrzelecki.plwww.bip.powiatstrzelecki.pl
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Drodzy Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego!
cd. ze str 1 
w sprawie pomnika, który jednoczył 
wszystkich mieszkańców naszej po
wiatowej ojczyzny. Jest mi ogromnie 
przykro, kiedy słyszę, że w staro
stwie pracują ludzie związani z MN, 
co jest oczywiście nieprawdą. Mnie
mam, że rozsiewają to ci, którzy chcą 
zasiać ziarna nienawiści i odkopywać 
zasypane rowy.

Proszę szefów ugrupowań z tere
nu powiatu strzeleckiego, aby w pę
dzie po władzę nie szermowali taki 
hasłami. To niedopuszczalne. Otóż 
chciałem poinformować mieszkań
ców mojego powiatu, że na 9 na
czelników wydziałów zatrudnionych 
w starostwie, tylko 3 jest z MN, a 6 - 
spoza. Żaden z dyrektorów szkół po- 
nadgimnazjalnych nie jest przed
stawicielem MN, to samo dotyczy 
DPS-ów w Kadłubie i w Zawadz- 
kiem. Na 95 pracowników zatrud
nionych w Starostwie Powiatowym 
tylko około 10% jest członkami 
MN. Poza tym chciałbym zaznaczyć, 
że przy zatrudnianiu pracowników 
liczy się wyłącznie fachowość. Taka 
jest prawda i można to sprawdzić.

Zależy mi szczególnie na tym, 
żeby burmistrzem Strzelec Opolskich 
została osoba, która autentycznie 
kocha to miasto, ma ogromną chęć 
do pracy dla niego, jest kompetentna

Ostatnia sesja
25 października odbyła się ostat

nia w kadencji 2002-2006, 48. sesja 
Rady Powiatu Strzeleckiego.

Tematem głównym był roz
wój powiatu strzeleckiego 
w latach 2003-2006 - bilans dokonań 
w oparciu o ocenę realizacji Strategii 
Powiatu Strzeleckiego.

Oto kilka najważniejszych kwot 
w powyższym zakresie. W latach 
2002-2006 powiat poniósł wydatki 
na rzecz ochrony i konserwacji za
bytków w kwocie 144.500,00 zł.

W okresie 2004-2006 pozyskano 
z Unii Europejskiej:

kwotę 3.431.116,00 zł z Europej
skiego Funduszu Społecznego, z tego 
na:

a) programy realizowane przez 
powiat - 793.267,00 zł,

b) programy realizowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy - 
2.637.899,00 zł,

kwotę 3.939.126,00 zł z Euro
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego z tego na:

a) programy realizowane przez

A teraz krótkie podsumowanie pracy Rady Powiatu.
W kadencji 2002-2006 Rada 

Powiatu Strzeleckiego odbyła 48 
sesji.

Frekwencja wyniosła 90,6%.
W okresie tym Rada podjęła 

442 uchwały, 5 stanowisk, 1 rezo
lucję oraz przyjęła 1 opinię. Organ 
nadzorczy stwierdził nieważność 
11 uchwał.

Jeśli chodzi o skład Rady, w ka
dencji 2002-2006 nastąpiły zmia
ny:

• 12 maja 2004 r. mandatu rad
nego zrzekł się p. Gerhard Matheja, 
w jego miejsce w dniu 16 czerwca 
2004 r. mandat radnego objął p. 
Piotr Ibrom,

• 22 lutego 2006 r. wygasł man
dat radnego Dietera Kiszki, waku
jący mandat objął w dniu 22 marca 
2006 r. p. Henryk Szopa.

W składzie Zarządu Powiatu 

i ma wizję rozwoju miasta na 5-10
15 lat. W końcu to jest stolica nasze
go powiatu.

Jako obywatel tego powiatu 
chciałbym wiedzieć, jaki kandydat 
na przyszłego burmistrza ma po
mysł:

na zagospodarowanie terenu przy 
drodze 426 przy wylocie ze Strzelec 
Opolskich,

w kierunku węzła Olszowa, 
co z obwodnicą Strzelec w per

spektywie opłat za autostradę,
co z wizytówką Strzelec - dwor

cem kolejowym,
co z nowymi miejscami do par

kowania,
co dalej z obwodnicą Osiedla 

Piastów,
jak zamierza i na co pozyskać 

ogromne pieniądze UE w latach 
2007-2013?

To tylko niektóre problemy 
do pilnego rozwiązania. Tego oczeku
je społeczeństwo lokalne. To właśnie 
te kilka punktów, to nowe miejsca 
pracy, wzrost zatrudnienia, a o to nam 
wszystkim chodzi. Nasze społeczeń
stwo jest mądre i wnikliwie śledzi, 
co starający się o fotel burmistrza 
w ostatnim okresie zrobili dla tego 
miasta i jakie mają osiągnięcia. Naj
ważniejszym celem w latach 2007- 

powiat - 2.964.126,00 zł,
b) programy realizowane 

przez Zespół Opieki Zdrowotnej 
- 975.000,00 zł.

Następnie, zgodnie ze statuto
wym obowiązkiem, przewodniczą
cy komisji problemowych złożyli 
sprawozdania z działalności komisji 
za 2006 rok.

W trakcie sesji Rada podjęła na
stępujące uchwały:

- w sprawie zmiany budżetu po
wiatu na rok 2006,

- w sprawie zmiany uchwały 
nr XL/367/06 Rady Powiatu Strze
leckiego z 25.01.2006 r. dotyczącej 
zaopiniowania planu finansowego 
i inwestycyjnego na rok 2006 Zespo
łu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach 
Op.,

- w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Nr XLII/387/06 Rady 
Powiatu z 22.03.2006 r., dotyczącej 
określenia rodzajów zadań reali
zowanych przez Powiat Strzelecki 
w roku 2006 ze środków PFRON 
oraz ich wysokości.

miały miejsce następujące zmiany:
• do 16 czerwca 2004 r. staro

stą był p. Gerhard Matheja, po jego 
odwołaniu funkcję tę objął p. Józef 
Swaczyna dotychczasowy Wicesta- 
rosta;

• dnia 16 czerwca 2004 r. na 
Wicestarostę Rada wybrała p. Wal
demara Gaidę, dotychczasowego 
członka Zarządu,

• 30 czerwca 2004 r. członkiem 
Zarządu została wybrana p. Aniela 
Melson,

• wskutek śmierci p. Dietera 
Kiszki pełniącego funkcję członka 
Zarządu, 22 marca 2006 r. Rada 
wybrała na członka Zarządu p. Hu
berta Bartona.

Sesja zakończyła się wzajem
nymi podziękowaniami za owocną 
współpracę i przyjazną atmosferę 
pracy.

2013 będzie pozyskiwanie pieniędzy 
UE. Środki będą bardzo duże, a kto 
ich nie pozyska, lub nie będzie po
trafił pozyskać, tego mu społeczeń
stwo nie wybaczy. Strzelce zasługują 
na kompetentnego burmistrza! Trze
ba naprawdę ogromnej wiedzy na ten 
temat. W najbliższych latach stoimy 
przed ogromnym wyzwaniem i jak 
nam ten pociąg, który wiezie unijne 
pieniądze, ucieknie, to na wiele lat 
Strzelce i powiat pozostaną w letargu 
i niemocy.

Chcę powtórzyć apel arcybisku
pa Alfonsa Nossola, który na otwar
ciu roku akademickiego w Opolu, 
13 października, który prosił wszyst
kich nauczycieli akademickich oraz 
studentów o udział w wyborach.

Kochani Wyborcy - idźcie 12 li
stopada głosować, żebyście wybrali 
przyszłość dla swoich dzieci i potom
nych, żebyście byli wewnętrznie 
przekonani, że oddając głos, oddaje- 
cie go na człowieka kompetentnego, 
który chce coś dla powiatu i gminy 
zrobić.

Oddajcie głos na ludzi solidnych 
i kompetentnych!

Liczę na Waszą ogromną mą
drość i roztropność.

Józef Swaczyna 
Wasz Starosta

„Zasłużony 
dla gminy 
Izbicko”

Na ostatniej sesji Rady 
Gminy w Izbicku Stefan Szła- 
pa otrzymał odznakę „Zasłu
żony dla gminy Izbicko”.

Wiceprzewodniczący Rady Po
wiatu Strzeleckiego w latach 2002
2006, radny powiatowy w latach 
1998-2002, przewodniczący rady 
Gminy w Izbicku w latach 1994
1998, Wiceprezes Zarządu Powiato
wego ZOSP, prezes Zarządu Gmin
nego ZOSP w Izbicku od 16 lat, 
członek zarządu DFK w Krośnicy.

Aktywny działacz OSP jako 
sekretarz OSP Borycz, trener dru
żyn młodzieżowych w sportach po
żarniczych - w 2006 roku drużyna 
MDP Borycz dziewcząt zajęła III 
miejsce w województwie, a od kil
ku lat zajmuje miejsca na podium 
w powiecie. Zabiega o środki finan
sowe zewnętrzne dla OSP. Jest ini
cjatorem gminnego turnieju wiedzy 
pożarniczej, konkursu plastycznego, 
gminnego Dnia Strażaka. Wraz z 
radą sołecką Boryczy podjął się zor
ganizowania pierwszy raz w historii 
Boryczy dożynek gminnych w 2004 
roku. Współorganizator „Oktober- 
festu” w Krośnicy, działacz sporto
wy w latach 90-tych, kierownik II 
ligi tenisa stołowego w Krośnicy, a 
obecnie zawodnik i promotor ama
torskiego tenisa stołowego na tere
nie gminy Izbicko.

W złotej setce
cd. ze str 1

Listę rankingową przygotowało 
jak zwykle Centrum Monitorowa
nia Jakości - jednostka podlegają
ca resortowi zdrowia. O pozycji na 
liście zadecydowała ilość punktów, 
przyznawana na podstawie ankiet 
wypełnianych w samych szpita
lach: łącznie można było uzyskać 
ich 1000. Rekordzista - Bydgo
skie Centrum Onkologii - zdobył 
884 punkty.

Hasłem przewodnim od trzech 
już lat jest bezpieczeństwo pacjen
tów. Co i jak oceniano?

Ankieta składała się z trzech 
części. Pierwsza to „zarządzanie”. 
Oceniano, w jakich warunkach 
działa szpital, czy obiekt jest re
montowany, czy inwestuje w nowy 
sprzęt. W tej kategorii brano rów
nież pod uwagę kondycję finanso
wą placówki: płynność finansową, 
zysk, brak długów. Strzelecki szpi
tal zdobył tu 282,41 punktów na 
370 możliwych.

