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Źródło „Tysiąc Źródeł” koło Błotnicy Strzeleckiej. Fot. Krzysztof Spałek
Pierwszy tekst z cyklu „Vademecum” – czytaj na str. 8.

dok. na str. 5.

dok. na str. 5.

6 sierpnia o godz. 12:51 było naprawdę gorąco w Strzelcach Opolskich

Tajemnice przyrody powiatu 
strzeleckiego

Upał!

To wyjaśnienie na początku artykułu wy-
daje się konieczne, by nie wzbudzać niepo-
trzebnych obaw po ostatniej sesji Rady Po-
wiatu, na której radni podjęli decyzję o zało-
żeniu w Leśnicy Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego. Będzie się mieścił tam, gdzie 
SOSW, bo Powiat Strzelecki przekaże Ośrod-
kowi część nieruchomości SOSW. 

W dodatku w MOW będą tylko dziewczę-
ta. Dokładniej: będzie ich 36. Uczyć się będą 
w dwóch szkołach – gimnazjum specjalnym 
i specjalnej zasadniczej szkole zawodowej. 
Mieszkać będą w wydzielonej dla nich części 
internatu.

Czym jest MOW? To ośrodek dla młodzie-
ży niedostosowanej społecznie, która została 
skierowana do takiego ośrodka na mocy orze-
czenia sądu. Do MOW można trafić za drobne 
kradzieże, za ucieczki z domu, za uporczywe 
wagarowanie. System kierowania nieletnich 
do placówek resocjalizacyjnych resortu eduka-
cji ma charakter jednakowy dla całego kraju, 
a o tym, gdzie trafi młody człowiek, decyduje 
centralnie ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Inne samorządy idą w tym samym kierunku – 
z uwagi na problemy wynikające z niżu demo-
graficznego również przymierzają się do uru-
chomienia u siebie podobnych ośrodków. Na 
razie w kraju ich brakuje – na umieszczenie 
w MOW czeka w kraju 140 dziewczyn.

MOW to nie poprawczak!

OSP Raszowa we Francji
Wakacje „Karlusów” z Leśnicy

Bardzo aktywnie rozpoczęły się wakacje 
dla 3 zawodników klubu „Karlusy”- sportow-
ców Olimpiad Specjalnych Opolskie przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 
w Leśnicy. Uczniowie podczas pierwszych dni 
swojego wolnego czasu w dniach 01-04.lipca 
2013r. godnie reprezentowali Polskę oraz swo-

Informujemy, że  

w sierpniu 2013 roku 

Wydział Komunikacji 

i Transportu czynny 

będzie również w dniu 

24 sierpnia 2013 roku 

(SOBOTA) w godzinach 

od 9.00 – 13.00. 

Oczywiście mowa o szkole specjalnej, któ-
rą od września poprowadzi w Strzelcach Opol-
skich Stowarzyszenie „Ósemka”. Pełna oficjal-
na nazwa brzmi: Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Specjalna w Strzelcach Opolskich oraz 
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Strzel-
cach Opolskich. I są to w naszym powiecie 
pierwsze niepubliczne placówki specjalne. 

- To sukces – mówi Iwona Szotek, sze-
fowa Stowarzyszenia. – Do zlikwidowanego 
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach cho-
dziło 47 uczniów – taki stan był na koniec ro-
ku szkolnego, ale trzeba pamiętać, że naukę 
skończyli absolwenci. Do naszej szkoły za-
pisali się prawie wszyscy dawni uczniowie. 

Od 2 września w obiektach SOSW w Leśnicy ma ruszyć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

42 uczniów 
zapisanych do 
nowej szkoły

Nie znaczy to, że lista już jest zamknięta – na-
bór jeszcze trwa. Jeśli rodzice zdecydują się 
zapisać kolejne dzieci – chętnie je przyjmie-
my. Nasza szkoła, która ruszy od 2 września, 
to w zasadzie dwie  szkoły – podstawowa 
oraz gimnazjum – obie przeznaczone są dla 
uczniów z pewnymi deficytami, wymagający-
mi specjalnej troski.

- 29 maja Stowarzyszenie „Ósemka” zło-
żyło wniosek do Opolskiego Kuratora Oświa-
ty stosowne dokumenty. Pozytywną decy-
zję Opolski Kurator Oświaty wydał 10 lipca. 
Sześć dni później Starosta Strzelecki nowej 
niepublicznej szkole podstawowej i gimna-
zjum nadał uprawnienia szkół publicznych. 
Od 17 lipca prowadziliśmy nabór do obu ty-
pów szkół – mówi I. Szotek. – Jeśli w okresie 
nieco dłuższym niż dwa tygodnie zapisało się 
do naszej szkoły tylu uczniów, to może tylko 
cieszyć. Nie ukrywam, że czekamy również na 
pozytywną decyzję o przekazaniu nam dotacji 
z części subwencji oświatowej, którą otrzymał 
Powiat Strzelecki, a z takim wnioskiem wystą-
piliśmy do Starosty Strzeleckiego. 

O tym, co mówiono o tym podczas ostat-
niej sesji Rady Powiatu – mogą państwo prze-
czytać na str. 2.

W dniach 14-21 lipca 2013 r. w Mulhouse 
(Francja) odbyły się Międzynarodowe Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze CTIF. W Olimpiadzie 
strażackiej startowało ok. 3000 sportowców 
z 30 krajów, co sprawia, że są to największe 
zawody w sporcie pożarniczym. W tym gronie 
znalazła się również delegacja polskiego po-
żarnictwa, licząca ok. 200 strażaków. Wśród 
nich, aż trzy drużyny OSP Raszowa:

– sekcja męska, grupa A,
– Kobieca Drużyna Pożarnicza, grupa B,

– Kobieca Drużyna Pożarnicza, grupa A.
Nasza sekcja męska z grupy „A” uplaso-

wała się na wysokim 7. miejscu (złota stre-
fa medalowa), co po raz kolejny uzyskali-
śmy najlepszy wynik wśród drużyn z Polski. 
W tej kategorii startowało w sumie ok 80 dru-
żyn, a uzyskany czas 34,77 s w ćwiczeniu bo-
jowym i 54,07 sek w sztafecie mówią same 
za siebie. Nieco gorzej poszło naszym kobie-
cym drużynom, ponieważ naliczono im punk-
ty karne. Ostatecznie Kobieca Drużyna Pożar-

nicza z grupy „A” znalazła się na miejscu 15 
(srebrna strefa medalowa), a Kobieca Druży-
na Pożarnicza „B” na 5. miejscu (srebrna stre-
fa medalowa). W tym miejscu pragnę podzię-
kować wszystkim zawodnikom i zawodnicz-
ka OSP Raszowa za poświęcony czas na tre-
ningi. Z Olimpiady przyjechaliśmy jeszcze 
bardziej zgrani i zżyci z sobą, jesteśmy pew-
ny, że zaprocentuje to w kolejnych Mistrzo-
stwach Polski. 

czytaj o tym na str. 4

ją szkołę podczas Wyszehradzkich Zawodów 
Olimpiad Specjalnych w Ołomuńcu. Organiza-
torem były Olimpiady Specjalne Czech Repu-
blic gdzie reprezentanci takich państw jak Wę-
gry, Słowacja i Polska gościnnie brali udział 
w imprezie. 
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31 lipca odbyła się ostatnia przed wakacyj-
ną przerwą sesja Rady Powiatu. Mimo 

bardzo obszernego porządku obrad nie trwała 
długo, ok. 3,5 godzin. W jej trakcie radni przy-
jęli kilka uchwał związanych z oświatą, m.in. 
w sprawie powołania Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Leśnicy (w obiek-
cie SOSW, o czym piszemy w innym miej-
scu); ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i szkół specjalnych w powiecie strzeleckim (co 
ma m.in. związek z wcześniejszą decyzją o li-
kwidacji ZSS w Strzelcach Opolskich); w spra-
wie nadania imienia s. Zofii Moroz oraz zmia-
ny nazw szkołom wchodzącym w skład ZSS 
przy DPS w Kadłubie; w sprawie ustalenia re-
gulaminu określającego niektóre zasady wy-
nagradzania nauczycieli za pracę oraz zasa-
dy przyznawania nauczycielom zatrudnionym 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodat-
ków do wynagrodzenia i nagród. 

Dyskutowano również o innych zagadnie-
niach – stanie sanitarnym powiatu strzeleckie-
go, polityce informacyjnej strzeleckiego szpi-
tala, o stawkach za usunięcie pojazdu z drogi 
(tę uchwałę publikujemy, natomiast do innych 
kwestii wrócimy w kolejnym numerze naszej 
gazety. Poniżej natomiast publikujemy frag-
menty dyskusji na temat przekazania subwen-
cji oświatowej nowo powstałej szkole specjal-
nej, której prowadzenia podjęło się Stowarzy-
szenie „Ósemka”. 

Radny Norbert Lysek: – Chciałbym zło-
żyć interpelację na podstawie pisma złożonego 
na ręce Przewodniczącego Komisji Gospodar-
czej, przedstawionego na posiedzeniu Komi-
sji przez Prezesa  Stowarzyszenia „Ósemka” – 
panią Iwonę Szotek. Interpelacja dotyczy spra-
wy bardzo istotnej i skomplikowanej – sfinan-
sowania działalności Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Szkoły Specjalnej w Strzelcach Op. 
od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Niemoż-
liwe było złożenie wniosku o udzielenie do-
tacji w ustawowym terminie, tj. do 30 wrze-
śnia 2012 r., albowiem decyzja o likwidacji 
szkoły specjalnej nastąpiła 24 kwietnia 2013 r. 
W związku z powyższym proszę o pisemną od-
powiedź na moją interpelację, lub jeśli pan Wi-
cestarosta będzie taki uprzejmy – niech wyja-
śni nam tę sprawę. To pismo było przedmiotem 
obrad Komisji Gospodarczej. 

Wicestarosta Waldemar Gaida: Przed-
stawię państwu stan formalno-prawny wg Ko-
misji Orzekającej, orzeczeń sądów, w tym Są-
du Najwyższego w latach 2008-2009. Zacznę 
jednak od tego, że pan N. Lysek jako członek 
Stowarzyszenia Menadżerów, które prowadzi 
dokładnie taką samą szkołę, wie, że przepis 
art. 90 ustawy o systemie oświaty nie zmienił 
się od czasu, kiedy państwo założyliście szko-
łę i otrzymywaliście dotację z budżetu powia-
tu w ramach subwencji. Sytuacja szkoły niepu-

blicznej o uprawnieniach publicznej nie zmie-
niła się w aspekcie możliwości otrzymywania 
dotacji podmiotowej z budżetu samorządu. Po-
jawiło się mnóstwo nowych opinii – w tym Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, interpelacji, 
stanowisk, które nie stanowią żadnej podsta-
wy prawnej. Stowarzyszenie „Ósemka” wystą-
piło do Rady Powiatu Strzeleckiego o przyzna-
nie dotacji naliczonej wg obecnego standardu 
A i  powiększonego o wagi wynikające z wpisu 
do SIO na 4 miesiące. Ustawa w niezmienio-
nym brzmieniu art. 90 ust. 2a stanowi: „Dota-
cje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, w których realizowany 
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
przysługują na każdego ucznia w wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana na jedne-
go ucznia danego typu i rodzaju szkoły w czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej otrzymywa-
nej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że 
osoba prowadząca szkołę poda organowi wła-
ściwemu do udzielania dotacji planowaną licz-
bę uczniów nie później niż do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji.” 

Budżet powiatu jest oparty o strukturę ro-
ku budżetowego. Natomiast rok szkolny zaha-
cza o 2 lata budżetowe: od września do grudnia 
i od stycznia do sierpnia. Ale struktura wydat-
ków oświatowych jest naliczana w ramach sub-
wencji oświatowej jednorocznej. Nowa szko-
ła niepubliczna została wpisana do ewidencji 
szkół prowadzonych przez Starostę i otrzyma-
ła uprawnienia szkoły publicznej, ale faktycz-

nie rozpocznie działalność 1 września. Data 
30 września odnosi się do roku budżetowego, 
w którym dotacja nie przysługuje wg art. 90, 
bo stanowi istotną informację wpisaną zarów-
no dla organu prowadzącego, czyli jednostki, 
która udzieli dotacji, jak i dla Systemu Infor-
macji Oświatowej, która w sposób scentrali-
zowany trafia do Resortu Edukacji (Departa-
mentu Ekonomicznego), który nalicza wartość 
subwencji na nowy rok budżetowy. W związ-
ku z tym ustawodawca w art. 90 ust. 2 prze-
widział klauzulę, że trzeba na 30 września po-
dać organowi prowadzącemu (czyli podać też 
do SIO) dane o liczbie uczniów pobierających 
edukację. Wartość ponad 40 uczniów prze-
łoży się na wartość subwencji, którą otrzyma 
powiat na rok 2014 o nowym standardzie A, 
być może nowych wskaźnikach korygujących 
i być może zmienionych wagach. Dlaczego? 
Bo co roku rozporządzenie o podziale części 
oświatowej subwencji ogólnej ulega zmianie. 
W związku z tym zarówno organ prowadzący 
jak i minister, który subwencję nalicza, a Mi-
nister Finansów przyznaje w układzie struktu-
ry budżetowej państwa, ma czas na to, aby tę 
wartość określić w skali ogólnopolskiej (w na-
szym przypadku wartości budżetu wstępnie 
wyliczonej na bazie roku 2013). Ustawodawca 
nie przewidział możliwości przyznania w cią-
gu 4 miesięcy od założenia szkoły uruchomie-
nia tzw. dotacji podmiotowej w trybie art. 90 
ust. 2b, 3c i 4. Oznacza to dla, że ani ta szkoła, 
ani nasz samorząd powiatowy, który właśnie 
podjął decyzję o utworzeniu Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego podmiotu szanse na 
pozyskanie pieniędzy od września do grudnia 
2013 ma na poziomie zerowym. 

