
Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich – stanowiska związane z rejestracją pojazdów, czynny będzie
w następujących godzinach:

Poniedziałki 8.00 – 18.00
Wtorki 7.30 – 18.00
Środy 7.30 – 15.30
Czwartki 7.30 – 15.30
Piątki 7.30 – 18.00

Ponadto w lipcu 2013 roku Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie również w dniu 20
lipca 2013 roku (SOBOTA) w godzinach od 9.00 – 13.00.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości załatwienia spraw
w godzinach popołudniowych.

Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu dostęp do Urzędu i skróci czas załatwienia sprawy.

Zarejestruj samochód po południu

To chyba pierwsza taka akcja w Polsce.
Starostowie postanowili zewrzeć siły i wszyscy
równocześnie zaprotestować przeciwko dotych-
czasowym zasadom finansowania dróg powia-
towych. Dlatego o godzinie 9 w najbliższy pią-
tek (5 lipca) w całym kraju spotkają się na kon-
wentach starostów.

Konwent Starostów Województwa Opol-
skiego odbędzie się w naszym starostwie. Sta-
rosta Józef Swaczyna zaprosił również posłów i
senatorów z Opolszczyzny. Do 3 lipca swój przy-
jazd potwierdziły tylko 2 osoby – z 15 zapro-
szonych. Czy to znaczy, że „naszych” parlamen-
tarzystów nie rusza nic, co dzieje się poza Sej-
mem?
- To, że akcja odbywa się równocześnie w
całej Polsce i że wszędzie zaplanowany jest je-
den temat – zarządzanie drogami powiatowymi
jest wyrazem naszego protestu przeciwko poli-
tyce rządu. Dziś nie można mówić o finansowa-
niu remontów dróg powiatowych, raczej o bra-
ku pieniędzy na ten cel w budżecie państwa –
mówi starosta Swaczyna. – Dlatego też przygo-
towany został projekt  stanowiska wspólnego
dla wszystkich Konwentów. Jak zły jest stan
dróg powiatowych, każdy widzi . W każdym
miejscu jest tak samo, czyli fatalnie. W dodatku
w najbl iższym okresie programowania 2014-
2020 ni e przewidziano środków unijnych na
drogi lokalne.

Wszyscy starostowie będą się domagać od
rządu spełnienia kilku postulatów:
- możliwości korzystania z Krajowego Fun-
duszu Drogowego, pochodzącego z akcyzy na
pal iwo,  który pozostaje w wyłącznej  ges tii

Głównej Dyrekcji Dróg i Autostrad; te środki
mogłyby być wykorzystywane jako wkład wła-
sny przy powiatowych inwestycjach drogo-
wych, bo przecież po naszych drogach też jeżdżą
samochody ciężarowe
- zwiększenia nakładów z budżetu państwa
na realizację Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”) do 1
mld zł, czyli powrotu do poziomu sprzed roku
(w 2013 r. przewidziano na ten cel tylko połowę
tej kwoty)
- rekompensaty za konieczność zwrotu opłat
za wydane karty pojazdu
- wprowadzenia kat egoryzacji  dróg
- Chcemy też korzystać z 10% tzw. rezerwy
drogowej. Tymi środkami, przeznaczonymi na re-
monty wiaduktów, przepustów i mostów dys-
ponuje Ministers two Infrastruktury. Kolejny
nasz postulat dotyczy przeznaczenia również dla
samorządów powiatowych środków na remon-
ty dróg służących do transportu rolnego. Do tej
pory pieniądze na ten cel dostają tylko gminy, a
przecież 70% dróg powiatowych to w naszym
powiecie jedyne dojazdy dla rolników na wła-
sne pola! Czy to nie jawna dyskryminacja?! –
irytuje się starosta Swaczyna, który przyznaje,
że sprawa powinni zainteresować się parlamen-
tarzyści. Stąd zaproszenia dla wszystkich. – Cie-
kawe, ilu z nich pojawi się na pozostałych kon-
wentach? Czy też sprawę potraktują w taki spo-
sób, jak posłowie opolscy – czyli lekceważą-
co? O tym, który parlamentarzysta zignorował
problem będziemy informować szeroko. Przecież
muszą o tym dowiedzieć się ich wyborcy.

(mg)

Protest starostów:
chcemy pieniędzy na drogi

26 czerwca, dwa dni przed wręczeniem świadectw w szkołach, na powiatową uroczystość zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 do starostwa zapro-
szeni zostali wyróżniający się uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, a także dyrektorami szkół.

Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Więcej czytaj na str. 4

W maju rozpoczął się maturalny maraton: trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym (z
języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego). Chętni mogli je również zdawać na
poziomie rozszerzonym. Dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego
nowożytnego. Maturzyści mogli też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych (na wybranym
poziomie – podstawowym lub rozszerzonym). Żeby zdać maturę trzeba było uzyskać co najmniej 30
proc. punktów z trzech przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego (pisemny i ustny), języka
obcego (pisemny i ustny) oraz matematyki (pisemny).

Na Opolszczyźnie zdawalność wyniosła 89,1%. To więcej, niż średnia w kraju - 81 procent.
W powiecie strzeleckim średnia zdawalność wyniosła 96,0% w liceach ogólnokształcących (to

daje nam drugie miejsce w całym okręgu, w skład którego wchodzi woj. dolnośląskie i opolskie;
wyprzedza nas pod tym względem powiat kamiennogórski) i 67,9% w technikach.

dok na str. 4

Wyniki matur

O wpół do dwunastej 26 czerwca do strze-
leckiego szpitala dotarł e-mail o treści: „bomba
wybuchnie o 15 anonim”. Dzień wcześniej in-
formacje o podłożonych bombach w 21 instytu-
cjach w kraju postawiły na nogi całą policje,
służby specjalne, straż.

Niespełna 15 minut później policja zablo-
kowała wszystkie wejścia do szpitala, wypro-

Bomby w szpitalu nie było
szono wszystkich odwiedzających, odwołano
wizyty w poradniach specj ali s tycznych.
Wszystki e dzi eci z oddziału pediat rycznego
zostały wypisane na przepustki. W szpitalu ze-
brał się powiatowy sztab antykryzysowy, po-
wołany przez starostę. Szpital zaczął przygoto-
wywać się do ewentualnej ewakuacji pacjentów.

dok na str. 4

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Drużyna piłki ręcznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem zajęli I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa w Piłce Ręcznej
Chłopców.

Nagrodę wraz z rodzicami i opiekunami odbiera Antonina Biela laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz finalistka Wojewódzkich
Konkursów  Matematycznego  i "W świecie finansów" oraz finalistka IX Ogólnopolskiego Festiwalu krótkiego metrażu francuskojęzycznego.

Andrzej Misz wraz z rodzicami i nauczycielami odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca w finale VII Konkursu "Historia Bliska".
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Temat „drogi” to temat gorący. Nie dość,
że w ogóle są w fatalnym stanie, to każda na-
wałnica pogarsza sprawę. Na radykalną po-
prawę ich stanu w naszym powiecie trzeba by-
łoby wydać ok. 250 mln zł. Tyle nie ma i nie
będzie. Chyba, że zdarzy się cud – o czym pisa-
liśmy w nr 9 (1-15 maja 2013) naszego dwuty-
godnika. Ostatnia sesja Rady Powiatu – 26
czerwca – poświęcona była debacie drogowej.
W jej trakcie doszło do zwołania Powiatowego
Sztabu Antykryzysowego z powodu alarmu
bombowego w strzeleckim szpitalu – fałszywe-
go, jak się okazało (piszemy o tym w innym
miejscu).

Po przedstawieniu przez Naczelnika Wy-
działu Dróg Andrzeja Fula materiału dot. dróg
powiatowych., przystąpiono do dyskusji.

Radny Franciszek Łupak, przewodniczą-
cy Komisji Budżetu: - Informacja została przy-
gotowana bardzo dobrze i pokazuje stan doko-
nanych i planowanych robót. Drogi to temat
wiodący dla naszego powiatu, to nasza wizy-
tówka w myśl powiedzenia: jak nas widzą, tan
nas cenią. Komisja po dyskusji postanowiła po-
zytywnie zaopiniować przedmiotową informa-
cję. Zwróćcie państwo uwagę – w Wydziale DP
pracuje 6 osób, a utrzymanie bieżące, inwesty-
cje to po kilkanaście zadań. Z tego wynika, że
jest to ogrom pracy, za którą należą się podzię-
kowania. Komisja w czasie dyskusji wniosła
uwagi dotyczące m.in. szybszej reakcji na stan
występujący w poszczególnych miejscach. In-
tencją było to, aby zbyt długo nie czekać z dzia-
łaniami, zwłaszcza gdy dodatkowo nakład sił i
środków nie jest wysoki. Mówiono także o wy-
pracowaniu hierarchii kolejności interwencji,
inwestycji. Pracownicy dokonujący przeglądu
dróg, jeśli stwierdzą np. wzdłuż jednej drogi w
poprzek płynie woda, która dodatkowo zimą za-
marza, aby to odnotowali to i interwencyjnie
załatwiali (nawet we współpracy z gminami).
Jeśli są zastoiny wodne (z powodu kanalizacji
z jednej strony jezdni, albo z powodu spływa-
nia wód z pól), albo mur zabezpieczający nisz-
czeje, to należałoby szybciej reagować. Komi-
sja zwróciła uwagę, że potrzeby rozbiegają się
znacznie z możliwościami finansowymi. Pan
Naczelnik mówił, że gdybyśmy rocznie mieli 12
mln zł na inwestycje, to za 20 lat sprawa byłaby
praktycznie załatwiona. To są jednak pobożne
życzenia, patrząc na sytuację ekonomiczną w
kraju. Nie spodziewajmy się, by w przyszłości
ta sprawa radykalnie się zmieniła, zwłaszcza że
większy nacisk kładzie się na remonty dróg kra-
jowych i autost rad. Komisja zwróciła także
uwagę na to, by częściej służby bywały na dro-
gach po opadach deszczu, kiedy to uwidaczniają
się wszystkie nieprawidłowości. Uwagę Komi-
sji przykuło także zimowe utrzymanie dróg, które
było bardzo kosztowne w tym sezonie, co skut-
kować będzie koniecznością zabezpieczenia
dodatkowych pieniędzy na sezon 2013/2014.
W drugiej części wyjazdowej posiedzenia Ko-
misja planowała wyjazd na drogi gminy Leśni-
ca, jednakże po sugest iach pana Naczelnika i
pana Starosty dokonaliśmy przeglądu dróg w
gminie Strzelce Op. Rozpoczęliśmy od Rozmierki
od odtworzonej drogi po kanalizacji we wsi.
Stan jest przyzwoity, ale najgorszy odcinek jest
od połowy Cementowni poprzez zakręt do Roz-
mierki. Potem obejrzeliśmy drogę z Rozmierki
przez Jędrynie do Osieka, gdzie w lesie przed
Osiekiem droga na dwóch odcinkach jest lep-
sza, później są pozapadane pobocza, płytkie
rowy, brak odwodnienia. Stan tej drogi jest kiep-
ski. Dalej przez Kadłub pojechaliśmy do Gro-
dziska, a następnie do Rozmierzy, gdzie czeka
nas inwestycja (most nad rowem A61 wymaga
remontu). Przy wjeździe do Rozmierzy droga się
rozeszła, rowy nie odwadniają tej drogi. Stam-
tąd przejechaliśmy do Suchej, gdzie trwają ro-
boty kanalizacyjne i trwały wykopy, a następ-
nie do Szymiszowa, gdzie na ul. Ligonia została
wykonana kanalizacja. Odtworzenie jest dość
dobre, co wyraźnie widać. Natomiast wykopy
wykonywane do przyłącza każdej posesji są nie
dość dobrze zrobione, bo widać jak się zapa-
dają. Widać, że ta część Szymiszowa zyskała.
Później przez Wysoką, Kadłubiec,  Komisja
przejechała do Poręby, gdzie przeszedł potok w
wyniku ulewy. Komisja stwierdziła, że część
wody idzie rowami otwartymi, część studniami,
separatorami, przepustami. Właśnie koło ko-
ścioła te masy wody o charakterze żywiołu nie
przejdą przez te przepusty, separatory i tam woda
rozlewa się na naszą drogę powiatową. Została
uszkodzona nawierzchnia drogi. Dopóki przez
całą Porębę nie będzie rowu otwartego i dosta-
tecznie pojemnego, to podobne zjawiska mogą
się dziać. Chyba, że zamontowane byłyby od-
powiednio szerokie rury. Nast ępnie Komisja
udała się na teren budowy ścieżki rowerowej z
Leśnicy do Zdzieszowic. W tym roku będzie
zrobione 1000 m, obecnie prace trwają. Jest jed-
nak prośba do pana naczelnika, by dbać o ja-
kość wykonania, bo z tym bywa różnie. Co do
zapadniętych poboczy, jest ogólna opinia, że nic
się nie robi. Nie załatwia sprawy mówienie na
sesji, czy zebraniu wiejskim, że nie ma pienię-
dzy, aby w sposób zdecydowany i szybki zała-
twić sprawę dróg. Każdy mówi, że płaci podat-
ki, dlatego się domaga. Nikt nie wierzy, że środ-
ki na drogi są tak skromne. Niemniej dziękuję
wszystkim za to, co robi się na drogach.

