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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Wszystkim Pracownikom Socjalnym

z okazji Waszego święta 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, by praca, choć tak trudna i wymagająca, 

była dla Was źródłem satysfakcji i radości z sukcesów tych, 
którym pomagacie pokonywać życiowe problemy.

Dziękujemy za pomoc, wrażliwość, wyrozumiałość oraz wielkie serce 
we wszystkich działaniach na rzecz potrzebujących.

Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Gaida „ Henryk Bartoszek

Do dziś pamiętam ten dzień...
Większości z nas pracownik so

cjalny kojarzy się z jednym - z opieką 
społeczną. W istocie pracują w znacznie 
większej ilości instytucji. Kim są? Jacy 
są? Ich praca to tylko zawód czy może 
powołanie? A może misja?

Misja - nie. Obowiązek? też nie do 
końca - mówi Joanna Hreczkowska, 
starszy specjalista pracy socjalnej w 
strzeleckim PCPR-.

Trzeba mieć odpowiednie predyspo
zycje, przede wszystkim być odpornym 
na stres. Umieć słuchać. Umieć stawiać 
granice. Nie każdy sprawdzi się takiej 

pracy - dopowiada Irena Brolik, straszy 
pracownik socjalny w tej samej instytucji.

Wiedzą, co mówią - pracują w 
zawodzie od 1999 roku. Gdyby miały 
jeszcze raz wybierać - nie wahałyby się 
ani chwili; znów podążyłyby tą drogą, 
choć przyznają, że praca z ludźmi jest 
coraz trudniejsza. Owszem, mają chwile 
zwątpienia. Ale kto ich nie ma? Zwłasz
cza gdy podczas prowadzenia pracy 
socjalnej podopieczny wycofuje się, a po 
czasie jednak ponownie wraca po pomoc. 
Owszem, bywa, że zastanawiają się, czy 
czegoś nie można było załatwić inaczej. 
I chciałyby, żeby przepisy były bardziej

Starosta Strzelecki 

Józef Swaczyna

spójne i czytelne. To ułatwiłoby wiele w 
ich pracy. Ta nie zawsze bywa bezpieczna. 
Gdy jadą na interwencję - do domu czy 
mieszkania wchodzą same lub w asyscie 
policji. Nigdy nie wiadomo, co je czeka. 
Bywało tak, że podczas interwencji pod 
ich kierunkiem leciały groźby słowne, a 
nawet szyby szyby w drzwiach. Nie moż
na jednak wykluczyć, że mogą znaleźć 
się w sytuacji znacznie groźniejszej. Na 
szczęście do tej pory się to nie zdarzyło. 
Ale nikt nie zagwarantuje, że taki moment 
nie nadejdzie.

dok. na sir. 7

Świętowaliśmy
11 Listopada

11 Listopada to nasze największe państwowe święto - to dzień radości i dumy 
z odzyskania niepodległości.
Cieszyliśmy się wspólnie świętem Ojczyzny wolnej i niepodległej. Wierzymy, 
że Święto Niepodległości wszystkim mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego 
przyniosło radość i wiele pogodnych wzruszeń.

Najlepszy
Produkt 

Powiatu 2012

Nasz szpital na 81 miejscu w Polsce
Zgłoszenia należy przesyłać

do 25 listopada 2012 roku

Szczegóły na str. 4

Na tej pozycji uplasował się w ogól
nopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i 
Centrum Monitoringu Jakości w Ochronie 
Zdrowia. W tegorocznej ocenie wzięły 
udział 254 placówki, które przesłały an
kiety ze szczegółowymi odpowiedziami 
na pytania dotyczące sposobów zarzą
dzania, wyposażenia placówek i leczenia 
pacjentów. Każdy szpital musiał również 
wykazać liczbę skarg od pacjentów i 
wyliczyć nieprzewidziane zdarzenia, do 
jakich doszło w placówce w ciągu roku.

W zestawieniu zabiegowych szpitali 
publicznych wielospecjalistycznych w 

onkologicznych pierwsze miejsce zajął 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 
Białej Podlaskiej - z 904.93 pkt na 1000 
możliwych. Nasz szpital zebrał łącznie 
715,98 pkt. Dzięki temu mieści się w tzw. 
„złotej setce”. Metodologia - przyznają 
twórcy rankingu - jest niemal niezmienna. 
Po to, by wyniki porównań rok do roku 
oddawały rzeczywisty obraz sytuacji 
szpitala. Ocenie zazwyczaj nie poddają 
się placówki bardzo zadłużone - stan 
finansów „pod kreską” z góry skazuje je 
na odległe miejsca w rankingu. Jednak za
dłużonych szpitali stale przybywa: w 2009 

r. dodatni wynik finansowy miało 72 proc, 
placówek, w tym roku - 43 proc. Ale wi
dać też, że szpitale inwestują- podkreślali 
twórcy rankingu. Nasz szpital również to 
robi - wystarczy spojrzeć, jak zmienił się 
w ostatnim czasie — ile zainwestowano w 
modernizację. Szpitalny Oddział Ratun
kowy, nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Najważniejsze, że po raz kolejny 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glo- 
watzkiego uplasował się wysoko. Zdobył 
tym samym tytuł „Bezpiecznego Szpitala 
2012”.

Dyniowe inspiracje 2012

Konkurs „The Most Impressive Jack 
O’Lantem” stał się już tradycją w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem uczniów. Umożliwia 
on bowiem naszym wychowankom wyka
zanie się zręcznością i zdolnościami arty
stycznymi podczas tworzenia z dyni Jack 
O’Lantem czyli lampionu. Prace oceniane 

są przez komisję, która bierze pod uwagę 
pomysł i wykonanie oraz wkład pracy. 
Nagrodami zaś są torby słodyczy oraz dy
plomy. Słodycze nawiązujądo tradycyjnej 
zabawy w Halloween „trick or treat”, czyli 
„cukierek albo psikus”. Natomiast każdy 
dyplom to unikat - wykonany ręcznie i co

dok. na str. 4

http://www.powiatstrzelecki.plwww.bip.powiatstrzelecki.pl


Sesja Rady Powiatu

Ostatnią sesję, która odbyła się 31 
października, zdominowały dwa tematy: 
ochrona środowiska i sytuacja w rolnic
twie. Ostatecznie sesja trwała pięć i pól 
godziny.

Krzysztof Gaworski, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska, przy
pomniał. że Inspekcja Ochrony Środo
wiska jest jedyną instytucją w Polsce 
odpowiedzialną za państwowy monitoring 
środowiska. Jest on podstawą decyzji 
środowiskowych w gminach, planów 
zagospodarowania, planów strategiczne 
powiatów, województw czy też kraju. 
W dalszej części wystąpienia mówił o 
prowadzonych pomiarach stężenia pyłów 
w powietrzu i badaniach jakości wody. 
Dziś już nie ocenia się stanu jakości wody 
według klas czystości, lecz jako dobry albo 
zły. Dla wód naturalnych ocenia się stan 
ekologiczny i stan chemiczny.
- Na tej podstawie ocenia się dopiero stan 
cieków. Dla cieków bądź zbiorników 
sztucznych i cieków silnie zmienionych 
oceniany jest potencjał ekologiczny i 
potencjał chemiczny. Co ważne - rolnic
two nie wpływa znacznie na pogorszenie 
stanu wód, mimo stosowania środków 
chemicznych. Działania samorządów w 
najbliższych latach wykluczą występujące 
obecnie wpływy eutrofizacji komunalnej’, 
szczególnie poprzez krajowy system 
oczyszczania ścieków - mówił K. Gawor
ski. - Monitoring pola elektromagnetycz
nego prowadzony jest w 15 punktach w 
miastach pow. 50 tys. mieszkańców, 15 - w 
pozostałych miastach i 15 - na terenie wiej
skim. W powiecie strzeleckim są 4 punkty 
pomiaru. Jest to trzeci rok pomiarów i od 
początku nie stwierdzono przekroczeń 
promieniowania elektromagnetycznego 
w województwie opolskim. Dokładnie 
odwrotnie jest w przypadku hałasu - bez 
względu na punkty i miejsca przekroczeni 
są znaczne i bardzo duże.

Odpady - tym zajmują się samorządy, 
my prowadzimy nad tym nadzór — mówił 
dalej K. Gaworski. - Nowa ustawa zobo
wiązuje nas również do kontrolowania 
i karania samorządów, jest to pierwszy 
przypadek gdzie organ inspekcyjny będzie 
mógł karać organy ochrony środowiska 
(do tej pory nie było takiej możliwości). 
Będziemy więc kontrolować marszałka 
województwa w zakresie wprowadzania 
programów ochrony powietrza, a samo
rządy gmin w zakresie realizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.

Inspektor Ochrony Środowiska od
niósł się także do skarg mieszkańców 
naszego powiatu w ostatnim czasie. 
Interwencje dotyczą 3 firm z terenu 
powiatu strzeleckiego: Pearl Stream, 
Silesia i DSO. - Wojewódzki Inspektor 
sprawdza, czy zakład wypełnia nałożone 
na niego obowiązki przez organy ochrony 
środowiska. Organy ochrony środowiska 
nakładające te obowiązki, to starosta 
i marszałek województwa. Więc jeśli 
obowiązek zostanie nałożony na zakład, a 
zakład tego obowiązku nie wypełnia, bądź 
działa bez wymaganych decyzji, wówczas 
WIOŚ do zamknięcia instalacji włącznie 
może wykonywać takie czynności. W 
przypadku Pearl Stream prowadzone jest 
właśnie postępowanie w sprawie wstrzy
mania działalności. Obecnie ustalony jest 
termin bezpiecznego zamknięcia instalacji. 
Jeżeli do tego momentu firma nie ureguluje 
spraw związanych z legalizacją swojego 
funkcjonowania, zakład przestanie działać 
zdniem 1 kwietnia2013 r. Jeśli zakład po

siada decyzje, w oparciu o nie i obowiązki 
nałożone przez organ ochrony środowiska, 
mogę prowadzić kontrole i wyciągać 
konsekwencje wobec tych zakładów. W 
sytuacjach drastycznych, skażeń i nadzwy
czajnych zagrożeń dla środowiska, jeśli 
WIOŚ wyczerpie swoje możliwości, czyli 
wykaże związek przyczynowo-skutkowy 
mówiący o tym, że winowajca jest znany 
i w trybie administracyjnym przeprowadzi 
egzekucję. Jeśli jest to niemożliwe, WIOŚ 
przekazuje sprawę organom ścigania. 
Tak też jest w przypadku firmy DSO. W 
sprawie Silesii była skarga mieszkańców 
w marcu. Dopiero po 25 października 
mogliśmy wejść do zakładu z kontrolą 
ponieważ ustawa o swobodzie działalno
ści gospodarczej gwarantuje podmiotom 
gospodarczym wyłącznie jedną kontrolę, a 
do października byl tam Urząd Skarbowy i 
Państwowa Inspekcja Pracy. Mówię to po 
to, byście państwo zrozumieli, że ocze
kiwania to jedno, możliwości to drugie. 
Jesteśmy zobligowani do przestrzegania 
prawa, tyle tylko, że obywatel może 
jeszcze z prawem dyskutować, a urzędnik 
- nie. WIOŚ ma uprawnienia egzekucji 
administracyjnej, jesteśmy jednostką 
wspierającą merytorycznie prowadzenie 
badań.