„Jakość opieki” to część druga 
ankiety, a trzecia część to „opieka 
nad pacjentem”. Przy tej „wyce
nie” istotne były warunki panujące 
w salach operacyjnych, dostęp do 
szybkiej diagnostyki, kwalifikacje 
kadry, a także komfort pacjentów. 
Łącznie w tych dwóch kategoriach 
można było uzyskać 630 punktów 
nasz szpital uzyskał 373,92 pkt. 
Ale, jak mówi dyrektor M. Kreis,

Jak piszą twórcy rankingu 
- granica 700 punktów uznawana 
jest przez ekspertów „za gwarantu-

Stypendia unijne 
po raz trzeci

ZPORR
Zintegrowany 
Program 
Operacyjny 
Rozwoju 
Regionalnego

Sporym zainteresowaniem cieszył się ogłoszony przez powiat 
strzelecki nabór wniosków o przyznanie stypendium współfi nanso- 
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Bu
dżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się maturą.

Na liście osób kwalifikujących 
się do wsparcia znalazły się 254 oso
by, jednak z powodu ograniczonych 
zasobów finansowych nie wszystkim 
zostaną przyznane stypendia - część 
utworzy listę rezerwową - co ozna
cza, że otrzymają stypendium dopiero 
w przypadku wykluczenia z projektu 
któregoś z uczniów uczestniczących 
w projekcie od początku.

Tegoroczna edycja stypendiów 
unijnych jest znacznie skromniej
sza w porównaniu do poprzednich 
z powodu wyczerpania środków 
przewidzianych na Działanie 2.2 Zin
tegrowanego Programu Operacyj
nego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004-2006. Kwota przyznanej dotacji 
na rok szkolny 2006/2007 to zaledwie 
106 000 zł, podczas gdy w ubiegłym 
roku dysponowaliśmy niemal czte
rokrotnie wyższą - stąd priorytetowe 
traktowanie uczniów znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej 
oraz nie otrzymujących stypendiów 
z tytułu pochodzenia z rodzin byłych 

jącą bezpieczeństwo i dobra jakość 
usług”. W „złotej setce” 77 szpitali 
uzyskało więcej punktów, nato
miast naszemu do tego poziomu 
zabrakło niewiele - niespełna 44 
punkty. Ale, jak mówi dyrektor M. 
Kreis, wystarczyłby jeden certyfi
kat więcej, np. Centrum Monito
rowania Jakości w Ochronie Zdro
wia czy ISO 14001 - zarządzanie 
środowiskiem, by ta granica 700 
pkt. została przekroczona. Albo na 
przykład prowadzenie w ostatnich 
3 latach badań satysfakcji pacjen
tów czy ich dostęp do usług fry
zjerskich na terenie szpitala, bez
płatnej telewizji, czy internetu (na 
takie pytania też trzeba było odpo
wiedzieć w ankiecie). Co do badań 
opinii pacjentów na temat pobytu 
i szpitalnej opieki - w strzeleckiej 
placówce już się je prowadzi, ale 
wcześniej ich nie było.

Z marzeniem w głosie mówi też 
o doposażeniu szpitala w specjali
styczny sprzęt - tomograf kompu
terowy czy rezonans magnetycz
ny... Tyle tylko - dodaje - że na 
razie, bez rozbudowy szpitala nie 
jest to absolutnie możliwe.

- W obecnych warunkach robi
my wszystko, by nasi pacjenci oto
czeni byli jak najlepszą opieką le
karską i pielęgniarską. I nie wątpię, 
że nasz szpital jest bezpiecznym 
szpitalem, mimo że do tego „ran
kingowego” progu jeszcze troszkę 
nam brakuje.

mg

pracowników państwowych przedsię
biorstw gospodarki rolnej.

Wypłaty stypendiów będą odby
wały się w gotówce na podstawie jed
norazowego oświadczenia o przezna
czeniu wsparcia na cele edukacyjne 
oraz zaświadczeń o systematycznym 
uczestnictwie w zajęciach szkol
nych. Limit godzin nieusprawiedli
wionych, po przekroczeniu którego 
stypendium przestaje przysługiwać, 
pozostał na niezmienionym pozio
mie i wynosi 40 godzin w skali roku 
szkolnego.

Jedyna zmiana dotyczy mo
mentu wykluczenia z udziału w pro
jekcie - stypendium przestaje przy
sługiwać nie tak do tej pory - od dnia 
w którym uczeń opuścił 41 godzinę 
bez usprawiedliwienia - ale za cały 
miesiąc, w którym nastąpiło prze
kroczenie limitu, bez względu na to, 
czy to pierwszy czy 29 dzień miesią
ca. Jaki stąd wniosek? Wagary i sty
pendium nie idą ze sobą w parze.

Anna Gawlik
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Pomoc niepełnosprawnym
Powiat Strzelecki otrzymał na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

w latach 2002-2006 środki fi nansowe w wysokości: 2 423 853,00 zł.

W każdym społeczeństwie istnie
je pewien procent osób, które z przy
czyn dziedzicznych, wrodzonych, w 
wyniku chorób, wypadków czy też 
nieprawidłowych warunków życia 
nie mają pełnej sprawności fizycznej 
lub psychicznej. Osoby niepełno
sprawne potrzebują więcej wsparcia 
ze strony społeczeństwa, by móc 
osiągnąć te same warunki życia jak 
osoby nie mające takich ograniczeń. 
W codziennym życiu napotykają na 
szereg przeszkód uniemożliwiających 
normalne funkcjonowanie. Osoby 
niepełnosprawne mają trudności w 
uczestniczeniu w życiu społecznym, 
zawodowym, kulturalnym. Efektem 
takiej sytuacji jest izolacja osób nie
pełnosprawnych. Izolacja, która jest 
zarazem problemem społecznym i 
psychologicznym. Ludzie niepełno
sprawni są marginalizowani, a w ich 
świadomości wytwarza się norma 
społecznego wykluczenia. Władze 
lokalne mają możliwość wpływania 
na wiele obszarów mających zna
czenie w codziennym życiu osób 
niepełnosprawnych zgodnie z zasadą 
wyrównywania szans osób niepełno
sprawnych.

Na szczeblu powiatu jest to przede 
wszystkim realizacja zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, które re
alizuje Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Op.

Powiat Strzelecki otrzymał na za
dania z zakresu rehabilitacji społecz
nej w latach 2002-2006 środki finan
sowe w wysokości: 2 423 853,00zł.

ZADANIA Z ZAKRESU REHA
BILITACJI SPOŁECZNEJ REALI
ZOWANE W LATACH 2002.01.01 
- 2006.09.30

a) dofinansowanie kosztów two
rzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej,

Utworzenie na terenie Powiatu 
Strzeleckiego warsztatu terapii za
jęciowej było jednym z celów zwią
zanych z zaspokojeniem potrzeb 
niepełnosprawnych mieszkańców 

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Strzelcach Opolskich 
zaprasza

18 listopada 2006 (sobota)
do udziału w akcji: 

Ogólnopolski Dzień 
Bezpłatnych Diagnoz 

Logopedycznych.

Oferta badań mowy adresowana jest do dzieci z 
wadami wymowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem 
mowy lub innymi zaburzeniami mowy.

Rodziców prosimy o wcześniejszą rejestrację:

telefonicznie - 077 461 - 30 - 26,

osobiście: Strzelce Opolskie, ul. Chrobrego 5 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

BEZPŁATNE SEMINARIUM: 
„WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNEJ GOSPO
DARKI W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘ

BIORSTW”

Opolska Izba Gospodarcza wspólnie z Instytutem Logi
styki i Magazynowania z Poznania zaprasza do uczestnic
twa w bezpłatnym seminarium, które odbędzie się

w dniu 07.11.2006r. o godz. 10.00 
w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu, 

ul. Krakowska 39 II sala narad

„Tematyka seminarium obejmuje najnowocześniejsze roz
wiązania oraz narzędzia w zakresie e-gospodarki prowa
dzące do podniesienia efektywności współpracy biznesowej 
oraz rozszerzenia działalności gospodarczej na rynki zagra
niczne. Dzięki uzyskanej wiedzy, firmy mogą podjąć wyzwa
nia rzucane przez duże, międzynarodowe sieci dystrybucji. 
Przeprowadzone analizy wskazują, że zastosowanie rozwią
zań e-biznesu przez przedsiębiorstwa, prowadzi do wzrostu 
konkurencyjności, produktywności i rentowności w każdym 
sektorze i w każdej branży”.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:
oig@e.opole.pl lub fax. 077 44-17-668, 077 44-17-669

powiatu strzeleckiego określonych w 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Strzeleckie
go na lata 2001 - 2015. Zadanie to 
zostało zrealizowane i od 1 stycznia 
2002 na terenie powiatu funkcjonu
je Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
DPS Zawadzkie prowadzony przez 
Zgromadzenie Braci Szkół Chrześci
jańskich w Kopcu.

Koszt ich funkcjonowania w 
latach 2002.01.01 -2006.09.30 wy
niósł: 1 210 519 zł.

b) dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich opieku
nów w turnusach rehabilitacyjnych.
Jest to jedna z podstawowych form 

rehabilitacji społecznej osób nie
pełnosprawnych. O dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusach rehabili
tacyjnych co roku składanych jest 
najwięcej wniosków w porównaniu z 
wnioskami na pozostałe zadania z za
kresu rehabilitacji społecznej. Celem 
turnusu rehabilitacyjnego jest popra
wa psychofizycznej sprawności oraz i 
rozwijanie umiejętności społecznych 
uczestników.

Z dofinansowania w okresie od 1 
stycznia 2002 do 30 wrzesnia 2006 
skorzystało 1429 osób, w wysokości 
789 820, 74 zł, w tym: 70 dzieci/mło- 
dzież niepełnosprawna, 59 opieku
nów, oraz 1173 osób dorosłych nie
pełnosprawnych, 127 opiekunów,

c) dofinansowanie sportu, kultu
ry, rekreacji i turystyki osób niepeł
nosprawnych,

Sport, kultura, rekreacja i tury
styka osób niepełnosprawnych to 
działalność polegająca na wspiera
niu promocji twórczości, edukacji 
i oświaty kulturalnej, działań i ini
cjatyw kulturalnych oraz ochrona 
dziedzictwa kultury. Jest to forma 
aktywności człowieka mająca na celu 
doskonalenie i odnowę jego sił psy
chofizycznych m.in. poprzez organi
zację wyjazdów poza miejsce stałego 
zamieszkania, wędrówek po obcym 
terenie, mających cele krajoznawcze 
lub będące formą czynnego wypo
czynku.