Radny Ryszard Nocoń: – Komisja Bezpie-
czeństwa również zajęła się tematem dróg, ale
pod kątem bezpieczeństwa. Gościliśmy pana pre-
zesa Patołę – analizowaliśmy stan bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie powiatu oraz Na-

Sesja Rady Powiatu
Czterogodzinna debata drogowa

czelnika Wydziału Ruchu Drogowego strzelec-
kiej policji. Zacznę od PKS – informacje przeka-
zane przez dyrektora nie są optymistyczne –
okazuje się, że PKS dopasowuje strukturę za-
trudnienia i taboru do ciągle malejącego ruchu
pasażerskiego. W  lat ach 2011-2012 spadek
przewozów był niezwykle gwałtowny, czego
efektem są decyzje o zamykaniu nierentownych
kursów. PKS stara się ratować tę nierentowność
działalnością poza przewozową (sprzedaż paliw,
części zamiennych, serwis opon). Przy obecnym
załamaniu rynku również nie przynoszą zakła-
danych profitów. Konkurencyjne na terenie po-
wiatu firmy dysponują taborem gorszym niż PKS.
W przetargach na przewóz uczniów do szkól fir-
my konkurencyjne podają ceny, które nie pokry-
wają kosztów paliwa i zatrudnienia kierowców.
W Jemielnicy w ubiegłym roku wygrała przetarg
firma, która nie ubezpieczyła autobusu, co jest
wbrew prawu. Przechodząc do stanu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, pan Naczelnik Wydzia-
łu Ruchu drogowego przedstawił bardzo opty-
mistyczne dane. W wielu kategoriach zdarzeń
nastąpiła poprawa we wszystkich wskaźnikach.
W grupie kierowców 18-21 lat nastąpił niewiel-
ki wzrost wypadków. Bardzo pocieszające jest,
że coraz mniej pijanych kierowców jest spraw-
cami wypadków i kolizji. Bolączką naszej Ko-
mendy pozostają braki kadrowe, niemniej zmia-
ny organizacyjne (połączenie Prewencji z Ru-
chem Drogowym) pozwoliły na zwiększenie
liczby patrolujących policjantów. Również pan
naczelnik Ful przedstawił dane dot. debaty dro-
gowej  w ujęciu bezpieczeństwa drogowego
(oznakowanie pionowe i poziome). W tym za-
kresie potrzeby są znaczne. Informacja została
przyjęta bez uwag, zdajemy sobie sprawę z tego,
jakimi środkami dysponujemy.

Radny Kazimierz Kubal: – Materiał jest
obszerny, ale w debacie brakuje mi konkretnego
spojrzenia na to wszystko, co robimy, oceny
ogólnej. Przedstawione zostały inwestycje na
przestrzeni kilku lat, wpływ warunków atmos-
ferycznych, wpływ środków transportu, ludzi
korzystających z dróg – czy w okresie 3-4 lat,
gdy zainwestowal iśmy w drogi – czy to się
sprawdziło? Czy te drogi nadal są w stanie uży-
tecznym i nie dokładamy do tych dróg poprzez
kolejne remonty? Takiej oceny mi brakuje.

Radny Jan Bogusz: – Chciałem zabrać głos
w kwestii dróg i jednocześnie przedstawić pań-
stwu dokumentację zdjęciową dróg,  abyście
mogli państwo zobaczyć jak w rzeczywistości
wyglądają. Również podzielam pogląd, że przy-
gotowany materiał został przedstawiony bardzo
rzeczowo i oceniam go wysoko. Niemniej jed-
nak nasze drogi powiatowe, przynajmniej w
gminie Strzelce Op. mają stan katastrofalny, a
poruszanie się nimi grozi zagrożeniem życia i
zdrowia. Wielu mieszkańców zadane proste i
kłopotliwe pytanie: jak to jest w naszym powie-
cie, że jest połowa roku, a część dróg nie została
załatana po okresie zimowym. Niektórzy uwa-
żają, że powodem pogorszenia stanu dróg jest
złe wyprofilowanie drogi, brak wykonywania
na bieżąco ścinek poboczy ułatwiających spływ
opadów z dróg jak również naprawa bieżąca dróg
grysami na zimno. Po roku efekt jest podobny
jak przed łataniem. Ponadto społeczeństwo jest
rozżalone i zapowiada, że jeżeli Zarząd, Rada
Powiatu nie przystąpią do konkretnych działań
zmierzających do poprawy stanu dróg, będą kie-
rować sprawy na drogę sądową, jak również za-
stosują drastyczne środki w postaci blokad,
manifestacji itd. Stąd moja prośba, by poważnie
zająć się drogami powiatowymi. Skoro powiat
strzelecki stać na finansowanie czasami nie do
końca zrozumiałych inwestycji w powiecie, to
również powinno nas być stać na drogi powia-
towe.

Radny Jan Zubek: – Jako członek Zarządu,
radny i użytkownik dróg chciałem powiedzieć,
że ta „kołderka” jest bardzo krótka. Widzieli-
ście rozkopane drogi między Rozmierzą, Suchą -
ludzie naprawdę starają się. Jak można inaczej
przedstawiać sytuację, gdy wszystko rozbija się
o pieniądze. Żeby normalnie funkcjonować, trze-
ba by mieć 12 mln zł, a my w najlepszym roku
mieliśmy 6 mln zł. Ze swej strony Zarząd bardzo
dokładnie monitoruje to, a drażliwe sprawy są
załatwiane bardzo szybko. Budowa ścieżki ro-
werowej to nie tylko informacja, że Zarząd podjął
uchwałę, ale to wielogodzinne narady. Nie ma
możliwości na dzisiaj takich, abyśmy w naszym
budżecie znaleźli pieniądze. Pytanie: dlaczego
nie są dziury zasypane grysami – patrząc na po-
godę, gdyby grys na gorąco był sypany w tę
wodę, za chwilę byłby telefon, że ktoś wyrzuca
pieniądze w błoto. Aby wykonywać prace, dro-
ga musi przeschnąć, pewne czynniki nawarstwi-
ły się tak, że nie mogliśmy pewnych rzeczy do-
prowadzić do końca i s ię przedłużają. Każdy
widzi jakie są drogi, ale jeśli ktoś z państwa zna
sposób, jak je naprawić, to chętnie posłuchamy.
Ja też bym się bardzo cieszył z tego powodu.
Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Barto-
szek: – z i nformacji otrzymanej przed chwilą
wynika, że ewakuacja szpitala została odwoła-
na.

Wicestarosta Waldemar Gaida: – prze-
praszam za spóźnienie, ale wracam wprost z dele-
gacji w Brukseli. Starosta poprosił mnie, abym
przybył na sesję z uwagi na kierowanie przez
siebie sytuacją kryzysową w szpitalu. Mam proś-
bę do państwa, proszę nas jako Zarządu nie stra-
szyć strajkami. Pracuję już 15 lat i wiele rzeczy
słyszałem i nie jest to forma dyskusji obywatel-
skiej. Nie pamiętam sytuacji związanej z droga-
mi, żeby któraś sprawa zgłaszana przez radnych,
w tym radnego Bogusza nie była w trybie szyb-

kim, możliwym do sfinansowania zrealizowana.
Wszyscy jako radni wiemy jak wyglądała ubie-
gła zima. Jak z powodu opóźnionego przyjścia
wiosny opóźniła się realizacja zadań odtworze-
niowych, m.in. na terenie gminy Strzelce Op. Po
zimie ukazał się znacznie większy zakres prac
niż możliwości powiatu. Dziś np. musimy się
zastanowić, skąd wziąć pieniądze na bi eżące
utrzymanie dróg (łatanie dziur), aczkolwiek nie-
bezpieczne odcinki dróg są oznakowane i kie-
rowcy muszą się dostosować. Jakie to powiat
wykonuje zadania inwestycyjne, których nie
musi kosztem dróg? Proszę o sprecyzowanie
tego do protokołu. Proszę zwrócić uwagę na
istotną od roku rzecz – UE w nowej perspekty-
wie nie będzie dofinansowywać zadań na dro-
gach lokalnych. Bruksela wychodzi z założenia,
że jest to zadanie na poziomie narodowym. Unia
będzie dofinansowywać węzły autostradowe,
węzły dróg ekspresowych lub projekty, gdzie
droga będzie istotnym elementem przedsięwzię-
cie wielopłaszczyznowego. Jest źródło krajowe
tzw. schetynówki, ale w tym zakresie zmienił się
zakres dofinansowania.  Ale pojawia się pyta-
nie: do którego momentu jesteśmy w stanie za-
dłużyć się w kontekście zabezpieczenia wkładu
własnego? Ostatnio musieliśmy zrezygnować z
jednego programu z uwagi na brak możliwości
zabezpieczenia tego wkładu, mimo że mamy już
częściowo dokumentację. Nie mamy odpowied-
nio wysokich dochodów własnych jak np. po-
wiat krapkowicki, który otrzymał spory zastrzyk
finansowy od Górażdży. P owiat nie pos iada
żadnych profitów z rozbudowującego się obec-
nie Kronospanu, czy innej firmy budującej się
obecnie w Strzelcach Op. musimy opierać się o
te dochody, które są ustawowo przypisane. A
udział w podatku CIT i PIT przysparza nam tak
nieznacznych dochodów, że o wielkich inwe-
stycjach na drogach możemy pomarzyć. Opcją
jest wejście w papiery dłużne o charakterze lo-
kalnym, albo będziemy korzystać z preferencyj-
nych programów, w tym pożyczek bankowych,
czy też innych jeszcze form. Wysoki udział w
podatku CIT pozwala decydować radom na dzie-
lenie pieniędzy „nieznaczonych”. My tego przy-
wileju nie mamy. Od lat już musieliśmy się do-
stosowywać się do tego, co było oferowane z
zewnątrz pod kątem inwestycyjnym. W okresie
2014-2020 perspektywą pozyskania większych
środków będzie uczestnictwo w dużych przed-
sięwzięciach naszego subregionu. Ale będzie-
my musieli s ię dostosować do perspektywy
podmiotowej interesu miasta-lidera tegoż sub-
regionu. I to może dotyczyć dróg dojazdowych
do terenów inwestycyjnych,  nowych miejsc
pracy. Niemniej jesteśmy skazani na rolę drugo-
planową z uwagi na strukturę dochodów. Nie
mamy ponadto partnera w gminie Strzelce Op.
Teraz warto zadać pytanie: ile jesteśmy w stanie
przeznaczyć środków na 2014 r. na wkład wła-
sny w ramach „schetynówek”? Myślę, że jeste-
śmy w stanie maksymalnie wydać 4 mln zł, czyli
2 mln zł zabezpieczyć i 2 mln zł pozyskać. A
potrzeby? Są zdecydowanie większe. Oczywi-
ście można krytykować, taka jest też rola opozy-
cji, chociaż pan radny jest w koalicji.
Radny J. Bogusz: – Dlaczego pan się mnie cze-
pia? Pan nie zrozumiał sensu mojej wypowie-
dzi.

Wicestarosta W. Gaida: – Ubodły mnie
pana słowa, że powiat wydaje pieniądze na co
innego.

Radny J. Bogusz: – Takie były pytania wy-
borców i im proszę to wyjaśnić, a nie mnie.

Wicestarosta W. Gaida: – Z wyborcami,
przyjaciółmi, mieszkańcami na tym terenie roz-
mawiam. Jeśli im się wytłumaczy, że wiele z tych
pieniędzy to środki pozyskane zewnętrzne (z 6
mln zł – pięć mln), że dużo pieniędzy pozyskali-
śmy na to, czego nie widać. Dlaczego pan na
swoim zebraniu nie powie ile pieniędzy powiat
pozyskał?

Radny J. Bogusz - Zrezygnowałem na ostat-
nim posiedzeniu Rady Sołeckiej z funkcji prze-
wodniczącego właśnie z powodu dróg.