Radny Norbert Lysek: Przedstawie
nie raz w roku informacji o stanie środo
wiska, to ustawowy obowiązek WIOŚ. 
Zastanawiam się, co z tego wynika - czy 
my cokolwiek poprawimy? Pan pisze, że 
nie może być uruchomiony monitoring na 
rzece Sucha, chyba, że Starostwo zapłaci 
30 tys. zł rocznie. Oczywiście przy tej 
biedzie, starosta na pewno nie zdecyduje 
się na wyłożenie tej kwoty. Proszę nam 
podpowiedzieć - co można zrobić? Kro- 
nospan truł i będzie truł. Pan doskonale 
wie, że robią to w Mielcu, w Barlinku i 
kilku innych miejscowościach na terenie 
kraju. Myślę, że Rada Powiatu i starosta 
odpowiedzialny za stan środowiska po
wiatu powinien patrzeć na to nie tylko 
przez pryzmat miejsc pracy. Owszem, 
miejsca pracy są ważne, ale zagrożenie 
dla środowiska jest jeszcze ważniejsze. 
Instalacje są zainstalowane na Kronospa- 
nie, ale mam bardzo duże wątpliwości, czy 
one funkcjonują zgodnie z pozwoleniem 
zintegrowanym. Prokurator odpisuje, że w 
dalszym ciągu trwają badania - obawiam 
się, że będzie tak długo badał, że w końcu 
sprawa się przedawni. Na poprzedniej 
sesji zgłosiłem zapytanie i otrzymałem 
odpowiedź co się w tym temacie dzieje. 
Wrócę do sprawy w punkcie „interpelacje 
i wnioski”. Korzystając z obecności WIOŚ 
chciałbym prosić: niech pan pomoże po
wiatowi. bo ludzie nie zdająsobie sprawy z 
zagrożenia. Myślę o emisji gazów. Przecież 
przy spalaniu odpadów wytwarzają się 
również inne związki: dioksyny, furany, 
które są bardzo niebezpieczne dla organi
zmu. Starostwo powinno otrzymać raport. 
Jeśli starostwo posiada takie materiały, 
prosiłbym je do wglądu, aby sprawdzić, 
czy nie są przekroczenia.
Henryk Gaworski, WIOŚ: - Na każde 
państwa zaproszenie tutaj jestem. Jako 
samorządowiec wiem, że oczekujecie pań
stwo informacji z pierwszej ręki. Powiem 
tak: ktoś firmie sprzedał grunt, ktoś wydał 
pozwolenie i decyzję środowiskową na 
to, że ta firma może tam funkcjonować. 
Ta inwestycja wymaga raportu oddzia
ływania na środowisko. Cały problem 
polega na tym, że obowiązek prowadzenia 
monitoringu nakładany jest decyzją organu 
środowiska: starosty lub marszałka (w za

leżności od wielkości instalacji). Jeśli firma 
tego obowiązku nie wykonuje, to wówczas 
WIOŚ może jąukarać, bądź zamknąć. Jeśli 
organ ochrony środowiska nie wskaże, 
jakie badania mająbyć wykonywane, jakie 
sądopuszczalne stężenia w zakresie powie
trza czy wody, które mogą występować w 
ściekach emitowanych do środowiska, to 
kontrolując - do czego mamy porównać? 
To organ wskazuje miejsca pomiaru. My 
nie uczestniczymy w etapie przygotowania 
inwestycji. Oczywiście współpraca jest, bo 
pracownicy Inspekcji i urzędów kontaktują 
się wzajemnie. Prosty przykład z DSO: jest 
możliwość nałożenia obowiązku badania 
wód opadowych i spływowych - nie został 
taki nałożony. Ale to nie ja go nakładam. 
Jeśli zakład nie ma takiego obowiązku 
i jeśli wystąpiło zatrucie rzeki, jeśli ten 
incydent się powtórzył, to organ z własnej 
inicjatywy może wystąpić. 1 to jest moja 
rada. Oczywiście to nie będzie proste, 
zakład będzie się odwoływał, bo nie chce 
mieć dodatkowych kosztów i problemów
- i takie jest jego prawo. Ale w wyniku 
tego, że jest zagrożenie, że wystąpiły 
zagrożenia na rzece Sucha, że poniżej są 
stawy hodowlane o łącznej powierzchni 
150 ha, więc to oddziaływanie jest dość 
znaczne. Dodam, że zgodnie z ustawą 
badania muszą wykonywać wyłącznie 
akredytowane laboratoria. Więc nie po
trzeba wydawać pieniędzy ze starostwa, 
bo ja nie mogę włączyć rzeki Sucha do 
państwowego monitoringu środowiska
- jest on prowadzony w oparciu o rozpo
rządzenie i wytyczne Głównego Inspektora 
i dotyczą całego kraju i jednolitych części 
wód. Cała Europa jest podzielona w do
rzeczach na jednolite części wód i punkty 
pomiarowe na jednolitych częściach wód 
sątzw. punktami zamknięcia. Ta rzeka jest 
częściąjednolitej części wód. Dziś nikogo 
nie stać na zagęszczenie tych punktów. 
Jeżeli będzie decyzja o badaniach, to 
każde akredytowane laboratorium może je 
zrobić. Pomiary powietrza na przykład są 
codziennie odczytywane i na godz. 12.00 
mająbyć w Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska i w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska. Co roku oprócz 
takiej informacji ukazuje się raport o stanie 
środowiska w województwie opolskim 
wydawany w formie książkowej i elek
tronicznej. Jest to publikacja ustawowa i 
ukaże się lada tydzień. Oczywiście taki 
raport trafi do starostwa. Oprócz tego 
można się z tymi informacjami zapoznać 
na naszej stronie internetowej. Możemy 
sobie pomóc wspólnie, że organ ochrony 
środowiska - starosta będzie wymagał od 
zakładu więcej w sensie własnych decyzji, 
a mnie da możliwości skontrolowania. 
DSO nie ma nałożonego obowiązku ba
dań automonitoringu, a ja nie mam nawet 
miejsca, gdzie mógłbym go skontrolować. 
Jeśli tam nie robi się żadnych pomiarów, 
to mogę odnosić się tylko do założeń mo
nitoringowych. Czasem na sesjach słyszę, 
że hamuję rozwój powiatu, bo nie chcę 
dopuścić jakiegoś zakładu. Jestem wtedy 
wrogiem wszystkich mieszkańców, w tym 
bezrobotnych. Teraz w
DSO będziemy odbierać następną instala
cję jak tylko wyjdzie Państwowa Inspekcja 
Pracy, bo takie zgłoszenie zakład złożył. 
Jeśli na tym etapie jestem w stanie cokol- 
wiekzrobić, to ja to zrobię, bez względu na 
to czy mnie będą chwalić, czy mnie będą 
ganić.
Radny N. Lysek: - Żebyśmy mieli porząd
ny monitoring, musiałoby za to zapłacić 
starostwo?

K. Gaworski: - Może starostwo, 
może gmina, a może częścią badań jest w 
stanie zobowiązać Starostwo sam zakład.

Radny Janusz Żyłka: - Jeśli sta
rostwo sfinansowałoby monitoring, to 
sytuacja mogłaby od razu się poprawić?

K. Gaworski: - Nie. Badań moni
toringowych, nawet bardzo szerokich, 
nie można przenieść bezpośrednio na 
zakład. One nie wskażą truciciela, chyba 
że substancja x będzie występowała tylko 
w jednym miejscu i będzie występowała w 
rzece. Ale to są badania dla naukowców, 
a nie w terenie. Powiem tak: obowiązki 
muszą być nałożone na firmę. Badania 
rzeki nie przyniosą oczekiwanego przez 
państwa skutku. Nałożenie obowiązków 
na właściciela instalacji i stworzenie in
spekcji możliwości dokonania pomiarów 
na instalacji spowoduje zdyscyplinowanie. 
Po drugie - ta instalacja miała przygotowy
wany raport oddziaływania na środowisko, 
a każdy raport, zgodnie z ustawą, wymaga 
uczestnictwa społeczeństwa w postępowa
niu w tej sprawie. Tak jest obecnie przy 
toczącym się postępowaniu dot. Pearl 
Stream. Ten właściciel musi się spotkać ze 
społeczeństwem i dojść do porozumienia. 
Starostwo bez wypełnienia obowiązku 
konsultacji ze społeczeństwem nie mogło 
wydać i przyjąć raportu i wydać decyzji. 
W przypadku Pearl Stream nie było do
pełnionych pewnych obowiązków, stąd 
jest decyzja o wstrzymaniu instalacji. Nie 
szukajmy winnych, szukajmy rozwiązań. 
Zobaczymy, co nas czeka przy odbiorze 
nowej instalacji DSO. Mamy poza tym 
kuriozalną sytuację, bo są dwie decyzje 
wodno-prawne na ten sam ciek: jedną 
wydał starosta, a drugą wojewoda.

Radny J. Żyłka: - Chciałbym przy
toczyć moją wypowiedź z ubiegłego roku. 
„Rokrocznie oceniamy informację przygo
towaną przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Po głosowaniu mam 
wyrzuty sumienia. Powinniśmy tę informa
cję oceniać w 2 aspektach. Jeśli chodzi o 
zestawienia tabelaryczne - jest to robione 
dobrze. Ale co do stanu obecnego, w ob
liczu sąsiadujących z powiatem zakładów 
zatruwających powietrze - mówi się, że 
nie da się tego zdiagnozować, zmniejszać 
poziomu przekroczeń. My wysłuchujemy 
informację, przegłosowujemy ją wiedząc, 
że ludzie z tego powodu chorują i umie
rają. To jest mój wyrzut.” Pan Bartoszek 
podsumował to tak: „dziękuję, myślę, 
iż weźmiemy tę sugestię pod uwagę w 
przyszłym roku.” I to chciałem panu Prze
wodniczącemu przypomnieć.

H. Bartoszek: - Chciałbym, aby po 
dzisiejszej sesji Zarząd Powiatu zajął się 
sprawą wraz z odpowiednimi służbami 
starostwa, przy tej dużej chęci pomocy 
deklarowanej przez pana inspektora.

Wicestarosta Waldemar Gaida: - 
słuchając moich poprzedników odnoszę 
wrażenie, że do naszego powiatu przycho
dzą firmy, które trują po drugie: liczy się 
miejsce pracy, a po trzecie - służby starosty 
śpią a wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska robi co może, żeby ratować 
środowisko.

Przypominam sobie jak znacząca gru
pa radnych poprzedniej kadencji zabiegała 
o to, aby duża firma, która w części wypełni 
wolny rynek po likwidowanej Cementowni 
znalazła się na tym terenie. I jak zabiegała 
o to, by służby starosty bardzo szybko, 
konsekwentnie i duchu litery prawa, 
wspierały wszystkich przedsiębiorców, 
którzy próbują lokować duże inwestycje 
na terenie powiatu strzeleckiego. Bo 
to miejsca pracy, to szybka realizacja 
podstrefy, w którą byli zaangażowani 
także parlamentarzyści opolscy i którzy 
w konsekwencji doprowadzili do tego, że 
w trybie pilnym powstała podstrefa Strefy 
Ekonomicznej Katowice na terenie byłej 
cementowni. Mało tego, z wszystkich 
dokumentów, które ja znam osobiście, 
jednym z najnowocześniejszych zakładów 
tego typu w Europie jest DSO. Dzisiaj 
mówimy o tym, że starosta „przespał” czas, 
kiedy decydowano o stanie potencjalnych 
zagrożeń w zakresie ochrony środowiska 
przy lokalizacji tego podmiotu. Jest z nami 
pani naczelnik Kusińska, którą proszę o 
zabranie głosu. Dziwię się, że publicznie 
wypowiadamy tak ostre słowa. Przypomnę 
wyniki badań przesłane do nas: nie wska

zywały jednoznacznie na źródło, z którego 
pochodzą określone składniki. Byłbym 
bardzo ostrożny w ferowaniu wyroków 
na forum publicznym. Myślę, że powiat 
strzelecki już niejednokrotnie pokazał 
się jako partner dla WIOŚ - wydatkował 
środki publiczne na stworzenie punktów 
pomiarowych powietrza. To czyniliśmy 
przez kilka lat, z taką też propozycją wy
stąpił pan Inspektor na rok 2013. Z jednej 
strony to samo dotyczy firmy Pearl Stream. 
Pamiętam zabiegi różnych grup radnych: z 
gminy i powiatu po to, aby w trybie pilnym, 
w majestacie prawa wspomóc budującą się 
firmę, która ma kontrakty z wrocławskim 
LG, która potrzebuje pilnie pozwolenia, 
bo za tym idąmiejsca pracy, nowe techno
logie, inwestycja - wartość trwała gminy 
i powiatu. Powinniśmy stonować nasze 
stanowiska, poczekać na rozstrzygnięcia. 
Nikt nic nie zamiata pod dywan. Jesteśmy 
otwarci na współpracę z WIOŚ, wszystkie 
uwagi przeanalizujemy i sprawdzimy, 
czy gdzieś mieliśmy formalno-prawną 
możliwość nałożenia takiego obowiązku 
na etapie lokowania firmy. Dzisiaj te 
firmy, o których mówimy, począwszy od 
Kronospanu, przez Pearl Stream aż do 
Silesii - to są główni potentaci w zakresie 
miejsc pracy Strzelec Op. i okolic. O tym 
też trzeba pamiętać. Te zgłoszone uwagi 
my, w kontekście problemu, przeanalizu
jemy. Zdiagnozujemy możliwości - przede 
wszystkim - czy takowe były. Poza tym 
kwestia monitoringu — jest otwarta na 
etapie analizowania projektu budżetu.

