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Opolskie – Dolna. Na jakim etapie jest to 
zadanie i jaki będzie jego zakres?

Zadanie pod nazwą „Przebudowa 
drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opol-
skie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na od-
cinku Strzelce Opolskie - Dolna” będzie 
polegało na wykonaniu odcinka drogi na 
terenie gminy Leśnica. Kompleksowej 
przebudowie zostanie poddany odcinek 
drogi powiatowej o długości 1983 m, w 
tym odcinek przebiegający przez miejsco-
wość Dolna. Na dzień dzisiejszy zostało 
już zakończone postępowanie przetargo-
we oraz podpisana umowa z wykonawcą 
robót. Co więcej, po przekazaniu w dniu 
23 marca placu budowy, oczekujemy na 
rozpoczęcie prac.

- Na czym będą polegały te prace, co 
dokładnie zostanie przebudowane?

Istniejąca nawierzchnia jezdni o sze-
rokości śr. 5,5 m, jest mocno zdeformowa-
na i skoleinowana, posiada liczne ubytki 
i wykruszenia. Planowana inwestycja za-
kłada wykonanie poszerzenia istniejącej 
nawierzchni do 6,0 m oraz wzmocnienie 
konstrukcji jezdni dla kategorii obcią-
żenia ruchem KR3 (obowiązują tu wy-
mogi zapewniające przygotowanie drogi 
do średnio intensywnej eksploatacji). 
Przewiduje się także wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej. Zaplanowano 
wyrównanie i wyprofi lowanie poboczy o 
szerokości obustronnie 1,0 m, wyprofi lo-

Droga do Dolnej będzie przebudowana
wanie i oczyszczenie rowów, utwardzenie 
zjazdów na pola.

- Czy projekt obejmuje jakieś dodat-
kowe obiekty drogowe w terenie zabudo-
wanym? 

Oczywiście, bezpieczna i nowoczes-
na infrastruktura drogowa to nasz główny 
cel. Projekt przewiduje wykonanie chod-
nika w miejscowości Dolna na odcinku 
o łącznej długości 299 m, w tym 275 m 
chodnika po stronie lewej oraz 24 m po 
stronie prawej. Istniejące przejście dla 
pieszych obecnie oznakowane jest jedy-
nie znakami poziomymi i pionowymi. W 
wyniku przebudowy zastosowane zosta-
nie aktywne oznakowanie przejścia dla 
pieszych oraz zostanie wykonany azyl 
pomiędzy jezdnią a przystankiem. Prze-
budowany zostanie przystanek autobuso-
wy. Na podstawie partnerstwa z Gminą 
Leśnica, zostanie przebudowana zatoka 
autobusowa z peronem przy drodze po-
wiatowej i obręb skrzyżowania z drogą 
Dolna – Olszowa. Zostanie także przebu-
dowana wyspa dzieląca na jezdni, odgina-
jąca tor jazdy.

- To wszystko brzmi imponująco.
Powiat Strzelecki uzyskał dofi nan-

sowanie dla tej inwestycji w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. Nasz wniosek uplasował 
się na drugim miejscu zatwierdzonej li-
sty rankingowej dla dróg powiatowych 
województwa opolskiego. W kryterium 
technicznym uzyskaliśmy aż 17 punktów 
i tylko projekt miasta Opole zdobył o je-
den punkt więcej od nas. To spory sukces.

- Kto będzie wykonawcą robót i jakie 
będą faktyczne koszty?

Wykonawcą robót będzie Przed-
siębiorstwo Usługowo Handlowe „DO-
MAX” Arkadiusz Mika z Boronowa. To 
ta fi rma, która w 2015 roku wykonała 
przebudowę drogi powiatowej Izbicko 
– Otmice. Na podstawie zawartej umo-
wy wartość robót budowlanych wyniesie 
ponad 1 mln. 190 tys. zł, natomiast koszt 
przebudowy zatoki autobusowej wyniesie 
prawie 53 tyś. zł. Gmina Leśnica udzieli 
Powiatowi dodatkowej pomocy fi nanso-
wej jako Partner projektu w wysokości 
ok. 60 tyś. zł.

- Kiedy rozpoczęcie robót?
Planujemy rozpoczęcie robót zaraz na 

początku kwietnia.

My obywatele, przedstawiciele gmin, 
powiatów oraz województw z całej Polski 
wraz z reprezentacjami ogólnopolskich i 
regionalnych organizacji samorządowych 
wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWA-
NY SPRZECIW wobec wprowadzanych i 
zapowiadanych przez rząd Prawa i Spra-
wiedliwości zmian prawa samorządowego 
w Polsce, w szczególności o charakterze 
ustrojowym. Zmiany te zmierzają do 
ponownej centralizacji państwa oraz po-
zbawienia samorządu terytorialnego moż-
liwości - zagwarantowanego w Konstytucji 
RP — rzeczywistego uczestnictwa w spra-
wowaniu władzy publicznej. Działania te 
pozostają w sprzeczności z konstytucyjną 
zasadą pomocniczości i prowadzą do 
pozbawienia członków społeczności lokal-
nych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY aby w Polsce były 
respektowane postanowienia Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące 
nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym 
Europejska Karta Samorządu Lokalne-
go. Członkowie społeczności lokalnych 
powinni mieć zagwarantowane prawo 
decydowania o najważniejszych sprawach 
dotyczących ich wspólnot samorządowych, 
w tym o wyborze osób wchodzących 
w skład organów jednostek samorządu 
terytorialnego.

A P E L
Przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych 

w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie 
dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania - 
przez rządzących i stanowiących prawo 
— konstytucyjnych zasad ustroju Polski, 
które przypominamy w przyjętej przez 
zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Kar-
cie Samorządności”.

Jednocześnie SPRZECIWIAMY 
SIĘ formułowanym publicznie zarzutom 
dotyczącym środowisk samorządowym 
mającym wskazywać na istnienie rzeko-
mych nieprawidłowości o charakterze 
systemowym, które nie s ą potwierdzone 
żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje 
się dyskredytować dorobek wspólnot samo-
rządowych i ich działania podejmowane na 
przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta 
RP, posłów, senatorów i przedstawicieli 
wszystkich środowisk politycznych w 
Polsce o podęcie rzeczywistej debaty 
publicznej dotyczącej stanu samorządu 
terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany 
zmian prawa samorządowego powinny 
być poddane szerokim konsultacjom spo-
łecznym ze wszystkimi zainteresowanymi 
środowiskami.