Wicestarosta W. Gaida: – Wiem, że ludzi
interesuje stan dróg. Nie interesuje ich szpital,
dopóki ktoś nie wstał i nie powiedział, że prze-
bywał ostatnio w szpitalu i zauważył czego tam
brakuje. To nie jest tak, że jest Rada i Zarząd –
jesteśmy radnymi i wspólnie podejmujemy de-
cyzje, które zapadają większościowo. Nie cho-
wamy pieniędzy pod poduchę i bez wiedzy rad-
nych ich nie przekazujemy tam, gdzie być może
Rada nie chce. Musimy się skupić na tym, co nas
czeka w roku 2014. To będzie dla nas szansa,
albo przegrana. W gminach uważa się, że mamy
na to czas, ale tak nie jest, bo i tak późno już
weszliśmy bocznymi drzwiami do subregionu.
Teraz przed Radą stoi wyzwanie znalezienia pie-
niędzy jako wkład własny do przedsięwzięć
jeszcze w tym roku. Państwo na komisjach wska-
żecie, jakie zadania drogowe będą priorytetem.
Proszę, by informować ludzi o tym, jak jest. W
niedalekiej przyszłości na ramach dwutygodni-
ka „Powiat Strzelecki” podamy pełną informa-
cję: co robimy, skąd są pieniądze, jakie mamy
wpływ na decyzyjność w wydatkowaniu tych
pieniędzy w stosunku do tego, co możemy. W
tym wszystkim pamiętajmy, że mamy kryzys. W
samej Brukseli bezrobocie sięga już 20%. Co do
finansowania – największy nacisk kładziony
będzie na EFS, będziemy inwestować w popula-
cję – takie są oczekiwania Unii. Układ inwesty-
cyjny będzie już tylko wielopłaszczyznowy –
już nikt nie wyremontuje szkoły, nie zrobi bo-
iska. Musimy się do tego przygotować. Kędzie-
rzyn nam proponuje zostanie współ liderem, co
jest dla nas szansą. Na razie mamy 1,5 mln zł z

MRR, w tym powiat będzie musiał uzupełnić
kwotą 220-260 tys. zł wkład własny na klu-
czowe projekty twarde subregionalne. Projek-
ty te muszą wynosić minimum 1 mln euro. Dla
nas wkład własny jest szacowany na poziomie
15%. Subregion będzie dyktował pierwszopla-
nowe wartości i potrzeby. Już trzeba powiedzieć,
że mamy mały sukces, bo udało się wejść w struk-
turę dużego przedsięwzięcia systemowego, ja-
kim jest budowa 5 silnych ośrodków CKPCKZ
nowoczesnych technologicznie. Będziemy
uzupełnieniem Kędzierzyna. To nie tylko szko-
ła, praktyka dla dorosłych, to kkz, to szkolenia
na zamówienie pracodawcy. Wracając do dróg,
Starosta wracając ze spotkań mówi: rzućmy to
wszystko i róbmy tylko drogi. A wiecie pań-
stwo, jakie są nabory do szkół? Być może wkrót-
ce przed Radą pojawi się problem likwidacji
kolejnej szkoły? Odnośnie wypowiedzi pana
Bogusza, by w trybie pilnym połatać pozimo-
we dziury, myślę, że Zarząd na kolejnym posie-
dzeniu zobowiąże wydział Dróg, by w trybie
pilnym te najbardziej potrzebne, sklasyfikowa-
ne zostały wykonane. Natomiast potrzeby fi-
nansowe dla postępu w dziedzini e dróg pu-
blicznych są nadal ogromne.

Radny J. Bogusz – Sprawa, o której mówił
wicestarosta, jest mi znana. Celem mojej wypo-
wiedzi nie było ani atakowanie nikogo, ani
żądanie milionów złotych z budżetu powiatu
na drogi, a tym bardziej atakowanie pana Na-
czelnika, który za nasze decyzje tłumaczy się
na różnych spotkaniach. Również doskonale
wiem, jakie pan Starosta czyni starania z przed-
stawicielami innych województw, których na-
mawia do podjęcia wspólnego stanowiska na
ZPP i wystąpienie, by Rząd RP przeznaczył
środki na drogi powiatowe. Myślę, że naszym
celem powinno być podjęcie stosownej uchwa-
ły, aby wspomóc Starostę w jego staraniach w
pozyskaniu sprzymierzeńców. Do wypowiedzi
nt. stanu naszych dróg zostałem zobowiązany
przez mieszkańców Szymiszowa, gdzie dziury
ciągle się powiększają (np. na drodze z Szymi-
szowa w stronę drogi E40 w okolicy Suchej).
Proszę jechać na zebranie wiejskie i tam prze-
konać mieszkańców np. Rozmierzy, w związku
ze zbliżającymi się Dniami Przyjaźni Strażac-
kiej zaplanowanymi na 20, a 18 dopiero były
łatane dziury. To były niepotrzebne nerwy i pan
Starosta tłumaczył się z tego powodu.

Radny Artur Kiowski – Wczoraj na Ko-
misji powiedziałem, czego nie zaznaczył Prze-
wodniczący, że już rok temu sygnalizowałem o
konieczności informowania radnych o harmo-
nogramie prac, usuwania pozimowych usterek.
Chodzi o wiedzę, abyśmy mogli konkretnie
odpowiadać. Jeśli zima była długa,  pogoda
niesprzyjająca – dlaczego Zarząd nie przedłu-
żył umowy wykonawcy? Czy pan Naczelnik
mógłby mi odpowiedzieć: ile metrów kwadra-
towych jesteśmy w stanie wyremontować gry-
sami na zimno i za jaką wartość?

Naczelnik A. Ful: – Co do pytania o trwa-
łość inwestycji zreal izowanych na naszych
drogach powiatowych w kontekście poniesio-
nych nakładów a wydatków na utrzymanie tych
przebudowanych odcinków – większość zre-
alizowanych inwestycji nie budzi zastrzeżeń.
Inwestycje zrealizowane z udział em dofinan-
sowania zewnętrznego są obarczone długim
okresem gwarancji – 5 lat. Co do trwałości, mogę
przytoczyć porównanie: dwie nasze inwesty-
cje zrealizowane w 2009 r.: ul. 1 Maja i ul. Ce-
mentowa, których wartość wyniosła 4,5 mln zł.
Dla porównania w tym samym okresie była re-
ali zowana przebudowa drogi wojewódzkiej
426 ze Strzelec Op. przez Szczepanek do Pio-
trówki. Porównanie jakości wykonanych prac
wypada na korzyść powiatu. O ile na drodze
wojewódzkiej występują poważne ubytki, to
w przypadku drogi powiatowej takich oznak
nie ma. Oczywiście są elementy podlegające
zużyciu (oznakowanie poziome, lub uszkodze-
nie krawężnika na rondzie przez samochód.
Mimo dużego ruchu nasze drogi powiatowe tak
się nie niszczą i prace w zakresi e bieżącego
utrzymania są oczywiście wykonywane (kosze-
nie poboczy). Przegląd gwarancyjny będzie
niedługo wykonany, bo wystąpiły pewne pęk-
nięcia. Pojedyncze uszkodzenia wystąpiły w
Ujeździe. Remonty miały się zacząć 1 kwietnia,
co było niemożliwe, bo trwała zima. Prace roz-
poczęły się z opóźnieniem 17 dni. W między-
czasie warunki uniemożliwiały wykonywanie
prac. Często wykonawca sam zwracał s ię z
wnioskiem, że będzie wykonywał prace, co było
bezcelowe przy nieodpowiednich warunkach
pogodowych. Prace będą wznowione od przy-
szłego tygodnia, od kiedy będziemy wykony-

wać kolejny etap remontów. Myślę, że stan dróg
w zakresie ubytków poprawi się. Co do doku-
mentacji fotograficznej – w części te ubytki do-
tyczą drogi powiatowej przez Szymiszów Wieś
oraz Rożniątowa. W tym przypadku remonty trze-
ba wykonać i one są zaplanowane. W Rozmierce
jest przełom, który także był pokazany w deba-
cie. Jest to wada wykonanej nawierzchni, za którą
odpowiada inwestor i wykonawca. Czekamy na
wykonanie tych prac. Także w kwestii ul. Ligo-
nia w Szymiszowie większość przedstawionych
na zdjęciach problemów jest w gestii wykonaw-
cy oraz inwestora kanalizacji. W ostatnim czasie
wykonano wiele przeglądów gwarancyjnych,
spisano wiele protokołów i są oznaczone termi-
ny usunięcia wad. Jako zarządca drogi będziemy
ubiegać się o dotrzymanie terminów. Są przypad-
ki, że są kłopoty z wykonawcą, bądź gdy już tego
wykonawcy nie ma. Wówczas zwracamy się do
inwestora, który ma odpowiednie zabezpiecze-
nia i od niego będziemy oczekiwać realizacji tych-
że prac. Przycinka poboczy w zakresie bieżących
prac będzie realizowana. Prace interwencyjne na
bieżąco będą wykonywane. Ilość wbudowanych
materiałów w ramach remontów grysami na zim-
no: I etap zakończony – wbudowano 450 t mate-
riału. Drugi etap to 220 t materiału. Powierzch-
nia wyremontowana z tej ilości jest uzależniona
od głębokości ubytków. Jeśli 4 cm nawierzchni
asfaltowej waży 100 kg, to możemy przyjąć śred-
nią głębokość ubytków. Łatwo to przeliczyć przy
przyjęciu j ednostkowego wskaźnika zużycia
materiałów.

Radny J. Zubek – Odpowiem, dlaczego uka-
raliśmy pana, którego firma kładła grysy na gorą-
co. Powodem było niedopełnienie przez niego
formalności. Za późno zgłosił się do nas o przed-
łużenie terminu. Zastosowaliśmy inne środki, aby
mu pomóc i jednocześnie zmobilizować go do
lepszego wykonania prac na naszych drogach
powiatowych.

W głosowaniu 13 radnych (wszyscy obec-
ni) opowiedziało się za przyjęciem informacji nt.
dróg.

Podczas t ej sesj i radni  podjęl i również
uchwały w następujących sprawach:
- uchwalenia „W ielol etniego programu

współpracy Powiatu Strzeleckiego z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na lata 2014-2016”

- przeznaczenia mienia oraz należności i zo-
bowiązań rozwiązanego Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. Aleksandra Kamińskiego w
Strzelcach Opolskich

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
powiatu strzeleckiego

- zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu
na rok 2013

- zakresu i formy informacji o przebiegu za
pierwsze półrocze planu finansowego samo-
rządowej instytucji kultury, dla której Or-
ganizatorem jest Powiat Strzelecki – Powia-
towego Centrum Kul tury w Strzel cach
Opolskich

Radni przyjęli także cały pakiet uchwał
związanych z nowelą Ustawy o systemie oświa-
ty, likwidującej pewien typ szkół:
- wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Zawadzkiem
- wyłączenia szkół z Centrum Kształcenia Za-

wodowego i Us tawicznego w St rzelcach
Opolskich

- wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogól-
nokształcącego w Strzelcach Opolskich z
Zespołu S zkół Ogólnokształcących w
Strzelcach Opolskich

- wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem z Zespołu Szkół Specjalnych
przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadz-
kiem

- wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej przy Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie z Zespołu Szkół Specjalnych
przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

- rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Leśnicy

- wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogól-
nokształcącego Specjalnego w Leśnicy ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Leśnicy

- w sprawie likwidacji szkół
- ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjal-

nych oraz szkół specjalnych w Powiecie
Strzeleckim

(i t)

Droga w Rozmierzy
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WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

SPE DYTO R W TRAN SPORCIE STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie średnie lub wy ższe
MI ĘDZ YNA RO DOW YM - umiej ętaność p racy  pod  presją c zasu,

- umie jętność prowa dzenia  negoc jacj i b iznesowych
SP ED YT OR STRZELCE OP OLSK IE - wykszt . średnie lub wyższe, -  mile widziane doświadczenie

- biegła znajomość j . niemie ckiego w mowie i  w piśmie
ASYSTE NT/K A Z ARZĄ DU STRZELCE OP OLSK IE - wykszta łcenie wyższe, - obsługa  pakietu MS Office

- umiej ętność pla nowania i organizacj i pracy, dyspozycy jność i zaangażo-
wanie w wykonywanie obowiązki

- prawo jazdy  kat. B, - mile widziane doświadczenie
- bardzo dobra znajom ość j . niemie ckiego, dobr a znajomość j . ang.