Radny N. Lysek-Nikt nie kwestionu
je, że trzeba szukać miejsc pracy, ale obo
wiązkiem administracji jest dopilnowanie 
tego, żeby ten kto przyjdzie, przestrzegał 
obowiązującego prawa.

Wicestarosta W. Gaida: - Pan wyma
ga, żeby starostajako organ środowiska na 
terenie powiatu stwierdził, że ktoś prawa 
nie przestrzega. Nie tędy droga i nie te 
kompetencje.

K. Gaworski, WIOŚ: - Organami 
ochrony środowiska są: wójt, burmistrz, 
prezydent; w drugim etapie: starosta, 
trzecim: marszałek oraz regionalny dy
rektor dla obszarów zamkniętych. Więc 
jest określona kolejność. Starosta dostaje 
dokumentację na stół, ale wszystko zaczy
na się od decyzji środowiskowej wydanej 
przez gminę. Tutaj jest pierwszy udział 
społeczeństwa i pierwsza dyskusja. Teraz 
nie jest czas i miejsce na szukanie winnych. 
Jest problem, który trzeba rozwiązać, ale 
nie przez kłótnie.

Jolanta Kusińska, Naczelnik Wy
działu Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Op.: - Chcia- 
łam się odnieść do tego, że wojewoda 
nałożył na Górażdże Cement obowiązek 
monitorowania - to było możliwe, ponie
waż Górażdże zrzucająpow. 300 litrów na 
sekundę wody do rowu. Natomiast jeśli 
chodzi o odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenu DSO - tam nie 
ma takich ilości i nie mieliśmy podstaw 
prawnych do tego, aby nałożyć dodatkowe 
obowiązki. Nas też prawo ogranicza i nasza 
decyzja może być uchylona z racji braku 
uzasadnienia prawnego. Tak samo w przy
padku emisji pyłów i gazów. Nałożenie 
dodatkowych obowiązków jest możliwe 
wtedy, jeśli z dokumentacji wynika, że 
mogą być jakieś przekroczenia. My takich 
informacj i nie mieliśmy i dlatego pomiary, 
które ma prowadzić DSO wynikają tylko 
i wyłącznie z ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Trudno mówić, że czegoś 
nie dopatrzyliśmy. Jeśli jest coś prawnie 
uzasadnione, możemy to nakazać, jeśli 
nie - mamy związane ręce.

Radny Ryszard Nocoń: - Informacja 
WIOŚ jest bardzo obszerna, ale brakuje 
mi w niej informacji o jakości powietrza 
na wsi. Połowa naszych mieszkańców 
mieszka na wsi, tymczasem nie ma tam 
żadnego z punktów pomiarowych, choć 
tam następuje gwałtowne pogorszenie 
jakości powietrza, bo w piecach pali się 
wszystkim.

K. Gaworski: - Powietrze nie uzna- 
je granic administracyjnych i dowolnie 
się przemieszcza. Zagęszczenie sieci 
pomiarowej zmieniamy we współpracy z 
samorządami. Myślę, że przedstawione w

dok. na str. 5



Za więziennym murem... OFERTY PRACY

Grupa 29 uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej CKZiU w Strzelcach Opol
skich miała okazję doświadczyć nieco
dziennych emocji. W dniu 22 października 
2012 r. udała się bowiem na wycieczkę do 
Zakładu Karnego nr 1 po to. aby poznać 
specyfikę jego pracy oraz formy oddziały
wań resocjalizacyjnych.
Celem wycieczki było zapoznanie mło
dzieży z pracą służb więziennych, ukazanie 
organizacji pracy i zasad funkcjonowania 
więzienia oraz profilaktyka- jakie są kon
sekwencje nieprzystosowania społecznego 
i działań powszechnie nieakceptowanych. 
Młodzież została również zapoznana z 
zajęciami więźniów w czasie pobytu w 
zakładzie karnym: - jak wygląda dzień 
więźnia, jakie mają prace odpłatne i 
nieodpłatne, którzy więźniowie mogą

uczestniczyć w pracach poza zakładem i 
na jakiej zasadzie odbywa się wyznaczenie 
osób do poszczególnych prac, za jakie 
wyroki są skazani więźniowie, jak wygląda 
nadzór nad więźniami oraz jak wyglądają 
odwiedziny więźnia.

Następnie uczniowie z klasy II MK/ 
W1 mogli zobaczyć Zakład Karny od 
wewnątrz: cele więźniów, plac spacerowy, 
bibliotekę, halę produkcji obuwia, salę 
widzeń, świetlicę oraz wystawy różnych 
prac wykonanych przez skazanych.

Mamy nadzieję, że cel wycieczki 
został osiągnięty, bowiem w przystępny i 
zrozumiały sposób zostało przedstawione 
uczniom, jak można ustrzec się przed prze
stępczością i więzieniem oraz jak należy 
postępować by uniknąć kłopotów.

Marta Kurowska

POWIATOWY URZĄO PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

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

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

www.pup-strzelce.pl

PUNKT
INFORMACYJNY
NA8000WAS5WGCJA SPÓJNOŚĆ

F.UROFF.J&I! FUNDUSZ 
ROZWOJU RFGIONAkMLGO

UNIA EUROPEJSKA

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera
cyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa. KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

MIEJSCE 
PRACY

STANOWISKO
WYMAGANIA 

OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA 3/4 ETATU

STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera
- miły ton głosu, odporność na stres, dyspozycyjność

POMOC KUCHENNA WYSOKA - wykształcenie zawodowe lub technik gastronomii
- umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw
- prawo jazdy kat. B - I rok doświadczenia

KUCHARZ WYSOKA - wykształcenie zawodowe lub technik gastronomii
- umiejętność gotowania, - prawo jazdy kat. B
- 2 lata doświadczenia

KELNER, OBSŁUGA BARU WYSOKA - wykształcenie min, zawodowe, studenci zaoczni
- obsługa kasy fiskalnej; - prawo jazdy kat. B

MECHANIK PIOTROWKA - wykształcenie kierunkowe
- prawo jazdy kat. B; - doświadczenie

LAklERNIK , BORYCZ - wykształcenie kierunkowe; - chęć do pracy
- doświadczenie mile widziane

OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- uprawnienia operatora koparki; - doświadczenie

TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie min. podstawowe
DORĘCZY CIEL POCZI Y STRZELCE OPOLSKIE 

lub ZAWADZKIE
- wymagany własny rower lub samochód

OPERATOR WĘZŁA 
BETONIARSKIEGo

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia operatora do produkcji mieszanek betonowych

ELEKTROMONTER, AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe elektryk, automatyk
- montaż szaf sterowniczych i koryt kablowych
- uprawnienia elektryczne, mile widziane spawacza elektrycznego

lub MIG-MAG
- min. 1 rok na podobnym stanowisku

BRUKARZ, 
PRACOWNIK DROGOWY

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- uprawnienia na obsługę sprzętu
- doświadczenie w zawodzie brukarz

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ OPOL
SKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

' serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych pn.:

„DOTACJĘ NA INNOWACJE W FIRMACH”
które odbędzie się w dniu 23.11.2012 roku o godzinie 9.45 (piątek) 

na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Jordanowskiej 2

oraz

„Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców 
- poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje 
w przedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013”

które odbędzie się w dniu 23.11.2012 roku o godzinie 12.45 (piątek) 
na Sali narad Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2

Przedmiotowe spotkania będą służyły przedstawieniu możliwości wsparcia dla firm 
otwartych na innowację. Będą polegały na przybliżeniu uczestnikom spotkania te
matu innowacji, co to takiego jest innowacyjność, rodzajów, przykładów projektów. 
Przedstawiony zostanie tu projekt ORIS 3 — darmowe doradztwo Partnerów Innowacji 
dla firm sektora MSP. Następnie zostaną omówione dotację na innowację i wybrane 
instrumenty inżynierii finansowej w Województwie Opolskim. Głównym tematem 
drugiego spotkania będzie przybliżenie uczestnikom zasad ubiegania się o wsparcie 
w ramach poddziałania 1.3.2 RPO WO, którego rozpoczęcie naboru planowane 
jest na 5 grudnia br. Omówione tu zostaną między innymi takie kwestie jak: typy 
beneficjentów poddziałania, rodzaje projektów, wysokość dofinansowania, warunki 
szczegółowe dotyczące organizowanego konkursu.

Na spotkaniu będzie również poruszany temat: jak wykorzystać środki z Dzia
łania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na stworzenie 
i rozwój firmy wiejskiej w tym między innymi: kto i na co może ubiegać się o 
dotację, jaka jest wysokość dofinansowania, o czym pamiętać, na co zwrócić 
uwagę przygotowując wniosek

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w 
spotkaniu do dnia 22.11.2012r. do godziny 12.00 dzwoniąc pod nr tel. (77) 440 17 
05, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: pcieg@powiatstrzelecki.pl. 
lub przychodząc bezpośrednio do Punktu. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyj
nego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich mieści się w Starostwie 
Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój 
nr 7). Szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu 
Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

OGŁOSZENIE
o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

- Dyrektora Żłobka w Strzelcach Opolskich ul. K. Wyszyńskiego 14

I. Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w 
Strzelcach Opolskich., ogłasza nabór na kierownicze stanowisko

urzędnicze - Dyrektora Żłobka w Strzelcach Opolskich ul. K.
Wyszyńskiego 14

II. Nabór przeprowadzany jest w trybie ustalonym w ustawie 
o pracownikach samorządowych oraz w regulaminie, naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty i 
Wychowania w Strzelcach Opolskich.
III. Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni 
praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określo
nym stanowisku,
wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzy letni staż pracy, 
w tym 3 lata doświadczenia w pracy “z dziećmi (wynikającej 
ze stosunku pracy lub stosunku równorzędnego), 
daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz wła
dza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, 
wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki 
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonaw
czego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
nieposzlakowana opinia,
niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których 
mowa w art. 31 ust.l pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.).

IV. Wymagania dodatkowe:
znajomość przepisów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3,
znajomość następujących aktów prawnych: (ustawa o finan
sach publicznych; ustawa o pracownikach samorządowych; 
ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustawa 
kodeks pracy; ustawa prawo zamówień publicznych oraz akty 
wykonawcze do niniejszych ustaw).

V. Wymagania osobowościowe:
rzetelność, 
samodzielność, 
terminowość, 
dyspozycyjność czasowa, 
odpowiedzialność.

VI. Zakres wykonywanych zadań:
kierowanie działalnością żłobka i ponoszenie odpowiedzial

ności za wykonywanie zadań statutowych żłobka, 
reprezentowanie żłobka na zewnątrz, ,
pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka 
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
(nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracow
nikami żłobka oraz dokonywanie wszystkich czynności w 
ramach stosunku pracy z pracownikami żłobka), 
ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę 
wychowawczą dzieci,
zawieranie umów w imieniu żłobka z zachowaniem kom
petencji organu, który żłobek założył,
ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki 
finansowej żłobka oraz za prawidłowe gospodarowanie 
mieniem,
przygotowywanie i realizowanie planu finansowego żłobka, 
opracowanie regulaminu organizacyjnego żłobka i ponosze
nie odpowiedzialności za jego realizację.

VII. Informacja o warunkach zatrudnienia:
wymiar czasu pracy: 1 etat - pełny wymiar czasu pracy 
miejsce pracy: Żłobek w Strzelcach Opolskich ul. K. Wy

szyńskiego 14
umowa o pracę: na czas realizacji projektu tj. do 30.06.2014 

r.
VIII. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz CV,
kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane kwali
fikacje, uprawnienia, wykształcenie,
kwestionariusz osobowy, 
oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych, 
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych,
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarza
nie danych osobowych w zakresie rekrutacji na stanowisko 
dyrektora żłobka,

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na 
stanowisko Dyrektora Żłobka w Strzelcach Opolskich, ul. K. 
Wyszyńskiego 14. należy składać do dnia 30 listopada 2012 r. 
w sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w 
Strzelcach Opolskich ul. Wałowa 5 od pon. - pt. w godzinach od 
8:00- 15:00. Oferty złożone po terminie nie będąrozpatiywane. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej GZOiW, Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz na tablicy 
ogłoszeń GZOiW.