Ministerstwo Edukacji opierając się na sta-
nowisku Głównej Komisji Orzekającej, wska-
zuje, że samorząd może udzielić dotacji nie 
w trybie art. 90, ale nie podaje żadnej innej 
podstawy prawnej. Ale opierając się na orze-
czeniu Sądu Najwyższego z września 2008 r. 
w sprawie dofinansowania przedszkoli niepu-
blicznych, można wysnuć tezę, że nie ma na ra-
zie przepisu literalnie pozwalającego na prze-
kazanie subwencji. 18 lipca tego roku usta-
wa o systemie oświaty została znowelizowa-
na. Pojawił się tam zapis: „na wniosek osoby 
prowadzącej odpowiednio niepubliczne przed-
szkole, inną formę wychowania przedszkolne-
go, szkoły podstawowej, itp., czyli formę, któ-
rą stowarzyszenie będzie prowadziło, organ sa-
morządu terytorialnego, właściwy do udziele-
nia dotacji może wyrazić zgodę na odstąpienie 

Uchwała Rady Powiatu Strzeleckiego
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 07 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013r. maksymal-
nych stawek opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P z 2012r. poz. 579) Rada Po-
wiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
w następujących wysokościach: 

1) rower lub motorower:
a. za usunięcie - 110 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 17 zł, 
2) motocykl:
a. za usunięcie - 218 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 24 zł, 
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 
a. za usunięcie - 478 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 37 zł, 
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a. za usunięcie - 597 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 49 zł, 
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a. za usunięcie – 846 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 71 zł, 
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a. za usunięcie - 1 247 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 132 zł, 
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a. za usunięcie - 1 518 zł; 
b. za każdą dobę przechowywania - 196 zł. 

 § 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, je-
żeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, w następu-
jącej wysokości:

1) rower lub motorower - 83 zł;
2) motocykl - 164 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -359 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 448 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 635 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 935 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1 139 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r. poz.1211).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

od terminu, o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 2a 
lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniej-
szym niż od początku następnego roku budże-
towego”. Ale – z pewnym wyjątkiem.  Mimo 
że ta ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze-
śnia 2013 r., to zacytowany przeze mnie wcze-
śniej przepis będzie obowiązywał od 1 wrze-
śnia 2015 r. 

Można by jednak, zgodnie z logiką, przy-
jąć, że przecież powiat dostał subwencję na 
tych uczniów, którzy są w ZSS, która funkcjo-
nuje do 31 sierpnia, a potem przejdą do nowej 
szkoły. Ale trzeba pamiętać, że powiat od 6 lat 
z dochodów własnych dofinansowuje funkcjo-
nowanie tej szkoły – średnio w wys. ok. 800 
tysięcy rocznie. W tym roku już dofinansowa-
liśmy ZSS kwotą co najmniej 200 tys. zł z do-
chodów własnych. Do tego na 31 sierpnia po-
wiat strzelecki wypłaci 332 tys. zł żywej go-
tówki w postaci odpraw dla pracowników pe-
dagogicznych i obsługi likwidowanej jednostki 
oraz odprawy emerytalne dla odchodzących na 
emeryturę nauczycieli. Czyli w wydatkach jest 
to o 600 tys. zł więcej niż powiat otrzymał sub-
wencji na tych uczniów. Mogę dodać, że Sto-
warzyszenie bez przetargu otrzymało majątek 
ruchomy i nieruchomy o wartości prawie 1 mln 
zł (budynek, plac zabaw oraz pracownie wypo-
sażone w sprzęt dydaktyczny) i co najważniej-
sze – bez czynszu. To wszystko, by Stowarzy-
szenie mogło realizować swoje zadania statu-
towe. Czy powiat powinien udzielić na dzisiaj  
dotacji wspierającej bieżącej działalności Sto-
warzyszeniu? Teoretycznie zawsze może. Czy 
staniemy z tego tytułu przez Rzecznikiem Dys-
cypliny Finansów Publicznych – nie wiem. Ale 
najważniejsze pytanie – skąd mamy wziąć pie-
niądze? Przed nami konieczność zabezpiecze-
nia środków na uruchomienie MOW w kwocie 
0,5 mln zł. Od stycznia Stowarzyszenie dosta-
nie taką subwencję, jaką do tej pory dostawał 
powiat w stosunku do liczby uczniów. Po dru-
gie: nie mamy wiedzy, jaka liczba uczniów bę-
dzie w tej szkole od 1 września. Proces rekru-
tacji w tej szkole trwa i nie jest niczym ogra-
niczony. Wg mojej wiedzy, w obecnym stanie 
prawnym nie ma możliwości formalno-praw-
nej wsparcia tej placówki. Czy Rada podejmie 
taką delegację dla Zarządu, Starosty i wskaże, 
gdzie szukać środków, to inna kwestia. 

Radny N. Lysek: Panie Starosto – czy nie 
ma pan wrażenia, że potężnie nas – radnych 
– oszukaliście? Pamiętam jak dziś, że staro-
sta Swaczyna przekonywał nas: róbcie stowa-
rzyszenie, a będzie wszystko załatwione. A te-

raz niech mnie pan upewni, czy jest jakakol-
wiek szansa, że to stowarzyszenie przetrwa od 
1 września do końca roku? 

Wicestarosta W. Gaida: – Odpowiem py-
taniem: gdyby Zarząd nie dał przyrzeczenia na 
przekazanie nieruchomości gruntowej wraz 
z zabudowaniem i wyposażeniem ta szkoła 
miałaby szansę rejestracji i uzyskania upraw-
nień szkoły niepublicznej? Co roku w powie-
cie rejestruje się kilka szkół niepublicznych 
o uprawnieniach publicznych, szczególnie po-
nadgimnazjalnych. Uruchamia się jedna, albo 
żadna z tych nowo rejestrowanych. Działają 
tak samo jak działająca od 15 lat Szkoła Me-
nedżerów na ul. Matejki. Jeżeli powiat teraz da 
jakąś dotację temu Stowarzyszeniu, to czy Sto-
warzyszenie Menadżerów, czy zarejestrowa-
ny dzisiaj Aksjomat po zlikwidowanej CK Ro-
mie, które zwrócą się o dotację przedtermino-
wą (bez art. 90 ust. 2 i 2a) też będą mogły li-
czyć na pomoc od Rady? Powiat Strzelecki, ja 
i pan Starosta informowaliśmy, że jeśli powsta-
nie stowarzyszenie, postaramy się, aby wspól-
nie powiat jak i gmina w nowym roku budżeto-
wym zwiększyły możliwość dotacji poza nor-
mę subwencjonowaną. Mówiłem o roku bu-
dżetowym. Nie było mowy o 4 miesiącach tzw. 
roku startowego. W związku z tym, każdy po-
dejmując ryzyko założenia podmiotu prowa-
dzącego działalność biznesową, musi wziąć 
pod uwagę pewne ryzyko rozruchowe. Po-
za tym jest jeszcze jedna kwestia: czemu dzi-
siaj nikt z państwa nie mówi o tym, że być mo-
że nie będziemy mieć problemu ZSS w Strzel-
cach Op. w tym roku, ale w przyszłym roku 
szkolnym będziemy mieli problem 78 pracow-
ników, w tym nauczycieli oraz dzieci SOSW 
w Leśnicy, którzy przysparzają nam z dniem 1 
stycznia 1,2 mln zł straty. Jeśli nie uda się uru-
chomić MOW-u, to będziemy zmuszeni likwi-
dować największego pracodawcę gminy Le-
śnica. Dlaczego? Bo nie udało się skonsolido-
wać kształcenia specjalnego w jednym ośrod-
ku i tym samym zminimalizować kosztów. Tam 
uczy się obecnie 130 uczniów. A w przyszłym 
roku będziemy generować 2 mln zł i usłyszy-
my: Zarządzie, rób coś. Zarząd właśnie ro-
bi – dziś propozycja utworzenia MOW-u zo-
stała przyjęta, za co serdecznie dziękuję. My 
nie wiemy, czy uda się to zrobić. Na 1 wrze-
śnia musimy mieć pełny skład MOW-u, czyli 
38 dziewczynek niedostosowanych społecznie 
z upośledzeniem głównie lekkim. Jest kolej-
ka, będziemy wizytować centrum kierowania 
do MOW w Warszawie po top, aby dostać te 
dzieci. Jeśli się nie uda, to w roku wyborczym 
2014 będziemy mieć problem: co dalej z Le-
śnicą. Jak spojrzycie na nabór do Zawadzkie-
go – tam praktycznie 2 oddziały wybyły nam 
do Tarnowskich Gór i Opola i w 2014 r. bę-
dziemy zastanawiać się, co dalej z wyremonto-
waną szkołą w Zawadzkiem, który łączy 3 ty-
py kształcenia, bo nie będzie racji bytu takiej 
szkółki przy tych dochodach, jakie są gwaran-
towane subwencją. To są pytania, które dzisiaj 
spędzają nam sen z powiek. Próbujemy rato-
wać nie szkołę, ale system. 130 uczniów i 78 
pracowników SOSW czeka na to, co będzie da-
lej z dniem 1 września. Wypowiedzenia o cha-
rakterze prewencyjnym (czyli czekanie na to 
czy uda się z MOW-em) dostanie 6 pracowni-
ków. Jaki jest to problem w stosunku do zli-
kwidowanego ZSS: 4 nauczycieli traciło pra-
cę, 3 przeszło na emeryturę. Pozostali może na 
obniżonym etacie mieli zagwarantowane nowe 
warunku pracy

Radny N. Lysek: - Wszyscy zapewnia-
li, że stowarzyszenie jest ratunkiem. Bądźmy 
uczciwi i nie róbcie z nas balonów i postaraj-
cie się nasz honor zaspokoić. Trzeba było po-
wiadomić, że taka sytuacja będzie i nie stwa-
rzać im nadziei. Proszę o odpowiedź na piśmie 
na tę interpelację. 

Sesja Rady Powiatu

Nazwa jednostki Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Krakowska 38 
47-100 Strzelce Opolskie

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach • 
Opolskich

Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Powstańców Śl. 3 
47-100 Strzelce Opolskie

Technikum w Strzelcach Opolskich• 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzelcach Opolskich • 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Strzelcach Opolskich• 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
ul. Krótka 1 
47-120 Zawadzkie

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem • 
Technikum w Zawadzkiem• 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zawadzkiem• 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy  
im. Marii Konopnickiej 
ul. Kozielska 20 
47-150 Leśnica

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy • 
Gimnazjum Specjalne  Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy• 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy• 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Leśnicy  • 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy  
ul. Kozielska 20 
47-150 Leśnica

Gimnazjum Specjalne nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy• 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy• 

Zespół Szkół Specjalnych  
przy Domu Pomocy Społecznej 
ul. Zamkowa 5 
47-175 Kadłub

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  im. s. Zofii Moroz przy Domu • 
Pomocy Społecznej w Kadłubie
Gimnazjum Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  im. s. Zofii Moroz przy Domu Pomocy • 
Społecznej w Kadłubie 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. s. Zofii Moroz przy  Domu Pomocy Społecznej w • 
Kadłubie

Zespół Szkół Specjalnych  
przy Domu Pomocy Społecznej 
ul. Czarna 2 
47-120 Zawadzkie

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem• 
Gimnazjum Specjalne przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem• 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem• 

Szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne w Powiecie Strzeleckim



P O W I A T   S T R Z E L E C K I 3

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

ul. Gogolińska 2 a, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 462 18 10

Strzelce Opolskie, dnia 30.07.2013r. 
STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm), podaje do publicz-
nej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 lipca 2013r. na rzecz Pana Zygfryda Gniza de-
cyzji administracyjnej Nr 240/13 o pozwoleniu na budowę budynku warsztatu naprawy samo-
chodów w Barucie przy ul. Wiejskiej 26, na działce nr 139.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Ar-
chitektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211,  
(w godzinach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z do-
kumentacją sprawy. 

        
z up. Starosty TERESA WANECKA

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 
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Masz pomysł, ale brakuje Ci środków na jego realizację?  