PRA COWN IK D S. AD MINI STRA CJI OL SZO WA - wykszt.  min. średnie, - obsługa  komputera ( Power point,  Excel)
PE RSON ALN EJ - podstaw owa znajomość prawa pracy, -  doświad. w dziale HR
PRACOW NIK  ADMINI STRACYJNY DY LA KI - wykształce nie wyższe, ochrona środow iska
DS.  OCH RONY  ŚRO DOWI SKA - umiej ętność c zy tania i  rozumie nia przep isów pra wnych

- min. 3 lata doświadczenia
KON SULTA NT DS. OBSŁUGI  KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - dobra  dykcja, dyspozyc y jność, w ysoka kultura osobista
3/4 e tatu - znaj omość komputera, -  komun ikatyw ność
KON SULTA NT DS. OBSŁUGI  KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - dośw iadcze nie mile widziane

- miły  ton głosu, obsługa komputera , odporność na stres
ASYSTE NT/KA CAŁ A POL SKA - wykształcen ie śre dnie
PREZEN TERA - KI EROW CA - wysoka kultura osobista, komunikaty wność, umiejętność p racy  w zespole,

dyspozycy jność, pr aca przy  kom puterze, - prawo jazdy  kat. B
HA NDL OWI EC CAŁ A POL SKA - wykształcenie  min. śr ednie

- mile widziane doświadc zenie w sprzedaży,  negocja cjach
- wysoka kultura  osobista , kreatywność, umie jętność p racy  w ze spole
- gotowość do odbywania podróży  służbowych

PRZED STAW ICI EL WO JEW ÓDZ TWO OPO LSK IE - wykształcenie średn ie, - pr aktyczne umieję tności negocjac y jne
HA NDL OWY- RE GIO NAL NY - prawo jazdy  kat. B, - doświadczenie min. 1 rok
PRZEDSTAWI CIE L HA NDLO WY KO LO NOW SK IE - wykształcenie śr ednie, wyższe, - obs ługa kompu tera, Inte rnetu

- prawo j azdy  kat. B, -  doświadczenie jako przedstawiciel
- dobra  znajomość j . angielskiego , niemiec kiego

PRZEDSTAWI CIE L HA NDLO WY PO DL EG ŁY - wykształce nie wyższe, -  komunikatywność, operatyw ność
TE REN  HAN DLO WY - umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność samodzielnej  pracy  jak

i pracy  w zespole, -  odporność na stres
- prawo jazdy  kat. B, - znajomość obsługi programu  MS Office
- mile  widziane doświadczenie
- dobra  znajomość  co najmniej  jednego języka obcego

AGE NT D S. O DSZK ODOWAŃ WOJ.  OPOLSKI E I ŚLĄ SKIE - wysoka kultu ra osobista, - prawo j azdy  kat. B
- doświadczenie w  bezpośrednim konta kcie z klientem

SP RZE DAW CA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  średnie , - podstawowa znajomość e lektryki , oświet lenia
SP RZED AWCA - DO STAW CA STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie za wodowe , średnie
- K IERO WCA - znaj omość sp rzętu RT V, AGD,  multime diów

- prawo ja zdy  kat. B, - doświadczenie handlowe
SP RZED AWCA - STOISKO STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  min. śr ednie
Z E -PAPI EROSAMI - umiej ętność obsługi komputera  (MS Off ice)
SPRZEDAWCA W SKLEPI E MIĘSNYM STA NISZ CZE WIEL KIE - wykształcenie zawodowe

- miła obs ługa, dobry  kontakt z kliente m, - znajomość obsługi kasy  f iskalnej
- znajomość dzia łu mięsnego, - ksią żeczka zd rowia

BUFETOW Y- K ELNE R- K IERO WCA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  zawodowe  lub śre dnie,
- obsługa kasy  fiskalnej , - prawo jazdy  kat. B, - doświadczenie mile widziane

KU CHA RZ STA NISZ CZE WIEL KIE - książeczka sanepidowska , - mile  widziane  doświadc zenie
PO MOC KUCHEN NA STA NISZ CZE WIEL KIE - książeczka sanepidowska , - mile  widziane  doświadc zenie
KE LNER/ KE LNERKA STA NISZ CZE WIEL KIE - książeczka sanepidowska , - mile  widziane  doświadc zenie
KU CHA RZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcen ie kie runkowe , - doświadczenie
STRA ŻNIK Z  LICEN CJĄ STRZELCE OP OLSK IE - licencja pracownika ochrony, - prawo jazdy  kat. B

- orze czenie  o nie pełnosprawności
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OSLK IE - wykształcenie min. średn ie, - obs ługa komputera

- dośw iadcze nie mile widziane
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  min. za wodowe, -  zdolność logicznego myślenia
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wyma gana licencja pracown ika och rony

- liczba wolnych miejsc: 3 w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawno-
śc i

MI STRZ  STO LARSKI KO LO NOW SK IE - ty tuł mistrza w za wodzie
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów, - doświad. min. 5 lat

ME CHA NIK  SAMOCH ODO WY ŻĘ DO WI CE - wykształce nie za wodowe , średnie
EL EKT ROMECHAN IK KO LO NOW SK IE - wykształcenie kierunek elektryczny  lub pokr ewny

- znaj omość m echaniki, hyd rauliki , autom atyki,  pneuma tyki
- czy tanie schematów ele ktrycznych
- upra wnienia elektroe nergetyc zne typ.  „E”
- mile  widziane doświadczenie

ME CHA NIK  SAMOCH ODO WY STZ RELCE OP OLSK IE - wykształcen ie kier unkowe- mechanik, - sa modzielność
- upr awnie nia spawa cza

KI EROW CA CIĄGN IKA SIOD ŁOWE GO STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie zawodowe  lub średnie, - prawo jazdy  kat. C+E
- dośw iadczen ie dobr ze widziane

KIE ROWCA - PI LOT STRZELCE OP OLSK IE - wykszta łcenie zawodow e lub średnie,  - prawo jazdy  kat. B
- dośw iadczen ie dobr ze widziane
- znajomość j . niemieckiego dob rze widziana

KIE ROWCA KAT. C+E TRASY  MI ĘDZY NARODO WE - prawo jazdy  kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy
- d̀ob ra znajomość j . niemie ckiego

KI EROW CA WOJ. OP OLSK IE - uprawnienia HDS, na  przewóz rze czy, -dośw iadcze nie jako kier owca
KIE ROWCA  W RU CHU UE/ UKRA INA - wykształcen ie średnie, - komunika tywność , zaradność
MI ĘDZ YNA RO DOW YM - prawo jazdy  kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy

- dobra  znajomość j . angielskie go, niem ieckiego , rosy jskiego
KI EROW CA CIĘŻ ARÓW KI POL SKA/ NIE MCY - wykszt . min. zawodowe, - kom unikatywność , miła  apary cja

- prawo jazdy  kat. C+E, - doświadczenie co naj mniej  rok
- dobr a znajom ość j . niemieckiego

KI EROW CA WOJ. OP OLSK IE - prawo jazdy  kat. B, C+E, - mile  widzia ne upra wnienia  HDS
KI EROW CA C+E KRA J/ U NIA - wykształcenie  zawodow e, - dyspozycy j ność, - dośw iadcze nie
ŚL USA RZ STRZELCE OP. - wykształcenie  zawodow e, średn ie, - znajomość ry sunku technicznego,

- prawo jazdy  kat. B, -  doświadczenie 3 lata
ŚL USARZ- SPAWA CZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, śre dnie, - znajomość  ry sunku  technic znego

- prawo j azdy  kat. B, - uprawnienia spawalnicze T IG, MAG
- doświadczenie 3  lata

SPAWA CZ STRZELCE OP. - upr awnienia ponadpodstawowe MAG, - doświadczenie min. 3 lata
WY TACZA RZ OKO LICE  OZI MKA - wykształcenie zawodowe

- obsługa maszy n sterow anych ma nualnie i numery cznie
- doświadczenie min. 2 lata

ŚL USA RZ RA SZO WA - wykształcenie  zawodow e, - umiej ętności w  zaw. ślu sarza
- upraw nienia spawalnic ze, - doświa dczenia min.  5 lat

SPAWACZ MIG-MAG ZAWAD ZK IE - wykształcenie  zawodow e, - zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- upra wnienia na spaw anie me todą MIG -MAG

PRACOW NIK BUD OWLA NY STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodow e, - umiej ętności w zawodzie m alarza
- doświa dczenie w p racach na elewacji, w p racach mala rskich

MU RA RZ NA TERENI E BUD OWY - wykształcenie  zawodow e, - umiejętności budowlane
PA KOWA CZ TOWA RU OL SZO WA - wykształcenie podsta wowe, m ile widziane śre dnie

- umie jętność kompletowa nia wg  zamów ień
SO RTO WANI E WARZ YW DA NI EC - aktua lna książeczka zd rowia
PA KO WA CZ STRZELCE OP. - wykształcenie min. średn ie, - obs ługa komputera

- mile  widziane doświadczenie
OP ERATOR WÓZ KA STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa w ózka widłowego
WI DŁO WE GO - upraw nienia na operatora  wózka widłowego, -  doświadc zenie
ME CHAN IK U TRZ YMAN IA STRZELCE OP. - wykształce nie min. zawodowe m echaniczne
RU CH U - dośw iadcze nie mile widziane
PI EKA RZ UJAZ D - wykszt. zawodowe - piekarz
HY DRA UL IK WOJ. OP OLSK IE - wykształcenie  zawodow e, - prawo ja zdy  kat. B mile widziane
OPE RATO R URZĄDZ EŃ ŻĘ DO WI CE - wykształcenie  zawodow e lub śr ednie
PRZEMY SŁU  SZK LARSKIE GO

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY
O  FUNDUSZACH  EUROPEJSKICH  W  STRZELCACH OP.

INFORMUJE  O  NABORZE  WNIOSKÓW
O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTÓW  Z

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

w ramach działania 3.2 Transport publiczny
II nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących:

ZAKUPU  TABORU  AUTOBUSOWEGO
Ww. zadania mogą być r ealizowane tylko i wyłącznie w ramach proje któw, których zarówno rzeczowy jak i

finansowy okres realizacji nie pr zekracza daty  31 marca 2015 roku.

Do udziału w konkursie w terminie od 11.07.2013 r. do 25.07.2013 r. zaprasza się:
* Jednostki sam orządu te ry torialnego, ich  związki,  porozum ienia i s towarzyszenia
* Jednostki or ganizacy jne jst posiadaj ące osobowość pr awną
Maksymalny udział dofinansowania w wydat kach kwalifikowanych na poziomie pr ojektu wynosi:
* maksy malnie 85 %,
Minimalna/maksymalna kw ota do finansowania projektu wynosi:
* Projekty  w obszarze transportu miejskiego – od 500 ty s. PLN do 4,5 mln PLN

Wnioski wraz z wymaganą dokument acją należy składać od poniedziałku do  piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30, z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków

będzie  miało miejsce wyłącznie do godziny  12:00
- osob iście lub pr zez posłańca  (dostarczyc iel otrzyma dowód w płynię cia pr zesy łki opatrzony  podpisem i

datą);
- prze sy łką kurier ską;
- listem poleconym w zaklejonej  kopercie lub paczce

w Punkcie Przyjmowania Wniosków
Departame nt Koordyna cji Pr ogram ów Ope racy jnych

Urząd Mar szałkowski Województwa O polskiego
ul. Ostr ówek 5-7, 45-082 Opole

Zasady  oraz forma składania wniosków zostały  zamieszczone w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-
2013, wersja nr 15, Tom I i II.
Wzór w niosku o dofinansowa nie projektu dostępny  jest na s tronie www.rpo.opolskie.pl

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

PKS w Strzelcach Opolskich SA, informuje,
że na okres wakacyjny od 1.07 do 30.08.2013 uruchomiono dodatkowe połączenia

na linii Strzelce Opolskie Zawadzkie Osiedle:
odjazd Strze lce  O p. Dw. Aut. - Zawadzkie O siedle   godz. 6.45 i  9.55
odjazd Zawadzkie O siedle  -Strzelce  O p. Dworzec Autobusowy godz. 13.00.

W związku z powyższym  połączenia  autobusowe na tej linii w ciągu dnia są;
Strzelce Op- Zawadzkie Oś. odjazd godz. 6.45, 9.55, 11.50 i 18.20
Zawadzkie  Oś. -Strzelce Op. odjazd godz 6.55, 8.25, 13.00 i 15.40.

                                              ZAPRASZAMY

„Powrót do zatrudnienia” to nowy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest realizowa-
ny przy współpracy gmin oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia
pracy przez 600 osób zamieszkujących teren województwa opolskiego. Uczestnicy projektu będą
mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach i praktykach w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat
3, a następnie podjęcia zatrudnienia przez okres 6-18 m-cy w ramach projektu finansowego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www. opiekun.wup.opole.pl
Informacji udzielają również pośrednicy pracy

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621806

Od dnia 1 lipca 2013  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
będzie czynny w następujących godzinach:

poniedziałek              od godz. 8°° do 17°°
wtorek – czwartek     od godz. 7°° do 15°°
piątek                         od godz. 7°° do 14°°

Powrót do zatrudnienia

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 687) oraz
art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.
z 2013r. Nr 0, poz. 267),

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 7 maja 2013r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich, reprezentującego Gminę Strzelce
Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudo-
wie drogi publicznej ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy: działki nr 3151/27,

3152/39, 5128/7, 5128/10, 3152/43, 5077/5, 3148/42 karta mapy 15; 3676/4 karta mapy 17,
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dział-

ki nr 3148/43, 3148/46, 5077/3, 3152/44, 5128/14, 3176 karta mapy 15; 3677/26, 3676/3
karta mapy 17.

W ramach rozbudowy przedmiotowej drogi gminnej - ulicy Ogrodowej, konieczne będzie wpro-
wadzenie ograniczenia w korzystaniu z części nieruchomości stanowiącej teren niezbędny dla
realizacji obiektu budowlanego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 3148/43.
Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodar-
ce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno - Budowlany, ul.
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach pn. 800-1600, wt-pt 730-1530), zapoznać się
z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 1 lipca 2013 do 22 lipca 2013r.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O
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Słowo „wyróżniający się” jest w tym przy-
padku kluczowe – niekoniecznie trzeba było
mieć bardzo wysoką średnią ze wszystki ch
przedmiotów. Nagrody wręczono tym, którzy
wybili się ponad przeciętność wynikami zdo-
bytymi dzięki swoim zainteresowaniom i pasjom
- naukowym, sportowym czy plastycznym. Nie-
którzy z nich mają spore osiągnięcia w jednej
dziedzinie, inni – niemal równorzędne – w kil-
ku. Jeszcze innych pociąga aktywność społecz-
na. Ta również została doceniona przez władze
powiatu.

Wystąpił zespół Pre-tekst przygotowany
przez Panią Agnieszkę Sepioło, zespół dwukrot-
nie wystąpił podczas  Festiwalu Piosenki „In-
tegracja malowana dźwiękiem” w Bochni, zdo-
bywając w 2012 roku Grand-Prix .
Poniżej lista nagrodzonych uczniów.

Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne
w Strzelcach Opolskich
Antonina Biela
Damian Czempiel
Dominik Dąbrowski
Bartłomiej Salachna
Zbigniew Gajda

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
Michał Ludwig
Piotr Bielak
Magdalena Michalska
Violetta Kocur

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
Kamil Żyłka
Katarzyna Kroczek
Drużyna Piłki Ręcznej w składzie: Paweł Zagó-
rowicz, Ireneusz Kwasik, Denis  Hertel, Łukasz
Całujek, Dawid Bryś, Kewin Kubillas, Łukasz
Szulc, Maciej Garbowski, Michał Garbowski,
Michał Jagielak, Piotr Puszkar, Michał Kaczyń-
ski, Oskar Prus

Centrum Ksztąłcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Patryk Kotylak
Andrzej Misz
Małgorzata Wójcik
Wiktoria Sekuła
Żaneta Werner

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
Anna Czaja
Grażyna Sagan

Zespół Szkół przy DPS w Kadłubie
Bartłomiej Kuczewski
Dariusz Dwornik

Zespół Szkół przy DPS w Zawadzkiem
Mariola Suchanek
Dominik Musiel

Zespół Szkół w Strzelcach Opolskich
Patryk Woźnica
Kamil Kalka
Dominik Jeleń

Najlepsi uczniowie
nagrodzeni

Róże dla dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Strzeleckiego

Średnie wyniki kwietniowego egzaminu gimnazjalnego w kraju wyglądają tak: 62 procent możli-
wych do otrzymania punktów za rozwiązanie zadań z języka polskiego. Słabiej wypadła część mate-
matyczna - tu uczniowie za rozwiązanie zadań otrzymali średnio 48 procent punktów. CKE opubli-
kowała wyniki 21 czerwca. Na tym tle znakomicie wygladają wyniki trzecioklasistów naszego Gim-
nazjum Dwujęzycznego:
Część humanistyczna
Język polski
PG Dwujęzyczne 75,3 Gmina Strzelce Opolskie 61,7 Województwo 59,6
HiS
PG Dwujęzyczne 71,1 Gmina Strzelce Opolskie 58,1 Województwo 56,3
Część matematyczno – przyrodnicza
Matematyka
PG Dwujęzyczne 73,1 Gmina Strzelce Opolskie 53,6 Województwo 47,3
Przedmioty przyrodnicze
PG Dwujęzyczne 75,4 Gmina Strzelce Opolskie 60,8 Województwo 58,1
Część językowa
Język angielski
Poziom podstawowy
PG Dwujęzyczne 94,7 Gmina Strzelce Opolskie 70,1 Województwo 64,1
Poziom rozszerzony
PG Dwujęzyczne 85,8 Gmina Strzelce Opolskie 53,1 Województwo 47,3
Język niemiecki
Poziom podstawowy
PG Dwujęzyczne 96,4 Gmina Strzelce Opolskie 78,3 Województwo 69,3
Poziom rozszerzony
PG Dwujęzyczne 93,8 Gmina Strzelce Opolskie 57,3 Województwo 58,1

Trzeba było zabezpieczyć dla nich miejsca
w innych szpitalach, DPS-ach, Szkole Podsta-
wowej Nr 7, podstawić autobusy, a przede
wszystkim – karetki do przewozu pacjentów w
najcięższym stanie.

Ostatecznie do ewakuacji szpitala nie do-
szło. Po przeszukaniu przez pirotechników (wraz
z psem przeszkolonym do wykrywania materia-
łów wybuchowych, sprowadzonym z Opola)
wszystkich pomieszczeń szpitalnych, budynku
administracji, zaplecza technicznego oraz tere-
nu wokół szpitala okazało się, że alarm bombo-
wy był fałszywy. Odwołano go o godzinie 15.

Już po kilku godzinach strzeleccy krymi-
nalni, poli cjanci z KWP Opole, wytypowali
miejsce z którego została wysłana wiadomość
oraz us tali li prawdopodobnego nadawcę t ej
wiadomości. W związku z tym zdarzeniem zo-
stała zatrzymana 24-letnia mieszkanka powiatu
strzeleckiego.

Za fałszywe zawiadomienie o nieistnieją-
cym zagrożeniu i związanych z tym czynności
instytucji publicznych grozi kara nawet do 8 lat
pozbawienia wolności.

Bomby
nie było

Gimnazjum - świetne wyniki

- Wielu ludziom wydaje się, że buszując po
Internecie jest się anonimowym. To nieprawda –
mówi Krzysztof Rozmus, informatyk w strzelec-
kim starostwie. – Każdy z nas pozostawia po sobie
ślady – używa tego samego loginu na kilku róż-
nych portalach, czy forach, nazwisko zostawia-
my na facebooku, dołączamy do tego zdjęcia, kon-
taktujemy się z całym kręgiem znajomych, wy-
mieniamy z nimi opiniami, opisujemy, gdzie by-
liśmy na wakacjach, jaki samochód kupiliśmy.
W dodatku każdy komputer ma własny „adres” -
IP. I jeszcze jedna uwaga - w Internecie nic nigdy
nie ginie. Pol icyjni specjaliści  od cyberprze-
stępstw wcześniej czy później  dotrą do osoby,
która popełniła przestępstwo. Nawet przy ko-
rzystaniu z kafejki int ernetowej można zostać
„namierzonym” – choćby przy wykorzystaniu za-
instalowanych w niej kamer czy monitoringu
miejskiego.

Warto dodać również, że ryzykowane jest
umieszczanie na różnego rodzaju forach obelży-
wych opinii o różnych osobach. Owszem, każdy

W sieci zawsze
zostaje ślad

dok. ze str. 1dok. ze str. 1

ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale
np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z 3 lutego 2010 r. (sygn.
II SA/Wa 1598/09), wskazuje, że prawo do swo-
bodnej,  anonimowej wypowiedzi nie może
chronić tych, którzy naruszają prawa innych
osób, przed odpowiedzialnością za wypowie-
dziane słowa. I jeśli ktoś poczuje się obrażony
zamieszczonymi w sieci komentarzami, może
wystąpić do administratora portalu o udostęp-
nienie danych autora, który zazwyczaj zasłania
się informacją, że przekaże dane wyłącznie na
wniosek policji lub GIODO (Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych). – W
sieci nikt nie jest i nie może być anonimowy.
Ustalenie t ożsamości danej osoby może być
utrudnione, ale każdy komputer zostawia w
Internecie ślad – adres IP. Wykorzystując to,
można ustalić komputer, z którego dokonano
wpisu, co stwarza możliwość pośredniego usta-
lenia tożsamości  osoby, która to uczyniła –
twierdził WSA.

(mg)

23 czerwca rozstrzygnięto XX edycję kon-
kursu o miano najlepszego rolnika i Firmy prze-
twórstwa rolno – spożywczego i usług rolni-
czych w woj.opolskim pod nazwą AgroLiga
2013. Konkurs na szczeblu krajowym organi-
zowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych
Programu 1 TVP oraz Stwarzyszenie AgroBiz-
nesKlub pod patronatem Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, a na szczeblu wojewódzkim
przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

III miejsce w konkursie AgroLiga 2013 w
kategorii firm dla Piekarni H.B.Kała z Suchej

Wyróżnienie w kategorii rolnik indywidu-
alny dla Państwa Teresy i Jacka Tacica z Jemiel-
nicy.

Serdecznie gratulujemy

AGROLIGA 2013 - zwycięzcy i wyróżnieni

W minioną sobotę dzieci, młodzież i doro-
śli uczestniczyli w Ogólnopolskiej Nocy Pro-
filaktycznej. Na strzeleckim placu wszyscy ra-
zem się zjednoczyli, zatrzymali na chwilę, wybi-
jając rytm własnych serc. Serc wolnych od uza-
leżnień,  przemocy i obojętności na drugiego
człowieka. Były tańce, zabawy, pokazy policyj-
ne, spektakle profilaktyczne.

Wszyscy uczestnicy razem poprzez tańce,
śpiew dali wyraz, że potrafią działać wspólnie,
by chronić dzieci i młodzież przed uzależnienia-
mi. Strzelecka Grupa Pat wraz z koordynatorem
podinsp. Jolantą Dec z Komendy Powiatowej
Policji w S trzelcach Opolskich przygotowała
szereg atrakcji, spektakli profilaktycznych m.in.:
„Moje życie, mój wybór”- połączony z pokazem
policyjnym, „Wózek”, „Ostatni Przystanek”.
Dorośli i dzieci włączyli się do wspólnego tań-
ca „Belgijka”. Pokazali, że mogą działać razem,
pomimo, że różnią się od siebie, ale potrafią się
zjednoczyć, dla tak ważnego celu, jakim jest tro-
ska o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie
odbierały wolności życia. Śmiech i radość  na
strzeleckim placu rozlegały się do późnych go-
dzin wieczornych.

Ogólnopolską Noc Profilaktyki w Strzel-
cach Opolskich zakończyły rozmowy pokole-
niowe tj. młodzieży i dorosłych na temat profi-
laktyki, jej słabych i mocnych stron, planów

Ogólnopolski zryw wolnych serc

i oczekiwań społecznych. Zaproszona młodzież
w gronie policjanta, psychologa, pedagoga wy-
raziła swoje opinie, obawy oraz poglądy na te-
mat uzależnień m.in. od alkoholu, narkotyków.
Dzięki obecności jednego z zaproszonych go-

ści, mogła usłyszeć, co znaczy uzależnienie od
narkotyków, jak trudną i długą drogę trzeba
przejeść, aby „wyjść” z nałogu, „podnieść się z
ziemi” i żyć w miarę normalnie, zostać ponow-
nie przyjętym do grona społeczności.

 

Z inicjatywy Wojewody Opolskiego w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu uruchomiono specjalny numer telefonu
przeznaczony do odbioru ratunkowych wiadomości SMS, stworzony z myślą o osobach głuchoniemych i mających problemy z komunikacją
werbalną.
W razie wystąpienia zagrożenia takie osoby powinny kontaktować się z WCPR poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 696 112 112. Po
otrzymaniu zgłoszenia operator numeru alarmowego przekaże je do właściwej służby, która podejmie stosowne działanie.
W SMS-ie muszą się znaleźć następujące informacje:
- Imię i nazwisko osoby wysyłającej wiadomość
- Przyczynę zgłoszenia (np.: zasłabnięcie, pożar itp.)
- Dokładny adres zdarzenia (miasto, ulica, numer domu i mieszkania oraz gmina lub powiat).

Dnia 30.06.2103 roku na boisku sportowym w
Kielczy odbyły się Gminne Zawody Sportowo -
Pożarnicze Gminy Zawadzkie, obchody 130-le-
cia OSP w Żędowicach i 120-lecia OSP w Kiel-
czy. Drużyna OSP Zawadzkie po pięciu latach
ponownie zdobyła pierwsze miejsce w Zawodach
Sportowo - Pożarniczych Gminy Zawadzkie!

Jubileusze
OSP

Nagrodę odbera Piotr Bielak z Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Strzelcach Op.

Nagrodę odbera Zbigniew Gajda z Publiczne-
go Gimnazjum Dwujęzycznego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących  w Strzelcach Opolskich

Nagrodę odbera Violetta Kocur z Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Strzelcach Opolskich
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- U nas niewiele tego było – twierdzi Walde-
mar Włodara, Powiatowy Lekarz Weterynarii, za-
pytany, czy i w „naszym” mięsie czy mleku (czy-
taj: pochodzącym z terenu powiatu strzeleckie-
go) stwierdzano obecność antybiotyków czy in-
nych substancji, które absolutnie się tam zna-
leźć nie powinny.
- Praktycznie w każdym tygodniu pobiera-
my, przy czym kontrole nie są zapowiadane, prób-
ki mięsa w rzeźniach, a mleka i stosowanych  pasz
– bezpośrednio u rolników. W ciągu ostatnich 4
lat zdarzały się wprawdzie pojedyncze sytuacje,
gdy badania laboratoryjne wykazały w próbkach
obecność substancji niedozwolonych, ale tylko
raz mieliśmy do czynienia z działaniem celowym.
W pozostałych przypadkach była to albo pomył-
ka (hodowca nie odciął na czas z silosu paszy
leczniczej), albo niedotrzymanie okresu karen-
cji po kuracji antybiotykowej. Czyli czasu, któ-
ry musi upłynąć od zakończenia podawania leku,
aby bezpiecznie można było jeść mięso, jajka czy
mleko (i to właśnie w nim częściej niż w mięsie
spotyka się antybiotyki). Zwierzęta też przecież
chorują. Leczy się je, podobnie jak ludzi, anty-
biotykami. Leczenie musi być zaordynowane
przez lekarza weterynarii i on musi poinformo-
wać hodowcę  o okresie karencji dla produktów
pochodzących  od leczonych zwierząt – mówi
Włodara. - bo ani mięso, ani jaja, ani mleko nafa-
szerowane antybiotykami, nie mają prawa trafić

(…) Wynika to z nadużywania lub niewłaściwego stosowania antybiotyków w celu zapobiegania
chorobom lub stymulowania wzrostu zwierząt hodowlanych. W niektórych krajach zużycie anty-
biotyków w weterynarii przewyższa zużycie w medycynie ludzkiej.

7 kwietnia 2011 r., konferencja w Ministerstwie Zdrowia

W hodowlach przemysłowych antybiotyki stosowane są nie tylko w leczeniu infekcji, ale także pro-
filaktycznie - w celu zapobiegania chorobom oraz dla stymulacji wzrostu zwierząt.

styczeń 2012, amerykański portal www.nature.com

9 stycznia 2012 r. niemiecka organizacja ochrony środowiska BUND opublikowała wyniki swoich
badań, w których pod lupę wzięła antybiotyki w drobiowym mięsie: co druga próba z niemieckiego
supermarketu obciążona jest zarazkami odpornymi na antybiotyki.

portal www.dw.de, 11.01.2012

Polscy producenci drobiu, lecz także część hodowców trzody chlewnej i bydła, podają zwierzętom
nielegalne antybiotyki, które mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi.

21 czerwca 2013, TVN Uwaga

Antybiotyki w mięsie?
do konsumpcji W każdym gospodarstwie musi
być dokumentacja leczenia zwierząt, a karty le-
czenia przechowuje się przez 5 lat.

Można ocenić, że w naszym powiecie jest
lepiej niż w kraju –  mówi – bo zdecydowanie
rzadziej w próbkach stwierdza się niedozwolo-
ne substancje, a przecież antybiotyki nie są je-
dynymi środkami stymulującymi wzrost; słyszy
się nawet o anabolikach. Powiedziałbym jed-
nak, że „normalni” hodowcy nie robią tego, ra-
czej zorganizowane grupy. Działaniem przestęp-
czym jest również stosowanie w żywieniu  zwie-
rząt gospodarski ch niedozwolonych mączek
mięsno-kostnych, a  kiedy już kogoś złapie się
na takim procederze, całe jego stado przeznaczo-
ne jest do wybicia i utylizacji. Kiedyś zdarzyło
się, że hodowca, którego 1600 świń zutylizo-
wano, popełnił samobójstwo.

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska
musiała dostosować się do obowiązujących w
niej standardów, a od roku 2006 zaczął obowią-
zywać w Pol sce zakaz stosowania antybioty-
ków jako stymulatorów wzrostu. Jak jednak
widać z przytoczonych na wstępie cytatów –
praktyka nie zawsze idzie w parze z zakazami. I
nie jest to wyłącznie polska specjalność. Ciesz-
my się więc, że w naszym powiecie takie prakty-
ki właściwie nie istnieją.

Marta Górka

Jak wyglądają wyniki egzaminów w szko-
łach, dla których Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadzącym? Dodajmy też od razu, że naj-
więcej problemów – jak w całym kraju – sprawił
maturzystom egzamin z matematyki.

CKZiU
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 192

tegorocznych absolwentów, świadectwo matu-
ralne otrzymało 117 absolwentów, co daje 61 %
zdawalności. W 100% zdali egzamin maturalny
uczniowie klasy technikum - technik mechatro-
nik, w 95% - technik ekonomista. Najsłabiej
uczniowie zdali egzamin z matematyki.  Do ni-
skiej zdawalność przyczyniły się wyniki czte-
rech  klas. 7 uczniów zrezygnowało w trakcie
matury ze zdawania egzaminów, co stanowi pra-
wie 4%  zdających.

Ponieważ 53 maturzystów nie zdało tylko
jednego obowiązkowego egzaminu - może przy-
stąpić do matury w sesji poprawkowej.

ZSO
Do egzaminu maturalnego w strzeleckim

liceum przystąpiło 124 uczniów ubiegających
się o świadectwo dojrzałości. Egzamin zdało

Wyniki matur
123.  Zdawalność w Liceum im. W. Broniewskie-
go wyniosła 99,2 %.

Tegoroczny wynik  potwierdził wysoką
zdawalność egzaminu maturalnego w naszym
liceum – mówi dyrektor Jan Wróblewski. - Teraz
będzie czas na szczegółową analizę wyników z
poszczególnych przedmiotów.

ZSP w Zawadzkiem
- Chciałbym, żeby wyniki były trochę lep-
sze – ocenia dyrektor Ryszard Pagacz, ale przy-
znaje, że do niezbyt korzystnego wyniku „do-
łożyli się” abiturienci z poprzednich lat – w LO
z ich grona nie zdały matury 2 osoby, w techni-
kum – jedna.

W LO matury nie zdały łącznie 4 osoby, w
tym jedna… oblała ustny egzamin z języka pol-
skiego; wszystki e pozostałe zdała, a więc w
sierpniu przystąpi do egzaminu poprawkowe-
go. Zdawalność w LO wyniosła 88%, ale gdyby
wziąć pod uwagę wyłącznie tegorocznych ma-
turzystów, byłaby wyższa – 91,%.

W technikum do matury przystąpiło 24 zda-
jących, z których 9 nie zdało. Oznacza to, że nasza
średnia wynosi 60% i jest niższa niż w woje-
wództwie, ale za to jest zdecydowanie wyższa
niż latach poprzednich.

dok. ze str. 1

W niedzielne popołudnie 16 czerwca
2013r. w Zespole Szkół przy DPS w Kadłubie
odbył się II Piknik Rodzinny. Uczestniczyli w
nim obecni i byli uczniowie szkoły ze swoimi
rodzicami, rodzeństwem i innymi bliskimi. Z za-
proszenia na piknik skorzystała Naczelnik Wy-
działu Edukacji p. Ewa Pinkawa z rodziną.

Piknik był imprezą otwartą dla wszystkich
osób niepełnosprawnych z rodzinami z powia-
tu strzeleckiego. Uczestnicy pikniku mieli moż-
liwość zapoznania się z ofertą edukacyjną na-
szej szkoły, bazą lokalową i dydaktyczną, po-
znać historię szkoły, obejrzeć wys tawy prac
uczniów, prezentację o sukcesach szkoły oraz
kroniki szkolne.

Dla wszystkich zaplanowano mnós two
atrakcji.  Szkolny zespół muzyczny pod kierow-
nictwem nauczycielek Lidii Choroby i Marty
Kapica wystąpił z wiązanką piosenek turystycz-
nych. Dzięki uprzejmości pp. Marioli i Zygmun-
ta Król ze Spóroka można było przejechać się
ich bryczką.  Dużym zainteresowaniem cieszyła
się jazda na flikerach, malowanie twarzy,  zaba-
wy plastyczne oraz  wspólne  konkursy na we-
soło.

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku: waty
cukrowej kręconej przez nauczyciela Romana
Bema oraz wyśmieni tych cias t upieczonych
przez wszys tkich nauczyciel i, pracowników
szkoły i rodziców. W „kawiarni pod dębami”
można było napić się kawy i porozmawiać z na-
uczycielami i innymi rodzicami. Dziękujemy
Burmistrzowi Strzelec Opolskich za użyczenie
nam stołów i ławek.

Najwięcej zachwytu wzbudzi ł przyjazd
grupy motocyklowej „TROOPERS OF HIGH-
WAYS MC POLAND  CZAPTER STRZELCE
OPOSLKIE  I KRAPKOWICE” oraz  możliwość
przejażdżki na ich wspaniałych motocyklach.

Spotkanie w formie pikniku pozwala do-
świadczyć dobrej zabawy w radosnej i rodzin-
nej atmosferze  osobom niepełnosprawnym i spo-
łeczności lokalnej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok.

Piknik rodzinny w Kadłubie

Dnia 24 czerwca uczeń Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich Andrzej Misz oraz absolwent Liceum
Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich
Rafał Korzeniec wraz z kilkunastoosobową de-
legacją osób składającą się z przedstawicieli
oświaty i samorządu lokalnego województwa
opolskiego  udali się na Zamek Królewski w
stolicy naszego kraju by uczestniczyć w finale
XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Histo-
ria Bliska" organizowanego przez Ośrodek Kar-
ta, Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, Fun-
dację Körbera oraz Urząd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.

Warunkiem uczes tniczenia w konkursie
było przygotowanie przez młodzież pracy ba-
dawczej na temat "Polacy - Sąsiedzi po II woj-
nie: przeciw sobie, obok siebie, razem...". Uczest-
nicy konkursu  stali się  lokalnymi historykami
i badali w swoim środowisku lokalnym relacje
panujące pomiędzy Polakami, a innymi nacjami.
Korzystać natomiast musieli przede wszystkim
z nigdy nie publikowanych materiałów źródło-
wych.

Nasze województwo po raz pierwszy od
początku istnienia konkursu  zostało nagrodzo-
ne w tym prestiżowym konkursie , który odby-
wa się równolegle również w  Niemczech i nosi
nazwę:  „Konkurs historyczny prezydenta Nie-
miec”  i to  aż 3 nagrodami, z tego dwie uzyskali
uczniowie naszego powiatu.

W skład jury konkursu weszli: Barbara En-
gelking, Zbigniew Gluza, Jerzy Kochanowski,
Hanna Palska oraz Andrzej Żbikowski.

Werdyktem jury Andrzej Misz zajął zajął  II
miejsce w kategorii prac wykonanych indywi-
dualnie. Andrzej przygotował reportaż telewi-
zyjny o życiu i działalności ks. Prałata Wolfganga

Nagrody na Zamku Królewskim
- dla Andrzeja Misza i Rafała Korzeńca

Globischa, „niemieckiego Ślązaka”, jak sam o
sobie mówi, który od dziesięcioleci działa na
Opolszczyźnie w celu pojednania polsko – nie-
mieckiego.

Drugi uczeń, Rafał Korzeniec zajął II miej-
sce w kategorii prac zrealizowanych w zespo-
łach międzynarodowych. Rafał wspólnie z Ad-
rianem Dransfeldem z niemieckiej szkoły Beru-
fskolleg Meschede opisali początki koegzysten-
cji rodowitego Westfalczyka, Siegmunda Drans-
felda, który przeniósł się  kilkanaście lat temu z
Niemiec do Zakrzowa , z żyjącymi w Zakrzowie
od lat Polakami.

Lęk i strach zmieniły się dzięki otwartości
obu stron w przyjaźnie i zaufanie, które zaowo-
cowało wyborem  Pana Dransfelda na sołtysa
wsi Zakrzów – tę ewaluację relacji  starał się

uchwycić Rafał wspólnie z Adrianem Dransfel-
dem, synem Siegmunda.

Nagrodzona praca nosi tytuł:  "Westfalczyk
pierwszym niemieckim sołtysem w Polsce po
roku 1945"

Ponieważ prace zostały sporządzone rów-
nież w języku niemieckim biorą automatycznie
udział w Konkursie Historycznym Prezydenta
Niemiec, którego wyniku poznamy dopiero w
sierpniu.

Organizatorzy nie zapomnieli również do-
cenić opiekuna młodych historyków.  Pani Be-
ata Czech, nauczyciel w CKZiU zajęła drugie
miejsce w kategorii nagród dla nauczycieli.

Wszyscy wyróżnieni  otrzymali wysokie
nagrody pieniężne, które z pewnością motywują
do dalszej pracy.

Noc świętojańska
w Grabowie

Noc świętojańska w Grabowie jak zwykle należała do udanych.
Dzięki bogatemu programowi artystycznemu udało się ściągnąć tłumy ludzi, którzy świetnie się

bawili do późnych godzin nocnych.
Po raz drugi na górce przy placu rekreacyjnym rozkwitł kwiat paproci, odbył się także konkurs

na najpiękniejsze wianki, które później zostały puszczone do rzeki wraz upragnionymi życzeniami.

20 czerwca br. przed budynkiem Domu Piel-
grzyma na Górze Św. Anny licznie zgromadzili
się uczniowie szkół podstawowych z gminy Le-
śnica. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak st. sierż.
Robert Woźniak radzi sobie ze swoim podopiecz-
nym czworonogiem. Wstępem do pokazu była
pogadanka na temat tajników służby psów w
policji. Dzieci wysłuchały pouczających poga-
danek na temat zasad bezpieczeństwa w kontak-
tach z agresywnymi psami, zasad bezpiecznego
poruszania się po drodze.

Następnie policjantka z Posterunku Poli-
cji w Leśnicy sierż. Anna Klekowska-Kuzio po-
kazała dzieciom radiowóz, sprzęt policyjny, urzą-
dzenia, z których korzystaj ą funkcjonariusze
w codziennej pracy. Około 60 uczniów z wiel-
kim entuzjazmem przyjęło pokaz mł. asp. Justy-
ny Woźniak z zakresu techniki kryminalistycz-
nej. Dzieci mogły pozostawić odciski linii pa-
pilarnych pal ców na karcie daktyloskopi jnej,
którą otrzymały na pamiątkę.