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl
mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl


Dopiero wtedy osiągnie się wielkość i wtedy się ona J 
ujawnia, gdy człowiek umie służyć. | 

Kard. Stefan Wyszyński | 
I I

Przypadający w listopadzie Dzień Pracownika Socjalnego
to szczególna sposobność do przekazania wyrazów 

uznania i podziękowania 
za zaangażowanie w pracy na rzecz drugiego człowieka. 

Z tej okazji składamy wszystkim pracownikom naszego Domu Pomocy 
w Szymiszowie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek 

i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. 
Jest to zawód dla ludzi o wrażliwym sercu, którego nie można wykonywać 

przez przypadek, do tego potrzebne jest powołanie.

Satysfakcji z pracy, ludzkiej wdzięczności 
oraz pomyślności w życiu osobistym 

życzy Państwu 
Rada Mieszkańców i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie

Jesienne Inspiracje Seniorów
Pod takim hasłem 7 listopada w 

Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich odbyło się spotkanie integra
cyjne. Udział w nim wzięli mieszkańcy 
strzeleckiego Domu oraz podopieczni 
Domów z Szymiszowa i Leśnicy. W trak
cie warsztatów artystycznych, pod okiem 
instruktorów terapii zajęciowej i kultural
no-oświatowych, mieszkańcy mieli okazję 
stworzyć własne prace o tematyce jesiennej

Jesienna dyskoteka
■ ' -
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W czwartek 25 października tradycyjnie jesienią uczniowie Zespołu Szkół Specjal
nych przy DPS w Kadłubie i wychowankowie DPS bawili się na „Jesiennej dyskotece”. 
Na wspólną zabawę zostali zaproszeni uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego.

Atmosfera panująca podczas zabawy, kolorowe światła oraz jesienna dekoracja 
sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili do późnych godzin wieczornych.

Iwona Mielcarz
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„ inwestujemy w Twoją przyszłość ”

Multipleks rośnie... 
i pięknieje

oraz wspólnie przyozdobić Panią Jesień. 
Dzięki pracy zespołowej Pani Jesień 
zyskała piękną suknię, koronę, biżuterię, 
a nawet podwiązkę. To sami mieszkańcy 
decydowali o jej wyglądzie. Spotkanie 
było okazją do rozmów, bliższego pozna
nia się nawzajem, wspólnego spędzenia 
czasu oraz formą terapii przez sztukę.

Jolanta Siwiec

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Gołym okiem można 
zauważyć jak zmienia się 
rewitalizowany obiekt 
byłego Casino. Bryła 
budynku osiągnęła już 
finalny kształt, trwają 
prace przy elewacji i 
zagospodarowaniu tere
nu. Również wewnątrz 
rozpoczęto j uż prace wy
kończeniowe. Planowa
ny termin zakończenia 
robót to pierwszy kwar
tał przyszłego roku więc 
udostępnienie obiektu 
użytkownikom zbliża się 
wielkimi krokami.

Przedsiębiorcy z Nadrenii-Palatynatu 
w naszym powiecie

W dniach 6-8 listopada Opolszczyzna 
gościła misję gospodarczą przedsiębior
ców z Kraju Związkowego Nadrenia-Pala- 
tynat (Niemcy). Jak zauważył Franz Seiss, 
dyrektor Centrum Europy Środkowej i 
Wschodniej, w województwie opolskim, 
jak i w Nadrenii-Palatynacie dominują 
małe i średnie firmy. Warto więc nawią
zać bliższe kontakty handlowe. Służyć 
temu miała zorganizowana po raz trzeci 
na opolskim Ostrówku polsko-niemiecka 
giełda kooperacyjna. Uczestniczyło w niej 
20 opolskich przedsiębiorców oraz pięć 
firm z Nadrenii-Palatynatu. Życząc owoc
nej współpracy marszałek województwa 
opolskiego, Józef Sebesta, przypomniał, 
że 37 proc, funduszy unijnych, tj. 158 
min euro, będących w dyspozycji regionu 
przeznaczonych zostało na rozwój przed
siębiorczości - w tym głównie małych 
i średnich firm. W nowej perspektywie 
unijnej, gdy pojawią się nowe fundusze, 
będziemy przede wszystkim wspierać 
gospodarkę innowacyjną opartą na wie
dzy oraz specjalizacje regionalne. Nasi 
niemieccy partnerzy mają w tej materii 
bogate doświadczenie, z którego warto

Bieżący rok mocą uchwały sejmu RP 
poświęcony został Januszowi Korczakowi. 
70. rocznica śmierci wybitnego pedagoga, 
lekarza, pisarza, oficera Wojska Polskiego 
- Korczaka (właśc. Henryka Goldszmi- 
ta) - to znakomita okazja nie tylko do 
jubileuszowych uroczystości, ale także do 
zastanowienia się nad kilkoma sprawami 
ważnymi dziś, w 2012 roku, które były 
istotne również dla Starego Doktora.

Ślady Korczakowskiej myśli odnajdu
jemy w literaturze i publicystyce dwudzie
stolecia międzywojennego. Król Maciuś 
Pierwszy i inni dziecięcy bohaterowie to 
do dziś postacie znane nam od czasów 
szkolnych. Zdecydowanie najbardziej 
przejmującą pamiątką po Januszu Korcza
ku jest jednak prowadzony przez niego w 
warszawskim getcie „Pamiętnik”. Ostatni 
zapis to ślad 4 sierpnia 1942 r.-zostawiony 
prawie w przededniu tragicznej śmierci 
w Treblince. Korczak podlewa kwiaty - 
„biedne rośliny sierocińca”, obserwuje 
wartownika. „Niby normalny początek 
dnia...”- zapisuje.

„Strzelczan Album Rodzinny” 
już w bibliotekach

Dwujęzyczna popularno-naukowa publikacja „Strzelczan Album Rodzinny. 
Od kołyski aż po grób” trafiła do szkolnych bibliotek wszystkich placówek 
oświatowych w Powiecie Strzeleckim. ‘‘Taki był zamysł, ale i zobowiązanie 
Powiatu, który do wydania tejże publikacji otrzymał dotację w wysokości 
10 000 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Każda ze szkół - czy 
to podstawowa, specjalna, gimnazjum czy ponadgimnazjalna - otrzymała 
egzemplarze naszej książki. Dzięki temu, że 300 sztuk książki trafiło do 
szkolnych bibliotek szersze grono - głównie młodych odbiorców - będzie 
mogło poznać historię życia mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. To moż
na by rzec ostatni dzwonek na taki zbiór wspomnień, zdjęć i informacji 
dokumentujących szeroko pojęte życie w powiecie. Życie zaczynające się 
od kołyski, czyli obraz demograficzny powiatu - chrzty, śluby, pogrzeby... 
Ale i gwara strzelczan, ich imiona i nazwiska, czy religijność. Jak się ubie
rali, w co i jak bawili, gdzie migrowali... to dziesiątki zdjęć, twarzy, osób. 
“Pokolenie, które 30, 40 czy 50 lat uczestniczyło w życiu zachowanym na 
tych zdjęciach, powoli zanika. Dlatego ważnej jest, aby ten obraz zachować 
dla potomnych, bo jeżeli nikt nie będzie o przeszłość dbał, to ona zniknie, a 
z nią i część nas. Dlatego uczniowie, póki żyjąnasi dziadkowie, wypytujcie 
o przeszłość swoich przodków, bo już niedługo nam pozostanie wyłącznie 
książka w bibliotece, która jako jedyna ocali wspomnienia.

■C4SM,' MCWKK-U

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie " 

Publikacja opracowana przez Powiat Strzelecki
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie małych projektów objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
Herausgegeben mit finanzieller Unterstutzung der Stiftungfur deutsch 

polnische Zusammenarbeit

skorzystać - mówił marszałek.
Program misji gospodarczej obej

mował także spotkania z samorządami 
lokalnymi województwa opolskiego. 
Zwieńczeniem pobytu przedsiębiorców 
z Nadrenii-Palatynatu w województwie 
opolskim była wizyta w Powiecie Strze
leckim. Podczas spotkania ze Starostą 
Powiatu Strzeleckiego, Józefem Swa
czyną zaprezentowany został potencjał

Korczak dziś
6 sierpnia, razem ze współpracow

niczką - Stefanią Wilczyńską oraz dwustu 
wychowankami, odjeżdża z Umchlagplatz 
do Treblinki. To podroż, z której nie było 
powrotu...

We współczesnym świecie, który z 
jednej strony uporczywie podkreśla nieza
leżność, afirmuje samodzielność i pęd ku 
sukcesowi, a z drugiej dyskretnie i jakby 
wstydliwie poszukuje drogowskazów i 
pomocnych dłoni, postać Korczaka może 
stać się odpowiedzią na potrzebę autory
tetu. wzoru.

Uczniowie strzeleckiego liceum i 
gimnazjum, kończąc powoli rok, włączyli 
się do ogólnopolskiego programu „Ele
mentarz Korczaka”. Instytucjąpatronującą 
przedsięwzięciu jest Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, z inspiracji którego ucznio
wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
realizowali już w poprzednich latach pro
jekt edukacji globalnej „Patrz i zmieniaj”, 
a w ubiegłym roku poświęcony Nobliście 
program „Miłosz OdNowa”. 

gospodarczy i turystyczny powiatu. Goście 
zwiedzili także strzelecką firmę Adamietz 
Sp. z o.o.

Misję gospodarczą zorganizowało - ze 
strony opolskiej - Opolskie Centrum Roz
woju Gospodarki oraz Biuro Współpracy 
Gospodarczej Województwa Opolskiego 
w Nadrenii Palatynacie, a ze strony nie
mieckiej - Centrum Europy Środkowej i j 
Wschodniej Nadrenii-Palatynatu.

Pierwszy z nich zaowocował wysto
sowanym przez minister edukacji oraz 
konsula Wielkiej Brytanii zaproszeniem 
grupy na ogólnopolski przegląd projektów 
młodzieżowych do Pałacu Kultury i Nauki, 
drugi publikacją z opisem najlepszych j| 
praktyk promujących twórczość Czesia- I 
wa Miłosza, w której udokumentowano I 
również dokonania uczniów Gimnazjum ■ 
Dwujęzycznego.

Co przyniesie wchodzącym w dorosłe 1 
życie uczniom zajmowanie się Januszem I 
Korczakiem? „Elementarz”, tworzony na 
potrzeby szkolnej minisesji naukowej, to I 
nie tylko kolejne szkolne zadanie domowe, j 
Dziś przy portrecie Starego Doktora rodzi I 
się refleksja o bolesnej historii oraz godno- I 
ści ludzi w nią wplątanych, o marzeniach I 
i pasji, o poświęceniu i radości, nawet tej I 
ukrytej we łzach.

„Nie ma dzieci - są ludzie”- pisał I 
bohater roku 2012. Dobrze, aby w tę myśl I 
uwierzyli nie tylko uczniowie.

Dorota Maćkula

.



Najlepszy
Produkt 

Powiatu 2012

Będzie Oddział 
„Civitas Christiana” w Piotrówce

Chcesz wypromować swój produkt lub usługę i zyskać nowych klientów?
Nie przegap swojej szansy i już dziś zgłoś się do konkursu 

na Najlepszy Produkt Powiatu 2012 !

Do konkursu zapraszamy wszystkie firmy działające na terenie Powiatu 
Strzeleckiego, które zechcą poddać ocenie swój produkt wytwarzany 

lub usługę oferowaną w roku 2012

Zgłoszenia należy przesyłać
do 25 listopada 2012 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op.
z dopiskiem

„Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012” 
lub elektronicznie na adres: e-maił: pp@powiatstrzelecki.pl

lub pp.wm@powiatstrzelecki.pl
lub osobiście złożyć w kancelarii starostwa (II piętro).