W obronie samorządu, przeciwsta-
wiając się niekonstytucyjnym zmianom 
POWOŁUJEMY z dniem 16 marca 2017 
roku SAMORZĄDOWY KOMITET PRO-
TESTACYJNY.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.02.2017 o ot-
wartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 
przyznał dotacje następującym podmiotom:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycznej oraz zapewnienie mieszkań-
com Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji 
1. Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” - kwota dotacji 5.700,00 zł
 Nazwa zadania: „Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieży w Sumo”
2. Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „ZAWADZKIE” - kwota dotacji 4.300,00 zł
 Nazwa zadania:  „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów 

młodzieżowych”
Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w 

Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko 
pojętej kultury i sztuki, koncerty  i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, 
plastyczne, teatralne, taneczne) 
1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „ÓSEMKA”  w Strzelcach 

Opolskich - kwota dotacji 2.500,00 zł
 Nazwa zadania: „Zagraj to, wytańcz to, przeżyj to! – warsztaty terapeutyczne i 

aktywizujące dla dzieci i młodzieży”
2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – kwota 

dotacji 2.500,00 zł
 Nazwa zadania: „Es Weihnachtet – XIII edycja w dwóch częściach”

Wyniki Otwartego 
Konkursu Ofert

ZAPROSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 

serdecznie zaprasza
 

Rodziny Zastępcze Powiatu Strzeleckiego
 
na 

warsztaty plastyczne metodą decoupage, 
które odbędą się w dniu 07.04.2017 r. 

w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Dworcowej 23 

w godzinach od 17.00 -19.00.

 Ta droga będzie lepsza!

W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Władysława Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich zakończyła się tegoroczna edy-
cja międzynarodowej wymiany z Danią. 
Uczniowie z miejscowości Haarby na 
wyspie Fionii gościli u nas przez tydzień. 
Odwiedzili między innymi Kraków, mu-
zeum w Oświęcimiu, kopalnię soli w Wie-
liczce, a także Górę Św. Anny i zamek w 
Mosznej.

Całość rozpoczęła się w październiku 
ubiegłego roku. Uczniowie strzeleckie-
go ogólniaka wyjechali wtedy do Danii. 
Program obejmował zajęcia integracyjne, 
skoncentrowane między innymi na do-
skonaleniu umiejętności komunikacji w 
języku angielskim. Strzelecka młodzież 
odwiedziła również duńską stolicę – Ko-
penhagę czy Odense – rodzinne miasto 
Hansa Christiana Andersena, gdzie znaj-
duje się również muzeum pisarza.

Haarby Efterskole, z którą strzele-
ckie liceum współpracuje od trzech lat, to 
szkoła jednoroczna dla uczniów miedzy 
15 a 16 lat. W systemie duńskim  stano-
wi ona pomost miedzy tamtejszym gim-
nazjum i liceum. Jeśli uczniowie chcą 
zrobić sobie przerwę w regularnej nauce, 
mogą zgłosić się do niepublicznej, rocznej 
szkoły (tzw. efterskole), gdzie wybierają 
interesujący ich profi l i swobodnie doj-
rzewają do decyzji na temat dalszej edu-
kacji. Szkoła w Haarby zorientowana jest 
głównie na sport, ale w ramach poszcze-
gólnych klas uczniowie mają do wyboru 

Strzelecki ogólniak gościł Duńczyków

m.in. profi l matematyczny, biznesowy czy 
edukację globalną. Każdego roku do Pol-
ski przyjeżdża jedna z takich klas.

W marcu gościliśmy w Strzelcach 
młodzież uczącą się na profi lu edukacji 
globalnej. Jak mówi Anni Brejnholt – 
wychowawczyni klasy i kierowniczka 
wymian w Haarby Efterskole – Duńczy-
kom szczególnie zależało na nawiązaniu 
współpracy z Polską. Jesteśmy członkami 
Unii Europejskiej, stanowimy największy 
kraj w tej części kontynentu, więc najwyż-
szy czas, abyśmy się wzajemnie poznali. 
Ponadto poziom umiejętności w posługi-
waniu się językiem angielskim w ocenie 
pani Brejnholt jest  u strzeleckich uczniów 
wysoki, co pozwala obu stronom na roz-
wój i przełamywanie barier w komunika-

cji międzykulturowej. Warto podkreślić, 
że Duńczycy, jak pozostali Skandynawo-
wie, zajmują w rankingach czołowe miej-
sca wśród narodów posługujących się bie-
gle angielszczyzną jako językiem obcym, 
dlatego bardzo zależy im na wymianie ze 
szkołą, której uczniowie potrafi ą swobod-
nie rozmawiać w tym języku.

Kolejna edycja wymiany już w przy-
szłym roku szkolnym. Początek w paź-
dzierniku, kiedy grupa polska wyjedzie 
na tydzień do Danii. Nabór rusza już w 
kwietniu, jednak ostateczne zamknięcie 
listy nastąpi we wrześniu tak, by zaan-
gażować w wymianę również uczniów  
przyjętych w nowym roku szkolnym do 
pierwszych klas liceum.

Barbara Górecka-Uryga, Marcin Kos 

Uwaga! 

W sobotę, 
8 kwietnia br., oraz 

w Wielki Piątek, 
14 kwietnia br., 

Wydział Komunikacji 
w strzeleckim starostwie 
pracuje do godz. 14.00

Sygnatariuszami Apelu są: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich 
RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miasteczek Polskich, Unia Metropolii 
Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,  Ogólnopolskie Poro-
zumienie Organizacji Samorządowych. Na Forum Samorządowym w Warszawie, 
które odbyło się 16 marca br., uczestniczyło ponad 1600 samorządowców z całej 
Polski – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli. 
Wśród nich był również starosta Józef Swaczyna, który w swoim wystąpieniu – 
podkreślał, że „Demontaż samorządu to ostatni etap działań rządzących, żeby po-
zbawić obywateli możliwości współdecydowania o swoich „małych ojczyznach”.  

Rozmowa z wicestarostą Januszem Żyłką

Wyrazy głębokiego współczucia 

Księdzu Prałatowi dr Józefowi Żyłce
proboszczowi parafi i w Kluczu

po śmierci 
Mamy

składają

 Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz mieszkańcy powiatu
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Wystawę Wielkanocną zor-
ganizowaną przez Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” oddział w Piotrówce od 
20 marca można oglądać w Re-
gionalnej Izbie Tradycji Powiato-
wego Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich. 

Swoje prace, tematycznie 
związane z obrzędowością świąt 
wielkanocnych zaprezentowali 
członkowie stowarzyszenia „Ba-
hamarze”, dzieci biorące udział 
w warsztatach pod opieką Filii 
Biblioteki Publicznej w Piotrów-
ce oraz osadzeni Zakładu Karne-
go nr 1 i nr 2 w Strzelcach Opolskich. 

Wśród prac można zobaczyć m. in. pisanki zdobione różnymi technikami, origami 
modułowe, drewniane płaskorzeźby i prace pirograficzne.

Wstęp na wystawę jest wolny,  prace można oglądać do 28 kwietnia br. 

Wystawa Wielkanocna

Sprostowanie
Nie tylko na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Strzelcach Opolskich 

będą się kształcić studenci kierunku lekarskiego w Opolu, jak napisaliśmy w po-
przednim numerze naszego dwutygodnika, ale na wszystkich siedmiu, które funk-
cjonują w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego!

Tak wynika z podpisanego jeszcze w 2015 roku porozumienia między Powia-
tem Strzeleckim a Uniwersytetem Opolskim.

Za ich pomięcie serdecznie przepraszamy.
Redakcja 

I będzie ich aż 15: 2 małe busy z 
ok. 19 miejscami, 3 średnie autobu-
sy każdy liczący po 30 miejsc i dwa 
duże, mogące pomieścić po ok. 50 
pasażerów na miejscach siedzących. 
Wszystkie ekologiczne, z normą 
spalania EURO 6, czyli z niską emi-
sją spalin i w dodatku powodujące 
znacznie mniej hałasu niż obecne. 
Wszystkie też będą komfortowe, kli-
matyzowane, wyposażone w WiFi  
– mówi prezes strzeleckiego PKS Ja-
cek Król. – Wniosek został złożony 9 
marca br., a rozstrzygnięcie konkur-
su – nastąpi zapewne w sierpniu tego 
roku. I co ważne – w całym projekcie 
nie będzie rywalizacji wniosków, bo 
marszałek województwa podzielił 
środki w ramach całego programu 

Będą nowe autobusy 
w strzeleckim PKS

niskiej emisji na subregiony. 
Koszt planowanej inwestycji to 

9 mln złotych. Dotacja ze środków 
unijnych, o których wspomniano wy-
żej, spodziewana jest w wysokości 
3,5 mln zł; 1 milion dołoży Powiat 
Strzelecki (ta kwota zapisana jest w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej), 
a reszta pochodzić będzie ze środków 
własnych i kredytu.

Gdy pytam, czy w przyszłości in-
westycja nie odbije się to na podwyż-
ce cen biletów, słyszę w odpowiedzi, 
że raczej nie. – Część taboru jest wy-
eksploatowana, a sprzęt wymagający 
napraw generuje koszty. W dodatku 
na całym świecie transport publiczny 
jest dofinansowany.

(mg)

Sukcesy naszych uczniów

Dariusz Kampa z kl. 3 TMS po przejściu eliminacji szkolnych 
oraz okręgowych awansował do zawodów centralnych Ogólnopol-
skiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej. 

Na początku kwietnia weźmie udział wraz 45 uczniami z całej 
Polski w finale Olimpiady w Sopocie. 

Serdecznie gratulujemy!

Uczennica klasy I Tcw, Ewelina Strzelbicka otrzymała wyróż-
nienie w VIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Wło-
dzimierza Pietrzaka w edycji fotograficznej „za harmonię tonalną i 
kolorystyczną w temacie „Kapliczki i krzyże przydrożne””. Ewelina 
przygotowała fotografie w tematach „Kapliczki i krzyże przydrożne” 
oraz „Światowe Dni Młodzieży 2016”. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Na konkurs wpłynęły 333 prace fotograficzne z Polski, Kazach-
stanu i Ukrainy. Jury w składzie: dr hab. Tomasz Komorowski, dr hab. 
Marek Szyryk, prof. dr hab. Janusz Maria Tylman na posiedzeniu w 
dniu 10. 01. 2017 r. po obejrzeniu nadesłanych na konkurs prac foto-
graficznych postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w poszcze-
gólnych grupach wiekowych. 25 lutego 2017 roku w Kaliszu odbyła 
się Gala Finałowa. Na konkurs fotograficzny prace wysłała Patrycja 
Sawicka, również z klasy I Tcw. Do udziału w edycji plastycznej te-
goż konkursu nadesłano 997 prac w kategoriach: przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski, Litwy, 

Ukrainy, Kazachstanu i 
Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Na etap pla-
styczny prace przygoto-
wała Wiktoria Baran z I 
Tcek oraz Patryk Hadrian 
z I Tcw. 

Celem Konkursu 
jest pokazanie piękna 
otaczającego nas świata 
i promowanie młodych 
artystów. Twórczość ar-
tystyczna jest doskona-
łym sposobem spędzania 
wolnego czasu, służącym 
rozwojowi osobowości 
dzieci i młodzieży, a także odkrywaniu talentów. Konkurs adresowany jest do uczestników 
w wieku od 9 do 21 lat. Tematami VIII edycji konkursu były: „Kapliczki i krzyże przy-
drożne”, „Moja Mama, Mój Tata”, „Taniec”, „Polska Moja Ojczyzna” oraz „Światowe Dni 
Młodzieży 2016”.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Katarzyna Uchańska - Łukasik

W dniu 13 marca 2017 roku w Zespole Szkół Specjal-
nych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach odbył się XV 
Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Posługuję się sprawnie 
komputerem”.

Wzięli w nim udział uczniowie z 9 szkół specjalnych z 
woj. opolskiego. Naszą szkołę - Gimnazjum nr 1 w Leśnicy 
- reprezentowała uczennica klasy III Ewelina Szmuk, która 
zajęła II miejsce. 

Podczas finału konkursu uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki podczas roz-
wiązywaniu testu 20 zadań zamkniętych, a w drugiej części 
konkursu - praktycznym wykorzystaniem programu  MS OF-
FICE. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego testu teo-
retycznego i  poprawność wykonanych zadań w MS OFFICE 
jesteśmy bardzo dumni z wyniku Eweliny.

opiekun  Kossakowski Sławomir

Finał Olimpiady - w Sopocie

„Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Międzynarodowe wyróżnienie 

Druga wśród informatyków w województwie

W dniach 24-25 marca 2017 roku w 
Głubczycach odbywały się  Ogólnopol-
skie Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych 
w Badmintonie Drużynowym w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Tę imprezę  
sportową organizował  Szkolny  Związek 
Sportowy województwa opolskiego przy 
współorganizacji Opolskiego Związku 
Badmintona. Do rywalizacji przystąpili 
mistrzowie województw oraz trzy naj-
lepsze drużyny  województwa opolskie-
go (prawo gospodarza imprezy), które  o 
awans w zawodach ogólnopolskich wal-
czyły 8 grudnia 2016 roku podczas fina-
łów wojewódzkich  odbywających  się  

również w  Głubczycach. 
Do rywalizacji ogólnopolskiej (po 

raz pierwszy w historii szkoły) zakwali-
fikowały się dwie drużyny Publicznego 
Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach 
Opolskich zajmując w finałach woje-
wódzkich następujące miejsca: dziew-
częta w składzie Marlena Gregor, Zofia 
Mehlich, Justyna Cichoń - II miejsce oraz 
chłopcy w składzie Piotr Stachowicz, 
Krzysztof Rył, Piotr Mehlich zajmując III 
miejsce.  Finał ogólnopolski, odbywający 
się w miniony weekend, stał na bardzo 
wysokim poziomie. 

Większość uczestników to czynni za-

wodnicy klubów sportowych zajmujący 
czołowe lokaty na krajowych listach ran-
kingowych, tym bardziej uzyskane wy-
niki  uczniów strzeleckiego gimnazjum 
należy uznać za ogromny sukces, gdyż 
tylko dwójka reprezentantów PG Dwuję-
zycznego na co dzień trenuje badmintona 
w klubie MKS Strzelce Opolskie. W koń-
cowej klasyfikacji zawodów ogólnopol-
skich drużyna dziewcząt zajęła VI miej-
sce zaś drużyna chłopców uplasowała się 
na miejscu VII. Wszystkim startującym 
serdecznie gratulujemy życząc dalszych 
sukcesów sportowych. 

Beata Mehlich

Uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego finalistami Mistrzostw Polski! 

Praca Eweliny Strzelbickiej

Praca Patrycji Sawickiej
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G a l a    L a u r i    2 0 1 7 

Kategoria Działalność produkcyjna - Płyty Arpanel firmy ADAMIETZ Sp. z o.o.

Kategoria Przetwórstwo rolno-spożywcze - Tort bezowy Cukierni Kasia Pawła Solgi

Jestem dumny, że ktoś docenił naszą robotę!
- Słowo honoru: nie spodziewałem się! Ba, nawet nie wiedziałem o zgłoszeniu do 

konkursu! - zarzeka się Rajmund Adamietz, którego produkt zwyciężył - i to nie tylko w 
oczach kapituły, ale i zdobył uznanie mieszkańców powiatu w głosowaniu, którzy przy-
znali mu Nagrodę Konsumenta. 

Nie dowierzam tym zapewnieniom, bo i w poprzedniej edycji konkursu płyty AR-
PANEL stanęły do rywalizacji. 

- Wie pani, co jest największym luksusem w dzisiejszych czasach? Mieć zaufanie do 
pracowników. A ja je mam - odpowiada mój rozmówca. Nawiasem mówiąc: sprawdziłam 
później zgłoszenie firmy - faktycznie nie zostało podpisane przez prezesa, tylko przez 
prokurenta, choć mimo zapewnień nadal trudno było mi uwierzyć, że coś w firmie może 
się dziać bez wiedzy najważniejszej osoby.

- Mam dobrych pracowników. Kadrę menedżerską taką - że tylko sobie wymarzyć. 
Ufam moim ludziom. Oni są totalnie niezależni. Nie muszę sprawdzać, co robią na każ-
dym kroku. Ba, dzięki ich samodzielności ja mam więcej czasu! Mogę myśleć o tym, jak 
dalej rozwijać firmę, w jakim kierunku iść i jakie ryzyko podejmować. Od tego jestem.

Wracamy do meritum - czyli płyt ARPANEL, stosowanych w budownictwie, 
zwłaszcza przemysłowym. Wodoodpornych, niepalnych, izolacyjnych, szczelnych. Na-
wet dźwiękoszczelnych.

- Może jest z dziesięciu producentów takich płyt w Polsce, ale to nasze są najlepsze 
w kraju i jedne z najlepszych w Europie, a może i w świecie. Mamy najnowocześniejszą 
maszynę do ich produkcji. Mamy najlepszy wsad, chemię, blachy z Arcelora. Jak ma się 
dobre składniki, finalny produkt nie może być zły. A my od dawna stawiamy na najlepszą 
jakość - zapewnia R. Amdamietz. - W efekcie produkcja tych płyt zwiększyła się od roku 
2014 niemal dziesięciokrotnie: w tym roku firmę ma ich opuścić ok. 1,1 mln m sześć.!

A o tym, że są dobrej jakości świadczą nie tylko wyróżnienia i medale przywożone 
z różnych branżowych imprez wystawienniczych (również zagranicznych), ale i rosną-
cy eksport. Po Czechach, Słowacji, Austrii i Niemczech, rozpoczyna się współpraca z 
Ukrainą.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że produkt jest dobry, bardzo dobry. Ale inte-
resuje mnie, jak szef namówił tylu mieszkańców powiatu do głosowania. - Może zrobili 
to moi ludzie? - odpowiada pytaniem.

Zwycięzcy - zdobywcy tytułu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016 we wszystkich kategoriach

Przez cały rok bezowy tort!
- zachwala Paweł Solga, właściciel Cukierni Kasia, produkującej słodkości wyłącznie na 
zamówienie, choć oferta firmy jest znacznie szersza niż ów wspomniany tort bezowy z 
bitą śmietaną i malinami. 
Dokładnie: to jeden z trzech rodzajów tortów bezowych, jakie można zamówić w tej 
cukierni. Pozostałe dwie odsłony bezowych delicji to: tort bezowy kawowy i tort bezowy 
z daktylami.
- Wydawać by się mogło, że będzie za słodki. Kawa i owoce (w dwóch pozostałych ro-
dzajach) przełamują słodycz trzech bezowych placków i bitej śmietany - to niby wszyscy 
wiedzą, ale trzeba spróbować i tego z daktylami - zachęca pan Paweł. 
- Tort bezowy w tej cukierni pojawił się właściwie od początku, czyli gdzieś sześć lat 
temu. I od początku cieszy się dużym wzięciem, zwłaszcza w sezonie, gdy można uży-
wać świeżych a nie mrożonych. Najchętniej kupowane są te z truskawkami, jagodami i 
malinami. Dotychczas sprzedawano ich ok. 3 tygodniowo, choć nie można zaprzeczyć, 
że bywają tygodnie, gdy idzie ich pięć dziennie! Takich okresów jednak nie sposób prze-
widzieć. Teraz - po zdobyciu tytułu - trzeba będzie się liczyć ze zwiększonym zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców powiatu - mówi. - A to będzie się wiązać z koniecznością 
sprostania tym oczekiwaniom. Nie będzie to łatwe, bo moce przerobowe mamy ograni-
czone. Na razie - dodaje szybko.
- Bardzo się cieszymy wraz z żoną z tego wyróżnienia. Stosujemy tylko naturalne skłą- 
dniki i co najważniejsze - zdrowe, ze sprawdzonych źródeł. Nie odstępujemy też od 
wymaganego czasu pieczenia i suszenia bezów, a potem schładzania całego tortu. Taki 
właśnie jest najlepszy. Przez cały rok. Niezależnie od pory.
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Najlepszy Uczeń Bez Barier - Dominik Musiel

 Najlepszy  Uczeń  Powiatu  Strzeleckiego  2016 

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej - Agnieszka Raszka

Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej - Damian Czempiel

Najlepszy Uczeń Gimnazjum - Artur Szafraniec

Wszyscy zdobywcy tytułów

O tytuł  Najlepszego Ucznia – ze wszystkich szkół funkcjonujących 
na terenie naszego powiatu – rywalizowały w tym roku 32 osoby. Wy-
bór najlepszego ucznia w tym gronie był naprawdę trudny: wszyscy 
nominowani na swym koncie mają nie tylko wysoką średnią, ale wyróż-
niają się również innymi przymiotami i dokonaniami.

Zdobywcy tych zaszczytnych tytułów „Najlepszego Ucznia” w każ-
dej z pięciu kategorii otrzymali także nagrody pieniężne: czeki na kwo-
tę po tysiąc pięćset złotych - najlepsi wśród uczniów szkół podstawowej 
i specjalnych; najlepszy z gimnazjalistów - czek na dwa tysiące, a o 
pięćset złotych więcej zdobywcy tytułów najlepszego wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz mistrza w zawodzie.

Dominik Musiel, uczeń Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem

Agnieszka Raszka, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Strzelcach Opolskich

Artur Szafraniec, uczeń Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Damian Czempiel, uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
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Kolejny rekord w ilości 
uczestników w XXIII Między-
narodowym Turnieju Karate 
Rada Regentów w Zawadzkiem 
został pobity. Osiemnastego 
marca do rywalizacji przystąpiło  
481 zawodników z 39 klubów z 
Czech, Słowacji i Polski. Zawody 
przeprowadzono w kategoriach 
wiekowych: dzieci 6, 7, 8, 9, 10, 
11 lat, młodzików 12-13 lat, ka-
detów 14-15 lat, juniorów 16-17 
lat i seniorów +18. Zawodnicy ry-
walizowali w konkurencjach kata 
indywidualnym i drużynowym, 
kumite na fantomach i kumie, 
czyli walce sportowej. 

Zmagania trwały 9,5 godzi-
ny, rozegrano 75 konkurencji 
na 6 planszach, wręczono 360 
odlewanych medali wykonanych 
specjalnie na ten turniej. W kla-
syfikacji medalowej zwyciężył  

Klub Sportów Azjatyckich „ATEMI” z Bielska Białej, przed Nidan Zawadzkie (7 złotych, 
11 srebrnych i 16 brązowych medali) i Klubem Karate z Pleszewa.  Jedną z atrakcji było 
rozegranie konkurencji kumite seniorów o kontrakt Firmy DBX Bushido, wśród seniorek 
zwyciężyła nasza zawodniczka Wiktoria Grejner, wśród seniorów zwyciężył zawodnik 
z Pleszewa Bartłomiej Sołtysiak. W opinii wielu trenerów, kierowników ekip i sędziów 
zawody były zorganizowane na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym, do 
rywalizacji przystąpiło wielu zawodników kadry narodowej. Włączenie karate do rodzi-
ny olimpijskiej Tokio 2020 spowodowało jeszcze większe zainteresowanie rywalizacją 
sportową  wśród dzieci i młodzieży.   

W uroczystości otwarcia turnieju uczestniczył m.in. Członek Zarządu Powiatu Strze-
leckiego Kazimierz Kubal. 

Turniej wsparli Zarząd Województwa Opolskiego i Gmina Zawadzie, Starosta 
Strzelecki obejmując swoim patronatem  organizację turnieju, a wiele firm i instytucji 
udzieliło nam także swojej pomocy - za wszystko serdecznie dziękujemy! Ciesząc się z 
pozytywnego odbioru przez wszystkich uczestników przebiegu i organizacji zawodów, 
zarząd klubu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, sędziom, insty-
tucjom i darczyńcom, którzy wsparli organizację turnieju, osobom które przyczyniły się 
do sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz trenerom klubowym za przygotowanie 
zawodników do zawodów.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Rada RegentówAd multos annos!
Z ogromną przyjemnością infor-

mujemy dziś Państwu o tym, że gro-
no Jubilatów - mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, którzy w ostatnim cza-
sie obchodzili swoje okrągłe urodzi-
ny, znów się powiększyło. 

Te uroczyste dni spędzili w oto-
czeniu bliskich, ale przy tej okazji nie 
mogło zabraknąć oficjalnych gratula-
cji i najlepszych życzeń, no i oczywi-
ście urodzinowego prezentu od władz 
Powiatu Strzeleckiego.  

Jedyny „rodzynek” w tym gronie 
- Pan Józef Bomba, mieszkający 
w Zalesiu Śląskim, 20 marca br. 
skończył 95 lat! 

Z najlepszymi życzeniami w 
imieniu władz i całej społeczności 
powiatu odwiedziła Jubilata Sekre-
tarz Powiatu Ewelina Jelito. 

Pani Maria Lebioda, mieszkanka Staniszcz Wielkich, swoje 90. urodzi-
ny świętowała 18 marca br. 

Jubilatce gratulacje i życzenia przekazała - w imieniu nas wszystkich - Se-
kretarz Powiatu Ewelina Jelito.

Pani Waleska Machnik, mieszkanka Staniszcz Małych swój jubileusz 
90 urodzin obchodziła 27 marca br. 

W tym doniosłym dniu Jubilatkę odwiedził wicestarosta Janusz Żyłka - z 
listem gratulacyjnym, a przede wszystkim z serdecznymi życzenia .

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” uro-
dzin dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat w jak najlepszym 
zdrowiu, pełnych słońca i radości.

Powiatowe Centrum Kultury 

Prawie dwustu uczniów  strzeleckich szkół podstawowych odwiedziło Powiatowe 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, by wraz z Marcinem Pałaszem – autorem cie-
kawych i zabawnych książek dla dzieci, świętować Pierwszy Dzień Wiosny. Dzięki swojej 
otwartości i poczuciu humoru, autor zjednał sobie młodą publikę, która po spotkaniu z 
chęcią kupowała jego książki. “Sposób na Elfa” – wpisany do kanonu lektur szkolnych 
nowej podstawy programowej - okazał się hitem - po chwili zabrakło egzemplarzy! Dzieci 
poznały między innymi całą historię Elfa, bohatera książek, który jest jednocześnie naj-
lepszym psim przyjacielem pana Pałasza. Gorące podziękowania dla autora za spotkanie, 
a dzieciom za aktywną obecność i wiosenne uśmiechy. 

Poniedziałki, czwartki 16:00 Szkoła rodzenia, spotkania dla kobiet od 21 tygodnia ciąży, wstęp wolny /Kawiarenka/
Poniedziałki 18:00, środy 10:00 Fit-mama, zajęcia dla kobiet w ciąży bazujące na technice Pilates, Jodze, ćwiczeniach Body Ball oraz 
wybranych technikach relaksujących, prowadzący: Fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek
Wtorki 16:15-17:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. Podstawowa, wstęp płatny /Sala widowiskowa/ 17:00 – 18:00 
Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci grupa średniozaawansowana; wstęp płatny /Sala widowiskowa/
Wtorki 10:00 – Kurs komputerowy dla Seniorów
Środy 10:00 – Mama i ja – zajęcia fitness dla mam wraz z dziećmi w wieku do 2 lat, prowadzący: Ewelina Piechaczek/Sala widowi-
skowa
Środy 18:00 – Aerobik dla Seniorów – zajęcia ruchowe dla Pań w wieku 50+, prowadzący: Ewa Pyka/sala widowiskowa
Środy 19:00 – Zumba, prowadzący: Ewa Pyka, wstęp płatny /Sala widowiskowa/
Środa 17:00 i 18:00 – Zabawy z językiem angielskim dla kl. I-III szkoły podstawowej, wstęp płatny /Kawiarenka/
Czwartki 18:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. Zaawansowana/ Sala widowiskowa/
Piątki 17:00 – Warsztaty plastyczne  dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp płatny;
Soboty 10:00-11:00 – „Robotyka dla Juniora” gr. I/ Kawiarenka/, 11:15-12:15 – „Robotyka dla Juniora” gr. II/Kawiarenka/, 12:30-
14:00 „Młody Robotyk”/Kawiarenka/, wstęp płatny;
02.04.2017 (niedziela) godz. 16:00 – „w 7 dni dookoła bajek” – spektakl interaktywny dla dzieci z elementami języka angielskiego, 
przygotowany przez Teatr TAK, wstęp płatny/Sala widowiskowa/;
05.04.2017 (środa) godz. 9:00 – Mały OKR – konkurs recytatorski dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, etap rejonowy /Sala 
widowiskowa/;
06.04.2017 (czwartek) godz. 9:00– Duży OKR -  konkurs recytatorski dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych /Sala 
widowiskowa/; etap rejonowy; 
08.04.2017 (sobota) godz. 10:00 – „W poszukiwaniu jaja” – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat;
10.04.2017 (poniedziałek) – Opolskie Kino Objazdowe: godz. 9:00 „Zając Max ratuje Wielkanoc”, godz.  11:00 „Za niebieskimi 
drzwiami”, godz. 13:00 „Maria Curie-Skłodowska”, wstęp płatny /Sala widowiskowa/;
26.04.2017 (środa) godz. 18:00 – Strzeleckie Spotkania Podróżników – Spotkanie z Patrykiem Szymańskim, wykład pt. „Czarnobyl. 
30 lat po katastrofie” połączony z wystawą fotograficzną, wstęp wolny;
Wystawa wielkanocna do 28.04.2017 – Wystawa prac  związanych  z obrzędowością Świąt Wielkanocnych zorganizowana przy 
współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” oddział w Piotrówce.

Marcin Pałasz 
na spotkaniu autorskim

HARMONOGRAM

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich wraz z 
Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich zorganizowała zbiórkę krwi pod 
hasłem „spoKREWnieni służbą”. Akcja miała miejsce w dniu 17 marca br. w Strzeleckim 
Ośrodku Kultury przy Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich. 

Krew oddawali funkcjonariusze służby więziennej, policji, państwowej straży po-
żarnej, druhowie ochotnicy oraz dawcy krwi z powiatu strzeleckiego. W ramach zbiórki 
udało się zebrać 20 litrów krwi. 

Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem 
zbiórki było oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypa-
dającego na dzień 1 marca. Ponadto społeczeństwo Strzelec Opolskich miało możliwość 
zobaczyć sprzęt ratowniczy, umiejętności strażaków i samochody pożarnicze.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Zdziechowski
  

Oddali 20 litrów krwi
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Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 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. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Wiosna to okres w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele 
osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania 
gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spo-
woduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw 
prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia 
wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest 
również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wy-
padków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście 
osób. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W 
rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na 
wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę 
zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek 
całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwen-
cjami.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podle-
ga karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebez-
pieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub 
nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby 
i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 
1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, 
nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. 
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 
553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Na terenie województwa opolskiego od początku roku miało miejsce ponad 360 po-
żarów traw. Najpoważniejsze zdarzenie na Opolszczyźnie w 2017 roku miało miejsce  
w dniu 14 marca 2017 r. w Węgrach pow. Opole. Pożar gasiły 3 zastępy, 10. strażaków. 
Na miejscu był zespół LPR, PRM i Policja razem 2 pojazdy, śmigłowiec, 7 osób. W 
wyniku pożaru poparzony został 60. letni mężczyzna. Przyczyną było wypalanie traw 
wokół własnej posesji. Spaleniu uległy trawy na powierzchni 10 arów oraz zgromadzone 
śmieci, opony i sprzęt agd.

Pamiętajmy, że każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaan-
gażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, 
że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę 
niezbędni.

Straż pożarna mówi: 
stop pożarom traw!!!

4. nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone

 Lp. Nr działki Nr działki Arkusz mapy Obręb 
  przed po podziale 
  podziałem

 1. 605/2 - 4 Dziewkowice

O B W I E S Z C Z E N I E    
STAROSTY   STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 
2015 poz. 2031 z późn.zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 2 marca 2017r. została wydana na rzecz Burmistrza Strzelec Opolskich, repre-
zentującego Gminę Strzelce Opolskie, decyzja administracyjna Nr 2/17 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa publicznej drogi gminnej ul. Strzeleckiej 
w Dziewkowicach, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

 Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb Nr działki po podziale,  
  przed   działki w liniach 
  podziałem     rozgraniczających
 
 1. 407/1 4 Dziewkowice -
 2. 179 2 Dziewkowice  -
 3. 180/1 2 Dziewkowice 180/4

 Lp. Nr działki Arkusz mapy Obręb 
  przed 
  podziałem 

 1. 537/24 4 Dziewkowice
 2. 407/2 4 Dziewkowice
 3. 605/2 4 Dziewkowice
 4. 148 2 Dziewkowice
 5. 178 2 Dziewkowice
 6. 638 4 Dziewkowice
 7. 639/3 4 Dziewkowice
 8. 640/2 4 Dziewkowice
 9. 641 4 Dziewkowice
 10. 180/1 2 Dziewkowice

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich  

– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212 
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30,pt. 7.30÷14.00),

zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 2 marca 2017r. do  30 marca 2017r.

z up. Starosty
      Teresa Wanecka
   Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Światowy Dzień Zdrowia obcho-
dzony co roku 7 kwietnia z okazji rocz-
nicy powstania Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) ma za zadanie zwrócić 
uwagę na wybrany problem związany ze 
zdrowiem publicznym. W roku bieżącym 
tematem przewodnim Światowego Dnia 
Zdrowia jest depresja, a działania kampa-
nijne prowadzone są pod hasłem „Depre-
sja – porozmawiajmy o niej”.  

Depresja dotyka ludzi w różnym wie-
ku, z różnych środowisk i mieszkających  
we wszystkich krajach. Jest przyczyną cier-
pień psychicznych i negatywnie wpływa  
na zdolność cierpiących na depresję osób 
do wykonywania nawet najprostszych 
codziennych czynności, a  niekiedy pro-
wadzi do pogorszenia relacji z rodziną 
i przyjaciółmi oraz niezdolności do pracy 
zarobkowej. W najgorszym przypadku 
depresja może być przyczyną samobój-
stwa i jest drugą najczęściej występującą 
przyczyną zgonów w grupie osób w wie-
ku 15-29 lat.

Czym jest depresja?
Depresja to choroba charakteryzu-

jąca się uporczywie utrzymującym się 
uczuciem smutku, utratą zainteresowania 
czynnościami, które na ogół sprawiają 
chorej osobie przyjemność. Często towa-
rzyszy jej  niezdolność do wykonywania 
codziennych czynności i stan ten utrzy-
muje się, co najmniej przez okres dwóch 
tygodni. Ponadto u osób cierpiących na 
depresję występują następujące objawy: 
• brak energii, 
• zmiana apetytu, 
• dłuższy lub krótszy sen, 
• stany lękowe, 
• trudności z koncentracją, 
• niezdecydowanie, 
• niepokój, 
• poczucie bycia bezwartościowym, 

poczucie winy i beznadziei, 
• myśli o samookaleczeniu lub samo-

bójcze.
Każdy może zachorować na depresję. 

Dlatego ta kampania adresowana jest do 
wszystkich, bez względu na wiek, płeć 
czy status społeczny. Światowa Organi-
zacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę 
na trzy grupy, których depresja dotyka 

nieproporcjonalnie częściej: młodzież 
nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety 
w wieku rozrodczym (zwłaszcza po uro-
dzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 
roku życia). 

Głównym założeniem kampanii jest 
wskazanie, jak ważne jest mówienie o de-
presji, ponieważ sama rozmowa o depresji 
stanowi istotny element procesu docho-
dzenia do zdrowia. Stygmatyzacja cho-
rób psychicznych, w tym depresji, nadal 
dla wielu osób na całym świecie stanowi 
barierę uniemożliwiającą szukanie pomo-
cy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa 
z członkiem rodziny, przyjacielem lub 
pracownikiem opieki zdrowotnej czy też 
w większej grupie, na przykład w szkole, 
miejscu pracy czy miejscach spotkań to-
warzyskich albo w przestrzeni publicznej, 
np. w mediach informacyjnych czy w me-
diach społecznościowych, pomoże prze-
łamać stygmatyzację i w efekcie zachęci 
większą liczbę osób do szukania pomocy.

 (źródło: www.who.un.org.pl)
Opr. Patrycja Płoszaj 

            PSSE w Strzelcach Opolskich 
 

Światowy Dzień Zdrowia 2017

 Depresja – porozmawiajmy o niej  
18 marca br. w remizie OSP w Gro-

dzisku odbyły się  eliminacje miejsko-
-gminne 40. edycji Ogólnopolskiego 
Turniej Wiedzy Pożarniczej/„Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego reprezentowało trzech ucz-
niów  Tomasz Wojtala z kl. II Tmt, Mar-
cin Michałków z kl. I Tsht i Jakub Sowa 
z  kl.I Tmt. Zawody składały się z dwóch  
etapów tj. z pisemnego - testu sprawdza-
jącego wiedzę zawodników  z zakresu  
pożarnictwa i ustnego, do którego kwali-
fikowali się ci, którzy zdobyli największą 
ilość punktów z testu.  Do etapu ustnego 
weszło dwóch uczniów CKZiU: Tomasz 
Wojtala i Marcin Michałków. Zwycięzcą 
etapu ustnego  i tym samym  elimina-
cji miejsko-gminnych OTWP został 
Tomasz Wojtala zajmując I miejsce, na-
tomiast Marcin Michałków zajął IV m. 
Gratulujemy naszym  uczniom sukcesu  a 
Tomkowi życzymy powodzenia w etapie 
powiatowym.

 Marek Rosiński

Najlepszy 
w gminie
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Tradycyjnie już w przygotowaniach 
Gali Lauri uczestniczą uczniowie CKZiU, 
pod kierownictwem Krystiana Grondesa.  
To do nich należy przygotowanie poczę-
stunku – który nigdy nie jest tradycyjny 
– i delikatna opieka nad tym, by gościom 
niczego nie zabrakło. Nie inaczej było w 
tym roku. Grupa liczyła 33 osoby i na-
prawdę ciężko pracowała od rana, przy-
gotowując pyszności, którymi delekto-
wali się uczestnicy późno popołudniowej 
uroczystości. Przy takiej okazji nie mogło 
na stołach zabraknąć prawdziwych deli-
katesów. Wymieńmy choćby dwa: pasz-
teciki z ciasta francuskiego z krewetkami, 
czerwoną papryką, pieczarkami i żółtym 
serem czy sałatkę rosyjską z grubo po-
krojonych śledzi, ziemniaków, czerwonej 
cebuli, jabłek i kiszonych ogórków z ma-
jonezem, która – co trudno ukryć – znikała 
chyba najszybciej!

G a l a    L a u r i    2 0 1 7 
Mistrz w Zawodzie - Monika Wacholc

- Nauczyciel – to brzmi dumnie?  
W dzisiejszych czasach też?

- „Nauczyciel” powinno brzmieć 
dumnie i czasami pobrzmiewa, ale gdy 
przyjrzeć się literaturze, wspomnieniom 
swoim i innych, a także wsłuchując się w 
społeczne echa naszej obecnej pracy, to 
nie zawsze tak jest. Jesteśmy tymi, którym 
przyszło pracować słowem między mło-
dymi ludźmi... To wielka odpowiedzial-
ność, honor i zaszczyt. Nie zawsze umie-
my (umiem!) sprostać tym wyzwaniom. 
Stąd i słuszna, mniej lub bardziej, krytyka 
naszej działalności. Generalnie jednak da-
jemy, my nauczyciele, radę. Przynajmniej 
żywię taką nadzieję... Ale..., co tam - na-
wet wierzę w to! 

Jeśli chodzi o tzw. „dzisiejsze czasy”, 
to musielibyśmy sobie dokładniej zde-
finiować, co przez to rozumiemy. Jakie 

problemy? Dyktaturę owych nowych me-
diów i narzędzi, które niejako wytrącają 
nam, starszym z ręki oręż dzierżących 
wiedzę i klucze do niej? Zobaczymy co 
to zmieni. Ale, chyba mimo tego, młode 
pokolenia nie pozbędą się tak łatwo „prze-
wodników po świecie wiedzy”, którymi 
będą nauczyciele przyszłości lub inni za-
wodowcy pełniący taką rolę. 

A może coś innego to te „dzisiejsze 
czasy”? Może to nadmiar swobód, jakie 
ma młodzież w stosunku do tzw. „na-
szych, starych dobrych czasów”, czemu 
daje wyraz w sposób nie zawsze akcep-
towalny dla „naszego” pokolenia”? Ale... 
mam zawstydzające wrażenie, że ani o 
milimetr od obecnej młodzieży nie byłem 
lepszy w swoich młodzieńczych latach. 
Jest jeszcze lepiej (czyli gorzej!) - spot-
kałem w swojej karierze nauczycielskiej 
dziesiątki uczniów o tak wysokim po-
ziomie kultury i jakiejś, prawie nadprzy-
rodzonej rozwadze, że odczuwam „coś” 
na podobieństwo zazdrości, gdy pomyślę, 
jaki byłem sam w tym wieku. 

To czysty przypadek, że jestem na-
uczycielem. Chciałem (i chcę nadal!) 
poznać tajniki historii. To dość sztubacko 
brzmi, ale to naprawdę nie jest zabawna 
rzecz, ta historia... A jej poważne, nauko-
we traktowanie tylko powiększa poczucie 
ogromu problemów z nią związanych, 
mnożąc pytania, wzbudzając zachwyt nad 
ludzkim geniuszem, podziw dla pracowi-
tości, współczucie dla skrzywdzonych, 
empatię dla świata, złość wobec głupoty i 
lenistwa itp. itd. I co miał robić absolwent 
takiego „czegoś”?  Trzeba jakoś zarabiać 

na chleb... I, gdy tak człowiek został „pe-
dagogiem”, to trzeba się było dostosować 
się na tyle, na ile się umiało i umie... Co 
staram się nadal czynić usilnie...

- Tytuł Nauczyciela Roku był zasko-
czeniem?

- Nade wszystko tytuł Nauczyciela 
Roku Powiatu Strzeleckiego jest dla mnie 
wielkim zaszczytem. Dziękuję kapitule za 
wskazanie mojej osoby.  I nie ukrywam - 
zależało mi na uzyskaniu tego tytułu. Po 
to są nagrody, aby się o nie starać. Czyż 
nie? Byłem chyba na połowie z wszyst-
kich gal jako nominowany. Nieomal, jak 
nie przymierzając, Leonardo di Caprio na 
galach oscarowych. Albo, jeśli kto woli, 
było to tak, jak z tą ślepą kurą... No i …, 
jak di Caprio rok temu się udało, tak mnie 
w tym roku... Tylekroć kandydowałem, że 
w końcu musiało się udać (jak tej kurze!). 

Miałem zawsze tylu wspaniałych 
konkurentów, że to żaden wstyd przegrać 
z nimi. A wygrać tym bardziej. Po prostu 
cieszyłem się, że udało mi się znowu coś, 
co chciałem, żeby się udało. Zależało mi 
na tym szczególnie dlatego, ażeby ten ty-
tuł powędrował w końcu do naszej szkoły 
– małej, nawet więcej niż prowincjonal-
nej. Praca tutaj to zmagania z problema-
mi, których w większych ośrodkach nie 
ma. Są oczywiście inne, równie wielkiej 
wagi, ale nie takie. Wre tu praca, lepsza 
lub gorsza, jak wszędzie, ale w sumie za-
sługująca na uwagę i docenienie. Ten tytuł 
dedykuję mojej szkole, moim kolegom 
i koleżankom, swoim uczniom, a także 
miejscowości, w której pracuję. 

Arkadiusz Baron Nauczycielem Roku!

Gala Lauri od kuchni

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu 
Krystianowi Grondesowi i wszystkim 
uczniom z klasy I Tg: Natalii Jander, 
Weronice Kimak, Sandrze Smiatek, Ad-
riannie Siłce, Weronice Miensok, Ewie 
Klycie, Weronice Gorzelik, Karolinie 
Korzeniec i Kevionowi Kensemu; z kla-
sy II Tg: Wiktorii Żaczek, Angelice Gali, 
Paulinie Popieli, Karolinie Sosze, Eweli-
nie Sosze, Bartoszowi Prymasowi, Alek-
sandrze Kobiałce, Kindze Dobrowolskiej, 
Patrycji Duk, Romanowi Krawcowi, 
Grzegorzowi Ibromowi, Hannie Włady-
ce, Justynie Tiszbierek, Agacie Kulik; 
z klasy III Tg: Michałowi Goczołowi i 
Szymonowi Terledze oraz z klasy III Tgc: 
Annie Furgol, Paulinie Klyszcz, Justynie 
Suchan, Dominice Płachetce, Agnieszce 
Piontek, Dominice Kała, Elżbiecie Jędry-
ce i Joannie Jagódzkiej.

Tytuł Najlepszego Ucznia - Mistrza w Zawodzie zdobyła Monika Wacholc, uczennica 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
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Kategoria Usługi gastronomiczno-hotelarskie - Dom Pielgrzyma w Górze św. Anny

Kategoria Usługi - Fizjoterapia & SPA FIZJOMANIA Sabina Jurczyk

 Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016 

To był szok i duże wyróżnienie. Jestem szczęśliwa - mówiła po uroczystości 
Sabina Jurczyk. Pełna rozmowa w następnym numerze naszego dwutygodnika.

Nie spodziewaliśmy się, że nas ktoś zgłosi. Tym bardziej niespodziewane było 
wyróżnienie - mówi o. Ignacy Szczytowski. Pełna rozmowa w następnym nume-
rze naszego dwutygodnika.