Policjanci z wizytą u dzieci
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W ramach półkolonii odbywającej się w
pierwszym tygodniu wakacji w Publi cznej
Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opol-
skich, 2 lipca br. dla 30 uczestników wypoczyn-
ku letniego zorganizowano imprezę prozdro-
wotną poświęconą tematyce bezpiecznych wa-
kacji.

Inicjatorami przedsięwzięcia była Powia-
towa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opol-
ski ch. Do współpracy zaproszono Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzie-
ci najpierw uczestniczyły w pogadance nt. bez-
piecznych zachowań podczas wakacji przepro-
wadzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego Komendy Powia-

Bezpieczne wakacje

towej Policji w Strzelcach Opolskich, a następ-
nie wykonały bardzo ciekawe prace plastyczne
nawiązujące do tematyki spotkania edukacyj-
nego. Każdy z uczestników półkolonii otrzy-
mał drobne upominki przygotowane przez strze-
lecką Powiatową Stację Sanitarno – Epidemio-
logiczną. Dużą atrakcję stanowił ostatni punkt
spotkania, tj. pokaz sprzętu strażackiego, moż-
liwość „zwiedzenia” wozu strażackiego, pokaz
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzieci uczestni czące w spotkaniu były
zachwycone, spędzi ły ciekawie wolny czas
wakacyjny, a przy tym z pewnością dowiedziały
się dużo interesujących rzeczy.

Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op.

We wtorek  11 czerwca uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych przy DPS w Kadłubie pojechali na wy-
cieczkę nad jezioro Dzierżno. Pomimo niesprzy-
jającej aury udało nam się popływać  łódkami.
Było to możliwe dzięki wspaniałym ludziom z
Klubów Żeglarskich „Kornelius”,  „Klar” i
„Dal”, którzy zorganizowali i uatrakcyjnili nam
pobyt  nad jeziorem. Fantastycznie spędzony
czas zakończyło pieczenie kiełbasek na grillu.
Wycieczka ta była możl iwa, dzięki realizacji
projektu „Poznajemy świat” w ramach rozsze-
rzenia oferty edukacyjnej opracowanego przez
nauczycielki szkoły, a została s finansowana
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Kadłubie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za życz-
liwość i miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że za rok
również się spotkamy i wspólnie razem popły-
wamy.

Zapraszamy również do odwiedzenia stro-
ny naszej szkoły i obejrzenia zdjęć z wycieczki
oraz innej działalności naszej placówki.

Iwona Mielcarz

Poznajemy świat na wodzie

Jak co roku uczniowie Szkoły Przysposa-
biającej do Pracy z SOSW w Leśnicy przebywa-
li w dniach 11 – 13.06.13r. w Pokrzywnej w ra-
mach Treningu Umiejętności Społecznych.
Uczniowie sami planowali codzienny program
pobytu, robili zakupy, przygotowywali posiłki
i sprzątali swoje pokoje.

W ramach edukacji ekologicznej i zdrowot-
nej zdobyli szczyt Szyndzielowej   Kopy, od-
wiedzili rezerwat Olszok i Kaplicę nad Bystrym
Potokiem.

Największą jednak atrakcją były całodnio-
we zajęcia w Parku Linowym.

Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu
wsparciu Banku Spółdzielczego w Leśnicy, a w
szczególności Pani Renacie Kurzał, za co uczest-
nicy wyjazdu składają serdeczne podziękowa-
nie.

Olga Piś
Małgorzata Podyma

Trening Umiejętności Społecznych

Zakończyła się pierwsza część VII Ogól-
nopolskiego Konkursu Fizycznego Poszukiwa-
nie Talentów. Wzięło w nim udział 320 osób z
całej Polski, w tym 121 osób ze szkół ponad-
gimnazjalnych a wśród nich trzy uczennice
CKZiU i wszystkie zasłużyły na znaczek i dy-
plom Złoty Kwant. W sumie  w kraju 311 osób
otrzymało takie wyróżnienie.

Angelika Olszowy, która po raz drugi bra-
ła udział w tym konkursie zdobyła 21 punkty i
otrzymała nagrodę książkową, Manuela Nocoń
zdobyła 10 a Judyta Mehlich 13 punktów. Uczen-
nice otrzymały pamiątkowy znaczek i dyplom
Złoty Kwant oraz drobne upominki przekazane
przez Wydawnictwo Nowa Era (koszulka, książ-
ka, smycze, podkładki pod myszki i słodki do-
datek). Niestety nie udało się żadnej z dziew-
cząt zakwalifikować do ścisłego finału, ale i tak
należą się im ogromne gratulacje i podziękowa-
nia za trud włożony w przygotowanie prac na
konkurs. Na uwagę zasługuje fakt iż Angelika i
Judyta brały również udział w Ogólnopolskim
Konkursie Fizycznym „Eureka”, w którym obie
uzyskały wysokie wyniki.

Aby otrzymać znaczek i dyplom Złoty
Kwant należało uzyskać przynajmniej 10 punk-
tów, wykonując prace przynajmniej w trzech ka-
tegoriach, w tym obowiązkowo należało wyko-
nać doświadczenie. Konkurs ma ciekawą i bar-
dzo wymagającą formułę, ale pozwala uczniom,
którzy niekoniecznie l ubią przedmiot fi zyka,

Złoty Kwant dla dziewczyn

wykorzystać swoje umiejętności, talent i zain-
teresowanie np. sztuką, przedstawić prawa i zja-
wiska fizyczne poprzez rysunek, fotografię czy
limeryk.

Dzięki temu, że przewodnim tematem była
energetyka i fizyka jądrowa, organizatorzy kon-
kursu Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne, któ-
rzy działają przy wsparciu Kampanii „Poznaj
Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią” otrzy-
mali bardzo wiele bardzo ciekawych plakatów,
projektów znaczków pocztowych i rysunków

związanych z tymi zagadnieniami. Szczegółowe
informacje, regulamin oraz wyniki konkursu
można znaleźć na st ronie  www.tal en-
ty.fuw.edu.pl.

Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że
otrzymane upominki pozostaną miłą pamiątką i
w przyszłości będą przypominały o latach spę-
dzonych w szkole i o przedmiocie fizyka i astro-
nomia, który uczennice znają i lubią. Fizyka jest
wszędzie, jest światem, który nas otacza. A jak
można nie lubić świata?

Katarzyna Uchańska - Łukasik

21 czerwca 2013r. podsumowano konkurs z fi-
zyki dla uczniów Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego oraz rozdano nagrody
i upominki. Konkurs skierowany był do tych

Historyjka z fizyką w tle

wszys tki ch uczniów, którzy wykorzys tuj ąc
swój talent  plastyczny chcieli opowiedzieć o
fizyce. Uczestnicy konkursu mieli  za zadanie
wykonanie komiksu informującego o prawie fi-

zycznym, zjawisku fizycznym lub odkryciu fi-
zycznym lub historyjki obrazkowej, w której
uczestniczył uczestnik konkursu, z opisem zda-
rzenia i przedstawienia, jaką rolę odgrywały w
nim zjawiska i prawa fizyczne. W konkursie
wzięło udział 10 osób z klas I Tot, II Tot a, II Tek,
III Tek a, I Tgot, III Tek b.

Uczniowie CKZiU oglądali prace wyko-
nane przez uczestników i oddawali swój głos
na, ich zdaniem, najciekawszą historyjkę i ko-
miks. Po głosowaniu podliczono oddane głosy
i ogłoszono wyniki. Najbardziej spodobała się
historyjka obrazkowa wykonana przez Jadwigę
Dethloff z klasy I Tgot oraz komiks wykonany
przez Manuelę Nocoń i Natalię Palus z klasy III
Tek a. Uczennice w nagrodę otrzymały książki a
wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i
drobne upominki.

Wszys tkim uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie  i życzymy samych sukce-
sów w nauce fizyki.

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Towarzystwo Przyjaciół Opola było głów-
nym organizatorem festynu, który odbył się z
okazji Światowego Dnia Inwalidów w dniu 29
czerwca. Oficjalną częścią festynu było wręcze-
nie zarządowi okręgowemu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów sztandaru z
okazji 50-lecia założonego w 1961 r. związku
(w 2011 rokuzapadła decyzja o zamówieniu
sztandaru). Fundatorami były różne instytucje,
mieszkańcy, a przede wszystkim oddziały rejo-
nowe związku w województwie opolskim - po-
śród nich przodowały S trzelce Opolskie. Po-
święcenia dokonał kapelan wojskowy X Bry-
gady Logistycznej w Opolu, ks. ppłk Henryk
Kaczmarek - impreza także odbywała się na tere-
nie jednostki. Matką chrzestną była eurodepu-
towana Danuta Jazłowiecka, ojcem chrzestnym-
wicestarosta namysłowski Andrzej Spór.

W imprezie wzięło udział ok. 1300 osób -
emeryci ze wszystkich powiatów Opolszczyzny,
w tym 50 reprezentantów 23 kół naszego po-
wiatu. Imprezę zaszczycili swą obecnością przed-
stawiciele władz wojewódzkich, organizacji i
instytucji, którzy kolejno wbijali gwoździe w

drzewiec sztandaru. Również w oficjalnej czę-
ści odznaczono branżowymi oznakami związku
ok. 80 osób, w tym 22 osoby z rejonu Strzelec
Opolskich, zasłużonym związkowcom wręczo-
no także dyplomy.

W części artystycznej wystąpiło 10 zespo-
łów z różnych miast województwa, wśród nich
strzelecki zespół „Viva la Musica”- liczący 20
osób zespół pod kierownictwem Augustyna Ko-
conia, działający przy Strzeleckim Domu Kultu-
ry. Na festynie zespołem dyrygowała i kierowa-
ła Romana Rogulska - członkini Koła „Miasto”
Związku Emerytów w Strzelcach Opolskich.
Korzystając z przemiłej atmosfery i poczęstun-
ku uczestnicy festynu bawili się wesoło, a na
zakończenie wszyscy otrzymali paczki żywno-
ściowe.

Materiał opracował na podstawie rozmo-
wy z prowadzącą imprezę p. Marią Przebin-
dowską z Towarzystwa Przyjaciół Opola, prze-
wodniczący Koła „Miasto” w Strzelcach Opol-
ski ch

Janusz Wnuk

Mamy sztandar!
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Zastrzegamy sobie prawo skrac ania
teks tów. M ateria łów

nie zamówionych  nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,

tel. 77/4428008,  fax 77/4428009

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
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@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 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta. onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 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. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-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

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

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

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

Polskie Stowar zysze nie
Diabetyków

Koło  Powia towe
47-100 Strzelce Opolskie,

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

tel kom. 604 540 402

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01

e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKOMIEJSCE PRACY WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Dyżury pełnią:
Apteka "Pod Słońcem", Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43

Apteka "Flos", ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka "Vita", ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka "Alga", ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06

Apteka "Centrum", ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka "Na Dobre i Złe", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka "AWOS", ul. Opolska 6, 77/417-90-03

DYŻURY  APTEK w Strzelcach Op.

1 "Awo s"
2 "Pod Słońcem"
3 "Flo s"
4 "Vit a"
5 "Na Dobre i Złe"
6 "Alga"
7 "C en trum "
8 "Cent rum"
9 "Multifarm"

1 0 "Awo s"
1 1 "Pod Słońcem"
1 2 "Flo s"
1 3 "Vit a"
1 4 "Na Dobre i Złe"
1 5 "Alga"

Li pi ec

Weź udział w konkursie

„EUROKORZYŚCI
- podziel się swoją historią”!

organ izowanym przez Ministerstw o Rozwoju  Regiona lnego i s tację telewizy jną  TVN.

Napisz, jakie zmiany  zauważy łeś dzięki przedsięwzięciom finansowanym z Funduszy  Europejskich i jaki mają one
wpływ na Twoje c odzienne życie?
* Zauważy łeś zmiany , które nas tąpiły  wokó ł Ciebie dzięki dotac jom z Funduszy  Europej skich?
* Jeździsz do pracy  nową drogą, któr ą zbudowano  ze środków un ijnych?
* Skończy łaś kurs, dzięki któremu m asz większe szanse na nową  pracę?
* W Twojej  szkole pow stała świetnie wy posażona sala dy dakty czna,  dzięki któ rej  możesz rozwijać sw oje

zaintere sowan ia?
* Po ostatniej  wizycie w teatrze lub w filharmonii, by łeś pod wrażeniem nie ty lko przestawienia, ale też zmian,

jakie przeszedł sam gmach  i scena?
* A może zauważy łeś, że coraz więcej  spraw możesz za łatwić przez I nternet?

Nowoc zesne niskopodłogowe autobusy  i tram waje, bezpieczne ścieżki rowerowe, bogata ofe rta kultu ralna
w świe tnie przygo towanych budynkach, sze rokie możliwości dokształcania się. To wszystko jest obok nas!

Pewnie powiecie: "Owszem korzystam z tego, ale nie przesadzajmy  – jaki wpływ może mieć kilometr nowej
drogi na mo je życie?"

Ale, czy  rzeczywiście? Czy  naprawdę te wszystkie zmiany  nie przekładają się na nasze życie? Czy  nie lepiej
poświęcić 5 minut dziennie na poczy tanie  dzieciom bajek, niż spędzić je w korku w drodze z p racy  do domu.

Pamiętaj , że 5 m inut dziennie to ponad 20 godzin w ciągu roku!?
Projektów  realizowanych dzięki środkom unij nym są ty siące. Rozejrzy j  się ty lko  wokół siebie i zobacz jak

pomaga ją nam w c odziennym życiu, jak pomagają Tobie.?
Prześlij  nam sw oją ciekawą,  oryginalną  lub w zrusza jącą h istorię i w ygraj  wyciec zkę po  stolicach U nii

Eur opej skie j .?
Historie można przesłać w terminie od 15 czerwca 2013 r.

od godziny 10:00:00 do 25 lipca 2013 r. do godziny 23:59:59.?
Zapraszamy do udziału i życzymy wygranej!??

Wię cej info rmacji: http://e urok orzy sci. tvn.pl

OPE RATO R SZL IFIE RNI STRZELCE OP. - wykształce nie min . zawodowe
- obs ługa komputera

MO NT ER STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, śre dnie
- zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- prawo jazdy  kat. B
- doświadczenie 3  lata

PRACOW NIK  GO SPOD ARCZY STRZELCE OP.
1/2 e tatu
PRACOW NIK  GO SPOD ARCZY STRZELCE OP. - orzeczenie o niepełnosprawności
1/2 e tatu
TE CHNO LOG  NO RMISTA STRZELCE OP. - wykształce nie wy ższe
-KO NTRO LER JAKO ŚCI - budowa ma szyn, spawalnictwo

- umiejętność czy tania ry sunku technicz-
ne go

- dośw iad. konstrukcje spa wane
MI STRZ  WARSZTATU STRZELCE OP. - wykszt. pr ofil m echaniczny

- umie jętność  obsługi  komputera, kiero-
wania zespołem p racown ików

- 5 lat  doświadc zenia
LA BO RAN T/KA STRZELCE OP. - wykształcenie średnie lub wyższe- che-

mic zne
- mile widziane  doświadc zenie

Zakończony został konkurs dla  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych trwający od września
2012 r do czerwca 2013 r. Spośród uczniów, którzy wykupili przez 10 miesięcy bilety szkolne roz-
losowano 3 nagrody.
Oto szczęśliwcy:
Agata Niedziela, zam. Siedlec - Aparat  cyfrowy m-ki Samsung
Katarzyna Gabor, zam. Krośnica - Telefon komórkowy Smartfon LG
Monika Piecha, zam.  Dobra - Odtwarzacz MP3 Sony

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy na  przestrzeni całego roku szkolnego 2012/2013  korzysta-
li z naszych usług przewozowych i wykupywali bilety szkolne.
Życzymy wesołych i udanych wakacji - zapraszamy w nowym roku szkolnym!

Nagrody PKS dla uczniów

1 6 "Cent rum"
1 7 "Cent rum"
1 8 "Multifarm"
1 9 "Awo s"
2 0 "Pod Słońcem"
2 1 "Flo s"
2 2 "Vit a"
2 3 "Na Dobre i Złe"
2 4 "Alga"
2 5 "Cent rum"
2 6 "Cent rum"
2 7 "Multifarm"
2 8 "Awo s"
2 9 "Pod Słońcem"
3 0 "Flo s"
3 1 "Vit a"

Na Białorusi potwierdzono afrykański po-
mór świń - już 150 km od polskiej granicy, a 40
km od litewskiej. Na pomór afrykański świń nie
ma ani lekarstwa ani szczepionki, a śmiertelność

Na przejści ach granicznych z Białorusią
trzeba przechodzić przez specjalne maty dezynfe-
kujące. Sprawdzany jest każdy samochód i po-
ciąg pod kątem tego, czy nie przewożone jest
mięso.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina na
stronach internetowych, że nie wolno z Białoru-
si przywozić żywych świń, mięsa ani nawet prze-
tworów.

Przepisy UE nakładają obowiązek wprowa-
dzenia blokady wobec kraju, gdzie choroba ta po-
jawiła się i dwuletniej "kwarantanny" już po zli-
kwidowaniu ogniska choroby.

Komisja Europej ska i państwa UE będą
omawiać zagrożenie związane z afrykańskim po-
morem 2 lipca na spotkaniu Komitetu ds. Żywno-
ści i Zdrowia Zwierząt.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko
szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą
podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie
są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związ-
ku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla
ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem za-
każenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni
kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypad-
ku terenów o wysokim zagęszczeniu gospo-
darstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie
się wirusa między gospodarstwami jest stosun-

Afrykański pomór świń
kowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedza-
jących gospodarstwo, jak również przez zaka-
żoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie
zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące obja-

wy: liczne upadki (obserwuje się również pad-
nięcia dzików), oraz dodatkowo: sinica skóry
uszu, brzucha i boków ciała; drobne, lecz liczne
wybroczyny w skórze; duszność, pienisty wy-
pływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego;
biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
niedowład zadu; objawy nerwowe w pos taci
podniecenia, drgawek mięśni i skurczów klo-
niczno-tonicznych; ronienia.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego po-
moru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył obja-
wy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej,
jest zobowiązany do natychmiastowego zgło-
szenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawo-
wy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie na-
leży przekazać do powiatowego lekarza wetery-
narii bezpośrednio albo za pośrednictwem leka-
rza weterynarii opiekującego się gospodarstwem
lub właściwego miejscowo organu samorządu
terytorialnego (wójta, burmistrza).

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochro-
nie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
realizuje zadanie pn. „Pies moim terapeutą jest”, finansowane ze środków PFRON przez Samorząd
Województwa Opolskiego. Zajęcia są bezpłatne i będą odbywały się w okresie od września do grud-
nia 2013 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie. Zapisy przyjmuje Pani Sylwia Stanek pod
nr tel. 504 723 774 do dnia 31 sierpnia.

Zapraszamy wszystkich chętnych – więcej szczegółow na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.niepelnosprawni-kadlub.pl

Pies moim terapeutą

UWAGA !!! ZAPISY NA SZKOLENIE:

KIEROWCA   WÓZKÓW   JEZDNIOWYCH
Z   NAPĘDEM   SILNIKOWYM

PODNOŚNIKOWYCH   KAT.   I I   WJO

Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Poddziałanie 6.1.1 – projekt „Praca wzbogaca-program aktywizacji zawodowej”.
(preferowane osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia)

NABÓR TRWA DO 16.08.2013r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,

Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7
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Ad multos annos!
Ty m razem składamy  urodzino we

życzenia dwó m mieszkankom naszego
po wiat u.

Pani Maria Sklorz z  Boryczy 28
czerwca święciła Jubileusz 90 uro dzin.

Pani Janin a Przeszowska ze St rze-
lec Opolskich swoje o krągłe uro dziny
obchodziła cztery dni później, 2 lipca -
skończy ła wówczas 9 5 lat.

Obu Jubilatko m serdecznie gratulu-
jem y i p rzyłączamy  się do wszystk ich
życzeń,  jakie miały o kazję usłyszeć w
tak ważnym dniu. Życzymy wielu wspa-
niałych lat - w jak najlepszym zdrowiu,
pełnych uśmiechu i radości. Oby każdy
dzień był lepszy od poprzedniego i wol-
ny od trosk!

Na tak ważnych urodzinowych uro-
czy st ościach  nie  mo gło zabrak nąć
przedstawicieli władz Powiatu Strzelec-
kiego - z kwiatam i, grat ulacyjn ym li-
st em,  ok oliczn ościowym prezen tem  i
serdecznymi życzeniami.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012 - KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Szkiełkowanie - po co?

Kabina do szkiełkowania umożliwia obrabianie elementów zarówno o małych jak i
o duży ch gabarytach. Szkiełkowanie jest procesem technologicznym polegającym
na o czyszczeniu z zabrudzeń, nalotó w oraz utlen ionych warstw “na p owierzchni
obrabian ego przedmiotu. Wszystkie elementy obrabiane są “na sucho i w kabinie.
Szkiełkowanie może być stosowane do obróbki wyrobów precyzyjnych, cienkich i
kruchych, pozwala na uzyskanie naturalnej, lśniącej barwy metalu.  Nie ma ryzyka,
że podczas pracy obrabiane elementy ulegną zniszczeniu. Szkiełkowanie przywróci
idealny wygląd nawet najbardziej zniszczonym  produk tom.

AR – MASZ
Arkadiusz Kinder

ul. 1 Maja  61
47 – 100 Strzelce Opolskie

Tel. 662 285 771
www.ar-masz.pl

SZIEŁKOWANIE
STALI

NIERDZEWNEJ,
KWASOODPORNEJ

I  ALUMINIUM
to usługa,

której przyznano
tytuł

Najlepszego
Produktu
Powiatu

Strzeleckiego
w ubiegłym roku

przed szkiełkowaniem po szkiełkowaniu

Więcej o firmie

Firma AR- MASZ to doskonała kompilacja  polskiego kapitału oraz doświadczenia
zdoby tego na zachodzie  Euro py.  Dzięk i t emu oferowane wyroby  nie ust ępują
jakością produktom zachodnim, a wręcz n iejednokrotnie przewyższają je pod tym
względem p rzy jednoczesnym zachowaniu niskich cen! Do meną działalności fir-
my jest stal nierdzewna. Zgodnie z  misją firmy zamówienia zarówno na wy roby
gotowe jak i surowce realizowane są komplek sowo.

Ten sam produkt

Pani Janina Przeszowska ze Strzelec Opolskich urodziny obchodziła 2 lipca - skończyła wówczas
95 lat.

Pani Maria Sklorz z Boryczy z okazji Jubileuszu 90 - lecia urodzin odbiera upominki i najlepsze
życzenia 28 czerwca

Anna Pawliczek z kl. 4 TEK CKZiU w
Strzelcach Opolskich uczestniczyła jako fina-
listka konkursu „Kurs na zysk” w nagraniu pro-
gramu finałowego w TVP Katowice. Finał w stu-
dio telewizyjnym zgromadził 14 uczestników
ze szkół województwa opolskiego i śląskiego
wyłonionych w eliminacjach internetowych i
półfinałach spośród 1200 osób. Dopingowała
im publiczność na widowni, w tym również na-
sza grupa wsparcia – Roksana Banach, Agata
Raducka, Mirela Stranczik z kl. 4 TEK wraz z
opiekunem Krzysztofem Kaliszem. Finał popro-
wadziła prezenterka TVP Aneta Chwalba. Pierw-
szy etap składał się z 10 pytań testowych, na
które uczestnicy odpowiadali przy pomocy spe-
cjalnych pilotów. W drugim etapie pytania za-
dawali zaproszeni goście – przedstawiciele or-
ganizatorów i partnerów konkursu. P ytania
dotyczyły wiedzy bankowej oraz prawniczej.
Nasza Ania zajęła 7 miejsce. Obok wyniku liczą
się również wrażenia i możliwość poznania pro-
dukcji telewizyjnej od kuchni. Na planie nagra-

Ania w TVP Katowice

nia panował sympatyczna atmosfera nad którą
czuwała pani prezenterka oraz realizator. Emisja
w TVP Katowice odbyła się 16 kwietnia 2013r.

Organizatorzy konkursu zabiegają o umieszcze-
nie nagrania w Internecie. Czekamy na kolejną
edycję.

Strzeleccy policjanci zatrzymali dwie oso-
by podejrzane o rozbój. 47-letni poszkodowa-
ny stracił kartę bankomatową oraz artykuły spo-
żywcze. 30 i 32-letni mężczyźni usłyszeli już
zarzut.

7 czerwca 2013 roku dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Strzelcach Opolskich został
powiadomiony o rozboju do jakiego miało dojść
w nocy z 6/7 czerwca, pomiędzy budynkami
mieszkalnymi w centrum Strzelec Opolskich. Jak
ustalili prowadzący sprawę policjanci, pokrzyw-
dzony w tym zdarzeniu 47-latek, wracając do
domu został zaczepiony przez dwóch mężczyzn.
Sprawcy szarpiąc go za ubranie, grożąc użyciem

Podejrzani o rozbój
zatrzymani

przemocy wobec niego, zabrali mu kartę kredy-
tową oraz artykuły spożywcze. Rano 47-letni
mieszkaniec Strzel ec Opolskich,  postanowił
zgłosić zdarzenie na policję.

Jeszcze w tym samym dniu policjanci za-
trzymali podejrzewanych o to przestępstwo męż-
czyzn.

W sobotę (8 czerwca 2013r.) mężczyźni
zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejono-
wej w Strzelcach Opolskich, gdzie przedstawio-
no im zarzut rozboju. Prokurator zastosował
również wobec nich dozór policyjny.
Mężczyznom grozi kara nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności.