Wszystkie zgłoszone produkty i usługi zostaną poddane ocenie 
przez Kapitułę Konkursu w trzech kategoriach:

- przetwórstwo rolno-spożywcze,
- działalność produkcyjna,
- działalność usługowa.

11 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady 
Oddziału Okręgowego Katolickiego Sto
warzyszenia „Civitas Christiana w Opolu, 
powołany został Zespół Formacyjno-Zada- 
niowy Katolickiego Stowarzyszenia „Ci- 
vitas Christiana” w Piotrówce w składzie 
: Paździor Danuta, Szpiech Emilia, Buszka 
Krystyna. Sereda Alina.
Zespół ten swojąpracąi zaangażowaniem 
szybko zyskał poparcie najpierw wśród 
mieszkańców Piotrówki, następnie sąsied
nich miejscowości, bliższych i dalszych, 
a po kilku latach mógł sobie pozwolić, 
na zorganizowanie imprez o zasięgu 
regionalnym i krajowym. Ambicje wciąż 
rosną, przybywa przyjaciół zwolenników, 
a przede wszystkim członków. Aktualnie 
zespól liczy siedemnastu członków i są 
następni chętni by z nami pracować, mamy 
nadzieję, że do 11 grudnia 2012 roku 
zespól będzie liczył ponad dwadzieścia 
osób, a to stworzy szanse na utworzenie 
oddziału.

Oddziały Stowarzyszenia powołu
je Rada Główna, określa też ich teren 
działania, podległość organizacyjną oraz 
strukturę władz. Oddziały zaś są zobowią
zane prowadzić działalność statutową w 
ramach programu przyjętego przez władze 
naczelne Stowarzyszenia.

Wstępnie członkowie Zespołu For- 
macyjno-Zadaniowego w Piotrówce 
zostali zaznajomieni z nowymi prawami i 
obowiązkami związanymi z ewentualnym 
powołanie oddziału w Piotrowce na spo
tkaniu organizacyjno - statutowym, które

odbyło się w dniu 26 października na ple
banii parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Piotrówce, gdzie gościł ich ksiądz 
proboszcz Alojzy Piechota, a przewodni
czyli temu spotkaniu dyrektor Oddziału 
Okręgowego w Opolu - Piotr Sutowicz 
oraz jego zastępca Alina Kostęska.

Członkowie zespołu sągotowi do pod
jęcia nowego wyzwania, pragną bowiem 
brać udział w kształtowaniu różnych ob
szarów życia społecznego, chcą budować 
ład moralny i społeczny, który odpowiada 
ludzkiej godności, który otoczy, szczegól
ną troską rodziny jako podstawowej insty
tucji społecznej, której prawa powinny być

respektowane, szczególnie w kontekście 
kryzysu demograficznego i grożącego 
nam kryzysu ekonomicznego. Jesteśmy 
przekonani, iż nie przestrzegania etycz
nych standardów w życiu politycznym 
i gospodarczym rodzi bardzo poważne 
konsekwencje.

Chcemy i będziemy pracować dla 
dobra całej społeczności oraz dla dobra 
przyszłych pokoleń.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
współpracy.

Bronisława Latocha 
Przewodnicząca Zespołu 

Formacyjno-Zadaniowego

Dyniowe inspiracje 2012
dok. ze str. 1

roku inny. Dodatkową, specjalną nagrodą 
jest oraz uścisk ręki Dyrektora Szkoły i 
pamiątkowe z nim zdjęcie - bezcenne 1 
Dlatego też konkursowi towarzyszą duże 
emocje.

W tym roku, w związku z długim 
weekendem, konkurs na najciekawszą i 
najlepiej wykonaną dynię-lampion został 
rozstrzygnięty nie w dzień Halloween, ale 
wcześniej - 24 października. Laureatów 
i ich prace można zobaczyć na naszej 
szkolnej stronie internetowej.

Komisja w składzie Tomasz Bednarek, 
Dorota Małczak i Dominika Swaczyna- 
-Piechaczek pierwsze miejsce przyznała 
uczennicy klasy 1 c gimnazjum Emilii 
Strzelczyk. Emilia wykazała się niezwykłą 
pomysłowością łącząc tradycję Halloween 
z baśnią o Kopciuszku i jego karocy wy
czarowanej z dyni właśnie. Dynia-karoca 
była naprawdę jak z bajki i dopracowana 
do ostatniego szczegółu. Zdobywcą dru
giego miejsca została Weronika Wójcik - 
uczennica klasy maturalnej. Nagrodę w jej 

imieniu odbierała Dominika Zagórowicz, 
ponieważ Weronika brała w tym czasie 
udział w wymianie z młodzieżą z Soest. 
Trzecie miejsce natomiast, podobnie 
zresztą jak w roku ubiegłym, zdobyła 
Agnieszka Kaliciak (klasa 3 B liceum).

Wszystkich uczniów chętnych do 
zabawy i wzięcia udziału w konkursie 
zapraszamy za rok!

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Emeryci aktywni cały rok
Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzel
cach Opolskich jak zwykle zadbał o swoich 
członków. Wszystkie zorganizowane 
imprezy cieszyły się dużym zaintereso
waniem - w sumie skorzystało z nich 347 
członków, z czego z kół terenowych 182, a 
165 z Kół Miasto i Osiedle. W kwietniu 53 
osoby wyjechały do Operetki Gliwickiej. 
Tyle samo w lipcu na Święto Kwiatów 
do Otmuchowa. 50 osób wyjechało na 
obchody Światowego Dnia Inwalidy 2012 
pod hasłem „Wspieramy osoby niepełno
sprawne w pełnieniu ról społecznych i 
gospodarczych”. W dniach 16-29 czerwca 
2012 zorganizowano grupowy wyjazd 
do Mrzeżyna na turnus rehabilitacyjny, 
w którym uczestniczyło 57 członków, 
w tym 9 osób niepełnosprawnych, które 
otrzymały dofinansowanie do turnusu ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabi
litacji Osób Niepełnosprawnych. Charak
terystyczny mikroklimat bardzo sprzyjał 
seniorom. Wszyscy zakwaterowani zostali 
w Ośrodku Famasta, blisko morza. Teren 
porośnięty starym lasem sosnowym z nie
wielkimi ozdobnymi drzewami iglastymi 
zachęcał do pieszych wędrówek. Panującą 
ciszę i spokój mógł jedynie „zakłócić” 
szum morza i świergot ptaków. W trakcie 
turnusu emeryci korzystali z nowoczesnej 
bazy zabiegowej, fizykoterapii, kinezyte
rapii oraz hydroterapii. Wyspecjalizowany 
personel medyczny czuwał nad prawidło
wym przebiegiem rehabilitacji.
Związkowi udało się uzyskać dofinan
sowanie w kwocie 19.440 zł z Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za pośrednictwem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich. Z dofinansowania 
skorzystało 90 osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczony stopień niepeł
nosprawności - 48 osób z kół terenowych 
oraz 42 osoby z Kół Miasto i Osiedle. Dla 
tych osób zorganizowano dwie wycieczki 
integracyjne - Karpacz 2012 i Pieniny 
2012 - zgodnie z wcześniej składanymi 
wnioskami o dofinansowanie ze środ
ków PFRON. W imprezie turystycznej 
„Karpacz 2012” w dniach 25-26 sierpnia 
wzięły udział 53 osoby, w tym 40 osób 
niepełnosprawnych i 5 opiekunów. Po 
drodze odwiedzili Świdnicę z wyjątkowym 
miejscem - Kościołem Pokoju pw. Trójcy 
Świętej, należącym do świdnickiej parafii 
Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego 
w Polsce. Kolejnym punktem programu 
były Kowary z Parkiem Miniatur. Prezen
towane obiekty to wierne kopie zabytków 
Dolnego Śląska - kościołów, zamków, 
ratuszy, schronisk górskich, zbudowane w 
skali 1:25 i 1:50 z materiałów odpornych 
na warunki atmosferyczne, dzięki czemu są 
wkomponowane w piękne zielone i kolo
rowe kompozycje kwiatowe. Następnymi 
punktami programu były: kościółek Wang 
- średniowieczna budowla z XII/XIII w 
będąca największą atrakcją Karpacza oraz 
Szklarska Poręba z Wodospadem Szklarki 
(drugi co do wielkości w Karkonoszach).

W dniach 21-23 września odbyła się 
kolejna impreza turystyczna - wycieczka 
„Pieniny 2012”, dofinansowana ze środ
ków PFRON. Wzięły w niej udział 53 
osoby, w tym 42 niepełnosprawne oraz 
opiekunowie. W Dębie Podhalańskim 
podziwiali drewniany kościół św. Michała

Archanioła z XV w. - obiekt wpisany 
na listę UNESCO. Kolejnym punktem 
programu była przystań flisacka w Sro
mowcach, skąd wszyscy wyruszyli we 
wspaniałą2,5-godzinnąpodróż Dunajcem 
do Szczawnicy, gdzie w Parku Zdrojowym 
mogli spróbować miejscową wodę mine
ralną. Następnie odwiedzili Czorsztyn, 
Nidzicę z zaporą wodną skąd rozpościerał 
się przepiękny widok na wspaniały zamek. 
Godzinna wycieczka statkiem po Jeziorze 
Czorsztyńskim i wyjazd kolejką krzeseł
kową na Palenicę to kolejne atrakcje dla 
uczestników.

W dniach 1-10 października Zarząd 
PZERiI zorganizował kolejny wyjazd nad 

morze, do Mielna. 31 emerytów aktywnie 
uczestniczyło w kursie komputerowym dla 
początkujących, brało także udział w wy
cieczkach tury stycznych, m.in. do ogrodów 
tematycznych Hartulus w Dobrzycy. Jesień 
w ogrodzie to najpiękniej sza mozaika barw, 
zapachów i aromatów, a także romantyczny 
czas babiego lata, przepięknych widoków i 
niezapomniane wrażenia.

Takie wjazdy są niezwykle cenne dla 
emerytów, rencistów i inwalidów. Dzięki 
dofinansowaniu PFRON za pośrednictwem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny 
w Strzelcach Opolskich, któremu skła
damy serdeczne podziękowania, mamy 
możliwość wyjścia z domu, zapomnienia 

o swoich schorzeniach, problemach dnia 
codziennego, nawiązania nowych kontak
tów, integracji oraz wymiany doświad
czeń. Uczestnictwo w tych wyjazdach 
ma bardzo pozytywny wpływ na osoby 
niepełnosprawne, które naładowały się 
pozytywną energią i oczekują na kolejne 
wyjazdy już w roku następnych.

Przepiękne widoki i niezapomniane 
wrażenia pozostaną w pamięci na długie 
zimowe wieczory. Zima to czas odpo
czynku i wyciszenia oraz wspomnień o 
aktywnie spędzonym roku.
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materiałach rozkłady dwutlenku siarki czy 
dwutlenku azotu wskazują na to, gdzie te 
zagęszczenia są największe. Przy rozkła
dzie tlenków azotu wyraźnie widać, że ruch 
samochodowy, mimo autostrady, wyraźnie 
oddziałuje w Strzelcach Op. Zawsze naj
gorszą truciznąjest ta, której nie widać. To. 
co czujemy i widzimy, jest uciążliwe, ale 
opadnie bardzo blisko. Niebezpieczniejsze 
są kominy znacznie bardziej oddalone, 
bo naszym płucom grozi naprawdę mi
gracja cząstek. Pomiary są wykonywane 
wg podziału administracyjnego kraju, 
ale odczytywane jako całość. Poza tym 
wraz z Czechami prowadzimy program 
wymiany informacji. Uwaga i troska jest 
słuszna, natomiast uważam, że posiadane 
dane możemy implementować i tło dawane 
inwestorom obejmuje cale województwo. 
Jestem w stanie zadeklarować również to. 
że poziomy standardowe, które możemy 
wyliczyć na podstawie tych pomiarów dla 
miejscowości, czy jeśli będziecie państwo 
zainteresowani za pośrednictwem Zarządu, 
czy pana Przewodniczącego, czy wykaz 
miejscowości, postaramy się te stężenia 
dla państwa przygotować i przekazać.