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH 
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH 

 serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z 
bezpłatnych indywidualnych konsultacji w zakresie funduszy unijnych, 

organizowanych w ramach  

Mobilnego Punktu Informacyjnego 
Będziemy na Państwa czekać : 

 
w godzinach od 10.00 do 12.00 : 

 14 sierpnia 2013r., w Zawadzkiem (koło basenu) 
 21 sierpnia 2013r., w Starym Ujeździe ( przy remizie) 

w miejscu organizacji Akcji Wakacyjna Redakcja przez tygodnik 
regionalny „Strzelec Opolski” 

 
 
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania  
z przedmiotowych konsultacji w Lokalnym  Punkcie  Informacyjnym o Funduszach  Europejskich  
w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu: 77 440 17 05 lub adresem poczty e-mail: 
pcieg@powiatstrzelecki.pl. W przypadku pytań, szczegółowych informacji udzielą Państwu 
konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich 
pod nr tel.  77 440 17 05. Zapraszamy również do odwiedzenia nas osobiście. Znajdujemy się w 
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7) 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Zjazd absolwentów „metalówy”
SZANOWNI ABSOLWENCI 

KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 50-LECIA TECHNIKUM MECHANICZNE-
GO oraz 40-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1

informuje, że główne uroczystości jubileuszowe połączone ze Zjazdem Absolwentów  
odbędą się: 12 października 2013 roku

 
Zgłoszenia Absolwentów do udziału w uroczystościach jubileuszowych prosimy kierować:

drogą elektroniczną: jubileusz@ckziu-strzelce.pl
listownie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Powstańców Śl.  3, z dopiskiem „ Jubileusz” lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły www.ckziu-strzelce.pl  lub można 

ja otrzymać w sekretariacie szkoły.
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie wpłaty w terminie do 22. 08. 2013 r.

Osoby, które przyślą kartę zgłoszeniową z dowodem wpłaty otrzymają w stosownym czasie 
imienne zaproszenie, w którym podany zostanie szczegółowy program uroczystości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77-4612701 , 77-4612675w.30
lub kierując pytanie na adres podany wyżej.

Zatrudnię kreatywnych matematyków 
z zacięciem pedagogicznym na umowę o dzieło w roku szkolnym 2013/2014.

Praca w Strzelcach Opolskich.
Telefon: 502 378 340 - można dzwonić od 15 sierpnia.

PKS-em na odpust do Świętego Jacka 
Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach  Opolskich  SA  informuje, że uruchamia 

w dniu 18 sierpnia 2013 r  /niedziela/ przewóz  osób na  Uroczystości Odpusto-
we ku czci św. Jacka  w Kamieniu Śląskim.

Pokaż w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ dowód osobisty lub paszport, a otrzy-
masz hasło i login do własnego konta w systemie ZIP.

Wtedy sprawdzisz sam, w domu:
• gdzie się leczyłeś  i ile zapłacił za to NFZ od 2008 roku,
• czy jesteś ubezpieczony,
• gdzie i kiedy wykupiłeś refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku,
• gdzie złożyłeś deklarację do lekarza POZ,
• kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty ortopedyczne: np. wózek, aparat słuchowy, 

protezę, gorset,
• gdzie się leczyć bezpłatnie – sprawdzisz nie tylko informację o poradniach i szpitalach, ale 

także o tym jak do nich dojechać, w jakich godzinach pracują,  czy są udogodnienia dla 
niepełnosprawnych.

STANOWISKO MIEJSCE WYKONYWANIA 
PRACY WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

INŻYNIER BUDOWNICTWA GRODZISKO - wykształcenie wyższe techniczne lub budowlane, -znajomość branży ślusarki okiennej, -dobra znajomość kom-
putera, -dobra znajomość j. niemieckiego 

TECHNIK BUDOWNICTWA ZAWADZKIE - wykształcenie techniczne średnie lub wyższe, -dobra znajomość komputera, -dobra znajomość j. niemieckie-
go lub j. francuskiego

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DS. 
OCHRONY ŚRODOWISKA DYLAKI - wykształcenie wyższe, ochrona środowiska, -umiejętność czytania i rozumienia przepisów prawnych, -min. 3 

lata doświadczenia

TECHNIK HANDLOWIEC WOJ. OPOLSKIE, ŚLĄSKIE I 
DOLNOŚLĄSKIE - wykształcenie min. średnie, -praca w zespole, -komunikatywność, -doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY WOJ. OPOLSKIE, ŚLĄSKIE I 
DOLNOŚLĄSKIE

- wykształcenie minimum średnie, -praca w zespole, -komunikatywność, -doświadczenie w sprzedaży i nego-
cjacjach

DORADCA KLIENTA
WOJ. OPOLSKIE, ŚLĄSKIE I 

DOLNOŚLĄSKIE
- wykształcenie minimum średnie, -praca w zespole, -komunikatywność, -doświadczenie w sprzedaży i nego-
cjacjach

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie inżynier budownictwa, -4 godz. w tygodniu

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
¾ etatu STRZELCE OPOLSKIE -dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, -znajomość komputera, -komunikatywność, -wyso-

ka kultura osobista
ASYSTENT/ KA PREZENTERA- 

KIEROWCA CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie, -wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyj-
ność, praca przy komputerze, -prawo jazdy kat. B

HANDLOWIEC CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie, -mile widziane doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach, -wysoka kultura osobi-
sta, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, -gotowość do odbywania podróży służbowych

AGENT DS. ODSZKODOWAŃ WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE - wysoka kultura osobista, -prawo jazdy kat. B, -doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, -podstawowa znajomość elektryki, oświetlenia

AGENT UBEZPIECZENIOWY WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE - wykształcenie min. średnie, -komunikatywność, -wysoka kultura osobista, -prawo jazdy kat. B 
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe, -doświadczenie
PIEKARZ UJAZD - wykształcenie zawodowe- piekarz

DOZORCA CHECHŁO, PROBOSZCZOWICE - wykształcenie zawodowe, -orzeczenie o niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - chęć do pracy, -niekaralność, -doświadczenie mile widziane
STRAŻNIK Z LICENCJĄ STRZELCE OPOLSKIE - licencja pracownika ochrony, -prawo jazdy kat. B, -orzeczenie o niepełnosprawności

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wymagana licencja pracownika ochrony, -liczba wolnych miejsc: 3 w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełno-
sprawności

STOLARZ- INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe- stolarz, -umiejętność obsługi centrum obróbczego
TRAKTORZYSTA KROŚNICA - prawo jazdy kat. T

KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie, -prawo jazdy kat. C+E, -doświadczenie dobrze widziane
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, -dobra znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA KAT. C+E WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, -prawo jazdy kat. C+E, , -mile widziane uprawnienia HDS i doświadczenie
KIEROWCA W RUCHU 
MIĘDZYNARODOWYM UE/ UKRAINA - wykształcenie średnie, -komunikatywność, zaradność, -prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, -dobra 

znajomość j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
KIEROWCA SAMOCHODU 

DOSTAWCZEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie, -prawo jazdy kat. B, -dobrze widziane doświadczenie zawodowe

KIEROWCA C+E UNIA - prawo jazdy kat. C+E

ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, średnie, -znajomość rysunku technicznego, -prawo jazdy kat. B, -doświadczenie 3 
lata

SPAWACZ MIG-MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, -znajomość rysunku technicznego, -spawanie metodą MIG-mag

SPAWACZ OPOLE GROSZOWICE – 
BŁOTNICA STRZELECKA - spawanie acetylenowo – tlenowe

SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia ponadpodstawowe MAG, -min. 3 lata doświadczenia

ŚLUSARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe, -umiejętności w zawodzie ślusarza, -uprawnienia spawalnicze MIG-MAG, -doświad-
czenia min. 5 lat

ŚLUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, średnie, -znajomość rysunku technicznego, -uprawnienia na spawanie metodą TIG, 
MAG, -prawo jazdy kat. B, -min. 3 lata doświadczenia

DEKARZ NA TERENIE BUDOWY - umiejętności budowlane

KOSZTORYSANT ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne, -umiejętność odczytywanie dokumentacji projektowej, tworzenia har-
monogramów, kalkulacji robót, -doświadczenie w branży konstrukcji stalowych lub budowlanej

MURARZ NA TERENIE BUDOWY - wykształcenie zawodowe, -umiejętności budowlane
PRACOWNIK PRODUKCJI OLSZOWA - zdolności manualne, -sprawność, dyspozycyjność, -wysoka motywacja, zaangażowanie
SORTOWANIE WARZYW DANIEC - aktualna książeczka zdrowia

PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA - wykształcenie podstawowe, mile widziane średnie, -umiejętność kompletowania wg zamówień

KONSTRUKTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne – budowa maszyn, -doświadczenie zawodowe, -znajomość AutoCad Mecha-
nikal 2009 oraz Inventor 2010

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOSLKIE - wykształcenie min. zawodowe, -uprawnienia na operatora wózka widłowego, -doświadczenie mile widziane

TECHNIK MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie techniczne, -umiejętność kierowania zespołem, -znajomość MS Office, -uprawnie-
nia elektryczne „E”, -uprawnienia na operatora wózki widłowe, -dobra znajomość j. niemieckiego, -mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie, -znajomość rysunku technicznego, -prawo jazdy kat. B, -min. 3 lata do-
świadczenia

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia na operatora wózki widłowe, -mile widziane doświadczenie

AUTOMATYK LEŚNICA - wykształcenie techniczne ze znajomością zagadnień automatyki, -mile widziane uprawnienia SEP E1, -obsługa 
komputera, -dobra znajomość j. angielskiego

ELEKTRYK ZDZIESZOWICE - ważne świadectwo kwalifikacyjne E i pomiary, -doświadczenie mile widziane
HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, -prawo jazdy kat. B mile widziane

PRACOWNIK TRANSPORTU 
WEWNĘTRZNEGO ZAWADZKIE -wykształcenie zasadnicze zawodowe, -uprawnienia suwnicy II S, -uprawnienia do kierowania wózkiem widło-

wym będzie dodatkowym atutem, -doświadczenie na podobnym stanowisku

KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne – budowa maszyn, -doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, 
-znajomość języka niemieckiego

TECHNOLOG NORMISTA-KONTROLER 
JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe- budowa maszyn, spawalnictwo, -umiejętność czytania rysunku technicznego, -do-

świadczenie konstrukcje spawane
OPERTAOR TRAKA TAŚMOWEGO KOLONOWSKIE

OPERATOR HDS STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia do obsługi HDS, -doświadczenie zawodowe

MISTRZ WARSZTATU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie profil mechaniczny, -umiejętność obsługi komputera, kierowania zespołem pracowników, -5 lat 
doświadczenia

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY CAŁA POLSKA
- wykształcenie min. średnie, -mile widziane doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach, -wysoka kultura osobi-
sta, -komunikatywność, -kreatywność, -umiejętność pracy w zespole, -gotowość do odbywania podróży służ-
bowych

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie  sprzedawca,  kelnerka , technik gastronomii, -aktualna książeczka zdrowia, -min. 3-letnie do-
świadczenie zawodowe

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, -obsługa komputera, zdolności manualne, -komunikatywność, kreatywność, -pra-
ca w zespole, -prawo jazdy kat. B, -doświadczenie w branży budowlanej, -dobra znajomość języka angielskiego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA KOLONOWSKIE - wykształcenie min. średnie, -obsługa komputera, -doświadczenie w handlu spożywczym

CUKIERNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe – cukiernik – ciastkarz – piekarz, -aktualna książeczka zdrowia, -min. 3 lata do-
świadczenia

KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe, -mile widziane doświadczenie zawodowe

BARMAN STRZELCE OPOSKIE - wykształcenie średnie

KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA PROBOSZCZOWICE - CHECHŁO - wykształcenie gastronomiczne, -umiejętność gotowania, przyrządzania potraw, -mile widziane doświadcze-
nie zawodowe

BUFETOWY/A PROBOSZCZOWICE- CHECHŁO - wykształcenie średnie, -komunikatywność, -dobra znajomość j.angielskiego i j.niemieckiego, -mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, -praca w zespole, odpowiedzialność, -uprawnienia do obsługi wózków widłowych, -mi-
le widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

KELNER/KA IZBICKO -wykształcenie min. średnie, -wysokie umiejętności interpersonalne, -znajomość gwary śląskiej, -znajomość j. 
niemieckiego, j.angielskiego, -aktualna książeczka zdrowia

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, -praca na produkcji

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA - wykształcenie zawodowe, -wymagane uprawnienia do prowadzenia wózków jezdniowych, -mile widziane do-
świadczenie

ASYSTENT DYREKTORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, -bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych, -umiejętność efek-
tywnej pracy pod presją, -biegła znajomość j.angielskiego

Odjazd autobusu:  
Strzelce Op. Dworzec Autobusowy godz.9.30• 
Strzelce Op. przystanek Agromet godz. 9.40• 
Rożniątów I  godz. 9.44• 
Rożniątów II godz. 9.45• 
Kalinów  godz. 9.49• 
Kalinowice   skrz. godz.9.52• 
Kalinowice Wieś  godz. 9.54• 

Kalinowice Sława godz. 9.55• 
Poznowice godz. 9.58• 
Siedlec godz. 10.02• 
Otmice szkoła  godz. 10.08        • 
                                          
Powrót:  

wyjazd z Kamienia Śląskiego godz. 14.00• 
                                        ZAPRASZAMY

Załóż konto w ZIP
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25 lipca funkcjonariusze i cywilni pracow-
nicy strzeleckiej KP Policji obchodzili swo-
je święto. Jak tradycja nakazuje – z tej oka-
zji wielu z nich awansowało, inni otrzymali 
nagrody i wyróżnienia. Akty mianowania na 
wyższe stopnie policyjne dla korpusu ofice-
rów, aspirantów i podoficerów wręczał Zastęp-
ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
inspektor  Zbigniew Stawarz oraz Komendant 
Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. 
insp. Dariusz Wierzbicki. 

Dla korpusu szeregowych akty mianowa-
nia na wyższe stopnie policyjne wręczył Ko-
mendant Powiatowy Policji w Strzelcach 
Opolskich mł. insp. Dariusz Wierzbicki oraz 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna .

Za wzorowe wykonywanie obowiązków 
służbowych, dyspozycyjność w służbie oraz 
kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji, 
jak również nienaganną postawę etyczną Opol-
ski Komendant Wojewódzki Policji mianował 
na wyższe stopnie służbowe 31 funkcjonariu-
szy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich.

Mianowani na wyższe stopnie służbowe

KORPUS OFICERÓW 
Zastępca Komendanta Powiatowego • 
Policji komisarz Krzysztof Łyżwa – na 
stopień  nadkomisarza
Naczelnik Wydziału Kryminalnego•  
podkomisarz Krzysztof Kordek – na 
stopień  komisarza
 
KORPUS ASPIRANTÓW
starszy aspirant Andrzej Bogusz –  na • 
stopień aspiranta sztabowego
st.asp. Roman Głowacki – asp.sztab.• 
st.asp. Iwona Górecka – asp.sztab.• 
st.asp. Marek Mańka – asp.sztab.• 
st.asp. Marek Muc – asp.sztab.• 
st.asp. Jacek Zalejski – asp.sztab.• 
aspirant Franciszek Bania – na stopień • 
starszego aspiranta
asp. Andrzej Duława – st.asp.• 
asp. Krzysztof Lakwa – st.asp.• 
asp. Mirosław Rochecki – st.asp.• 
młodszy aspirant Zbigniew Chałat – na • 
stopień aspiranta
mł.asp. Edward Dramski – asp.• 
mł.asp. Piotr Klimek – asp.• 
mł.asp. Magdalena Kuźmiuk-Garbacz • 
– asp.
mł.asp. Paweł Serek – asp.• 
mł.asp. Justyna Woźniak – asp.• 
sierżant sztabowy Marcin Karwacki – na • 
stopień  młodszego aspiranta

KORPUS PODOFICERÓW
sierżant Tomasz Chmielowiec – na stopień • 
starszego sierżanta
sierż. Anna Klekowska-Kuzio – st.sierż.• 
sierż. Wojciech Latacz – st.sierż.• 
sierż. Joanna Łucarz – st.sierż.• 
sierż. Artur Maciocha – st.sierż.• 
sierż. Patrycja Ploch – st.sierż.• 
sierż. Paulina Porada – st.sierż.• 
sierż. Paweł Szmigoń – st.sierż.• 
starszy posterunkowy Grzegorz Bartosik – • 
na stopień sierżanta
st.post. Adrian Dombrowski – st.sierż.• 
st.post. Justyna Jokiel-Krasa – st.sierż.• 

Powiatowe święto Policji

Wyróżnieni Nagrodą Starosty Strzeleckiego
aspirant sztab. Mieczysław Baran  - w Policji od 1990 roku, od 2009  Kierownik Ogniwa • 
Prewencji w Komisariacie Policji w Zawadzkiem
aspirant sztabowy Sławomir Obrączka – w Policji od 1987 roku, obecnie Specjalista Zespołu • 
Dochodzeniowo-Śledczego w KPP Strzelce Opolskie 
aspirant Krzysztof Lakwa – w Policji od 1998 roku, obecnie Dzielnicowy rewiru nr 10, • 
miejscowości obejmujących gminę Izbicko 
młodszy aspirant Paweł Serek – w Policji od 2007 roku, funkcjonariusz KPP Strzelce Opolskie • 
– przewodnik psa służbowego

W dniach 7-9.09.2012 r. w Białej Podla-
skiej odbyły się IV Ogólnopolskie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze wg Regulaminu CTIF. 
Do zawodów zakwalifikowały się trzy dru-
żyny Ochotniczej Straży Pożarnej z Raszo-
wej, w klasyfikacji generalnej wszystkie zajęły 
miejsca na podium:  Kobieca Drużyna Pożarni-
cza (grupa A) – 2 miejsce (na 17 drużyn), Ko-
bieca Drużyna Pożarnicza (grupa B) – 1 miej-
sce (na 6 drużyn), sekcja czynna (grupa A) – 3 
miejsce (na 18 drużyn). 

Drużyna do zawodów przygotowywała się 
od marca br. trenując po kilka razy w tygodniu. 
Ile potu zostało wylanego na treningach wie-
dzą najlepiej Ci, którzy ćwiczyli, ale warto by-
ło! Jest to kolejny ogromny sukces po Mistrzo-
stwach Polski z 2008 i 2011 roku, gdzie dru-
żyny OSP Raszowa zajęły również miejsca na 
podium. 

Wyjazd na zawody był możliwy dzięki • 
wsparciu finansowym następujących 
instytucji i firm:
Urząd Miejski w Leśnicy, A. BERGER • 
sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla, B+K sp. 
z o.o. z Walec
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, CeWe • 
COLOR sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźla, 
FLUOROCHEMIKA Poland sp. z o.o. 
z Kędzierzyna Koźla, ICSO Chemical 
Production z Kędzierzyna Koźla, 

Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. 
z Kędzierzyna Koźla, Nordfolien sp. z o.o. 
ze Zdzieszowic, Pan Waldemar Bednarek 
- Radny Powiatu Strzeleckiego, Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Op.,
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Z OSP • 
RP w Opolu.

Pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim sponsorom za pomoc, bez tego wsparcia 
nasz sukces był by niemożliwy. Po raz kolejny 
podkreślam, że jest to nasz wspólny sukces!!! 
Dziękuję również naszym kibicom, w szcze-
gólności druhom z zaprzyjaźnionej jednostki 
OSP Widów (woj. śląskie) oraz Komendanto-
wi PSP w Strzelcach Op. st. bryg. Stefanowi 
Szłapie oraz Staroście Strzeleckiemu Józefo-
wi Swaczynie za obecność, życzliwość i wspa-
niały doping! Z zawodów przywieźliśmy drob-
ny sprzęt, oraz czek w wysokości 25 000 zł do 
wykorzystania na zakup sprzętu i umunduro-
wania osobistego strażaków. Szkoda, że środ-
ków, które wygraliśmy nie możemy przezna-
czyć na rozbudowę naszej malutkiej i bardzo 
ciasnej remizy, można by było kupić materiał 
i przynajmniej zacząć budowę - jest to naj-
większa nasza bolączka. Bardzo dobrych stra-
żaków, a co za tym idzie - również sukcesów 
ciągle nam przybywa, jednak nadal nie mamy 
gdzie się podziać.    

Drużyny wystartowały w składnie:
Sekcja Czynna (grupa A): Tomasz Kosu-

bek, Andrzej Zawadzki, Marcin Murlowski, 
Grzegorz Jahn, Szczepan Kubica, Piotr Mur-
lowski, Damian Twardoń, Damian Polewka, 
Mariusz Czerner, Marian Bannert, Sebastian 
Zgodzaj. 

Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa B): 
Ruta Młyńska, Maria Reinert, Anna Barton, 
Anna Winkler, Małgorzata Zielińska, Gabriela 
Słabiak, Iwona Sykut, Renata Smiatek, Urszu-
la Murlowska, Lidia Moszko.

Kobieca Drużyna Pożarnicza (grupa A): 
Magdalena Słabiak, Sabina Tomanek, Aneta 
Zawadzka, Teresa Janda, Aneta Polaczek, Mał-
gorzata Polaczek, Angelika Kotyl, Lidia Mur-
lowska, Sabina Szczubełek, Karolina Szerlow-
ska.

Wszystkie trzy drużyny zakwalifikowały 
się na Olimpiadę Pożarniczą CTIF, która od-
będzie się w lipca 2013 roku we Francji, już te-
raz zaczynamy szukać wsparcia finansowego, 
gdyż wyjazd trzech sekcji to kwota ok., 25 000 
zł. Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć 
na pomoc Marszałeka Województwa Opol-
skiego Józefa Sebestę, jak to miało miejsce na 
Olimpiadzie w 2009 roku.

  Marcin Murlowski
Prezes OSP Raszowa

Koło „Miasto” nie zasypia w okresie wa-
kacji. Rozpoczął się 26 lipca kurs komputero-
wy z projektu „Senior-Junior-Jeden Cel” pro-
wadzony w ramach wolontariatu przez mło-
dzież z „Ruchu Czystych Serc” i potrwa do 27 
sierpnia. 

Drugi spływ kajakowy Doliną Malej Pan-
wi odbędzie się 31 sierpnia – połączony z ogni-
skiem i zwiedzaniem domu- muzeum rodziny 
Colpinga w Kolonowskiem. Zadanie to re-
alizowane jest wspólnie z Referatem Sportu 
Urzędu Gminy. Zakończył się dwutygodnio-
wy kurs nauki pływania dla seniorów prowa-
dzony przez tenże referat /08.07 – 19.07. /nie-
odpłatnie..

Planowane są wędrówki piesze,rowerowe 
i samochodowe w niewielkich grupach , trwają 
wyjazdy na ryby, samochodami po  euroregio-
nie „Pradziad” w okresie  19.08. – 25.08. Od-
będzie się rajd rowerowy Krainą  Świętej An-
ny trasą : park strzelecki – wieża – Księży Las 
– Olszowa – Zimna Wódka –Klucz  / 3 drew-
niane kościółki/ - Zalesie – Lichynia – Czarno-
cin-ognisko, powrót przez Dolną.

Druga prelekcja „Jak walczyć z cukrzy-
cą?”- powikłania cukrzycowe odbędzie się 
30 sierpnia o godż 17.00 w sali OPS przy ul. 
Krakowskiej 16, a dla koła PZERiI i chęt-
nych z sołectwa Warmontowice 4 września 
o godz.17.00. Prelekcje te prowadzone są 
przez Stowarzyszenie Diabetyków w Strzel-
cach w ramach wolontariatu. 

3 września 16.00 – 18.00 w sali OPS – ul. 
Krakowska 16 prowadzony będzie bezpłatnie 
kurs pierwszej pomocy – „Senior-Ratownik” 
w ramach programu 60 + przez Falck Medycy-
na z Łodzi – zapisy trwają.

„Święto Pieczonego Ziemniaka” będzie 
miało miejsce 26 września „U Jana” w War-
montowicach  dla 100 uczestników, będzie 
to zarazem podsumowanie realizacji projek-
tu „Senior-Junior-Jeden Cel” z udziałem za-
proszonych  władz administracyjnych, samo-
rządowych , projektu realizowanego jako za-
danie publiczne w ramach kampanii „Postaw 
na Rodzinę” z dotacji Urzędu Miasta w Strzel-
cach Op.

Planowane są dwa 6 dniowe pobyty 
w Szczyrku za 350 zł od osoby : 

1.W terminie 29.09 – 04.10. jako dodatko-
wym dla 50 uczestników są wolne miejsca, za-
pisy dopiero rozpoczęto w biurze zarządu koła-
”Miasto”- wtorki, czwartki 9.00 – 12.00.

2.W terminie 06.10. – 11.10. 2013. -50 
miejsc ,na który lista jest już zmknięta.

 Przewodniczący koła „Miasto” PZERiI
w Strzelcach Op. Janusz Wnuk

Co nowego w Związku Emerytów?

Kolejny sukces OSP Raszowa!

st.post. Jerzy Łucarz – st.sierż.• 

KORPUS SZEREGOWYCH
posterunkowy Mariusz Bedynek – na • 
stopień starszego posterunkowego
post. Przemysław Giedrojc – st.post. • 

Odznakę „Zasłużony Policjant” Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych w uznaniu za 
szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe 
w zakresie ochrony i bezpieczeństwa porząd-
ku publicznego otrzymali:

aspirant sztabowy Robert Augustyniak• 
aspirant Przemysław Brykowski• 
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W pierwszym dniu pobytu, po przyjeździe 
na miejsce i zakwaterowaniu, uczestniczyli-
śmy w „Ceremonii Otwarcia”, podczas której 
tradycyjnie już sportowcy wypowiadają sło-
wa przysięgi Olimpiad Specjalnych: „Pragnę 
zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech będę dzielny w swym wysiłku”. 