Dofinansowano do 54 imprez, w 
których uczestniczyły osoby niepeł

O F E R T Y P R A C Y

URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 462 18 10nosprawne, w 
kwocie 151 
894, 29zł.

d) dofi
nansowanie 
likwidacji ba
rier architek
tonicznych, 
w komuni
kowaniu się i
technicznych, w związku z indywi
dualnymi potrzebami osób niepełno
sprawnych,

W ramach w/w zadania środki 
przyznawane są na dofinansowanie:

Likwidacji barier architektonicz
nych

Likwidacji barier w komuniko
waniu się

Likwidacji barier technicznych 
w związku z indywidualnymi po

trzebami osób niepełnosprawnych
W 2002 r stan prawny uniemoż

liwił „Centrum” realizację złożonych 
wniosków w zakresie w/w zadania. 
Tak więc w latach 2003- 2006.09.30 
dofinansowano do 126 wniosków, w 
kwocie 350 421, 79zł.

e) dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, 
przyznawane osobom niepełno
sprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów.

Na zadanie niniejsze co roku jest 
ogromne zapotrzebowanie niepełno
sprawnych mieszkańców powiatu. 
Przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze oraz sprzęt rehabilita
cyjny są dla wielu niepełnoprawnych 
niezbędnymi elementami normalne
go codziennego funkcjonowania, w 
związku z czym „Centrum” stara się 
realizować wszystkie rozeznane po
trzeby w tym zakresie, szczególnie w 
przypadku dzieci i młodzieży niepeł
nosprawnej.

W okresie od 1 stycznia 2002 do 
30 wrzesnia 2006 dofinansowano w 
wysokości 560.057 zł: 1142 osobom 
sprzęt ortopedyczny i środki pomoc
nicze oraz rozpatrzono pozytywnie 
42 wnioski na sprzęt rehabilitacyjny.

Bernard Klyta

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

SPRZEDAWCA STRZELCE
OPOLSKIE

PRACOWNIK
D/S KONTAKTÓW Z 
KONTRAHENTAMI 
ZAGRANICZNYMI

GĄSIOROWICE min.średnie lub wyższe
staż pracy konieczny na po
dobnym stanowisku
mile widziana znajomość 
języka obcego

SZWACZKA STRZELCE
OPOLSKIE

zawodowe lub umiejętność
szycia

ELEKTRO -
INSTALATOR

JEMIELNICA min. zawodowe
2 lata stażu

NAUCZYCIEL
PRZEDSZKOLA

JEMIELNICA wyższe z przygotowaniem 
pedagogicznym

OPERATOR AUTO
MATÓW WTRY
SKOWYCH

STRZELCE
OPOLSKIE

staż pracy mile widziany 
samodzielna praca 
wynagrodzenie 1200 zł brutto

PRACOWNIK OB
RÓBKI MIĘSA

STANISZCZE
WIELKIE

PRACOWNIK
D/S KONTAKTÓW Z 
KONTRAHENTAMI 
ZAGRANICZNYMI

STRZELCE
OPOLSKIE

min. średnie techniczne 
staż pracy na podobnym 
stanowisku
biegle j.niemiecki, j. angielski 
prawo jazdy kat.B

OPERATOR URZĄ
DZEŃ GALWANICZ
NYCH

STRZELCE
OPOLSKIE

uregulowany stosunek do 
służby wojskowej

SPRZEDAWCA STRZELCE
OPOLSKIE

doświadczenie w handlu

BUFETOWA BEZ 
PRZYGOTOWANIA 
ZAWODOWEGO DO 
PRZYUCZENIA

STRZELCE
OPOLSKIE

- średnie ogólnokształcące

SPRZEDAWCA STRZELCE
OPOLSKIE

handlowe 
doświadczenie

ŚLUSARZ - TOKARZ STRZELCE
OPOLSKIE

- mile widziane uprawnie
nia spawacza
- możliwość przyuczenia

KIEROWCA C+E STRZELCE
OPOLSKIE

wynagrodzenie ok. 2000
- 2300 netto
KRAJ

SPAWACZ MIG- MAG STRZELCE
OPOLSKIE

min. zawodowe 
doświadczenie

OPERATOR PRZE
CINARKI TAŚMO
WEJ

STRZELCE
OPOLSKIE

min. zawodowe 
staż pracy mile widziany 
umiejętność posługiwania 
się rys. technicznym

MALARZ
POKOJOWY

STRZELCE
OPOLSKIE

- wynagrodzenie 1400 zł 
netto

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
przy Politechnice Opolskiej

zaprasza na seminarium nt.:

„Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo w proce
sach produkcji i dostaw żywności - System HACCP 
- Analiza Krytycznych Punktów Kontroli”

„HACCP - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - oparty 
wytyczne normy duńskiej DS. 3027:2002, Codex Alimentarius, prawa Unii 
Europejskiej i prawa krajowego jako wymagania dla każdej organizacji w 
łańcuchu żywienia, które mogą być stosowane przez różne organizacje od 
producentów surowców żywności, przetwórców, przedsiębiorstwa trans
portowe oraz firmy magazynujące żywność, dostawców detalicznych, po 
sklepy i organizacje żywieniowe, a także przez producentów opakowań, 
wyposażenia i innych”.

Seminarium odbędzie się w dniu 9 listopada 2006 roku o godzinie 9.00 
w Hotelu „Mercure” w Opolu, ul. Krakowska 57-59

Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 06.11.2006
Informacje i zgłoszenia: tel./fax 077 4000 425, 
e-mail: rsi@innowacje.opole.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny!

mailto:oig@e.opole.pl
mailto:rsi@innowacje.opole.pl
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Zdarzenie w jednej ze szkół w Gdańsku, które doprowadziło do samobójstwa uczennicy, musi rodzić pytania o agresję młodzieży. I rodzi. 
W całym kraju trwa dyskusja. I każdy zadaje sobie pytanie, czy do podobnej sytuacji mogłoby dojść również „u nas”, niezależnie o jaki region 
kraju chodzi. A w naszych szkołach, w naszej okolicy? Temat wart jest dyskusji. O wypowiedzi poprosiłam psychologów, policjantkę zajmującą się 
nieletnimi i pedagoga szkolnego.

Od krzyku do „plaskacza”
Na początek trochę policyjnej 

statystyki dotyczącej nieletnich na te
renie naszego powiatu. O ile do koń
ca września w roku 2005 na terenie 
powiatu strzeleckiego nie zanoto
wano ani jednej bójki czy pobicia 
z ich udziałem i tylko jedno zdarzenie 
z dość przykrym efektem - uszczerb
kiem na zdrowiu, o tyle do końca 
września tego roku sytuacja wygląda
ła zupełnie inaczej:

na terenie gmin Strzelce Op. 
i Izbicka zanotowano 7 bójek lub po
bić i jeden uszczerbek na zdrowiu

na terenie gmin Zawadzkie, Je
mielnica i Kolonowskie - 2 bójki lub 
pobicia, i tylko w gminach Leśnica 
i Ujazd policja nie odnotowała podob
nych zgłoszeń.

Rodzice powinni 
rozmawiać z dziećmi

Obecnie jesteśmy przez media 
często informowani o przejawach 
agresji stosowanej przez młodzież. 
Przyczyn agresji należałoby się 
doszukiwać zarówno w rodzinie 
jak i w szkole. W szkole uczniowie 
spędzają po kilka godzin dziennie, 
to właśnie tu m.in. dostarczane 
są młodzieży wzory zachowania, 
modele współżycia społecznego. 
Szczególną rolę pełni tu nauczyciel, 
który powinien być ceniony przez 
uczniów nie tylko za posiadaną wie
dzę, ale i za życzliwą postawę wo
bec ucznia, szczerość, sprawiedliwe 
traktowanie i ocenianie. Młodzież 
bacznie obserwuje zachowanie na
uczyciela: to czy jest stronniczy, 
nastawienie do podopiecznych 
i od razu wychwytuje wszelkie prze
jawy stronniczości, faworyzowania 
niektórych, niesprawiedliwego oce
niania. Taki negatywny obraz na
uczyciela może powodować niechęć 
młodzieży, wywoływać konflikty 
wśród rówieśników, a co za tym 
idzie agresję. Dlatego też nauczy
ciele, pedagodzy powinni stanowić 
nienaganny wzór, a w razie pomyłki 
umieć przyznać się do błędu. Mię
dzy nauczycielem a uczniem musi 
zaistnieć dialog oparty na obustron
nym szacunku, życzliwości, zaufa
niu. Takie postawy należy jednak 
kształtować nie tylko w szkole, 
ale i w domu. Dom i szkoła powinny 
wzajemnie wspierać się w kształto
waniu młodych osobowości.

Szkoła musi dostarczyć uczniowi 
wiedzy jak radzić sobie w trudnych 
sytuacjach, jak rozwiązywać kon
flikty, jak radzić sobie z emocjami, 
ze stresem, i oczywiście gdzie udać 
się po pomoc. Aby pokazać uczniom, 
że pewne formy zachowania są nie
dopuszczalne, powinniśmy od razy 
reagować na jakiekolwiek przeja
wy nieodpowiedniego zachowania 
ucznia, wyciągać wobec nich kon
sekwencje, a o takim zdarzeniu in
formować wychowawcę, rodzica. 
Powinna zostać przeprowadzona

Aspirant Wanda Mende, spe
cjalista w zespole ds nieletnich i pa
tologii, która od ponad 25 lat pracuje 
z dziećmi i młodzieżą (jako instruktor 
w harcerstwie, w szkole - jako na
uczyciel, od maja 2000 - w policji) 
zapytana o tzw. ciemną liczbę podob
nych zdarzeń na naszym terenie, od
powiada krótko: to pytanie dla szkół, 
bo na pewno nie o wszystkich dowia
duje się policja. A szkoły mówią o tym 
niechętnie, co nie znaczy, że do nicze
go niepokojącego na ich terenie nie do
chodzi. Czasem dopiero absolwenci 
po latach przyznają, że byli w szkole 
świadkami przemocy. Faktem jest jed
nak, że dwa-trzy lata temu dyrekcja 
jednej ze szkół na terenie naszego 
powiatu przyznała, że nie jest sama

rozmowa z pedagogiem szkolnym, 
a w razie potrzeby i z dyrekcją szko
ły. Takie jednak działania muszą być 
wspólnie realizowane przez szkołę 
i rodziców.

Warto w tym momencie tak
że przyjrzeć się bliżej rodzinom 
uczniów. Częstokroć dochodzi 
w nich do sytuacji, kiedy jedno 
z rodziców wyjeżdża za granicę 
w celach zarobkowych. W domu po- 
zostaje matka lub ojciec, który bez 
należytego wsparcia nie radzi so
bie z dorastającą córką czy synem; 
musi bowiem być jednocześnie 
i ojcem i matką. Kolejną przyczy
ną, która może powodować nieak
ceptowane społecznie zachowanie 
jest zbyt krótki czas poświęcany 
dzieciom. Rodzice powinni rozma
wiać z dziećmi, wiedzieć o ich pro
blemach, przeżyciach, emocjach, 
a w razie potrzeby podpowiadać 
jak rozwiązać konflikt, co zrobić 
w danej sytuacji, jak się zachować. 
Ważne jest także bycie konsekwent
nym w swoim postępowaniu, w sto
sowaniu dyscypliny i nie odstępo
wać od wcześniej ustalonych zasad 
ze względu np. na małą szkodliwość 
czynu.

Istotny problemem młodego czło
wieka jest również brak umiejętności 
gospodarowania czasem wolnym, 
który to w dużej mierze wykorzy
stywany jest na oglądanie tv, internet 
czy gry komputerowe, przekazujące 
niejednokrotnie nieodpowiednie for
my zachowania. Dlatego też rodzice 
powinni kontrolować, co dziecko 
robi w czasie wolnym , jak go wy
korzystuje.

Dziś zarówno szkoła jak i dom 
muszą dołożyć wszelkich starań, aby 
nie dopuścić do przekraczania pew
nych norm przez uczniów, poświęcać 
im dużo czasu, wyciągać konsekwen
cje wobec złych zachowań, a przede 
wszystkim wspierać się wzajemnie 
w tych działaniach- przekazywaniu 
norm, stosowaniu dyscypliny.

Magdalena Mlynek 

sobie w stanie poradzić z „falą” i za
proszono policjantów do współpracy.

Takie stanowisko to rzadkość
- mówi asp. W. Mende - bo wyma
ga odwagi przyznania się do przemo
cy na terenie szkoły. Dziś sytuacja 
już jest inna, ale rozmowy prewen
cyjne i warsztaty z przemocy i agresji 
w klasach drugich nadal są prowadzo
ne. I to sprawdza się w życiu - w tej 
szkole i w jej okolicy nie dochodzi 
do przemocy. Innym przykładem 
przełamania zmowy milczenia wokół 
agresji młodzieży są rodzice jednego 
ze strzeleckich gimnazjów, w pobliżu 
którego kilkuosobowa grupa chuli
ganów napadała na uczniów. Policja 
zareagowała, sprawy zostały skiero
wane do sądu rodzinnego, a napaści 
się skończyły. Jednak nie wszystkie 
sprawy kończą się rozprawą sądową. 
Czasem wystarczy mediacja między 
sprawcą a ofiarą przemocy. Tak było 
w przypadku jednej z uczennic zastra
szanej przez koleżankę. Na przełomie 
maja i czerwca policja podjęła się 
mediacji, dziewczyna zmieniła swoje 
zachowanie, ale rozwój sytuacji nadal 
jest pod obserwacją policji.

Decyzje rodziców czy nauczycieli 
o przełamaniu milczenia są słuszne, 
bo jeśli sprawcy czują się bezkarni
- dochodzi do eskalacji ich agresyw
nych zachowań. Asp. W. Mende dopo
wiada, że jej obserwacje z minionych 
25 lat potwierdzają potoczną opinię: 
młodzież jest coraz bardziej agresyw
na i brutalna.

Widzę bardzo niekorzystną zmia
nę postaw. Ale to my, dorośli, jesteśmy 
za to odpowiedzialni. Jeśli duża część 
młodzieży nie ma oparcia w warto
ściach wpajanych w rodzinie, jeśli 
po 1989 roku niemal wszystkie auto-

Agresja rodzi się z frustracji, z lęku, z bólu. Czasem zamienia się w autoagresję. 

Co się z nami stało?
- To zupełnie inna młodzież - 

mówią ze zdzwieniem Agnieszka 
Rużycka-Rączkowska i Katarzyna 
Małyszka, dwie psycholożki z Po
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich. Ze zdziwie
niem, bo przecież same nie tak dawno 
kończyły szkoły i wydawałoby się, 
że pamiętać powinny, jak to jest.

Okazuje się jedmak, że nie mają 
czego pamiętać, bo „za ich czasów” 
było inaczej.

Agnieszka Rużycka-Rączkow- 
ska zastanawia się, co spowodowało, 
że wszyscy coraz bardziej jesteśmy 
tolerancyjni dla chamstwa i agresji. 
Co się z nami takiego stało, że pew
nych rzeczy wolimy nie widzieć (jak 
„nie widziała” cała klasa w Gdań
sku). Czy to, co dzieje sie wokól nas 
to naprawdę „nie nasz interes”? Próg 
naszej wrażliwości na zachowania 
agresywne zmienia się na niekorzyść. 
Dodaje również, że jej doświadczenie 
w pracy z młodzieżą wskazuje jeszcze 
na najtrudniejszy do zrozumienia mo
ment: młodzi ludzie czasem nie zdają 

rytety zostały obalone, jeśli w domu 
rodzice pogardliwie wypowiadają się 
o nauczycielach lub nie reagują, gdy 
w podobny sposób wypowiadają się 
ich dzieci - czego można oczekiwać?

Tak więc pierwszą przyczyną 
jest kryzys rodziny. Także przemoc 
w rodzinach. Nie tylko i nie zawsze 
fizyczna, także słowna.

Drugą - brak możliwości twórcze
go spędzania czasu po zajęciach lek
cyjnych. Krótko mówiąc - uczniowie 
nudzą się, a nudę tę zabijają w jedyny 
znany im sposób - przy komputerze 
i bardzo brutalnych grach.

Trzecia przyczyna to media - 
ociekające krwią i epatujące przemocą 
w każdej minucie i na każdej stronie.

I wreszcie ostatnia - bezsilność 
nauczycieli, którzy nie potrafią w jed
noznaczny sposób zareagować, gdy 
wymaga tego sytuacja. W ten sposób 
uczniowie posuwają się coraz dalej, 
a nauczyciele stają się coraz bardziej 
bezsilni, przywalając na zbyt dużo. 
Podobnie jak rodzice. Na pytanie 
„dlaczego syn pali?” odpowiadają „a 
bo pali”. „Dlaczego pije piwo, jak 
nie skończył 18 lat?” - „a w Niem
czech można pić od 16 lat”. Można, 
tylko u nas obowiązują inne przepisy. 
Dlatego każdy przypadek spożycia al
koholu przez nieletnich - mówi aspi
rant Mende - bezwzględnie kierowa
ny jest przez nas do sądu.

W zamian słyszymy: „czepiacie 
się dzieci, a przestępcy chodzą bez
karni”. Tak, czepiamy się dzieci i bę
dziemy w takich przypadkach nadal 
się czepiać, właśnie po to, by nie do
chodziło do przestępstw.

W ostatnią sobotę podczas na
szej dwugodzinnej kontroli (od 
1 do 3 w nocy) dyskoteki w Krośnicy

sobie sprawy z tego, że czynią komuś 
krzywdę, a jeśli nawet jest inaczej, 
mówią „trudno”, bo... nie jest to dla 
nich ważne. Zwłaszcza w sytuacjach, 
gdy sami chcą uniknąć konsekwencji.

Katarzyna Małyszka uzupeł
nia, że młodzież jest emocjonalnie 
niedojrzała, ma trudności z empatią 
i rozumieniem drugiego człowieka. 
Ale przyznaje też, że dzieci nie miały 
się gdzie tego nauczyć. W domu - nie, 
bo rodzina straciła dotychczasową 
pozycję i prestiż w oczach dziecka. 
Często zresztą jest to rodzina niepeł
na, choć niekoniecznie z powodów 
tak formalnych jak rozwód, raczej tak 
prozaicznych, jak praca za granicą. 
A jeśli taki stan nadmiernie się wydłu
ża - to rodzina wymaga terapii. Swój 
autorytet straciła także szkoła (jako 
system) i nauczyciele, którzy nie po
trafią wyegzekwować pewnych rze
czy. Gdzież więc młodzi ludzie mają 
szukać wzorców? gdzie mają się na
uczyć respektowania norm i zasad?

- Od kilku lat jest ogromne za
potrzebowanie na zajęcia i warsztaty 

złapaliśmy dwójkę nieletnich będą
cych pod wpływem alkoholu: chłopak 
miał powyżej 1 promila, dziewczyna - 
powyżej 0,5 promila. Drugą, czterna
stolatkę (!) - przyłapaliśmy na pierw
szym łyku piwa. Poczęstowali ją starsi 
koledzy, a ona tłumaczyła, że strasz
nie pić się jej chciało. Ale co robiła 
czternastolatka w nocy na dyskotece?! 
Autobus do Kolonowskiego miała 
o trzeciej w nocy! Inną dziewczynę, 
piętnastolatkę, spotykaliśmy dwukrot
nie w nocy: raz po wpływem alkoho
lu po 4 rano; dwa tygodnie później 
o wpół do dwunastej; tym razem była 
z bratem, który przyznał, że gdy
by z nią nie poszedł, i tak uciekłaby 
na zabawę, ale był zaskoczony, że piła 
(alkomat wykazał u niej 0,5 promila 
alkoholu): gdzie się napiłaś? - krzy
czał bardzo zły.

Za wcześnie pity alkohol, za wcze
śnie rozpoczynanie współżycia płcio
wego, agresja i brutalność zachowań 
- to też składa się na obraz naszej 
młodzieży. Nie można oczywiście 
uogólniać, ale też nie ma co zamykać 
oczu na to, co się dzieje. Czasem za
czyna się od krzyku czy „plaskacza” 
(uderzenia w twarz koleżanki na przy
kład). I braku reakcji otoczenia. A „ki
bice” są współwinni.

Zanotowała M. Górka

Bójka - biorą w niej udział co 
najmniej trzy osoby wzajemnie się 
atakujące i broniące.

Pobicie - co najmniej dwie oso
by występują przeciwko jednej lub 
większej ilości.

„Kibice” nie reagujący na takie 
zdarzenia, a dopingujący, trakto
wani są w postępowaniu na równi 
z uczestnikami bójki.

radzenia sobie ze stresem w okre
sie egzamnów i matur, prowadzone 
w naszej Poradni - mówią obie panie 
psycholog. Z tego widać, jak istotny 
i powszechny jest to problem, choć 
nie można go kojarzyć wyłącznie 
z egzaminacyjną gorączką.

- Ja jednak zaczęłabym od zajęć 
psychoedukacyjnych dla rodziców 
- stwierdza A. Rużycka-Rączkow- 
ska - ale i nauczycielom przydałyby 
się pewne wskazówki. Choćby taka, 
że wzmacnianie dobrych stron ucznia 
jest skuteczniejsze niż karanie.

Katarzyna Małyszka dorzuca 
jeszcze jeden temat, związany z po
przednim: autoagresję. O tym właśnie 
chcieli rozmawiać z psychologiem 
uczniowie jednej z klas w naszym 
powiecie. problem dotyczył dwójki 
z ich grona, ale wszyscy byli nim 
zainteresowani, bo to zjawisko staje 
się coraz powszechniejsze. Żyletka 
w ręce - i młody człowiek karze się 
sam za swoje niepowodzenia. Za nie
umiejętność radzenia sobie w życiu.

m.g.
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Młodzież to ważni konsumenci - nie tylko samodzielnie decydują o tym, na co wydać swoje kieszon
kowe, ale także mają poważny wpływ na decyzje rodziców.

Powiatowy Konkurs Młodego Konsumenta
Inwestycja „drogowa” 

w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących?

Finaliści konkursu

Rozegrany został po raz pierw
szy, a jego finał odbył się 26 paź
dziernika w Sali Narad Starostwa 
Powiatowego. Stawiły się tam re
prezentacje poszczególnych szkół 
ponadgimnazjalnych (wstępne eli
minacje do konkursu odbyły się na 
miejscu w szkołach). Zainteresowa
nie konkursem było bardzo duże i 
uczniowie byli świetnie przygoto
wani merytorycznie do rywalizacji. 
Wszyscy uczestnicy przystąpili do 
testu z zakresu prawa konsumenc
kiego, który składał się z 15 pytań. 
Miał on wyłonić piątkę najbardziej 
świadomych swych praw młodych 
konsumentów.

Z badań przeprowadzonych w 
ubiegłym roku na potrzeby kampanii 
UOKiK „Moje konsumenckie abc” 
wynika, że dwie trzecie rodziców ma- 

Partner z Soest - na dobre i na złe
dok. ze str 1 
można powiedzieć, że tętni życiem, 
jest aktywna, a nie sprowadza się tyl
ko do kurtuazyjnych kontaktów.

Przywołując wspólne doświad
czenia, mam na myśli między inny
mi współpracę naszych rolników, 
korzystających z nowinek stosowa
nych w wysoce wyspecjalizowanych 
gospodarstwach rolnych, czy też 
eksperymentalnych, jak na przykład 
„Haus Dusse”, zajmującym się eko
logicznymi uprawami i hodowlami, 
czy też wspólne koncerty naszych 
orkiestr dętych i chórów uświetnia
jące imprezy okolicznościowe w obu 
powiatach.

Inną płaszczyzną współpracy 
z partnerem niemieckim, nie tylko 
przez ostatnie 5 lat, tworzyła młodzież 
naszych szkół ponadgimnazjalnych, 
aktywnie uczestnicząc we wspólnych 
projektach. Ich efektem były na przy
kład publikacje „Środowisko nie zna 
granic”, za którą uczniowie z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel
cach Op. i Gimnazjum Conrad von 
Soest otrzymali wyróżnienie Funda
cji Theodora Heussa, czy też “Pomni
ki - światło pamięci?” - projekt i pu
blikacja przedstawiona 27 września 
2002 roku, podczas oficjalnego za
warcia partnerstwa przez wspomnia
ne szkoły. Swoim barwnym wspól
nym dorobkiem edukacyjnym mogą 

jących dzieci w wieku 4-18 lat daje 
swoim pociechom - przynajmniej 
od czasu do czasu - kieszonkowe. 
W przypadku młodszych dzieci wy
nosi ono zwykle ok. 50 zł miesięcz
nie, zaś starszych (16-18 lat) - 76 zł. 
Otrzymane pieniądze dzieci najchęt
niej wydają na: słodycze (aż 65%), 
gazety, czasopisma, napoje, a ponad
to także na opłaty związane z uży
waniem telefonów komórkowych i 
zabawki. Młodzież często zbiera kie
szonkowe na jakiś konkretny cel lub 
po to, by mieć pieniądze w zapasie i 
w tym przypadku nie ma większych 
różnic w poszczególnych grupach 
wiekowych. Młodzi ludzie nie tyl
ko nie tylko sami kupują, ale mają 
również wpływ na zakupy rodzinne: 
70% przynajmniej raz w tygodniu 
bierze w nich udział. Najczęściej 

pochwalić się również uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzel
cach Op. i Bodelschwingh Schule 
z Soest, którzy za trzyletni projekt 
„Młode drogi w Europie” (1998
2001), przedstawiony na forum mię
dzynarodowym, otrzymali w Berlinie 
nagrodę Fundacji Roberta Boscha. 
Spośród 263 zgłoszonych projek
tów, ten projekt znalazł się w gru
pie 5 wyróżnionych. Innym, równie 
ciekawym i integracyjnym zadaniem 
realizowanym przez obie szkoły, do
tyczącym zagadnienia wielokultu- 
rowości w Europie, był projekt pod 
nazwą „Nasza kultura - waszą kul
turą”, zaprezentowany na konferencji 
w Getyndze w kwietniu 2004 roku. 
Również szkoły zawodowe obu po
wiatów: Zespół Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem i Hubertus-Schwartz- 
Berufskolleg mają w swoim bagażu 
doświadczeń zrealizowane projekty, 
m.in. historyczny „Młodzież i śro
dowisko. Szukamy śladów wspólnej 
przeszłości”.

W trakcie pięcioletnich wspól
nych kontaktów nie zabrakło również 
wydarzeń kulturalnych, jak chociaż
by uczestnictwa naszych lokalnych 
muzyków i radnych w Święcie Foyer, 
które w roku 2005 było poświęcone 
tematyce 60 - lecia pokoju w Eu
ropie, zmagań sportowych podczas 

mają wpływ na wybór marek jogur
tów i serków. Następne w kolejno
ści są płatki śniadaniowe i pasta do 
zębów, ale także sprzęt grający (od
twarzacze, wieże, magnetofony itp.) 
oraz odzież i obuwie dla dzieci, przy 
zakupie których pociechy decydują 
bądź współdecydują o wyborze mar
ki u blisko dwóch trzecich badanych. 
Generalnie im starsze dziecko, tym 
jego udział w wyborze marek/pro- 
duktów wzrasta. Szczególnie wi
doczne jest to w zakresie zakupów 
sprzętu nowoczesnych technologii 
jak telefony komórkowe, kompute
ry i oprogramowanie czy gry kom
puterowe. Starsze dzieci (11-18 lat) 
w znacznej mierze pełnią już rolę 
głównych doradców w tych zaku
pach.
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turniejów piłki siatkowej pracow
ników samorządowych, czy też ini
cjatyw gospodarczych jak udziału 
w panelu dyskusyjnym na Dniach 
Gospodarczych Hellweg, bądź wi
zyty przedstawicieli Hellweg Online 
na II Strzeleckiej Wystawie Gospo
darczej celem nawiązania kontaktów 
biznesowych. Nawiasem mówiąc 
pobyt partnera niemieckiego na wy
stawie był sfinansowany ze środków 
Współpracy Polsko - Niemieckiej. 
Nie sposób również nie wspomnieć 
o hospitacjach pracowników samo
rządowych, służb ratowniczych, 
medycznych i bezpieczeństwa, za
równo naszych w powiecie Soest jak 
i odwrotnie, którzy podczas wizyty 
studyjnej mogli uczestniczyć w ty
powych dla wspomnianych jednostek 
zajęciach, a tym samym zapoznać się 
ze strukturą i działaniem poszczegól
nych służb w realiach zarówno nie
mieckich jak i polskich.

Nasz partner dał się poznać 
z dobrej strony nie tylko w miłych 
stronach życia. Po nawałnicy, jaka 
dotknęła mieszkańców powiatu 
strzeleckiego w sierpniu 2003 roku, 
mogliśmy się przekonać, że nasi nie
mieccy partnerzy nie zawiedli w trud
nych chwilach i udzielili pomocy 
finansowej. Żartobliwie mówiąc, 
w kategorii przysłowie niedźwiedzie

Od pewnego czasu wielu miesz
kańców Powiatu Strzeleckiego zwra
ca się do nas z pytaniem, dlaczego 
na terenie wjazdu w kierunku boiska 
szkolnego ZSO w Strzelcach Op. 
trwają prace drogowe. Otóż pragnie
my wyjaśnić jaki jest powód prowa
dzenia tych prac. Ponad rok temu, 
w czasie kiedy Powiat Strzelecki pro
wadził prace związane z budową sali 
gimnastycznej i kompleksu boisk ze
wnętrznych Urząd Miejski w Strzel
cach Opolskich wystąpił z prośbą 
o udostępnienie części terenu ZSO 
na poszerzenie pasa drogowego wy
jazdu z osiedla Jana Rychla na ulicę 
Krakowską.
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XVI BIEG PAMIĘCI W LEŚNICY
Tradycyjnie już uczniowie 

wszystkich klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej przy SOSW w Leśni
cy, na kilka dni przed uroczystością 
Wszystkich Świętych i Dniem Nie
podległości, uczestniczą w Biegu 
Pamięci.

W tym roku, 25 października, 
ta impreza odbyła się po raz 16., a 
przygotowana została przez dyrekcję 
oraz nauczycieli szkoły zawodowej. 
Trasa biegu wiodła z budynku szko
ły przez Urząd Miejski w Leśnicy, 
cmentarz, kapliczki kalwaryjskie, 
Muzeum Czynu Powstańczego, 
a stamtąd z powrotem do szkoły, 
a właściwie szkolnego ogrodu. 
Na trasie znajdowały się punkty kon
trolne, na których młodzież musiała 
się wykazać wiedzą z różnych dzie-

Goście z SOEST na Górze Św. Anny

„prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie„ należałoby przyznać tak 
powiatowi Soest jak i jego miesz
kańcom złoty medal. W tym ciężkim 
dla nas okresie potrafili błyskawicz
nie zorganizować fety charytatywne, 
koncerty chórów, orkiestr, wszystko 
pod szyldem pomocy dla mieszkań
ców powiatu strzeleckiego - partnera 
na dobre i na złe. Dzięki ich zaanga
żowaniu otrzymaliśmy wówczas pra
wie 77 tys. złotych.

W przyszłości zamierzamy 
z powiatem z Soest kontynuować

W tym czasie Gmina Strzelce 
Op. nie posiadała środków finan
sowych na przeprowadzenie plano
wanej inwestycji. Z tego powodu 
Powiat Strzelecki dokończył swoją 
inwestycję, zgodnie z istniejącym 
projektem zagospodarowania terenu, 
wykonując m.in. ogrodzenie i ułoże
nie kostki brukowej. Po pozyskaniu 
środków na wykonanie drogi Gmi
na Strzelce Op. powróciła do starań 
o udostępnienie ternu pod przebu
dowę drogi w marcu 2006 r. Widząc 
bardzo ważny interes społeczny 
a przede wszystkim w trosce o bez
pieczeństwo mieszkańców osiedla 
Jana Rychla i uczniów ZSO Zarząd 

dzin oraz sprawnością fizyczną.
Aby wyznaczony odcinek 

uczniowie mogli pokonać bezpiecz
nie, na pierwszym punkcie kontrol
nym, który znajdował się w budynku 
szkoły, zaprezentowali oni znajo
mość przepisów ruchu drogowego. 
Następnie kolejno klasami udali się 
na trasę biegu, gdzie na punktach 
kontrolnych czekały na nich zadania 
do wykonania. Próba sprawnościowa 
wymagała od wszystkich umiejętne
go rzucania do celu. W ramach prac 
społecznych uczniowie posprzątali 
cmentarz w Leśnicy, grabiąc liście 
oraz zbierając śmieci, aby na uroczy
stość Wszystkich Świętych cmen
tarz był odpowiednio przygotowany. 
Na kolejnych punktach kontrolnych 
młodzież odpowiadała na pytania 

cd. str 8 

sprawdzone już kierunki działania, 
z naciskiem na współpracę naszej 
młodzieży, intensyfikację przedsię
wzięć gospodarczych i inwestycyj
nych oraz na realizację wspólnych 
projektów kulturalnych (w zamierze
niu Festiwal Kultur).

Życzę nam i naszym partnerom 
z Soest, aby konstrukcja wspólnego 
mostu była wciąż wzmacniana i roz
budowywana.

Józef Swaczyna
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Inwestycje drogowe
2002 rok

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ
ZADANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Krośnica 
ul. Odrodzenia i Wiejską (zadanie wspólne z gminą Izbicko 40.000,00) 993m2

114.318,27

Remont chodnika w ciągu drogi 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Izbicko ul. 
Powstańców Śl. (udział Powiatu w inwestycji gminnej na drodze powiatowej) 433m2

4.300,00

Remont chodnika w ciągu drogi 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Izbicko ul. 
Powstańców Śl. II etap 158m2

42.616,77

Poszerzenie drogi 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów - dokumentacja 
projektowa

5.564,00

Cienkie warstwy ścieralne typu slurry seal - mikrodywanik na drodze 1457 O Niezdrowice 
- gr. województwa 2.617m2

35.111,93

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Wierchlesie - Żędowice w m. 
Żędowice (zadanie wspólne z gminą Zawadzkie 60.500,00) 944m2

88.203,67

Powierzchniowe utrwalenie drogi 1803 O Wierchlesie - Żędowice 1.200 m2 20.672,40
Remont chodnika w ciągu drogi 27-802 Jemielnica - Kotulin w m. Jemielnica (zadanie 
wspólne z gminą Jemielnica 10.000,00) 1.754m2

19.407,21

Odwodnienie drogi 1838 O Staniszcze Wlk.- Staniszcze Małe ul. Sobieskiego w 
Staniszczach W.

9.050,07

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 27-804 Strzelce Op. - Kolonowskie w m. 
Staniszcze Wielkie (zadanie wspólne z gminą Kolonowskie 27.500,00) 487 m2

51.757,19

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 27-804 Strzelce Op. - Kolonowskie w m.
Kolonowskie ul. Księdza Czerwionki (zadanie wspólne z gminą Kolonowskie -16.500) 646 m2

36.628,88

Przebudowa przepustu na ulicy A. Bożka w Kolonowskiem 9.951,00
Remont chodnika w ciągu drogi 27-844 Staniszcze Wlk.-Kolonowskie w m.
Kolonowskie ul. 1-go Maja (zadanie wspólne z gminą Kolonowskie 16.500,00) 460 m2

36.411,24

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 27-804 Strzelce Op. - Kolonowskie w m. 
Kolonowskie ul. Księdza Czerwionki II etap 318 m2

44.014,46

Remont chodnika w ciągu drogi 1808 O w m. Wysoka 64m2 9.095,00
Odnowa nawierzchni drogi 1401 O Zdzieszowice - Zalesie w m. Zalesie i w m. Lichynia 
(zadanie wspólne z gminą Leśnica 50.000,00) 3.750m2

183.310,49

Cienkie warstwy ścieralne typu slurry seal - mikrodywanik na drodze 1808 O w m. Góra
Św. Anny 3.185 m2 42.732,71

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich 469m2 48.459,36
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów Rożniątów w m.
Szymiszów (zadanie wspólne z gminą Strzelce Op. 48.000,00) 777m2

83.614,11

Powierzchniowe utrwalenie drogi 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów, odcinek 
Grodzisko - Kadłub 2.485m2 48.535,20

Remont drogi 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów w m. Rozmierka 6.900 m2 60.449,64
Budowa chodnika i wiaty przystankowej w Suchej przy ul. Jemielnickiej (zadanie 
wspólne z gminą strzelce Opolskie) 187,5 m2

36.535,49

Remont skrzyżowania w m. Strzelce Opolskie ul. 1 Maja i Cementowa - obrzeża 913 m 23.263,73
Remont ulicy Powstańców Śl. w Strzelcach Opolskich 1.980m2 90.127,44

Razem: 1.144.130,26
2003 rok

Odwodnienie drogi 27-809 w m. Otmice 73.951,00
Remont chodnika ul. Powstańców Śl. w Izbicku 62.262,97
Przebudowa drogi 27-815 Izbicko - Borycz - dokumentacja 13.786,00
Budowa chodnika w m. Żędowice 6.748,51
Remont chodnika w miejscowości Piotrówka 72.302,35
Remont chodnika w miejscowości Centawa ul. Jemielnicka 22.435,75
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica ul. Stara Kolonia 27.546,00
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 1843 O Gąsiorowice - Piotrówka w m. 
Gąsiorowice

8.039,74

Wbudowanie krawężnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka -Osiek w m. Łaziska 2.027,80
Remont drogi powiatowej nr 1812 O Dąbrówka - gr. województwa 15.053,82
Przebudowa przepustu na ul. A. Bożka w Kolonowskiem 44.185,29
Dokumentacja projektowa remontu mostu nad Małą Panwią 38.300,01
Budowa chodnika w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 51.851,00
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O w Kolonowskiem ul. Arki Bożka 48.350,90
Remont chodnika w Kolonowskiem ul. Ks. Czerwionki 46.297,57
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Kotulin w m. Jemielnica 
ul. Stara Kolonia

1.723,05

Wykonanie bariery mostowej wraz z jej wbudowaniem w istniejącą konstrukcję mostu w 
ciągu dr. pow. 1802 O w m. Centawa

3.814,55

Remont drogi 1827 O Ligota Dolna w m. Kadłubiec 28.961,55
Dokumentacja projektowa modernizacji drogi 27-434 w m. Łaki Kozielskie 17.120,00
Remont nawierzchni drogi 27-401 w m. Lichynia 298.861,77
Remont chodnika w m. Leśnica ul. Góra Św. Anny 52.127,01
Remont chodnika w Zalesiu Śl. ul. Leśnicka i ul. Dworcowa 36.927,73
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza 7.981,11
Dokumentacja projektowa odwodnienia w Dziewkowicach 3.032,92
Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja i Powstańców Śl. w Strzelcach Opolskich 34..997,50
Remont drogi 27-820 w m. Szymiszów 51.651,32
Remont placu przy kościele w m. Sucha 19..329,76
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Podborzany - Strzelce Opolskie 32..879,00
Remont drogi powiatowej 27-455 (1455 O) na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd 89.792,90
Remont drogi 27-461 Jaryszów-Nogowczyce 89.997,77

Razem: 1.302.336,65
2004 rok

Przebudowa drogi powiatowej 1815 O w m. Borycz (udział gminy 30.000); kanalizacja 
deszczowa 119 m,

I etap
59.606,84

Budowa chodnika ul. Gogolińska w Izbicku 167 m2 (udział gminy 10.000) 10.821,35
Odwodnienie drogi 1809 O w m.Otmice; kanalizacja deszczowa o dł. 194 m, 
przykanaliki 53 m (udział gminy 40.000)

149.982,93

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi pow. 1802 O Jemielnica
- Kotulin na odc. Centawa - Błotnica Strz. w ilości 4.100 m2

20.000,00

Remont chodnika w m. Jemielnica ul. Stara Kolonia 65.101,30
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1840 O Jemielnica - Gąsiorowice w 
miejscowości Gąsiorowice 54.400,91

Remont mostu nad rzeka Mała Panew (remont podpór, wykonanie izolacji i 
odwodnienia, nawierzchnia, chodniki)

583.407,44

Budowa chodnika w miejsc. Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy i ul. Myśliwca - 
dokumentacja projektowa

25.620,00

Budowa chodnika w m. Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 65.101,30
remont bariery mostowej droga 1401 O w m.Zalesie 2.121,86
Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica -Zalesie Śląskie 7.917,30 
m2 oraz przebudowa skrzyżowania z DP 1439 O

244.934,96

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1808 O Kalinów - Zdzieszowice w m. 
Wysoka - 149 m2 15.479,70

Modernizacja drogi 27-434 w m. Łąki Kozielskie, opracowanie studia wykonalności 8.000,00
Budowa chodnika ul.Żyrowska w Leśnicy 781 m2 83.326,52
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha-Kalinów w m. Szymiszów 
ul. Ligonia - dokumentacja projektowa

6.108,00

Przebudowa drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka i droga 1854 O Ligota 
Czamborowa - Sucha w m. Sucha - dokumentacja projektowa 45.000,00

Budowa chodnika ul. Ujazdowska w Zimnej Wódce - dokumentacja projektowa 11.609,00
Razem: 1.250.622,11

2005 rok
Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz powierzchnia 
wbudowanego chodnika 370m2

II etap
88.348,67

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna w m Siedlec 
165,4 m2, odwodnienie 98 m 24.953,76

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. 
Krośnica ul. Wiejska

26.470,95

Budowa chodnika w ciągu dr. 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice (realizacja 
zadania wspólnie z Gminą Zawadzkie - 20.000 zł) 388m2

41.332,46

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka 
ul. Kościuszki (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 31.062 zł) 476 m2

62.122,49

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Kotulin (granica 
województwa) w m. Jemielnica

14.819,28

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1840 O Jemielnica - Gąsiorowice w m. 
Gąsiorowice ul. Wolności (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 31.116 zł) 446 m2

62.230,28

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. 
Łaziska ul. Strzelecka (realizacja wspólnie z gminą Jemielnica 30.555 zł) 387 m2

61.109,93

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1841 O 
Jemielnica - Barut w m. Jemielnica ul. Wiejska

11.699,80

Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. 
Bokowe

85.735,77

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Granica woj. w m.
Jemielnica ul. Św. Wojciecha (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 7.267 zł) 105 m2

14.819,28

Wykonanie bariery mostowej wraz z jej wbudowaniem w istniejącą konstrukcję mostu w 
ciągu drogi powiatowej 1802 O w miejscowości Centawa

4.355,40

Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piorówka - Osiek w m. 
Bokowe

85.735,77

Przebudowa mostu nad rzeką Mała Panew w ciągu drogi powiatowej 1958 O Myślina 
- Spórok w m. Staniszcze Małe

Wartość II 
etapu: 

116.356,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1958 O Myślina - Spórok w m. Staniszcze 
Małe ul. Myśliwca i Ks. Gajdy (realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie 
- 50.000 zł) 230m2 , nawierzchnia bitumiczna 445m2

Wartość I 
etapu: 

142.911,28
Remont nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 6.662,80 zł
Remont odwodnienia drogi powiatowej 1844 O w m. Staniszcze Wlk. ul. 1 -go Maja 19.004,87
Remont Odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1804 O w m. Kolonowskie ul. Ks. 
Czerwionki i Kolejowa

27.484,26

Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 2135 O ul. Leśna w m. Kolonowskie 12.386,67
Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. na odcinku 
Zdzieszowice - Leśnica oraz dokumentacja projektowa przebudowy drogi na odcinku 
Leśnica - Lichynia, odnowa nawierzchni na odcinku 1.900 m

232.348,87

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1808 O Kalinów - Zdzieszowice w m.
Wysoka 1.807 m2 116.128,98

Odwodnienie drogi powiatowej 1434 O K. Koźle - Januszkowice w m. Krasowa 750 m. 33.000,06

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Kędzierzyn 
- Koźle w m. Raszowa

25.598,14

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów 
ul. Ligonia - wspólnie z gm. Strzelce Op. 1.161,88 m2

I etap
91.226,16

Przebudowa drogi powiatowej 1854 O Ligota Czamborowa - Sucha i 1822 O Sucha
- Rozmierka w m. Sucha; odwodnienie na odc. 466 m, remont nawierzchni, utwardzenie 
poboczy

I etap
282.981,92

Przebudowa drogi powiatowej 1804 O Strzelce Op. - Kolonowskie w m. Strzelce Op. ul. 
Habryki - dokumentacja projektowa 15.189,00

Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1807 O Strzelce Op. - Krasiejow w m. 
Grodzisko 3.019 m2 172.792,20

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 2274 O ul. Szpitalna w Strzelcach 
Opolskich 1.167 m2; warstwa ścieralna 2.950 m2

238.455,14

Budowa ciągów pieszych i parkingu z kostki brukowej betonowej przy zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach Op.

81.526,10

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Zimna 
Wódka 602m2 86.558,40

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary 
Ujazd i Zimna Wódka (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 65.750 zł) 889 m2

131.499,03

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Jaryszów ul. Ujazdowska - dok. projektowa.

13.176,00

Budowa przepustu pod drogą powiatową 1461 O Sieroniowice - Ujazd na odc. Jaryszów 
- Ujazd

16.613,08

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Ujazd ul. Strzelecka (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 41.500 zł) 566 m2

82.834,94

Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1458 O Ujazd -K. Koźle w m. Ujazd 
ul. 3 Maja - (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 22.050 zł) 345 m2

44.010,13

Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Ujazd ul. Strzelecka

13.214,27

Razem: 2.585.692.140
2006 rok

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Izbicko 
ul. Stawowa - wraz z dokumentacją projektową.

Dokumentacja 
projektowa 
10.065,00

Budowa chodnika w ciągu dr. 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Żędowice (wraz z 
dokumentacją projektową) II etap 54,0m

29.496,66

Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza - Krupski Młyn na 
odc. Kielcza - granica powiatu 1.020 m szer. 4,9m

127.558,42
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 4612329, 4613480 
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl 
z filią w Szymiszowie 
tel. 4623845 
z filią w Leśnicy 
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744 
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadz- 
kiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem 
tel. 4616288, 4616541 
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem 
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie 
tel. 4636422, 463637 
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy 
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel. 4615261
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4621800

Zimna Wódka

Drogi to priorytet
Od momentu, kiedy zacząłem się zajmować drogami 

w powiecie strzeleckim priorytetem mojego działania była 
poprawa i modernizacja dróg powiatowych oraz budowa 
nowych chodników. W tej kadencji przeznaczyliśmy na 
drogi 21 mln złotych, z czego tylko w tym roku - kwotę 
7,5 mln zł Czy to dużo, czy mało? Jak na nasze potrzeby 
- mało, mimo że został wzięty kredyt na kwotę 4,5 mln zł.

Przypominam, że długość dróg powiatowych wynosi 
312 km, do tego dochodziły mosty, wiadukty, przepusty i 
chodniki, a ich budowa stanowi ważnym element naszych 
działań jako znacznie poprawiło bezpieczeństwo.

W ciągu 4 lat prawie w każdej gminie przeprowadzono 
znaczne inwestycje drogowe. I tak:

w gminie Kolonowskie w 2004 roku na remont mostu 
przeznaczyliśmy kwotę prawie 700 tys. zł, w 2005 roku na 
budowę chodnika w Staniszczach Małych razem z gminą 
kwotę 143 tys. zł

W gminie Leśnica zainwestowaliśmy prawie 4 mln zł, 
z tego 1,5 mln zł na Łąki Kozielskie i prawie 1,7 miliona 
na modernizację naszej najważniejszej drogi 27-401 Zdzie
szowice - Zalesie Śląskie.

Do ważniejszych inwestycji w gminie Izbicko należały 
budowa chodnika w Krośnicy na kwotę 115 tys. zł, prze
budowa skrzyżowania wraz z chodnikiem w miejscowości 
Borycz na kwotę 162 tys. zł., budowa chodnika w Izbicku 
na kwotę 194 tys. zł razem z gminą.

W gminie Jemielnica zostało zainwestowane prawie 
1,2 mln zł przy znacznym udziale gminy. Do większych 
inwestycji należały budowa chodników: w Piotrówce - po
nad 200 tys. zł, w Łaziskach, Jemielnicy, Gąsiorowicach.

W gminie Ujazd zainwestowano kwotę prawie 1,2 mln 
zł również przy udziale gminy. Do większych inwestycji 
należały budowa chodników na kwotę prawie 475 tys. zł.

Najmniejszą sieć drogową posiada gmina Zawadzkie, 
tam też zostało zainwestowanych najmniej środków, bo 
tylko 310 tys. zł, z czego część na budowę chodnika w Żę- 
dowicach, a resztę na modernizację drogi Kielcza - Krup
ski Młyn.

Jak widać problem dróg i ich modernizacja to priorytet 
naszego działania. Uważam, że inwestycje w drogi to do
bre inwestycje.

Józef Swaczyna

Staniszcze Małe

Inwestycje drogowe
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m.
Piotrówka ul. Kościuszki (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 31.353,00) 
798,83 m2

62.705,78

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1841 O Jemielnica - Barut w m. Jemielnica 
ul. Wiejska (realizacja wspólnie z gminą Jemielnica) 789 m2

103.307,62

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1840 O Jemielnica - Gąsiorowice w m. 
Gąsiorowice ul. Wolności (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica) 474 m2

66.736,34

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m.
Łaziska ul. Strzelecka (realizacja zadania wspólnie z gm. Jemielnica) 379 m2

61.590,16

Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica 
województwa(Kotulin) w m. Centawa wraz z dokumentacją projektową (realizacja 
zadania wspólnie z gm. Jemielnica) 573 m

157.466,30

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1958 O Myślina - Spórok w m. Staniszcze 
Małe ul. Myśliwca i Ks. Gajdy (realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 
49.093,00) 436,5 m2; kanalizacja deszczowa 61,5 m;

II etap
98.185,06

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1958 O Myślina -
Staniscze M. - Spórok na odc. Staniszcze M. - Sporok 6.800 m2

71.540,80

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 1816 O Kadłub - Sporok w m. Spórok ul. Guznera wraz z 
(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie)

27.206,00

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1958 O Myślina - Staniszcze M. - Spórok 
w m. Staniszcze M. ul. Haupstocka 376,17 m2

52.754,54

Remont odwodnienia DP1805 O w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny 10.116,36
Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. na odcinku 
Zdzieszowice - Leśnica, Leśnica - Lichynia na odc. 2.300m,

734.170,51

Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - K.
Koźle w m. Leśnica ul. Kozielska i ul. Góry Św. Anny (realizacja zadania wspólnie z 
Gminą Leśnica) 1.226,8 m2

I 
I ETAP 

155.238,14
Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - K. Koźle w 
m. Poręba (koncepcja oraz dokumentacja projektowa)

6.466,00

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1438 O Góra Św. Anny - Leśnica 
1.625 m2 119.296,16

Lokalne Centrum Rozwoju w Łąkach Kozielskich - modernizacja ciągu 
komunikacyjnego wsi drogi nr 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice) bud. 
Chodnika 2.401 m2, odwodnienie 909m, remont nawierzchni 6.611 m2

1.417.608,00 
(w tym środki 

powiatu 
315.472,81)

Remont chodnika w m. Szymiszów 1.409,27
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów 
ul. Ligonia - wspólnie z gm. Strzelce Op. 309m

69..319,97

Przebudowa drogi powiatowej 1854 O Ligota Czamborowa - Sucha i 1822 O Sucha 
- Rozmierka w m. Sucha II etap remont kapitalny nawierzchni 2.135 m2 , budowa 
chodnika 660m2 , wykonanie ścieku 91m

449.808,17

Przebudowa skrzyżowania drog 1807 O Strzelce Op. - Krasiejów z dr. 1823 O Kadłub 
- Osiek w m. Kadłub

49..998,41

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza i drogi powiatowej 
1805 O ul. Dolińska w m. Strzelce Op.

94..571,96

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1821 O Rozmierka - Osiek na odc. 
Jędrynie - Osiek

139.511,89

Przebudowa drogi powiatowej 1816 O Kadłub - Spórok 114.068,22
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na 
odc. Sucha - Rozmierz - koncepcja

17.421,60

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary 
Ujazd (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd ) 354 m2

73.872,16

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Jaryszów ul. Ujazdowska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd ) 716 m., 
kanalizacja deszczowa 461 m.

186.444,85

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Nogowczyce (realizacja zadania wspólnie z gminą Ujazd) 320m , remont nawierzchni 
przy ścieku 63 m2

99.570,00

Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. 
Stary Ujazd - dokumentacja projektowa 129 m

10.980,00

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd - granica woj. Śląskiego 
w m. Niezdrowice (realizacja zadania wspólnie z gminą Ujazd)

43.187,68

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w 
m. Balcarzowice ul. 1 Maja (realizacja zadania wspólnie z gminą Ujazd)

32.857,03
Razem: 4.694.529.06

Inwestycja „drogowa”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących?

dok. ze str 4
Powiatu Strzeleckiego podjął decyzję o nieod
płatnym użyczeniu na rzecz Gminy Strzelce 
Op. części terenu ZSO. Jedynym warunkiem 
było przywrócenie miejsca przebudowy do po
przedniego stanu technicznego oraz zamon
towanie w innym miejscu bramy wjazdowej 
umożliwiającej w razie potrzeby wjazd na te
ren ZSO samochodów służb ratowniczych lub 
dostaw wielkogabarytowych. Dyrektor ZSO 
podpisał więc odpowiednią umowę użycze
nia terenu, a Gminie Strzelce Op. umożliwiło 
to uzyskanie pozwolenia na budowę, która ma 
właśnie miejsce.

Z powodu wspomnianych wyżej czynników 
nie było możliwe przeprowadzenie obydwu in
westycji równocześnie. Obecne prace prowa
dzone są wyłącznie na koszt Gminy Strzelce 
i nie powodują żadnych dodatkowych obcią
żeń finansowych dla Powiatu Strzeleckiego. 
Myślimy, że decyzja o użyczeniu terenu ZSO 
pod przebudowę drogi spowoduje zniknięcie 
trwającego od lat utrudnienia dla okolicznych 
mieszkańców oraz wpłynie na zdecydowaną 
poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.

A.P.
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Powiatowy Konkurs
Młodego Konsumenta

cd. ze str 5

Nagroda dla Moniki Kopyry

Nasza powinność

Po teście - o 3 miejsca w finale 
- młodzież rywalizowała odpowia
dając na pytania dodatkowe. Po tej 
rundzie wyłoniono 5 finalistów, któ
rzy przystąpili do części praktycznej 
- udali się na zakupy z Powiatowym 
Rzecznikiem Konsumentów. Każ
dy z nich otrzymał kwotę 50 zł jako 
nagrodę za dotychczasowe wyniki i 
mógł kupić wybrane przez siebie to
wary. Ale... to wcale nie był koniec!

Młodzież kupiła bardzo różne 
rzeczy: zarówno książki, upominki i 
artykuły spożywcze, a kolejnym za
daniem było omówienie wybranych 
towarów pod kątem przyczyn do
konanego wyboru oraz możliwości 
składania reklamacji.

Wypowiedzi oceniali: Bogumiła 
Kubacka - zastępca Wojewódzkiego 
Inspektora Inspekcji Handlowej w 
Opolu, Anna Lubańska - naczelnik 
Wydziału Ochrony Konsumenta Wo
jewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Opolu, Waldemar Ga- 
ida - wicestarosta strzelecki oraz Po
wiatowy Rzecznik Konsumentów.

XVI BIEG PAMIĘCI W LEŚNICY
cd. str 5

dotyczące Leśnicy, powstań ślą
skich oraz ekologii. Każda grupa 
odwiedziła również Muzeum Czynu 
Powstańczego, w którym uczniowie 
mogli obejrzeć materiały ukazują
ce walkę o narodowe wyzwolenie 
Górnego Śląska, od schyłku XIX 
wieku po okres plebiscytu i powstań 
śląskich. Kustoszowi muzeum dzię
kujemy za bezpłatne udostępnienie 
wystaw, które były ciekawą lekcją 
historii.

Dla uczniów klas I, którzy tra
fiają do nas z całej Opolszczyzny, 
impreza była również okazją do po
znania pięknych zakątków naszego 
miasta i jego okolic.

Jury po wysłuchaniu prezentacji 
oceniło, że najbardziej świadomym 
młodym konsumentem jest Monika 
Kopyra reprezentująca Zespół Szkół 
Zawodowych w Zawadzkiem.

Co ciekawe, w piątce finalistów 
znaleźli się wyłącznie reprezentanci 
szkół ponadgimnazjalnych z Zawadz
kiego. Drugie miejsce zajął Dawid 
Brzeźny (LO im. Mieszka I), trzecie 
- Monika Nowak, natomiast wyróż
nienia otrzymały Sabina Badura oraz 
Julia Stych (wszystkie - ZSZ).

Uczestnicy mogli w trakcie kon
kursu popisać się nie tylko wiedzą 
teoretyczną, ale również praktyczną 
i dokonać świadomych zakupów. 
Zwyciężczyni otrzymała ponadto na
grodę książkową, a wszyscy uczest
nicy powiatowe upominki.

Konkurs był jednym z zadań Po
wiatowego Programu Edukacji Kon
sumenckiej na lata 2005-2006.

Małgorzata Płaszczyk 
Powiatowy Rzecznik Konsumen

tów w Strzelcach Opolskich

Zmęczeni, ale zadowoleni uczest
nicy biegu wrócili do szkolnego ogro
du, gdzie czekało już na nich ogni
sko, na którym mogli sobie usmażyć 
kiełbaski, ufundowane przez prezesa 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Leśnicy.

Zarówno nauczyciele, jak 
i uczniowie rozstali się w atmos
ferze rozbawienia z jednej strony, 
ale zadumy i refleksji nad istotą nad
chodzących świąt z drugiej. Pamięć 
o naszych bohaterach narodowych, 
ale także o zwykłych ludziach, w ja
kiś sposób nam bliskich, pozostanie 
w nas.

Danuta Kolender

Istotną rolą samorządu powia
towego jest ochrona i konserwacja 
zabytków - materialnej historii 
tych ziem. Co roku w budżecie wy
dzielamy, zgodnie z diagnozą sta
nu, limit środków na ten cel - mówi 
wicestarosta Waldemar Gaida.

- Z roku na rok kwota wprawdzie 
rośnie, ale oczywiste jest, że nasze 
możliwości finansowe nie są w tym 
zakresie takie, jakie byłyby potrzeb
ne. Naturalne jest więc, że w trakcie 
mijającej kadencji staraliśmy się po-

Konserwatorzy w kościele Św. Wawrzyńca.

Przywracanie piękna
Dzięki wsparciu Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej 
oraz dotacji powiatu możliwe było 
poddanie całkowitej restauracji za
bytkowego ołtarza w kościele św. 
Barbary - mówi ks. Wolfgang Joś- 
ko. - Prace przeprowadzone zostały 
2005 roku, w warsztacie znanego 
konserwatora dzieł sztuki - Zbignie
wa Kiełbasy z Bytomia. Otrzymana 
dotacja pokryła prawie w całości 
koszty renowacji, która przywróciła 
pierwotne piękno drewnianego ołta
rza. To była pierwsza, ale nie jedyna 
pomoc powiatu związana z ratowa
niem naszych zabytków - opowiada 
ks. Jośko.

- Z końcem roku, dzięki wyasy
gnowaniu kolejnych środków przez 
samorząd powiatowy - zostało pod
dane gruntownej konserwacji i re
nowacji malowidło przedstawiające 
scenę Ostatniej Wieczerzy w pre
zbiterium kościoła parafialnego pw. 
św. Wawrzyńca. Wykonawstwa tych 
prac podjęła się firma konserwator
ska dr Edgara i Aleksandry Pillów 
z Torunia.

To znacząca pomoc, ale na reno
wację całego wnętrza kościoła po
trzebne są dużo wieksze sumy. Praw
dopodobnie byłby to koszt ok. 
350 tysięcy złotych, a gdyby doli
czyć jeszcze restaurację detali ołta
rza - o sto tysięcy większy. Zdobycie 
takich pieniędzy byłoby pożądane 
w najbliższych dóch latach.

Oczywiście termin niekoniecz
nie jest ścisły - zapewnia ks. Joś- 
ko, ale gdyby w tym czasie udało 
się uzyskać dotację z Ministerstwa 
Kultury i może choć trochę z innych 
źródeł - byłoby dobrze.

- Dzięki podobnym przedsię
wzięciom i bardzo dobrej współpra
cy nasze dziedzictwo kulturalno-re- 
ligijne może zostać zabezpieczone 
i przekazane w całym swym pięknie

zyskać inne źródła dofinansowania. 
Udało się nam tego dokonać np. przy 
restauracji zabytków sakralnych na 
Górze św. Anny, do czego dołożyły 
swoje „cegiełki” również samorządy 
ościenne, ale największy zastrzyk fi
nansowy - w kwocie ponad 36 tysięcy 
euro - otrzymaliśmy z od rządu Nie
miec, za pośrednictwem Mniejszości 
Niemieckiej oraz Fundacji Rozwoju 
Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal
nych z przeznaczeniem na restaura
cję ołtarza wraz z obramowaniem w 

Ołtarz w kościele Św. Barbary.

następnym pokoleniom. Chciałbym całej społeczności parafialnej - mówi 
za to wyrazić wdzięczność w imieniu ks. Wolfgang Jośko.

strzeleckim kościele św. Wawrzyńca. 
Szukanie pieniędzy poza utartymi 
szlakami było w tym przypadku ab
solutnie niezbędne. Z jednej strony 
ochrona dziedzictwa kultury to nasza 
powinność, a zarazem zadanie własne 
powiatu, ale z drugiej strony - jak je 
realizować, gdy środków nie staje? I 
to niemałych, a w dodatku - w dość 
krótkim terminie, bo destrukcja ołta
rza i obramowania nie dość, że była 
znaczna, to jeszcze szybko postępo
wała.