Radna Aniela Melson: — Jesteśmy na 
etapie usuwania azbestu w całym kraju. 
Do końca grudnia 2032 r. ma zostać usu
nięty, gminy mają opracowane programy. 
Widzę, że ilość azbestu usuniętego w 2011 
r. wzrosła w stosunku do 2010, ale efekty 
powinny być większe.

K. Gaworski: - To nie jest w od
niesieniu do całości zebranego azbestu, 
tylko zebrany azbest w roku 2010 i 2011. 
Przyjęto standard - Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska udziela pomocy, 
ale w całej Europie jest przyjęte, że przy 
okazji remontów nie stosuje się azbestu, a 
przy każdych zmianach modernizacyjnych 
jest on usuwany. Azbest pyli, więc jeśli 
nie jest ruszany, a jeszcze pomalowany, to 
tak naprawdę bezpośrednio nie szkodzi. 
Natomiast utylizacja polega na zalaniu be
tonem, aby zneutralizować jego działanie. 
Azbest jest naturalną skałą występującą 
w środowisku i którą w okresie „radosnej 
twórczości” zastosowano w budownictwie 
i teraz mamy tego konsekwencje.

Radny J. Żyłka: - Prosimy o dane 
dotyczące niskiej emisji powietrza w 
małych miejscowości naszego powiatu. 
K. Gaworski - Przygotujemy dane, który
mi dysponujemy, czyli pomiary SO2,NO2, 
bo niska emisja jest szerokim pojęciem.

Kolejnym tematem sesji był stan rol
nictwa w powiecie strzeleckim w oparciu 
o informację Ośrodka Doradztwa Rolni
czego oraz Izby Rolniczej.

Henryk Zamojski, Dyrektor Ośrod
ka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: 
- Powiat strzeleckim pod względem 
warunków glebowo-klimatycznych jest 
w czołówce powiatów mających znaczą
ce osiągnięcia na tle innych powiatów 
województwa opolskiego. Jesteście na 
równi z powiatem oleskim. Osiągnięcia 
gospodarstw sągodne podkreślenia, bo nie 
sztuka osiągać dobre wyniki w powiecie 
prudnickim, głubczyckim czy nyski, gdzie 
są lepsze gleby. W powiecie strzeleckim 
jest bardzo wysoka kultura rolna, estetyka 
i wygląd zagród. Jesteście wizytówką 
województwa.

Chciałbym wyrazić słowa uznania 
dla starostwa, które stworzyło nam bardzo 
dobre warunki do pracy w budynku Powia
towego Urzędu Pracy. Myślę, że wspólnie 
mamy satysfakcję z tego, że możemy coś 
robić dla rolników i mieszkańców wsi. 
Chciałbym podkreślić rolę rolników w 
różnego rodzaju konkursach. Gospodar
stwa panów: Hurka, Noconia, Anderwalda, 
Murlowskiego, Kubika są na poziomie 
europejskim. Duża w tym wasza zasługa, 
ale my też w maksymalnym stopniu stara
my się pomagać rolnikom, szczególnie w 
pozyskiwaniu środków europejskich, m.in. 
przy wypełnieniu dokumentów. Staramy 
się informować gospodarstwa, doradzać 
im, szkolić. Kolejne rozdanie środków 
unijnych w 2014 r. przyniesie kolejne zada
nia dla rolników, którzy muszą prowadzić 
działalność zgodnie z ochroną środowiska. 
W naszym kręgu zainteresowania jest nie 
tylko rolnictwo, ale i dziedzictwo kulinar
ne, korzenie kulturowe. Nasz budżet w 
70% składa się z dotacji celowej otrzyma

nej od wojewody, 30% to przychody z od
płatnego wypełniania wniosków (czyli 40 
tys. zł). Wszędzie staramy się promować 
i pokazywać rangę ludzi pracujących na 
wsi, bo jest to wdzięczna praca. W biurze 
powiatowym ARiMR w Strzelcach Op.' 
jest zarejestrowanych 2.012 gospodarstw, 
które obsługuje 5 naszych pracowników, 
na pewno do wszystkich nie dotrzemy, ale 
staramy się to czynić poprzez szkolenia, 
stronę internetową miesięcznik Kurier.

Herbert Czaja, Prezes Izby Rol
niczej w Opolu: - Jesteście pierwszym 
powiatem, który tak mocno zainteresował 
się rolnictwem. ODR i Izba Rolnicza 
współpracują ze sobą na co dzień, dzięki 
temu staramy się jak najlepiej pomóc rol
nikom. Mieliśmy obiekcje, że dopóki ODR 
będzie podległy wojewodzie, będzie miał 
związane ręce. My jesteśmy samorządem 
rolniczym, pieniądze na nasze utrzymanie 
pochodzą ze składek rolników, a nasza 
moc sprawcza jest niewielka. Nie możemy 
podejmować żadnych decyzji, a jedynie 
opiniować. To trochę za mało. Jesteśmy 
wpisani w 9 ustawach w kwestii opinio
wania. Powiat strzelecki zorganizował naj
więcej spotkań związanych z łowiectwem, 
szkodami łowieckimi. Przybliżę teraz 
zakres tematyczny spraw podejmowanych 
przez Izbę Rolniczą:
* występowanie do Ministra Środowiska 

w związku z wejściem w życie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach - rzecz tyczy się gmin po
siadających spółki komunalne, które 
będą zmuszane ogłaszać przetarg i 
jeśli ichjednostka nie wygra, będąmu- 
sieli jązamknąć. Wnioskowaliśmy do 
Ministra o zmianę tej ustawy, by bez 
przetargu gminy mogły wykonywać 
swoje zadania poprzez własne spółki;

* zapobieżenie pobieraniu większych 
opłat i prowizji przez banki komercyj
ne w przypadku kredytów udzielanych 
rolnikom;

* wystąpienie o zmianę ustawy o po
mocy de minimis - postulujemy do 
ministra o zmianę pułapu pomocy w 
zależności od wielkości gospodarstwą 
co zwiększy możliwości wykorzysta
nia tej kwoty;

* do tej pory rolnicy otrzymywali 
decyzje z ARiMR o wysokości udzie
lonej dopłaty, teraz takie decyzje nie 
przychodzą - postulowaliśmy o za
chowanie formy pisemnej informacji

• dla rolników i wysokości dopłaty.
* postulujemy poprzez Ministra Rolnic

twa do Unii Europejskiej o wsparcie 
grup producenckich w sektorze owo
ców i warzyw;

* zwrot stawki podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
- rolnicy dotąd otrzymywali zwrot w 
kwocie 85 gr do litra (na każdy hektar 
było nie więcej niż 86 litrów), teraz 
Minister sugeruje podniesienie o 2 
gr tej stawki - z uwagi na tak niską 
podwyżkę, zaopiniowaliśmy to nega
tywnie. Chcemy, aby tak jak w całej 
Unii, wypłacano cały zwrot podatku 
akcyzowego - 1,26 zł i zwiększenie 
ilości litrów na hektar;

* pisma do Ministra o nie dyskrymino
wanie przez Unie w zakresie wysoko
ści dopłat bezpośrednich - postuluje
my o dojście do średniej europejskiej, 
czyli 265 euro do hektara. Teraz mamy 
niespełna 200 euro oraz stosowana jest 
modulacja przy dopłacie powyżej 5 
tys. euro, co jest niekorzystne;

* protestujemy w sprawie spotów rekla
mowych, które w naszym odczuciu 
podjudzają miasto przeciw wsi, bo 
mówi się w domyśle, że wszyscy 
rolnicy tyle skorzystali z Unii;

* działania z Agencją Nasienną Sp. z 
o.o., bowiem ustawa została napisana 
pod właściciela nasion. Zgodnie z 
ustawą wkrótce nic już nie będzie 
nasze, właścicielami wszystkiego co 
rośnie stanie się wybrana grupa osób. 
Rolnik będzie musiał udostępnić pry
watnej spółce wejście na pole, poddać 
się kontroli na drodze i zapewnić 
wstęp do budynków gospodarczych. 
Wyłącznymi prawami autorskimi 
objęte sąm.in. zboża, rośliny ozdobne, 
sadownicze, rozmnożeniowe kwiaty 
cięte, materiał siewny drzew, krzewów

Sesja Rady Powiatu
i bylin oraz odmiany pochodne i od
kryte. Jako jedyna Izba wystąpiliśmy 
do GIODO i mamy odpowiedź, że 
Agencja Nasienna żąda zbyt szcze
gółowych danych osobowych. Są 
też w tej sprawie rozprawy sądowe 
wytaczane przez rolników przeciwko 
Agencji Nasiennej. Wielokrotnie 
zabierałem głos w tej sprawie, uwa
żam, że należy zapłacić, ale rolnik nie 
może się stać niewolnikiem prywatnej 
firmy i przekazywać jej szczegóły nt. 
gospodarstwa. W trakcie jest przy
gotowanie wystąpienia to Trybunału 
Konstytucyjnego o uznanie tej ustawy 
za niezgodną z konstytucją;

* szkody łowieckie - wzrasta ich ilość. 
W tym roku po raz pierwszy zostałem 
zaproszony do Nadleśnictwa w Opolu. 
Na spotkaniu był obecny Dyrektor 
Regionalny Lasów Państwowych 
w Katowicach, wszyscy nadleśni
czy, przedstawiciele kół łowieckich. 
Obecnie Lasy Państwowe odnotowują 
sporą liczbę szkód łowieckich. W skali 
dyrekcji katowickiej jest to 17 min zł, 
na Opolszczyznę przypada 7 min zł 
strat, skutkuje obowiązkiem redukcji 
zwierzyny łownej (jeleni i dzików). 
Np. w Kędzierzynie-Koźlu kazano 
zredukować liczbę jeleni z 800 do 
211 sztuk, co zdaniem nadleśniczego 
nie jest możliwe do realizacji nawet w 
ciągu 5 lat. Wnioskowaliśmy także o 
ujednolicenie terminów odłowu gęsi. 
Radny Jan Zubek: - Cieszę się, że 

mamy takich ludzi do współpracy. Przez 
lata rolnik byl traktowany gorzej. To się 
zdecydowanie poprawiło po spotkaniu, o 
którym pan opowiedział. Zgadzam się, że 
szkody łowieckie są skomplikowaną spra
wą. Istnieje jeszcze zjawisko zmienności 
migracji zwierząt, co wpływa na czasową 
zmianę ich liczby na danym terenie. Jednak 
w naszej gospodarce łowieckiej odstrzały 
to ostateczność. Co do zwiększenia od
strzału — jest to zdecydowana pomoc dla 
rolników i Lasów Państwowych, niemniej 
niejednokrotnie jest to dla nas nie do zre
alizowania, w związku z czym ponosimy 
koszty. Cały problem polega na ścisłej 
współpracy z rolnikami. Na 71 protokołów 
szkód łowieckich, tylko 1 mamy sprawę 
sporną z rolnikiem.

Radny N. Lysek: - Najbogatszą 
dziedziną naszej gospodarki jest prze
mysł leśny. Mamy najpiękniejsze lasy i 
gospodarkę łowiecką w Europie. Do nas 
przyjeżdżają obcokrajowcy, dzięki pie
niądzom których możemy opłacać szkody. 
Moje koło płaci prawie 150 tys. zł szkód 
w rolnictwie. Co do rolnictwa-jest ono w 
naszym województwie na bardzo wysokim 
poziomie, obok przemysłu materiałów 
budowlanych. Dla dopełnienia brakuje mi 
jeszcze przetwórstwa rolno-spożywczego 
na naszym terenie.

H. Czaja: - Wy - myśliwi - mówi
cie, że płacicie rolnikom, ale żadnemu 
rolnikowi 100% szkód nie zapłaciliście. 
My jako Izba jesteśmy zrzeszeniem rol
ników i wcale nie musimy być wrogami. 
Ważna jest daleko idąca współpraca w 
zakresie ochrony, zabezpieczeń. Dodam, 
że opiniujemy działanie kół łowieckich, 
co przełożyło się na poprawę współpracy.