Kolejny dzień to udział w preeliminacjach. 
Prowadzą one od oceny poziomu sprawności 
zawodników do podziału na grupy sprawno-
ściowe, stwarzając w ten sposób każdemu za-
wodnikowi warunki do rywalizacji sportowej 
z równymi sobie przeciwnikami, a równocze-
śnie dają szansę do przeżycia radości i dumy 
jakie niesie ze sobą doświadczenie zwycięstwa. 
Dyscyplina z jaką zmierzyli się Wojtek Saw-
kiewicz, Andrzej Marzec i Mateusz Socha to 
lekkoatletyka. Pozostali reprezentanci Pol-
ski brali udział także w pływaniu oraz w grze 
w „Bocce”(pochodząca z Włoch gra przypomi-
nająca angielską grę w kule).

Trzeci dzień to starty w swoich grupach 
sprawnościowych, walka o medale i ceremonia 
dekoracji. Trzeba przyznać, że grupy były wy-
jątkowo silne pod względem sprawności. Każ-
dy dał z siebie wszystko. Walczyli ile sił w no-
gach i nie tylko... bo oprócz biegów, chodu 
sportowego były też rzuty piłką na odległość. 
Nie było łatwo, ale udało się! Andrzej zdobył 
3 miejsce i  brązowy medal w biegu na 50m. 
Wojtek i Mateusz uplasowali się  na 4 miejscu- 
Wojtek za rzut piłką a Mateusz w chodzie spor-
towym. Należy tutaj zaznaczyć, że każdy z za-
wodników startujących w grupie staje na po-
dium, które w Olimpiadach Specjalnych skła-
da się z 8 miejsc - tylu, ile wynosi maksymalna 
liczba zawodników w grupie sprawnościowej. 
Podkreślany jest również fakt, że zwycięzcą 
jest każdy, kto tylko podejmie trud walki i oka-
zuje w niej swoją odwagę i wytrwałość. 

Po wyczerpującym dniu na stadionie lek-
koatletycznym, pełnym pozytywnych wrażeń 
i emocji wyruszyliśmy spacerkiem na zwie-
dzanie Ołomuńca. A po powrocie czekała na 
nas kolejna niespodzianka - dyskoteka. Sły-

gionalne zawody sportowe. Klub Karlusy co-
rocznie organizuje: Opolski Turniej Badminto-
na Olimpiad Specjalnych w Leśnicy i Opolski 
Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjal-
nych w Leśnicy lub Opolski Mityng w Biegach 
Przełajowych Olimpiad Specjalnych w Ra-
szowej, dlatego też sześciu zawodników klu-
bu Karlusy mogło wyjechać na tak atrakcyjny 
wypoczynek. Uczestnicy mieli okazję nie tyl-
ko do plażowania i kąpieli w morzu ale uczest-
niczyli również w Festiwalu Sztucznych Ogni 
w Ustce a gdy pogoda nie rozpieszczała odwie-
dzili Aquapark w Darłówku. Oprócz tego od-
bywały się rozgrywki w ringo, bocce, koszy-
kówkę i siatkówkę plażową. Odbył się obozo-
wy chrzest i śluby a wieczory z reguły kończy-
ły się dyskoteką. Obozowicze mieli również 
możliwość uczestniczyć w „Burzliwych Mor-
skich Opowieściach” w Eduparku w Gdańsku, 
gdzie mogli trochę poeksperymentować oraz  
poznać tajemnice Morza Bałtyckiego. 

Atrakcji nie brakowało, codzien-
nie coś innego, należy więc tylko żało-
wać, że czas tak szybko minął. Z obu wyjaz-
dów wszyscy wrócili szczęśliwi i spełnieni.  
Opiekunami podczas Wyszehradzkich Zawo-
dów Olimpiad Specjalnych w Ołomuńcu była 
 Ewa Kubiszok  a na obozie w Ustce  Tomasz 
Siciak - nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno –Wychowawczego w Leśnicy. Po-
zdrawiamy i życzymy udanych wakacji! 

Ewa K.

Wakacje „Karlusów” z Leśnicy

- Nie boi się pan, że mieszkańcy Leśni-
cy zaczną protestować przeciwko utworze-
niu MOW, w obawie przed „elementem”, ja-
ki tam zostanie skierowany? – pytam wice-
starostę Waldemara Gaidę.

- A dlaczego mają to robić? Dokładnie ta-
kie same skierowania obowiązują przy umiesz-
czeniu w SOSW. Te dziewczyny, które tam tra-
fią to nie jest żaden „element”! Na pewno nie 
są to przypadki skrajne. Młodzieżowe Ośrod-
ki Wychowawcze nie są ośrodkami z kratami, 
strażnikami. Są natomiast miejscem, które ma-
ją umożliwić podopiecznym powrót do nor-
malnego środowiska. 

- Ale już podczas dyskusji o zamiarze li-
kwidacji ZSS w Strzelcach Opolskich rodzi-
ce uczniów, na sugestię przeniesienia ich do 
Leśnicy, mówili, że ich dzieci będą się bały 
chodzić do szkoły z dziećmi, które są na ba-
kier z prawem.

-  Wszyscy nauczyciele pracujący w SOSW 
ukończyli specjalizację z resocjalizacji, bo mu-
sieli podnieść swoje kwalifikacje. Kadrę mamy 
dobrze przygotowaną, ale jeszcze raz z całą mo-
cą podkreślam: MOW to nie poprawczak! Jasne, 
na razie jest to wielka niewiadoma, ale od wrze-
śnia tego roku Ośrodek ruszy. Nie mamy inne-

go wyjścia – alternatywą jest zlikwidowanie naj-
większego pracodawcy w gminie Leśnica i zwol-
nienie zatrudnionych tam 78 osób (25 w obsłu-
dze i administracji i 52 nauczycieli – wg stanu na 
30 czerwca 2013; w BS Leśnica zatrudnionych 
jest 90 osób, ale łącznie, we wszystkich filiach – 
przyp. MG). Proszę dodać do tego ich rodziny – 
jaki obraz otrzymamy? Niewesoły, prawda? Rad-
ni zaakceptowali nasze argumenty, przemawiają-
ce za utworzeniem MOW. Równie przychylnie 
odniósł się do tego pomysłu burmistrz Leśnicy.

- Jednak wracam do możliwych obaw 
mieszkańców…

- Ale czego mają się bać?! Przecież do tego 
Ośrodka w większości trafią młode mieszkan-
ki naszego powiatu, bo zasadą jest, że nielet-
nich w MOW umieszcza się jak najbliżej miej-
sca zamieszkania, chyba że sąd w orzeczeniu 
uzna to za niewskazane. U nas nie rodzą się sa-
me anioły, tylko tacy sami ludzie jak wszędzie 
indziej. Potem mają takie same kłopoty, takie 
same radości, takie same zdolności i ułomno-
ści. Co roku co najmniej kilkunastu młodych 
ludzi – mieszkańców naszego powiatu trafia do 
MOW w kraju ( w 2013 r. – już 8 osób). Zresz-
tą Leśnica ma tradycje w tym względzie, sięga-
jące jeszcze czasów przedwojennych.

MOW to nie poprawczak
Samorząd Leśnicy  

– przychylny MOW

Andrzej Iwanowski, zastępca burmi-
strza Leśnicy: - Nasza gmina zawsze pre-
zentowała racjonalne podejście do proble-
mów i jeśli ktoś prosił o pomoc – udzielali-
śmy jej, nigdy nie patrzyliśmy tylko na ko-
niec własnego nosa. Widać to choćby przy 
włączaniu się we współfinansowanie budo-
wy dróg i chodników – pod tym względem 
wśród gmin powiatu strzeleckiego zajmu-
jemy na pewno pierwsze miejsce. Kiedy 
więc starosta zwrócił się pismem (11 lipca) 
do burmistrza Leśnicy z prośbą o wsparcie 
finansowe przy uruchomieniu MOW, ten 
zadeklarował (22 lipca) taką pomoc. Z za-
strzeżeniem, że ostateczną decyzję w tej 
kwestii podejmą radni na najbliższej sesji 
Rady Miasta (26 sierpnia) i ma nadzieję, że 
radni, uwzględniając wszystkie przesłanki, 
przychylą się do wniosku starosty.

Europejskie Forum Młodzieży jest poza-
rządową organizacją, zajmującą się, między 
innymi, wolontariatem europejskim w ramach 
Programu „ Młodzież w działaniu” współfinan-
sowanego przez Komisję Europejską, angażo-
waniem młodzieży w życie polityczne i spo-
łeczne regionu i kraju, organizowaniem obo-
zów szkoleniowych „EuroWeek – Szkoła Li-
derów” dedykowanych dzieciom i młodzieży 
z terenów całej Polski.

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje 
dwóch pozytywnych, silnie zmotywowanych 
i otwartych na nowe doświadczenia osób, któ-
re wezmą udział w 6-miesięcznym wolontaria-
cie w organizacji

„TES-HIENET Technology, Education 
and Sport” na wyspie Chios w Grecji. Nie sta-
wiamy przed kandydatami żadnych wymagań 
oprócz zamiłowania do pracy z komputerami 

W gospodarstwie agroturystycznym „Na 
Granicy” w Czarnocinie prowadzonym przez 
Krystynę i Janusza  Wnuk lato 2013 obfituje 
imprezami. Rozpoczęło je Koło Niewidomych 
z Kędzierzyna-Kożla, które już piąty rok gości 
w tym gospodarstwie. Korzystali oni jak zwy-
kle ze spaceru po Parku Krajobrazowym „Gó-
ra Św. Anny” pod hasłem: „Dotknąć i usłyszeć 
las”, po czym bawili się wesoło przy muzyce. 
Grupa liczyła 25 osób.

36-ciu emerytów z Zalesia Śląskiego go-
ściło na pikniku dla członków swojego ko-
ła w dniu 3 lipca. Aktywny zarząd tego koła 
pod przewodnictwem Teresy Nowak nie po raz 
pierwszy organizuje taką imprezę z ogniskiem 
i kiełbaskami.

7 lipca Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry Sportu Rekreacji w Zdzieszowicach zorga-
nizował „Na Granicy” piąty rok z rzędu metę 
rajdu rowerowego połączonego z piknikiem. 
Uczestniczyło w nim 60 osób. W dniach 18 – 
19 lipca br. Gminny Ośrodek Kultury w Wal-
cach zorganizował dla 23 osobowej grupy 
dzieci i młodzieży wypoczynek w gospodar-
stwie agroturystycznym  państwa Krystyny 
i Janusza Wnuków  „Na Granicy „ w Czar-
nocinie.

Wakacje „Na Granicy”
Program pobytu był bogaty. Po rezerwa-

cie „Boże Oko” oprowadzała przewodniczka 
z „Parku Krajobrazowego Góra Świętej An-
ny”, która wraz z dwiema studentkami–prak-
tykantkami prowadziła    dodatkowo gry i za-
bawy na łące gospodarstwa. Odbył się także 
plener malarski zorganizowany przez pracow-
nice  GOK-u, dyrektor wręczył nagrody jego 
uczestnikom ocenionym przez jury za prace 
w różnych kategoriach wiekowych. Atrakcją 
był nocny alarm połączony z poszukiwaniem 
wyznaczoną strzałkami trasą skarbu ukrytego 
pod starą lipą. W drugim dniu pobytu gospo-
darz poprowadził spacer po rezerwacie „Gra-
fik”, a następnie trasą w kierunku wsi Czarno-
cin z której pięknie widać Górę Św. Anny.  Po 
takich wędrówkach i zabawach  uczestnikom 
apetyt dopisywał znakomicie. Na zakończe-
nie gospodarze otrzymali własnoręcznie wy-
konane przez dzieci podziękowania  sklejone 
w formie parawanu , które zostaną zawieszone 
w holu  gospodarstwa  wśród innych podzięko-
wań i pamiątek.

Uczestnicy  pobytu z żalem, ale i z rado-
ścią , ż tak wspaniale spędzali wakacyjny czas  
- czule żegnali się zwłaszcza z towarzyszącym 
im wszędzie psem „Maksem –Ciasteczko”.

i gotowości do pracy z dziećmi, ponieważ pro-
jekt dotyczy tych dwóch obszarów działań.

Projekt rozpocznie się we wrześniu 2013 r. 
i potrwa do marca 2014 r.

Każdy wolontariusz wyjeżdżający na pro-
jekt w ramach Programu „Młodzież w działa-
niu” ma zagwarantowane wyżywienie, zakwa-
terowanie, drobne kieszonkowe i ubezpiecze-
nie. Zgodnie z zasadami, ustanowionymi przez 
Komisję Europejską wolontariusz partycypuje 
w 10% podróży międzynarodowej (pozostałe 
90% jest pokrywane przez Program).

KONTAKT:
Europejskie Forum Młodzieży
Plac Wolności 5/5
57-500 Bystrzyca Kłodzka
biuro@efm.org.pl
Tel/fax.: 0048 74 811 13 99

Zaproszenie dla wolontariuszy

Gdy powstał SOSW - też miewaliśmy pro-
blemy z uczniami, którzy uciekali, nie chcie-
li chodzić do szkoły, którymi nie interesowali 
się rodzice. W SOSW znajdowali dom. Chce-
my, by tak samo stało się, gdy uruchomimy już 
MOW. 

M. Górka

sząc muzykę wszyscy zapomnieli o zmęczeniu 
jakie nam towarzyszyło tego dnia i daliśmy się 
ponieść zabawie w rytm muzyki. 

Niestety, wszystko co dobre szybko się 
kończy-dzień czwarty to „Ceremonia Za-
mknięcia” i powrót do domu. Trochę zmęcze-
ni, ale zadowoleni i z uśmiechami na twarzy, 
w godzinach popołudniowych cali i zdrowi 
wróciliśmy do Leśnicy.

Ale to nie koniec wakacyjnych wypadów. 
Podczas gdy część zawodników walczyła o tro-
fea sportowe w Czechach, kolejna grupa „Kar-
lusów” w pełni korzystała już z wakacyjnych 
uroków i odpoczywała nad polskim morzem. 
Od 01 do 11 lipca trwał bowiem Letni Obóz 
Sportowy Olimpiad Specjalnych w Ustce – 
Orzechowo. Uczestnikami obozu są zawodni-
cy z klubów które w ciągu roku organizują re-
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Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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

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

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

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

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

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

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
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 Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 
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e-mail: zsskadlub@wp.pl 

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
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.
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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 Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

11P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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

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

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

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

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

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

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
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 Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

Przebudowa i rozbudowa wraz z budo-
wą chodnika i odwodnienia drogi powiato-
wej 1802 O Jemielnica - granica województwa 
(Kotulin) na odcinku Jemielnica - Centawa - 
wraz z dokumentacją projektową

Rozbudowa z przebudową wraz z budo-
wą chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 
1802 O Jemielnica - Centawa Etap II odcinek 2 
(km 1+412 do 2+370). 

Wartość zadania: 1.699 513,00 zł

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 
2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskiem JNI 
obiektu: 30004510 wraz z dokumentacją pro-
jektową. Wartość zadania: 288.388,00 zł

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi po-
wiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd

Wartość zadania: 30.679,35 zł

Przebudowa konstrukcji jezdni drogi po-
wiatowej 1401 O Zdzieszowice – Zalesie Ślą-
skie w m. Lichynia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa w m. Le-
śnica ul. Krasowska – II etap. Wartość zada-
nia: 47.361,46 zł

Przebudowa wraz z wykonaniem urzą-
dzeń technicznych drogi powiatowej 1808 O 
DW 409 - Zdzieszowice w m. Góra Św. Anny 
ul. Leśnicka wraz z dokumentacją projektową. 
Wartość zadania: 76.794,68 zł

Przebudowa DP 1815 O Izbicko - Grodzi-
sko w m. Izbicko ul. Powstańców Śl. Wartość 
zadania: 135.206,43 zł

Przebudowa i rozbudowa ciągu komuni-
kacyjnego północnego obejścia i komunikacji 
gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz 
z dokumentacją projektową.

Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Za-
kładowa i skrzyżowanie z ul. 1 - go Maja.

Odcinek 2 - skrzyżowanie dróg powiato-
wych ul. Zakładowa i ul. 1-go Maja / RPO WO 
Działanie 3.1./

Dofinansowanie: 920.028,88 zł
Środki własne Powiatu 163.054.,96 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi powiato-
wej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kę-
dzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. 
Anny - wraz z dokumentacją projektową (re-
alizacja zadania wspólnie z gminą Leśnica - 
117.241 zł). Wartość ogółem zadania w 2012 r. 
234 483 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi powiato-
wej 1804 O Strzelce Opolskie – Kolonowskie 
w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz 
z dokumentacją projektową (realizacja zada-
nia wspólnie z gminą Kolonowskie –75 824 zł. 
Wartość ogółem zadania w 2012 r. 151 648  zł

Przebudowa przepustu w ciągu drogi po-
wiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd w m. 
Sieroniowice ul. Strzelecka. Wartość ogółem 
zadania w 2012 r. 174 629 zł.

Największe inwestycje Powiatu Strzeleckiego (2)
Na czerwcowej sesji Rady 

Powiatu wicestarosta Waldemar 
Gaida odnosząc się do uwag na 

temat celowości różnych  
inwestycji podejmowanych przez 
samorząd powiatowy w ostatnich 
latach, zapowiedział publikację 

ich wykazu. Dziś kolejny 
„odcinek” inwestycji drogowych 

zrealizowanych w roku 2011.  
W kolejnych numerach – dalszy 

ciąg tematu.

Bardzo popularne w okresie letnio - jesien-
nym jest zbieranie grzybów. Chętnie je spoży-
wamy ze względu  na walory smakowe. Z jed-
nej strony są  doskonałym produktem kulinar-
nym, z drugiej strony mogą stać się powodem 
śmiertelnych  zatruć pokarmowych. W pol-
skich lasach rośnie wiele gatunków grzybów  
o różnej toksyczności są to gatunki trujące, 
śmiertelnie trujące, warunkowo jadalne i ja-
dalne. Trucizny zawarte w grzybach nie roz-
puszczają się w wodzie, dlatego gotowanie 
grzybów nie powoduje zmniejszenia ich wła-
ściwości trujących. Najbardziej toksycznymi 
gatunkami są: Borowik grubotrzonowy, Boro-

Zatrucia pokarmowe grzybami
wik szatański, Czernidłak pospolity, Gąska ty-
grysowata, Gołąbki, Krowiak podwinięty, Lej-
kówki,   Mleczaje,  Muchomor czerwony, Mu-
chomor jadowity, Muchomor plamisty, Mu-
chomor wiosenny, Piestrzenica kasztanowata, 
Strzępiaki, Tęgoskór pospolity, Wieruszka za-
tokowata, Zasłonak rudy. 

Zatrucia grzybami stanowią poważny pro-
blem i nie wolno zlekceważyć objawów gdyż 
może to mieć tragiczne konsekwencje. Objawy 
zatrucia pokarmowego ujawniają się w zależ-
ności od toksyczności gatunku w czasie od kil-
kunastu minut do kilku godzin. W przypadku 
wystąpienia po zjedzeniu grzybów m.in. takich 

objawów jak: ból głowy, ból brzucha, nudno-
ści, biegunki, wymioty, skurcze mięsni, pod-
wyższona temperatura, należy jak najszybciej 
zgłosić się do lekarza. Resztki grzybów, kał, 
wymiociny zawierające zjedzone grzyby po-
winno się zabezpieczyć i przekazać do badań 
ze względu na ułatwienie szybkiej identyfika-
cji grzyba, co w konsekwencji umożliwia wła-
ściwą diagnozę i leczenie.

Wskazówki dla zbieraczy grzybów:
- Należy zbierać tylko te grzyby, które zna-

my i nie mamy wątpliwości, że są jadalne.
- Należy zbierać wyłącznie grzyby wy-

rośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode 

Strzelce Opolskie, dnia 02.08.2013r.

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjne-
go (j.t. Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 267), 

 podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 1 sierpnia 2013r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Strzelec Opolskich, decyzję administracyjną Nr 1/13 o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pn.  rozbudowa drogi gminnej - ulicy Ogrodowej w Strzelcach Opolskich:

- na działkach nr 3151/27, 3152/39, 5128/7, 5128/10, 3152/43, 5077/5, 3148/42 k.m. 15 3676/4 k.m. 17 stanowiących pas drogowy, 
- na działkach nr 3148/43, 3148/46, 5077/3, 3152/44, 5128/14, 3176 k.m. 15; 3677/26, 3676/3 k.m. 17 stanowiących teren niezbędny pod 

budowę włączenia do ulicy Mickiewicza i ulicy Świerczewskiego.

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się 
z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 6 sierpnia 2013r. do 3 września 2013r.
 Starosta Strzelecki
 Józef Swaczyna

owocniki bez wykształconych cech danego ga-
tunku są najczęściej przyczyną tragicznych po-
myłek.

- Początkujący grzybiarze powinni zbie-
rać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej 
grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących 
i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

- Zbieramy grzyby do koszyków prze-
wiewnych, w żadnym wypadku do reklamó-
wek foliowych, bo powoduje to zaparzanie 
i przyspiesza psucie się grzybów.

- Potrawy z grzybów należy spożywać 
świeże, bezpośrednio po sporządzeniu. Nie 
wolno potraw z grzybów nawet w lodówce, 
ponieważ łatwo się one psują i szybko powsta-
ją w nich substancje trujące. 

- Nie zbierać grzybów w okolicach składo-
wisk odpadów, przy zakładach produkcyjnych, 
rosnących w rowach lub na skraju lasu, gdyż 
grzyby wchłaniają ze swojego otoczenia meta-
le ciężkie i inne zanieczyszczenia.

- Grzyby są potrawą ciężko strawną i dlate-
go nie wolno podawać ich małym dzieciom,lu-
dziom w podeszłym wieku oraz osobą cierpią-
cym na choroby układu pokarmowego.

- Nie oceniamy grzybów nam nieznanych 
na podstawie smaku, ponieważ przykładowo:    
śmiertelnie trujący muchomor sromotniko-
wi ma łagodny smak, nie wyróżnia się niczym 
szczególnym. 

- Nie wolno wierzyć starym przesądom mó-
wiącym o ciemnieniu cebul lub czernieniu łyż-
ki włożonej do potraw z grzybów, co miałoby 
świadczyć o tym, że jest ona sporządzona z ga-
tunków grzybów niejadalnych czy trujących.

W razie wątpliwości czy zebrane grzyby 
są trujące czy jadalne można skorzystać z bez-
płatnej porady z mykologiem w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu 
ul. Mickiewicza 1, Dział Laboratoryjny. 

Justyna Żołnierz
Kierownik Oddziału Higieny Żywności,  

Żywienia i Przedmiotów Użytku w PSSE
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Pani Gertruda Moj, mieszkna-
ka Małej Piotrówki, swoje 90. uro-
dziny obchodziła 19 lipca. W dniu 
urodzin odwiedził ją wójt gminy Je-
mielnica oraz sekretarz powiatu 
Ewelina Jelito.

Pania Anna Szendzielorz, miesz-
kanka Dziewkowic, Jubileusz 90-le-
cia świętowała 27 lipca. Z tej okazji 
w imieniu władz powiatu serdeczne 
życzenia złożyła jej sekretarz powia-
tu Ewelina Jelito.

Pani Józefa Żyłka, mieszkan-
ka Poręby, 27 lipca obchodziła 95. 
urodziny. W dniu święta z gratula-
cjami i kwiatami odwiedził ją staro-
sta strzelecki Józef Swaczyna.

28 lipca 95. urodziny świętowała 
kolejna mieszkanka powiatu strze-
leckiego – Pani Józefa Bąk, urodzo-
na w Biłce Królewskiej, dziś miesz-
kanka Izbicka. Z okazji tak zacnych 
urodzin Jubilatkę odwiedzili: sołtys 
wśi Andrzej Pypka, przewodniczą-
cy rady sołeckiej Ryszard Ślesarew, 
członek rady sołeckiej Teresa Wie-
szołek, a w imieniu władz powiatu 
- członek zarządu powiatu Jan Zu-
bek.

Ad multos annos

5 sierpnia życzenia z okazji 90. 
urodzin przyjmowała mieszkanka 
Zawadzkiego, Pani Maria Borec-
ka. Gratulacje i najlepsze życzenia 
w imieniu zarządu powiatu skła-
dał Jubilatce wicestarosta Walde-
mar Gaida. 

Mamy nie tylko wspaniałe lato, ale równie fantastyczne jubileusze. 
W ostatnim czasie aż cztery mieszkanki powiatu strzeleckiego obchodziły 
okrągłe rocznice urodzin.

Z gratulacjami i życzeniami  z tej okazji pospieszyli nie tylko najbliżsi Jubi-
latek, ale i przedstawiciele władz samorządowych, chcąc uhonorować wszyst-
kie Panie listami gratulacyjnymi, najserdeczniejszymi życzeniami, kwiatami 
i słodkim upominkiem.

Do wszystkich najpiękniejszych słów, jakie Jubilatki usłyszały w dniu 
swojego święta dołączamy i nasze najlepsze życzenia: wielu jeszcze spokoj-
nych lat w zdrowiu, pełnych uśmiechu, radości małych i dużych.

W dniach 9 - 13 lipca 2013 roku odbył się 
VIII Ogólnopolski Przystanek PaT, w którym 
Strzelecka Grupa PaT wzięła udział już po raz 
drugi. W łódzkiej Atlas Arenie odbył sie VIII 
Przystanek PaT. W dniu 9 lipca dla Strzeleckiej 
Grupy PaT, ich koordynatora podinsp, Jolanty 
Dec i Dariusza Dobrowolskiego z KPP Strzelce 
Opolskie rozpoczął się najdłuższy dzień wakacji.

Atrakcyjność Przystanków PaT ma wiele 
obliczy. Jednym z nich są warsztaty artystycz-
ne. Dla młodych uczestników stają się one 
szansą do rozwijania swoich zainteresowań 
i pasji. Co więcej, czynią to pod okiem osób, 
które są mistrzami w swoich dziedzinach. Wie-
lu instruktorów na Przystanku pojawiło się po 
raz kolejny. Tym czasem obok, starych warsz-
tatów pojawiły się nowe. Jako przykład niech 
posłużą warsztaty z dziennikarstwa telewizyj-
nego prowadzone przez Wojciecha Nomejko, 
czy też futbolu amerykańskiego z Danielem 
Piechnikiem w roli instruktora. Wśród warsz-
tatów „globalnych”, mowa oczywiście o tych 
najliczniejszych tradycyjnie można wymienić 
warsztaty wokalne. Tu Robert Osam i Katarzy-
na Idzikowska wprawiają w rytm wszystkich, 
którzy pojawiają się na ich zajęciach. Podob-
nie rzecz się ma jeżeli chodzi o warsztat, który 
należy traktować jako nowy, ale nie do końca. 
Zumba bo o niej właśnie mowa na Ogólnopol-
skim Przystanku PaT pojawia się po raz pierw-
szy, Wśród energetycznych warsztatów wska-
zać można na Bębniarskie, Hip Hopu, Capoeira 
oraz Samby Brazylijskiej. Ich instruktorzy, po-
konali wiele kilometrów by pojawić się w Ło-
dzi. A więc po kolei. Marta Schuberg z Nie-
miec, Branko Bielopotocky ze Słowacji, Ri-
cardo Marques wraz z mistrzem Aldo Martins 
De Franca prosto z Brazylii oraz Sophie Ko-
bus z RPA. Na koniec znów wracamy do tra-
dycji związanej z teatrem, bo od niego wszyst-
ko się zaczęło, a już na pewno Przystanek PaT. 
Niespodzianką jest fakt, że warsztaty teatralne-
sztuka ulicy prowadził sam Grzegorz Jach.

Przystanek PaT to nie tylko spektakle, każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Obok spotkania z te-
atrem odbyły się kolejne, jakże różne od sie-
bie koncerty. W między czasie na scenie moż-
na było podziwiać popisy wokalne uczestni-
ków warsztatów Roberta Osama i Katarzyny 
Idzikowskiej. 

Jakby tego było mało nie mogło zabraknąć 
ruchu stąd w Atlas Arenie „wygłupiaczki”, któ-
re przygotował Branko Bielopotocky. Te ryt-
my potrafią rozruszać wszystkich PaTowiczów 
i nie ma, że boli, że zmęczony, spać się chce 
nogi same szaleją. Koniec animacji to począ-
tek Beligijki, kultowego już tańca Przystanków 
PaT. Oczywiście raz to za mało. A po niej ko-
lejny „wygłupiaczek”. I ponownie tłumy tan-
cerzy i tak w kółko. Taniec koncert, taniec kon-
cert i godz. 3:00, która przynosiła zakończenie 
programu. Na zaproszenie Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Ba-
nachowicza na zajęciach gościli przedstawi-
ciele Policji węgierskiej, niemieckiej i ukraiń-
skiej. Wśród warsztatów odwiedzonych przez 
zagranicznych gości były m.in. warsztaty wo-
kalne, języka migowego oraz samoobrony. Ob-
serwatorzy nie kryli podziwu dla Akcji, w któ-
rej młodzi ludzie przy współpracy z Policją 
tworzą taką atmosferę.

Ponad dwa tysiące osób wzięło udział 
w niezwykłym przedsięwzięciu. Mowa o Pa-
Tosferze, która nie mogła odbyć się w innym 
miejscu jak tylko na ulicy, z której Łódź w ca-
łym kraju słynie. Ulica Piotrkowska stała się 
w ostatnim dniu akcji niezwykle kolorowa roz-
tańczona i rozśpiewana. Do PaTowiczów do-
łączyli organizatorzy, partnerzy w tym liczna 
grupa łódzkich policjantów. Dodatkowo goście 
prosto z Ukrainy, Węgier i Niemiec. Gdy ten 
kolorowy korowód ruszył, grupa stawała się 
coraz liczniejsza. Na początek bębny, gwizd-
ki i wszelkie instrumenty perkusyjnie. Później 
kolejne atrakcje salsa, teatr lalki, capoeira i po-
zostałe warsztaty. Pierwszym przystankiem na 
trasie PaTosfery była scena przy placu Schille-
ra, gdzie odbyły się prezentacje przygotowane 
przez PaTowiczów i rozszalała się ulica Piotr-
kowska. Przecież nie mogło być inaczej skoro 
na scenie zobaczyliśmy m.in. warsztaty Zum-
by i „wygłupiaczka”. Olbrzymie wrażenie ro-
bił rytmiczny las rąk uczestników PaTosfe-
ry. Następnie około 2000 ludzi ruszyło dalej 
w kierunku Urzędu Miasta. Na młodzież cze-
kali organizatorzy i partnerzy akcji a wraz z ni-
mi mała niespodzianka w postaci balonów wy-
puszczonych z okien urzędów.

Finałem PaTosfery był hymn Przystan-
ku PaT i oczywiście „belgijka”. Śmiało moż-
na ją określić mianem największej w historii 
wszystkich ogólnopolskich Przystanków PaT, 
gdyż do przystankowiczów dołączyli orga-
nizatorzy i mieszkańcy Łodzi. Galę finałową 
(12 lipca) rozpoczęło międzynarodowe przy-
witanie w języku polskim, angielskim i rosyj-
skim. Nie bez powodu otwarcie rozpoczęło się 
międzynarodowo, wszak w Atlas Arenie zasie-
dli goście z Ukrainy, Niemiec i Węgier. Nie za-
brakło także ministrów którzy wspierają pro-
gram „Profilaktyka a Ty” na co dzień. Spo-
łeczności PaT gratulował odpowiedzialnej po-
stawy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, Marcin Jabłoński, Ta-
deusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej z radością przywitał 
się z uczestnikami VIII Przystanku PaT. Swo-
ich przyjaciół odwiedził także Rzecznik Praw 
Dziecka, Marek Michalak. Na otwarciu Ga-
li przemówił także szef polskiej Policji, gene-
rał Marek Działoszyński. Dla Strzeleckiej gru-
py PaT ważnym gościem na finale była rów-
nież goszcząca w Łódzkiej Atlas Arenie Kura-
tor Oświaty z Opola Pani Halina Bilik. Koncert 
finałowy to piękny wstęp i prezentacja umiejęt-
ności PaTowiczów, którzy przez kilka dni do-
skonalili swoje pasje pod okiem instruktorów 
40 warsztatów. Takiego zakończenia Gali nikt 
się nie spodziewał. Szef Akcji przygotował dla 
uczestników i gości VIII Przystanku PaT wy-
jątkową niespodziankę - laserowy pokaz, któ-
ry zabrał nas do gwiazd, bo tam najlepiej się 
marzy. Atlas Arena stała się planetą magicz-
nych wydarzeń. Nie byłoby Finału Przystanku 
PaT bez Jarosława Chojnackiego. Każdego ro-
ku cała społeczność PaT z ogromną niecierpli-
wością oczekuje na koncert autora muzyki do 
Hymnu PaT, pióra Krzysztofa Cezarego Busz-
mana. Mistyczne doznania, głos przeszywają-
cy ciało i duszę oraz łzy szczęścia – słowem – 
misterium słowa i muzyki.

Strzelecka grupa PaT w Łodzi
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Przyroda nieożywiona powiatu strzelec-
kiego charakteryzuje się niezwykłym bogac-
twem, za sprawą złożonej budowy geologicz-
nej oraz zróżnicowanej rzeźby terenu. Masyw 
Chełmu, a szczególnie okolice Góry Św. Anny 
są obszarem najliczniejszego na Śląsku Opol-
skim występowania zjawisk krasowych i wul-
kanicznych.

Kulminacyjną częścią Masywu Chełm jest 
wulkaniczne wyniesienie Góry św. Anny, liczą-
ce 400 m n.p.m. Jego rdzeń stanowi bazalto-
wy słup skalny, będący ujściem magmy z kra-
teru wulkanu, znajdującego się prawdopodob-
nie w pobliżu bazyliki św. Anny, w sąsiedztwie 
której widoczne są do dnia dzisiejszego natu-
ralne wychodnie zastygłej lawy w postaci ba-
zaltowych słupów. Wulkan ten był aktywny 
dwukrotnie. Około 26 milionów lat temu po-
wstał pierwszy, który uległ zapadnięciu. Na-
stępnie około 5 milionów lat później w jego 
obrębie wykształcił się kolejny wulkan. Daw-
ny krater znajdował się kilkaset metrów wyżej 
niż dzisiejszy szczyt Góry św. Anny. Powodem 
obniżenia wulkanu jest trwająca po dziś dzień 
naturalna erozja skał. Na stokach wzniesienia 
położone jest piękne sanktuarium św. Anny 
wraz zespołem klasztornym i niezwykle ma-
lowniczą kalwarią składającą się z 3 dużych 
i 30 małych kaplic. Na jednej z nich znajduje 
się tablica wykonana z wapienia muszlowego, 
zapewne z tutejszego kamieniołomu, informu-
jąca o rozpoczęciu budowy kalwarii 27 maja 
1700 r. W powiecie strzeleckim, w tym w oko-
licach Góry św. Anny znajduje się wiele nie-
czynnych kamieniołomów. W jednym z nich, 
położonym na południowo-zachodnim zbo-
czu góry, przy drodze do Leśnicy utworzono 
rezerwat geologiczny „Góra św. Anny”. Obej-
muje on część nieczynnego kamieniołomu ba-
zaltu i wapienia i stanowi atrakcyjną ilustrację 
budowy geologicznej tych okolic. Jest to jeden 
z najciekawszych tego typu rezerwatów w Pol-
sce. Obszar ten już na początku XX w. był rów-
nież chroniony na prawach rezerwatu. Na dnie 
kamieniołomu zachował się krater dawnego 
wulkanu, na krawędziach którego łatwo moż-
na zauważyć odsłonięte styki różnych skał, za-
równo osadowych jak i wylewnych oraz słupy 
bazaltowe o grubości sięgającej do 30 cm. Pod 
wpływem rozżarzonej lawy występujące tu 
zielonkawe piaskowce zabarwiły się na czer-
wono. W kamieniołomie znajduje się również 
interesujący pod względem geologicznym sto-
żek tufów wulkanicznych. Jest on również po-
zostałością po wybuchu wulkanu. Tworzą go 
wyrzucone podczas erupcji pyły i bomby wul-
kaniczne o wrzecionowatym kształcie i bru-
natno-czerwonym zabarwieniu, które są nie-
wielkimi fragmentami zastygłej w powietrzu 
lawy. Na terenie kamieniołomu można spo-
tkać również ślady powulkanicznej działalno-
ści gorących roztworów hydrotermalnych. Jed-
nym z najciekawszych przejawów tej działal-
ności jest największa w Polsce buła jaspiso-

Vademecum – tajemnice przyrody powiatu strzeleckiego

Przyroda nieożywiona
wa o długości 2 m. Jaspis to skała zbudowana 
głównie z kwarcu i zabarwiona związkami że-
laza na zielono, żółto, brunatno lub najczęściej 
czerwono. Jego nazwa pochodzi od greckiego 
słowa iaspis - cętkowany kamień, gdyż zawie-
ra zazwyczaj różne minerały spełniające rolę 
domieszek, m.in.: hematyt, aktynolit, epidot, 
zoisyt. Jaspis występuje zazwyczaj w skałach 

osadowych w postaci drobnych wkładek, ja-
ko wypełnienie szczelin lub żył oraz w posta-
ci buł. W Polsce skała ta dotychczas notowa-
na była w Niedźwiedziej Górze koło Krzeszo-
wic oraz na Dolnym Śląsku. Jaspis występu-
jący w rezerwacie Góra św. Anny, ze względu 
na dużą porowatość, pozbawiony jest wartości 
jubilerskiej. W występujących tu także triaso-
wych skałach wapiennych napotkać można in-
teresujące zjawiska krasowe, m.in. kopalny lej 
krasowy wypełniony mułem. W wapieniach 
występują liczne skamieniałości: gąbki, mał-
że, ramienionogi i liliowce. Liliowce to grupa 
zwierząt należąca do szkarłupni, a swą budową 
przypominają blisko spokrewnione rozgwiaz-
dy. Zwierzęta te osadzone są na długiej łodyż-
ce, dzięki której przytwierdzają się do podłoża. 
Na jej szczycie znajduje się otwór gębowy oto-
czony licznymi ramionami. Liliowce to zwie-
rzęta, wśród których znanych jest więcej form 
kopalnych, niż współcześnie żyjących. Na te-
renie rezerwatu wyznaczono ścieżkę przyrod-
niczo-dydaktyczną i obowiązuje w nim całko-
wity zakaz zbierania skamielin, skał, w tym ka-
wałków jaspisu oraz ich odłupywania. 

 W powiecie strzeleckim występują rów-
nież krasowe jaskinie i schroniska skalne. Ja-
skinie już od dawna zadziwiały i pociągały lu-
dzi swoim pięknem, a zarazem tajemniczością 
podziemnego świata. Zainteresowanie nimi 
wzrosło wraz z rozwojem turystyki, a spele-
ologia ciągle przynosi nowe odkrycia i rekor-
dy jaskiniowe. Największą i najciekawszą pod 
względem geologicznym jest Jaskinia Chełm-
ska położona na północnych zboczach Chełmu, 
kilkaset metrów na południe od Ligoty Górnej. 
Niepozorne i ciasne wejście do jaskini znajduje 
się na skraju parowu w lesie mieszanym. Dłu-
gość jej korytarzy wynosi około 23 m, a głę-
bokość sięga 7 m. Być może jest o wiele dłuż-
sza, gdyż ze względu na znajdujący się w ko-
rytarzu zacisk nie została do końca zbadana. 
Jaskinia ma formę szczeliny o ścianach zbu-
dowanych z płasko zalegających wapieni tra-
sowych, a jej strop tworzy w wielu miejscach 
glina, w której tkwią fragmenty wapieni w for-
mie bloczków i drobnego gruzu. Kilka metrów 
za wejściem znajduje się również wąska, kil-
kumetrowa studnia. W jaskini niestety nie wy-
stępuje szata naciekowa, która jest zazwyczaj 
największą ozdobą tego typu obiektów. W jej 
sąsiedztwie znajduje się jeszcze jedno wejście 
do jaskini, jednakże jest ono zbyt wąskie, aby 
sprawdzić, co się za nim kryje. Stąd też nale-
ży sądzić, że występuje tu jeszcze wiele pod-
ziemnych korytarzy czekających na odkrycie 

i zbadanie. Kolejna jaskinia znajduje się w nie-
czynnym kamieniołomie wapieni i dolomitów 
w Otmicach. Na jednej ze stromych ścian ka-
mieniołomu znajduje się otwór Jaskini Otmic-
kiej o długości 5 m. Wejście prowadzi do nie-
wielkiej salki, na której końcu znajduje się ko-
min krasowy o średnicy 0,5 m i wysokości 3 m. 
Na jej dnie znajduje się gliniaste namulisko po-
kryte gruzem wapiennym. W kamieniołomie 
tym spotkać również można kilka niewielkich 
ciasnych otworów i schronisk skalnych. Licz-
ne, niewielkie naturalne jaskinie oraz powstałe 
w trakcie eksploatacji kamieniołomu, niespo-
tykanych rozmiarów schroniska skalne zoba-
czyć można również w śródleśnym, nieczyn-

nym i niezwykle malowniczym kamieniołomie 
w Szczepanku. Kamieniołom ten jest idealnym 
miejscem do prowadzenia zajęć w terenie dla 
szkół i może stanowić znakomitą atrakcję tu-
rystyczną tych okolic. Z tych względów ob-
szar ten powinien zostać objęty ochroną w po-
staci stanowiska dokumentacyjnego przyrody 
nieożywionej. Niestety obecnie, pomimo usta-
wionych znaków zakazu wysypywania śmie-
ci, jest ulubionym miejscem ich wysypywa-
nia przez okolicznych mieszkańców. Do lat 50. 
XX w. można było penetrować również jaski-
nię między Wysoką, a Ligotą Górną. Według 
informacji okolicznych mieszkańców znaj-
dowała się tu znacznych rozmiarów jaskinia, 
w której na początku XX w. w wyniku oberwa-
nia stropu zginęło dwoje dzieci. Po tym tra-
gicznym w skutkach wypadku wejście do ja-
skini zamurowano i dodatkowo zasypano zie-
mią. Należy, zatem pamiętać, że zwiedzanie ja-
skiń może być bardzo niebezpieczne i powinno 
odbywać się z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności. 

Powiat Strzelecki jest obszarem wystę-

powania wielu źródeł o znacznych walorach 
przyrodniczych, krajobrazowych oraz kultu-
rowych. Źródła są niezwykłym zjawiskiem 
hydrologicznym, będącym jednym ze świa-
dectw krążenia wody w przyrodzie. Stanowią 
naturalne wypływy wód podziemnych na po-
wierzchnię ziemi. Do największych i najbar-
dziej interesujących należy źródło w Rożnią-
towie. Obejmuje ono bardzo wydajne wywie-
rzysko krasowe drenujące osady skalne dol-
nego triasu. Źródlisko tworzy duży zbiornik 
wodny, z którego wypływa Rożniątowski Po-
tok. Średnia wydajność źródła wynosi około 
100 l/s. O dużej wydajności tego źródła mo-
że świadczyć również fakt, że na przełomie 

XIX i XX w. na odcinku kilku kilometrów ist-
niały na Rożniątowskim Potoku 2 młyny wod-
ne pracujące bez piętrzenia strumienia wody. 
W XX i XXI w. źródło to jednak kilkakrotnie 
wyschło. Już w latach 20. XX w. źródło to opi-
sał Paul Assmann - niemiecki geolog i badacz 
triasu Górnego Śląska. Określił wtedy trafnie 
genezę i warunki hydrologiczne tego źródła. 
Ciekawostką geologiczną jest również fakt, 
że Rożniątowski Potok po przepłynięciu oko-
ło 5 km ginie w tzw. ponorze. Ponor ten, je-
den z niewielu na Śląsku Opolskim, znajduje 
się w okolicach Szymiszowa. Niestety, obecnie 
jest silnie zamulony i zarośnięty. Słowo ponor 
pochodzi z języka serbskiego i oznacza zagłę-
bienie na obszarze krasowym, w którym wo-
da rzeczna wpływa pod powierzchnię, tworząc 
podziemne korytarze. Kolejne ciekawe, znacz-
nych rozmiarów, źródło krasowe znajduje się 
w centrum Gąsiorowic, które co ciekawe, wy-
pływa spod drogi. Obiekt ten znakomicie na-
daje się do zagospodarowania i wykorzystania 
jako miejsce leczniczego brodzenia w wodzie. 
Jest to jeden ze sposobów terapii wodą wg 

słynnego bawarskiego przyrodolecznika księ-
dza Sebastiana Kneippa. Brodzenie w wodzie 
jest jednym z najbardziej charakterystycznych 
elementów wodolecznictwa metodą Kneippa. 
Podobnie jak pozostałe zabiegi, także i bro-
dzenie jest łatwe do wykonania. Brodzić moż-
na w domowej wannie, jak również w potoku, 
stawie, czy nad brzegiem morza, pod warun-
kiem, że woda zakrywa kostki stóp i jest zim-
na. Stąd też znajdujące się bezpośrednio przy 
drodze źródło nadaje się tym celom idealnie, 
gdyż jego woda niezależnie od pory roku po-
siada stałą temperaturę około 9o C. Podczas 
brodzenia należy poruszać się charakterystycz-
nym krokiem tzw. „chodem bocianim”, który 
ma zapewnić skurcz i rozkurcz naczyń krwio-
nośnych nóg. Długość brodzenia jest uzależ-
niona od osobistej wytrzymałości i może trwać 
od 2 sekund do 2 minut. Brodzenie w wodzie 
jest zabiegiem hartującym, wskazanym w pro-
filaktyce m.in. przeziębień, kataru, chorób gar-
dła, działa także orzeźwiająco i pobudzają-
co na zmęczone, „ciężkie” stopy, zwłaszcza 
w upalne wakacyjne dni. Odpowiednio zago-
spodarowane źródło w Gąsiorowicach, zaopa-
trzone w tablice informacyjne ze wskazówka-
mi dotyczącymi brodzenia, stałoby się nie lada 
atrakcją tych okolic. 

Warto również odwiedzić w powie-
cie strzeleckim źródła zagospodarowane pod 
względem turystycznym. Jednym z najbar-
dziej malowniczych jest źródło Stoczek, poło-
żone na południe od Staniszcz Małych, otoczo-
ne wydmami porośniętymi lasami mieszanymi 
oraz interesującymi pod względem przyrodni-
czym łąkami i torfowiskami. Źródło to stanowi 
idealne miejsce odpoczynku, gdzie dodatko-
wo można się napić bardzo smacznej i zimnej 
wody. Po raz pierwszy zostało zagospodaro-
wane w 1920 r. przez miejscowego uzdolnio-
nego rzemieślnika Teofila Kollocha i jego sy-
na Paula. Miejsce to stało się wówczas ulubio-
nym miejscem spacerów i spotkań okolicznych 
mieszkańców, którzy w niedzielę oraz święta, 
spotykali się tu na wspólnych biesiadach i za-
bawach. Młodzi bawili się przy muzyce, a star-
si zapewne szukali chwili wytchnienia i spo-
koju w trakcie słuchania śpiewu ptaków i szu-
mu wody z wypływającego ze źródła malow-
niczego strumienia. Zdrowotne właściwości 
źródlanej wody potwierdzili ówcześni leka-
rze przyrodolecznicy. Niestety po 1945 r. teren 
przestał być pielęgnowany, szybko zaczął za-
rastać i został zapomniany. Dopiero w 1996 r. 
źródło i jego najbliższe otoczenie zostało po-
wtórnie pięknie zagospodarowane. Kolejne za-
gospodarowane, malownicze źródełko zimnej, 
smacznej i ponoć uzdrawiającej wody znajdu-
je się na południe od Krośnicy, niedaleko bo-
iska sportowego. Ciek płynący ze źródła do-
prowadzi turystę do tajemniczego, szczegól-
nie po zachodzie słońca, niewielkiego wznie-
sienia porośniętego starymi grabami i dębami. 
Jest to wczesnośredniowieczne niewielkie gro-
dzisko otoczone bardzo dobrze zachowaną fo-
są. Jednakże chyba najbardziej znanym i od-
wiedzanym jest wywierzysko o nazwie Siedem 
Źródeł w Porębie. Posiada ono stałą tempera-
turę 9,40 C i daje początek potokowi Cedron, 
na którym do II wojny światowej działało aż 
7 położonych blisko siebie młynów. Natomiast 
źródło w Ujeździe zwane źródłem Maryi, Stu-
dzionką lub Wodziczką już od niepamiętnych 
czasów słynęło z cudownych właściwości 
leczniczych. W 1794 r. Grzegorz Janas, wika-
ry parafii w Ujeździe, z pomocą parafian wy-
budował na tym źródle pierwszą drewnianą ka-
pliczkę. Obecnie nad źródłem znajduje się ka-
plica z XIX w., która jest połączona z kościo-
łem pątniczym jako przedłużenie północnego 
ramienia kościoła.

Jest jednak takie miejsce w powiecie strze-
leckim, które jak żadne inne poszczycić się 
może niezliczoną ilością źródeł. Już od nie-
pamiętnych czasów Błotnica Strzelecka, bo to 
o jej okolicach mowa, zwana była przez miesz-
kańców „ziemią tysiąca źródeł”, a jej przedwo-
jenna nazwa Quellengrund, czyli „ziemia źró-
deł” potwierdza ten fakt. Na jej obszarze swój 
początek bierze rzeka Jemielnica, będąca le-
wobrzeżnym dopływem Małej Panwi. Najcie-
kawszy obszar występowania źródeł zlokalizo-
wany jest między Błotnicą Strzelecką, a Centa-
wą. Powierzchnia tego źródliska wynosi około 
0,5 ha. Jest to obszar występowania wielu źró-
deł, stąd też nazwa źródła - „Tysiąc Źródeł”, 
a pod względem przyrodniczym jest jednym 
z najciekawszych źródeł krasowych w Polsce. 
Wydajność źródeł mierzona w latach 80. XX 
w. wynosiła około 53 l/s. Według okolicznych 
podań źródła te zamieszkiwał w dawnych cza-
sach wodnik, zwany również utopcem. Wod-
nik miał ponoć utopić w błotnickim źródle je-
dynego syna miejscowego młynarza, który nie 
składał mu żadnych ofiar za wykorzystywa-
nie wody do mielenia zboża w młynie. W ak-
cie zemsty młynarz wysadził utopca czarnym 
prochem, a ze źródliska zrobił dwa niewielkie 
stawki. Od tego czasu źródła w Błotnicy Strze-
leckiej pełniły funkcję pstrążników, gdyż w ich 
krystalicznie czystych wodach młynarz rozpo-
czął hodować pstrągi. W Błotnicy Strzeleckiej 
pstrągi zaprzestano hodować zapewne na prze-
łomie XIX i XX w. Obecnie zaobserwować 
można jeszcze na nich pozostałości urządzeń 
hydrotechnicznych. Liczne źródła znajdują się 
również w zabytkowym, przypałacowym par-
ku leżącym w centrum wsi, należącym dawniej 
do rodziny hrabiego von Posadowsky. Na jed-
nym z nich postawiono piękną, zabytkową, ka-
mienną rzeźbę z ujściem źródlanej wody. 
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Źródło w Rożniątowie. 
Fot. Krzysztof Spałek

Tufy wulkaniczne w rezerwacie geologicznym „Góra św. Anny”. 
Fot. Krzysztof Spałek

Schronisko skalne w Szczepanku. 
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