Radny Jan Bogusz: - Korzystając 
z obecności gości chciałbym poruszyć 
dwie kwestie. Pierwsza z nich to pszcze
larstwo - przerażają informacje o padaniu 
pszczół. Jednąz przyczyn jest prowadzenie 
gospodarki rolniczej (nie doprowadzenie 
do kwitnięcia łąk, nie pozostawienie natu
ralnych areałów, wykonywanie oprysków 
w niewłaściwych okresach). Co w tym za
kresie się robi? Z ogromnym zainteresowa
niem wyczytałem, że jednym z laureatów 
konkursu na gospodarstwo ekologiczne 
jest właściciel z Szymiszowa. Dobrze, że 
tej informacji nie mają okoliczni rolnicy, 
bo podejrzewam, że wywołałaby ona 
oburzenie.

H. Czaja: - Konkursy organizuje 
ODR, my uczestniczymy tylko w części 
finalnej. Co do pszczół - nie do końca 
można obwiniać rolników. Pszczoły mogą 
ginąć z 2 przyczyn: uprawa GMO (u nas 
teoretycznie nie można siać, ale materiał 
jest kupowany w Czechach i tutaj siany) 
i środki ochrony roślin, których pewien 
składnik w ilości mikro jest powodem

trucia szkół. Mimo przygotowania opry
sku zgodnie z instrukcją, może być to 
szkodliwe dla pszczół. Niektóre czynniki 
mogą działać nawet 3 lata. Jeśli pszczelarze 
głośniej będą mówić, to być może lobbing 
producentów środków chemicznych w 
Polsce będzie wyhamowany. Gdyby dany 
środek został wycofany, to rolnik by go nie 
zastosował.

H. Zamojski: - Największy problem 
w pszczelarstwie był w USA. W naszym 
województwie pszczoły też padają do cze
go po części przyczyniła się zeszłoroczna 
zima. Część pszczelarzy odbudowało swo
je rodziny pszczele. Patrząc na produkcję 
miodu - nie jest najgorzej. Smuci to, że 
średnia wieku pszczelarzy to 60 lat, że nie 
ma chętnych młodych do kontynuowania 
tradycji. Raz w roku mamy konferencję, 
zapraszamy pracowników naukowych, 
przedstawiciela SGGW z Warszawy, z 
Instytutu Weterynarii w Puławach, bo 
oni mają najnowsze informacje co do 
zdrowotności pszczół. Nie pozostajemy 
obojętni na sytuację pszczelarzy. Co do 
gospodarstwa ekologicznego - jest to duże 
gospodarstwo o powierzchni pow. 50 ha z 
dzierżawami. Nie stosuje się tam chemii 
w uprawie. Mogą być stosowane uprawki 
mechaniczne, zdarza się, że gospodar
stwo może być zachwaszczone. Takich 
gospodarstw w województwie jest tylko 
70. Na pewno nie wyżywimy państwa z 
gospodarstw ekologicznych, trzeba dbać 
o tych rolników, którzy zainwestowali w 
swój warsztat, modernizują. Przyjmujemy, 
że sąkrytyczne uwagi wobec gospodarstwa 
w Szymiszowie, będziemy rozmawiać z 
jego właścicielem, by innymi metodami 
podniósł poziom swojego gospodarowania.

H. Czaja: - Słyszałem, że pszczoły 
giną po dokarmianiu cukrem. Najlepiej 
kupić go u producenta, bowiem buraki też 
mogą być przeniknięte środkami chemicz
nymi.

Radna A. Melson — Myślę, że rolnik 
wołałby nie dostać rekompensaty za szko
dy łowieckie, ale mieć zachowaną uprawę. 
Poza tym uzyskanie odszkodowania też 
wiąże się z koniecznością wypełnienia 
wielu dokumentów. Ale czy dla rolnika 
nie jest problemem wymóg wobec ARiMR 
w kwestii wyposażenia technicznego, 
wyglądu gospodarstwa? Owszem, rolnicy 
otrzymują dotacje obszarowe z ARiMR, 
ale są one zmniejszane z roku na rok, a 
areał pozostaje taki sam. Jesteśmy trochę 
gorzej traktowani niż rolnicy z innych 
krajów Unii.

H. Czaja: - Obowiązek dostosowaw
czy obowiązuje w krajach Unii już od 
dawna, a u nas nastąpiło przesunięcie i od 
przyszłego roku będzie obowiązywało już 
100% rygorystycznych wymogów Wza
jemnej Zgodności. Odwiedzając gospo
darstwa w Europie widzimy, że Włosi czy 
Francuzi nie spełniajątego, co my już teraz 
musimy wdrożyć. Nasza nadgorliwość 
urzędnicza czasem przekracza wszelkie 
pojęcia. Swego czasu lekarze weterynarii, 
czując się wyrocznią męczyli kontrolami 
małe przetwórnie. Podczas jednego z wy
jazdów pokazaliśmy im włoskie ubojnie: 
małe przydomowe, średnie i duże. Tam nie

ma takich wymogów jak u nas, amięsat 
bada się w ogóle na włośnia, bo do lł 
r. nie stwierdzono jego przypadków, 
nas nawet myśliwi musza badać mięso i 
włośnia. Tam dyrektywy obowiązujątak 
same jak u nas, natomiast nikt tam tegon 
respektuje, albo w bardzo ograniczony: 
stopniu.

Radny Franciszek Łupak: - Chcia 
bym przekazać swoje spostrzeżeniań 
rolnictwa w powiecie strzeleckim.] 
tys. ha jest wykorzystywanych rolnica 
Gospodarstw rolnych jest 3,3 tys. Nas 
powiat dzieli się na część północnąigmir: 
Kolonowskie, Jemielnica, Zawadzkie 
pośrednią (gminy: Izbicko, Strzelce 0p 
i południową (gminy: Ujazd, Leśnica' 
która charakteryzuje się glebami najlepsa 
jakości. Na północnym terenie, gdzie je 
słabe rolnictwo jest przetwórstwo rolno 
-spożywcze, natomiast na południu ni 
ma żadnego przetwórstwa. W gminacl 
Izbicko i Strzelce Op. przetwarza sii 
mleko i żywiec wieprzowy i wolowy. I 
powiecie strzeleckim jest jeden młyn, któr 
produkuje mąkę (żyto). Buraki cukrowi 
są uprawiane w Gminach Strzelce Op.i 
Leśnica. Zaobserwowałem ponadto ji 
nowoczesnym sprzętem dysponują rokity 
ciągniki i maszyny. Sposób uprawy ja 
również na bardzo wysokim poziomie 
Wielu rolników z naszego terenu otrzyms 
wyróżnienia w różnorakich konkursad 
Myślę, że ten materiał warto pokazywać 
naszym dwutygodniku. Poza tym wieś9 
organizuje, pokazane są zdjęcia gospody 
z Dolnej produkujących wyroby cukiem 
cze. Optymistyczne jest zdjęcie z doży# 
wojewódzkich z tego roku, na którym ji 
korona z Olszowej. Para niosąca kora 
to narzeczeni z wykształceniem wyższy 
To jest optymistyczne, że osoby z taki 
wykształceniem podejmują się pracy i 
gospodarstwie. Myślę, że za ten materii 
należy gorąco podziękować kierowniku 
terenowemu ODR w Strzelcach Op. |

Horst Morawiec, przewodniczę) 
Powiatowej Izby Rolniczej w Strat 
cach Opolskich: -Jestem rolnikiem! 
zarazem sołtysem wsi Dolna, Prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Wsi Dota 
działam w Izbie Rolniczej, w Związki 
Rolników Śląskich. W kontekście: Uri 
da, Unia żąda - wiadomo, że zawsze je 
coś za coś. Mam sygnały niepokojące# 
sołtysów i rolników. Nastąpiła komasa 
gospodarstw, obszarowa i ilościowa zw 
rząt i ci, którzy kiedyś żyli w środowisk 
rolniczym, teraz psioczą na duże gospo 
darstwo, że jest brzydki zapach, coś ii 
przeszkadza. Osoby, które przeprowadź 
się na wieś (bo wiele domów było na sprze
daż) skarżą się policji na rolników, która 
potem zatrzymuje i kontroluje ciągniki 
Jest wymóg zwiększania produkcji, co 
wiąże się z określonymi działaniami ę. 
w zakresie zwiększania pomieszczeń dla 
trzody chlewnej. Będziemy organizować! 
spotkania z wójtami i burmistrzami, aby 
na spotkaniach wiejskich przekazać, ś 
rolnicy nie chcą nikomu szkodzić, ale 
musząprowadzić działania mające na celi 
usprawnienie gospodarstwa.

IT

W trakcie sesji Rada przyjęła następujące uchwały:
1. zmieniającą Uchwałę Nr XX/198/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 mara 

2012 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, 
na które przeznacza się w 2012 roku środki PFRON i wysokości środków na ich 
finansowanie

2. zmieniającą uchwałę Nr XXIIl/224/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 
czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego 
na rok 2012 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 
organem założycielskim jest Powiat Strzelecki - Szpitala Powiatowego im. Prałata 
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

3. zmieniającąUchwałę Nr XVI/175/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2012

4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzeleckiego
5. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok2012



Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 

’ tel. 77 4612329, 77 4613480
|l e-mail: dps.s

z filią w Szymiszowie 
tel 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
i

| Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
Ł. 774636337, 774636422, 
kx 774636744

|wnail: dpskadlub2@go2.pl

Jak będzie się rozwijał 
region opolski?

dok. ze str. 1

Do dziś pamiętam 
ten dzień...
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Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

|uL Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op. 

■774612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
Maistura@ckziu-strzelce.nl

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

i.

)

j

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

I

f;
1

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

, Zespól Szkól Specjalnych przy DPS
, * Zawadzkiem
.' tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049 

: e-mail: zss zawadzkie@noczta.onet.pl
;j

1 Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich

I tel. 77 4612882

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadhib@wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@ooczta.onet.pl

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

I Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich 
teł. 77 4621200, 77 4621903

i Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 774400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

dolskie 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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Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
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tel. 77/4428008, fax 77/4428009

O tym mówiono podczas ostatniego 
spotkania w cyklu konsultacji projektu 
Strategii Rozwoju Województwa Opol
skiego na ten właśnie okres. 13 listopada 
spotkanie konsultacyjne z udziałem przed
stawicieli trzech powiatów: strzeleckiego, 
oleskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego 
odbyło się w auli strzeleckiego ZSO.

Ocena sytuacji społeczno-gospodar 
czej oraz dramatycznych wręcz prognoz 
demograficznych spowodowała, że za
bierający głos w dyskusji wskazywali 
na potrzebę utworzenia w naszym woje
wództwie strefy ekonomicznej. Burmistrz 
Tadeusz Goc zwracał uwagę, że strefy 
katowicka i wałbrzyska (których podstrefy 
zostały utworzone w naszym powiecie) 
mogą zacząć „podsyłać” tu inwestorów 
dopiero wówczas, gdy ich tereny zostaną 
całkowicie zapełnione.
Marszałek województwa, Józef Sebesta, 
podkreślał, że to same gminy muszą za
dbać o uaktualnienie plany zagospodaro
wania przestrzennego, uzbrojenie terenów 
oraz zapewnienie dobrego dojazdu do 
terenów inwestycyjnych.
Wtedy hasło „Opolskie przyjazne miesz
kańcom i przedsiębiorcom” nie będzie 
jedynie sloganem.

Mówiono również o tym, że w 
projekcie strategii województwa zostały 
wskazane - obok utworzonej niedawno 
aglomeracji opolskiej (do której przystą
piła m.in. gmina Izbicko) cztery wiodące

ośrodki wzrostu: Brzeg, Kluczbork, Nysa 
i Kędzierzyn-Koźle. Ich współpraca z 
ościennymi powiatami i miastami ma przy
czynić się do zrównoważonego rozwoju 
województwa i do odbudowy obszarów 
dotkniętych kryzysem demograficznym.

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś pod
kreślała potrzebę rozwiązań związanych z 
transportem publicznym oraz gospodarką 
odpadami, w której celem powinien być 
poziom recyklingu wskazany przez UE w 
roku 2020.

Prof. Krystian Heffner z kolei pod
kreślał, że strategia na okres 2014-2020 
pokazać region, który potrafi współdziałać 
i wykorzystać fundusze na realizację kon
kretnych celów. Jeśli tego nie pokażemy, 
to pieniądze przepłyną do innych - mówił. 
- Jak my ich nie wchłoniemy, to zrobią to 
sąsiedzi. A Komisja Europejska przeznacza 
5 proc, na rozwój wielkich miast. Jedyną 
aglomeracją która spełnia te kryteria jest 
aglomeracja opolska. Nie ma ona wypijać 
środków z regionu. Poprzez umowę z 
sąsiednimi gminami napompowaliśmy 
ośrodek opolski do 300 tysięcy mieszkań
ców, ale dalej pompować nie trzeba. Stąd 
te cztery ośrodki wsparcia, które mają być 
ośrodkami partnerskimi. Strategia została 
zbudowana tak, by pozyskać jak najwięcej 
funduszy na realizację celów. Kędzierzyn- 
-Kożle ma tu wielką rolę do spełnienia.

18 grudnia na sesji sejmiku strategia 
ma zostać uchwalona.

Owszem, czasem zdarza się, że płaczą. 
Najczęściej z bezsilności. Już nie reagują 
na niezrozumienie specyfiki ich pracy. A 
przecież często ludzie mówią: „krzywdę 
robicie dzieciom, zabierając je z domu”. 
- My dzieci nie „zabieramy”. My dajemy 
im szansę na lepsze życie poza domem 

t rodzinnym - wyjaśniają. - Gdzieś, gdzie 
przede wszystkim będą bezpieczne. W 
miejscu, które może sprawić, że staną na 
prostej drodze.

Byłam odpowiedzialna za dowóz dzie
ci do placówki opiekuńczej - mówi pani 
Joanna. -1 musiałam do rodzinnego domu 
dziecka zawieźć dwójkę małych dzieci: 
półtoraroczne i pięcioletnie. Widać było 
na ich twarzach, jakątraumę przeżywały. 
Wiedziałam, że w tamtej sytuacji to naj
lepsze rozwiązanie. Ale już po przekazaniu 
dzieci rozpłakałam się. Jechałam z nimi 
daleko, przez cztery godziny. Przytulałam 
je, mówiłam do nich. Do dziś pamiętam ich 
zapach i na pewno długo go nie zapomnę...

Obie panie zauważają pewną prawi
dłowość: mimo całego złą z jakim dzieci 
zetknęły się w rodzinnym domu, i tak w 
późniejszych latach szukają kontaktu z 
biologicznymi rodzicami. Szukają swoich 
korzeni. Może dlatego, że każdy chciałby 
mieć poczucie przynależności i uznania?

Są chwile smutnych refleksji, ale też 
momenty budujące, potwierdzające sens 
naszej pracy - wspomina pani Irena. - 
Efekty najczęściej widać po latach. Gdy 
widzimy, że sytuacja dzieci się polepsza, 
że z zalęknionych istot przeistaczają się 
w radosne dzieciaki, jakich wiele wokół. 
Gdy dorastają i przez lata informują nas o 
swoim losie - ukończonej szkole, o ślubie, 
narodzinach dziecka. Gdy podchodzą do 
nas na ulicy i cieszą się z takiego spotkania. 
Gdy przynoszą pierniki upieczone przez 
siebie. Gdy składają życzenia świąteczne. 
Gdy wysyłają kartki z wakacji.
Jasne, nie zawsze jest różowo. Zdarza 
się, że młodzi ludzie jednak wchodzą w 
konflikt z prawem. Że ich życie wcale nie 
układa się pomyślnie. Że czasem wracają i 
wygrażają... Ale takie sytuacje są znacznie 
rzadsze. Na szczęście.
Czy zdarza się im przenosić problemy 
zawodowe do domu? To raczej nie do unik
nięcia, choć starają się wyraźnie rozdzielać 
życie zawodowe od prywatnego. Czasem 
jednak nie da się tego zrobić, choć bardzo 
by się chciało. A przecież nie można żyć 
cały czas nakręconym silnymi emocjami, 
choć przecież empatia w ich pracy jest 
niezbędna.

Marta Górka

PKS W STRZELCACH OPOLSKICH S.A
ul. 1 Maja 59 

47-100 STRZELCE OPOLSKIE

SERWIS OGUMIENIA

wymiana opon i kół, 
naprawa ogumienia, 
wyważanie kół, 
pompowanie kół azotem,
przechowywanie opon po sezonowej wymianie, 
sprzedaż opon wszystkich marek w atrakcyjnych cenach

Odbierz książkę za zdjęcia
Tych z Państwa, którzy zechcieli nam udostępnić przynajmniej część swoich zbio
rów rodzinnych, honorujemy egzemplarzem książki „Album Strzelczan Rodzinny”. 
Część została już odebrana, a poniżej lista tych, których prosimy o zgłoszenie się 
do pok. 310 (III p.) w siedzibie starostwa, przy ul. Jordanowskiej 2.

Roman Dethloff, Szymiszów Osiedle
Adam Glik, Otmice
Sabina Gola, Osiek
Sandra Horoszczak, Strzelce Opolskie
Ewelina Jelito, Jemielnica
Viktoria Kosmider, Izbicko
Dawid Kotyrba, Błotnica Strzelecka
Luiza Krupa, Sieroniowice
Artur Kućzera, Błotnica Strzelecka 
Małgorzata Kuźniak, Strzelce Opolskie 
Henryk Laskawiec, Holandia
Jacek Ludwig, Zawadzkie
Gerard Mańczyk, Kolonowskie

Paulina Materia, Strzelce Opolskie 
Przemysław Nadolski, Bytom
Monika Niewiak, Krośnica
Anna Olbrich, Strzelce Opolskie 
Barbara Płachetka, Rożniątów 
Johanna Pogodzik, Strzelce Opolskie 
Christine Popanda, Płużnica Wielka 
Paulina Rekus, Strzelce Opolskie 
Aleksander Słotwiński, Strzelce Opolskie 
Józef Sznura, Strzelce Opolskie
Aniela Tkocz, Zawadzkie
Herbert Wacławczyk, Staniszcze Wielkie 
Agnieszka Wiatowska, Jemielnica

OGŁOSZENIE
Zarząd Koła PZW Strzelce Opolskie informuje że:

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

z działalności koła za lata 2009 - 2012 odbędzie się:
9 grudnia 2012r. w kawiarni Rybaczówka o godzinie 9.00 

W przypadku małej frekwencji drugi termin zebrania ustalono: 
na godzinę: 9.30 tego samego dnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków do licznego przybycie
i aktywnego udziału w tak ważnym zgromadzeniu.

ZARZĄD KOŁA PZW Strzelce Op — Miasto

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
Zespól Kontroli
Tel. wew.: 705.

oferuje pełen zakres usług t.j:
*
*
*
*
*
*

oraz dodatkowo
* nadzór nad systemem ogumienia w firmie,
* możliwość różnych form płatności.

Posiadamy skład opon do pojazdów ciężarowych firmy DOUBLE STAR są to 
opony sprawdzone przez wiele firm transportowych nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie.

Przykładowe ceny opon wraz z montażem

385/65 R 22,5-od 1.120 zł 
295/80 R 22,5 - od 1.O0O zł 
315/80 R 22,5-od 1.050 zł

*

*
*

Serwis czynny
poniedziałek - piątek godz. 7.00-17.00, sobota 7.00- 14.00 

Tel. 77 4622554 ,723186612
ceny netto zależne od formy płatności i typu bieżnika

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH

WABCO
ABS,EBS,ECAS w samochodach ciężarowych, naczepach, 

przyczepach i autobusach

Posiadamy specjalistyczne urządzenia diagnostyczne firmy WABCO 
oraz personel przeszkolony w centrum szkoleniowym

Dodatkowo wykonujemy diagnostykę układów elektronicznych pojazdów t.j. EDC, 
komputer pokładowy, kasowanie błędów i.t.p.

Serwis czynny pon -pt od 7.00 - 15.00 sob 7.00 - 14.00
tel. 77 4622542, 723 186 608, 723 186 610

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

Zapraszamy

mailto:dpskadlub2@go2.pl
mailto:dpszawadzkie@poczta.fm
mailto:ckziu@ckziu-strzelce.pl
mailto:Maistura@ckziu-strzelce.nl
mailto:pppstrzelce@poczta.onet.pl
mailto:zss_zawadzkie@noczta.onet.pl
mailto:zsskadhib@wp.pl
mailto:soswlesnica@ooczta.onet.pl
mailto:szpital@szpital.strzelce-op.pl
mailto:opst@praca.gov.pl


Ad multos annos!
Niech żyją nam wszyscy Jubilaci! A mamy ich tym razem 

aż sześcioro. Pięcioro skończyło właśnie 90 lat, a Pani Gertruda 
Krawczyk z Izbicka aż o 5 więcej. Przyznają Państwo sami: jest 
czego zazdrościć!

Wszystkim serdecznie gratulujemy i przyłączamy się do 
tych, którzy z okazji urodzin przychodzili z powinszowaniami 
do Jubilatów, dołączając swoje najlepsze życzenia.

W dniu tak wyjątkowym dla każdego z Jubilatów nie mogło 

zabraknąć prezentów, kwiatów i listów gratulacyjnych od władz 
gminy i powiatu, a przede wszystkim ciepłych życzeń: wielu jesz 
cze spokojnych i długich lat w jak najlepszym dobrym zdrowiu 
dni pełnych słońca i szczęścia, w gronie najbliższych osób!

Pani Gertruda Krawczyk z Izbicka to „seniorka” w gronie jubilatów. Na
95 urodziny gości zaprosiła 26 października

Pani Maria Żyłka z Żędowic jubileusz 90-lecia świętowała 29pa-d-ja- 
nika

Pan Leopold Kalla ze Strzelec Opolskich 90. rocznicę urodzin obchodził 
29 października

Pani Olga Chodlewska ze Strzelec Opolskich 90-te urodziny świętowała 
2 listopada

Pani Gertruda Pandzioch z Zawadzkiego 90. rocznicę urodzin obcho
dziła 8 listopada

Pani Gertrud Gorzel z Siedlca swoje 90. urodziny obchodziła 13 listopad

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011
Najlepszy 

Produkt 
Powiatu Strzeleckiego

Włoska Toskania z Izbicka 
obsypana nagrodami!

”PIK” Polańscy, Kalla Sp. Jawna 
ul. Powstańców Śląskich 1,47-180 Izbicko, 

tel. 77 461 74 96

Po sukcesie na Opolskim Festiwalu Smaków 2011 restauracja „del Villaggio”\wn 
atką konkursu na najlepszy produkt powiatu strzeleckiego oraz zdobywczyniąprestiżow 
nagrody konsumentów!

Restauracja „del Yillaggio” to nie lada gratka dla miłośników śródziemnomorskid 
klimatów. Pierwsza w regionie prawdziwa włoska trattoria zauroczyła gości nie tyto 
zjawiskowym wystrojem, ale - co najważniejsze - niebywałym smakiem serwowanyd 
potraw.

Gość, który trafi do tego uroczego zakątka, przeniesie się pod niebo słonecznej łti 
- w sam środek wiejskiego toskańskiego krajobrazu. W powietrzu unosi się tu lekka nuu 
aromatu wypiekanej pizzy, świeżych ziół, wina lanego z beczki, grillowanych bakłażanós 
i dojrzewających na słońcu pomidorów.

W tym niepowta
rzalnym wnętrzu na 
miłośnika wykwintnej 
kuchni czekają znako
mici kucharze, którzy 
wraz z profesjonalną 
obsługą zadowolą naj
bardziej wymagające 
gusta smakoszy. Kró
lują tu specjały kuchni 
włoskiej: lazanie, ma
karony, ryby, griIłowa
ne mięsa i warzywa. 
Do posiłków podaje się 
wino prosto z beczki, 
na deser - oryginalne 
tiramisu.

W pachnącej wi
nem, pełnej autentycz
nych beczek i butelek, 
włoskiej cantinie, 
zmęczeni spacerowi
cze odkryją urokliwy 
kącik, w którym można 
nacieszyć ucho rytmami 
nastrojowej, włoskiej 
muzyki.

W gościnnych 
progach „del Yillag- 
gio” czeka nas kolejna, 
miła niespodzianka, bo
wiem dla zwolenników 
rodzimych smaków 
przygotowano również 
najwyższej jakości dania tradycyjnej kuchni śląskiej.

Zapraszamy do degustacji nagrodzonych potraw! I
Reklama jest nagrodą m- konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011 - KATEGORIA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE


