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Maturzystów pomysł na życie

Studniówka maturzystów ZSP w Zawadzkiem

Znów 
rekord

Szanowni Państwo, w tym 
roku został pobity rekord z roku 
ubiegłego - w konkursie na Naj lep
szy Produkt Powiatu Strzeleckiego 
2012 w kategorii Nagroda Konsu
menta oddano 2355 ważnych gło
sów! Cieszyć się będzie na pewno 
jeden z mieszkańców powiatu, 
który na uroczystej Gali Lauri 23 
lutego otrzyma telewizor ledowy 
marki LG, który wylosowany 
został przez Antosia.

dok na str. 6

Odprawa roczna policji

O bezpieczeństwie w powiecie strzeleckim sporo mówiono na ostatniej odprawie (12 
lutego) policji w siedzibie starostwa. Podsumowano wówczas miniony rok pracy, 
wskazano priorytety działań na najbliższe lata, uhonorowano odznaczeniami najlepszych 
funkcjonariuszy.

Na 100 dni przed maturą myśli się przede 
wszystkim o tym najważniejszym balu. 
Ale po feriach, kiedy rozpoczyna się

zwykły tok nauki coraz szybciej ucieka 
czas i odlicza się każdy dzień do matury, 
zaczyna się też myśleć o tym, co będzie

później, kiedy rozpocznie się już dorosłe 
życie. Jak wyobrażająje sobie maturzyści 
z rocznika 2013? dok na str. 5

Więcej czytaj na str. 5

Mamy 20 zaproszeń 
dla Czytelników!

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
serdecznie zaprasza

Czytelnika wraz z osobą towarzyszącą

na GALĘ LA URI
23 lutego 2013 roku O godz. 16:00 w sali widowiskowej 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich przy Placu Żeromskiego 7

W programie: 
Wręczenie nagród iv konkursach:

* NAJLEPSZY UCZEŃ POWIATU STRZELECKIEGO 2012
* NAUCZYCIEL ROKU POWIATU STRZELECKIEGO 2012

* NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2012 
Koncert Kwartetu Smyczkowego NONA

Nauka nie zna granic

11 lutego br. szesnastu uczniów 
klasy II i III technikum gastronomicz
nego i technikum obsługi turystycznej 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
rozpoczyna zagraniczny staż w Turyngii w 
międzynarodowym projekcie „Leonardo 
da Vinci - uczenie się przez całe życie”, 
pt. „Zagraniczna praktyka zawodowa dla 
uczniów zdobywających wykształcenie 
międzynarodowe”. Głównym celem pro
jektu jest odnalezienie się na rynku pracy 
i planowanie własnej kariery zawodowej.

Niejednokrotnie wyjazd za granicę, pod
jęcie tam praktyk czy pracy jest dużym 
wyzwaniem, wymagającym odwagi w 
sprawdzeniu siebie i swoich umiejętności 
oraz odnalezienia się w innej rzeczywi
stości. Realizowany przez naszą szkołę 
projekt daje uczniom szansę na likwidację 
barier związanych z pobytem zagranicą, 
posługiwaniem się językiem obcym, 
praktykami i pracą w innym kraju, 
jednocześnie będzie sposobem zebrania 
nowych doświadczeń zawodowych.

dok. na str5

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


Sesja Rady Powiatu
30 stycznia odbyła się pierwsza 

w 2013 roku sesja Rady Powiatu. Na 
wniosek Przewodniczącego Rady, na 
początku sesji głos zabrał Przewod
niczący Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich Bogusław Farion, którego 
wystąpienie miało związek z odbywa
jącą się tego samego dnia sesją Rady 
Miejskiej.

Bogusław Farion, Przewodni
czący Rady Miejskiej w Strzelcach 
Op.: - Chciałbym, aby koledzy samo
rządowcy z terenu powiatu czerpali 
informacje u źródła, a nie z przekazów 
medialnych lub zasłyszanych od osób 
trzecich. Dlatego chcę przekazać, że 
będąc przewodniczącym Rady Miejskiej 
włączę do porządku obrad sesji apel 
dwóch komisji stałych Rady Miejskiej, 
kierowany do was, mówiący o społecz
nym aspekcie decyzji o likwidacji szkoły 
specjalnej. Może niektórzy z radnych 
miejskich będą odczuwali nieodpartą 
chęć populizmu i zechcą zagłosować 
za przyjęciem apelu. To trudna decyzja, 
dlatego też zaprosiłem pana starostę na 
naszą sesję, by przybliżył zagadnienie 
radnym miasta. Osobiście uważam, że 
należy uszanować każdą decyzję, jaką 
podejmiecie, niemniej nawet najtward
sza i trudna sprawa powinna być przed
miotem rozmów i otwartości między 
samorządem terytorialnym szczebla 
gminy i powiatu - stąd moja obecność.

Po tym wystąpieniu radni powiatu 
przystąpili do realizacji porządku obrad.

Pierwszym z tematów było przyję
cie sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.

Radny Ryszard Nocoń, Przewod
niczący Komisji Bezpieczeństwa: 
- Dyskusja dotyczyła sprawy trochę bul
wersującej, a mianowicie wzajemnego 
obciążania się przez poszczególne gmi
ny kosztami udziału jednostek OSP w 
akcji na terenie innych gmin. Sprawę tę 
poruszył starosta na spotkaniu z wójtami 
i burmistrzami i została ona ostatecznie 
załatwiona. Przedmiotem dyskusji była 
również sprawa wakatów w Policji. Jest 
to temat „z brodą”, poruszany praktycz
nie od początku istnienia powiatu i nadal 
pozostaje nierozwiązany. Konkluzja jest 
taka: widać tak musi być. Pieniądze są 
na wakaty przyznane, ale są spożytko
wane w inny sposób na tzw. rzeczówkę, 
czyli zakupy inwestycyjne Policji. Poza 
tym Policja co roku zwraca się do sa
morządów gminnych i powiatowego o 
dotacje na patrole. Widać, że sprawa ta 
w Policji szybko nie będzie rozwiązana, 
bo tak prawdopodobnie jest dla nich 
dobrze.

Radny Janusz Żyłka: - Będę gło
sował za informacją, ale chciałbym od
nieść do aspektu, o którym mówiłem już 
rok temu. Wszystkie gminy, przez które 
przebiegają drogi wojewódzkie dostały 
w tym roku po raz pierwszy powiado
mienie z ZDW, że zimowe utrzymanie 
nie dotyczy ciągów pieszo-rowerowych 
i chodników. Problem dotyczy większo
ści dróg przebiegających przez 7 gmin 
powiatu i związany jest z interpretacją. 
Przypomnę, że interpretacja brzmi: jeśli 
nieruchomość bezpośrednio graniczy z 
drogą, wówczas jest za to odpowiedzial
ny właściciel. Tak przez kilkanaście lat 
m.in. mnie uczono. ZDW w tym roku 
zupełnie inaczej to zinterpretował i nie
trudno zauważyć, przejeżdżając przez 
Jemielnicę (dzisiaj jeszcze) czy przez 
inne gminy, że źle się dzieje. Tego bar
dzo ważnego aspektu nie zauważyłem 
w pracach Komisji. W związku pytam: 
czy, zdaniem pana starosty, tym tematem 
winien się zająć?

Starosta Józef Swaczyna: - Pan 
zna zapisy rozporządzenia mówiącego o 
obowiązkach właściciela posesji wzdłuż 
drogi powiatowej czy wojewódzkiej. 
Wójtowie i burmistrzowie oburzają 
się, ale nie ja tworzę to prawo. Ja też 
się z tym nie zgadzam. Pytam: kto ma 
odśnieżać ścieżkę rowerową między 
Szczepankiem a Strzelcach Opolskimi? 
Trudno, by właściciele tych pól, łąk 
byli pociągani do odpowiedzialności 
za odśnieżanie. Myślę, że dopiero 
jakieś zdarzenie może coś zmienić. Ja, 
mieszkając przy drodze powiatowej od 
lat oczyszczam chodnik ze śniegu, i 
wszyscy moi sąsiedzi również to robią. 
Ale są przestrzenie, gdzie mieszkańcy 
(np. Nowej Wsi) domagają się od nas 
odśnieżenia chodników. Przepis jest 
czytelny. Dziś, w dobie szukania pienię
dzy, ZDW zaprezentował takie a nie inne 
stanowisko. Jeśli Rada mnie zobowiąże, 
wystąpię do Zarządu Związku Powiatów 
Polskich, sygnalizując problem. Po 
dzisiejszej sesji wystąpię do ZDW. Nie 
ma sygnałów z innych powiatów.

Radny J. Żyłka: - Zgadzam się 
z tym, co mówi starosta. Tu chodzi o 
interpretację - znam wyroki sądowe, 
które podtrzymują stanowisko ZDW i 
gmin. Niemniej widzę pewną sprzecz
ność i proszę o informację na piśmie. 
Nie utrzymujemy chodników, bo należy 
to do zarządcy. Przed chwilą odebrałem 
materiał nt. terminów wykonywania 
prac na drogach (nareszcie po pół roku; 
dziękuję bardzo) ale tam jest wpisane 
przeszło 7 tys. m2 chodników. Jak to 
się ma do tego, co pan powiedział przed 
chwilą?

Starosta J. Swaczyna: - Wyjaśni- 
my te kwestie.

Radny Stefan Szlapa - W związ
ku z tym, że przewodniczyłem części 
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, chciałbym poinformować, 
że był wniosek końcowy, aby temat wa
katów Starosta przedstawił na naradzie 
rocznej Policji, która odbędzie się 12 
lutego. Chodzi o to, abyśmy otrzymali 
informację, czy wakaty są konsekwencją 
oszczędzania na wydatki rzeczowe, czy 
jest to wynik braku możliwości przepro
wadzenia skutecznych naborów.

Radny Jan Bogusz: - W związku 
z otrzymaniem licznych sygnałów w 
sprawie nieodśnieżania ścieżki rowero
wej na drodze wojewódzkiej w stronę 
Piotrówki, burmistrz Strzelec Op. podjął 
decyzję o odśnieżaniu jej i teraz jest w 
sporze z Marszałkiem Województwa, 
na rzecz którego wystawił fakturę 
obciążającą. Jeśli zostanie zwrócona, . 
najprawdopodobniej sprawa znajdzie 
finał w sądzie.

W dalszej części obrad Rada podjęła 
następujące uchwały:

w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych na rok 2013, 
w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których nie 
ustalono obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie za
ocznej i w kształceniu na odległość, 
w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strze
leckiego,
w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu na rok 2013.
W końcowej części sesji radni 

wrócili do tematu wystąpienia Przewod
niczącego Rady Miejskiej w Strzelcach 
Opolskich.

Radny J. Żyłka: - Na początku 
sesji wystąpił Przewodniczący Rady 
Miejskiej i jednym ze sformułowań, 
jakie użył to zaproszenie do współpracy 
w sprawie, jaka czeka nas bodajże w 
lutym, czyli szkoły specjalnej, która wy
wołuje dużo emocji. Wczoraj były już 
pewne wnioski na Komisji ze spotkań 
roboczych. Ponieważ Przewodniczący 
Rady Miejskiej proponuje współpracę 
w tym zakresie, proszę Zarząd Powiatu, 
aby podjął się tego zadania i zapytał w 
spotkaniu, albo innej formie, w jakim 
zakresie ta współpraca jest możliwa z 
gminą Strzelce Opolskie.

Starosta J. Swaczyna: - Trzeba być 
precyzyjnym, bo Przewodniczący mówił 
o populizmie w Radzie Miejskiej.

Radny J. Żyłka: - Przewodniczący 
reprezentuje Radę Miejskąw Strzelcach 
Opolskich i zadeklarował wolę współ
pracy i to ja wyłapałem. Populizm mi 
umknął. Proszę powiedzieć w czym 
problem, by taką współpracę podjąć?

Starosta J. Swaczyna: - Rano 
zatelefonował do mnie przewodniczący 
Rady Miejskiej. Nie znam planów Rady 
Miejskiej na temat tej szkoły, ale nie 
wchodzę butami w rzecz, która mnie nie 
dotyczy. Zgodnie z ustawą o samorzą
dzie gminny - gmina ma swoje zadania, 
a samorząd powiatowy realizuje zadania 
wynikające z ustawy o samorządzie 
powiatowym. Nawet nie przyszłoby mi 
do głowy (myślę, że państwu również), 
żeby zwracać się z apelem do wójtów i 
burmistrzów w sprawie opłaty śmiecio
wej. Przewodniczący Rady Miejskiej 
chciał zabrać głos na naszej sesji; ja 
zadeklarowałem, że zabiorę głos na 
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, przed
stawiając stanowisko Zarządu Powiatu 
i radnych głosujących za zamiarem 
likwidacji szkoły. Stoimy na straży 
pieniędzy publicznych i daleko nam 
do działań populistycznych. Mówimy 
o faktach - co nas czeka. Jeśli wszyscy 
chcą, aby ta szkoła funkcjonowała, za
proponuję gminie podział pieniędzy. Ja 
taką propozycję złożę dziś Radzie Miej
skiej przed apelem radnych miejskich. 
Jeśli dobro dziecka jest najważniejsze, 
a nie 24 nauczycieli tam zatrudnionych, 
to proszę bardzo. Zaproponuję również, 
aby 17 dzieci z orzeczeniami uczących 
się w szkołach powszechnych, przyszło 
do szkoły specjalnej. Wystąpię pismem 
do wójtów i burmistrzów, aby 45 dzieci 
z orzeczeniami, które są rozsiane po 
całym powiecie, uczyło się w szkole 
specjalnej, na odpowiednim dla siebie 
poziomie nauczania i bez stresu, jakie
go doświadczają teraz. Jeśli będziemy 
mówić o pieniądzach, będzie zupełnie 
inna dyskusja. Wszyscy dziś patrzą na 
możliwości finansowe. Jeśli mnie coś 
nie dotyczy, głośno protestuję, bo nie 
jest to sprawa moich pieniędzy. Ale 
jeśli coś dotyczy moich pieniędzy, to 
rozmowa jest już inna.

Dla szkoły specjalnej są cztery 
rozwiązania:

zabieramy wszystkie dodatki na
uczycielom szkół specjalnych, aby 
zebrać brakujący 1 min zł, 
zwalniamy 25 urzędników z PCPR, 
PUP i Starostwa,
zabieramy 1 min zł z inwestycji 
drogowych w przyszłym roku, 
albo też gminy dołożą się do nauki 
uczniów ze swojego terenu w tej 
szkole.

Innych rozwiązań nie ma. W 
powiecie są4 szkoły specjalne i chcemy 
je zrestrukturyzować do 3. Wszyscy 
wiemy, jaka jest struktura dochodów 
powiatu, tylko 20% środków w bu
dżecie jest nieznaczonych, do naszej 

dyspozycji. Środki te przeznaczamy na: 
PUP, PCPR, Starostwo i drogi. Ponadto 
nie został podpisany jeszcze budżet 
państwa na rok 2013, co przy spadku 
gospodarczym o 2% oznacza, że będą 
cięcia. Wiemy także już, że Wojewoda 
Opolski przyznał nam o prawie 1 min zł 
mniej niż w roku ubiegłym. 956 tys. zł 
to środki brakujące do pokrycia kosztów 
utrzymania w 2013 r. mieszkańców 
przyjętych do DPS przed 01.01.2004 r. 
378 tys. zł - zmniejszenie kwoty dotacji 
w porównaniu do 2012 r. wynikające ze 
zmniejszenia przeciętnej miesięcznej 
kwoty dotacji w województwie opol
skim: z 1860 zł w 2012 r. do 1725,70 zł 
w 2013 r. Komu w związku z tym mamy 
zabrać? Wojewoda powiadomił o tym i 
nie interesuje go, jak sobie damy radę. 
Przewodniczący Farion rozmawiał z 
nami o współpracy w ramach projektów 
finansowanych w latach 2014-2020. 
Musimy się połączyć albo z powiatem 
kędzierzyńskim, może dołączy jeszcze 
oleski. Ale obecne zawirowania na 
scenie politycznej w powiecie kędzie
rzyńskim uniemożliwiają podjęcie 
merytorycznej dyskusji. Powiat krap
kowicki jest w aglomeracji opolskiej, 
do której nie chciano włączyć naszego 
powiatu, bo byłaby to już za duża grupa. 
Tymczasem z powiatem krapkowickim 
bardzo dużo nas łączy. Prudnik, Nysa 
i Głubczyce graniczące z Czechami 
połączyły się w jedną aglomerację. 
To są problemy, z którymi musimy się 
zmierzyć. Mamy na uwadze też to, że 
nasze finanse będąjeszcze gorsze. Ajeśli 
się nic nie zmieni, to w przyszłości sa
morządy będą miały pieniądze tylko na 
oświatę. Dlatego musimy podejmować 
różne działania, również organizacyjne.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Henryk Bartoszek: - Dane mówią 
wiele. W lutym zajmą się tym proble
mem komisje i Rada Powiatu i podejmą 
decyzję. W tym momencie zamknąłbym 
dyskusję na ten temat.

Starosta J. Swaczyna: - Dobrze 
się pisze listy, tylko nikt nie mówi nic 
o pieniądzach. Chciałbym dodać, że 
będziemy musieli udzielić poręczenia 
Szpitalowi Powiatowemu na wybudo
wanie lądowiska dla helikopterów. Nie 
wiem, czy w dobie kryzysu będzie stać 
Szpital na spłatę kredytu. Przypomnę 
tylko, że w ubiegłym roku w wyniku 
zmiany interpretacji szpital musiał za
kupić tomograf komputerowy za prawie 
666 tys. zł.

Radny J. Żyłka: -Nie otrzymałem 
odpowiedzi, dlaczego nie można spo
tkać się z burmistrzem Strzelec. Wiem, 
że są problemy finansowe, bo z nimi 
borykają się wszystkie jednostki, ale 
dalej pytam: jaki sens miało dzisiejsze 
wystąpienie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich?

Starosta J. Swaczyna: - Pan prze
wodniczący chciał poinformować Radę 
Powiatu, że radni miejscy będą podej
mować apel o odstąpieniu od zamiaru 
likwidacji ZSS.

Radny J. Żyłka: - Ja słyszałem, że 
deklaruje wolę współpracy.

Starosta J. Swaczyna: - Wolę 
współpracy nie tylko w tym temacie, ale 
współpracę całej Rady. Po spotkaniu z 
burmistrzem poinformuję pana, jak ta 
współpraca ma wyglądać w najbliższym 
czasie. Wszystko jest dobrze, gdy nie 
mówimy o pieniądzach, a gdy mówimy 
o pieniądzach, to nie ma współpracy.

Radny J. Żyłka: - Pytałem, w czym 
jest problem, by się spotkać.

Starosta J. Swaczyna: - Nie ma 
żadnego problemu, spotykamy się ro
boczo.

Radny Kazimierz Kubal: - Jest 
podjęta uchwała o zamiarze likwidacji 
szkoły. Dzisiejsze wystąpienie pana 
Przewodniczącego RM sugeruje prośbę 
o zmianę decyzji. W dodatku na dzisiej
szą sesję Rady Miejskiej zaproszony zo
stał pan starosta, który mówił o czterech 
możliwościach związanych ze szkołą.

Starosta J. Swaczyna: - Nie jest 
pan precyzyjny: powiedziałem, że w 
zamian za obecność Przewodniczącego 
RM na sesji Rady Powiatu, prosiłem o 
umożliwienie mi wystąpienia na sesji 
Rady Miejskiej.

Radny K. Kubal: - Pan starosta 
wymienił 4 czynniki, które mogą stano
wić podstawę do dyskusji, aby tę szkołę 
zachować. Trzymałbym się takiego sta
nowiska ze strony Rady Powiatu: skoro 
szkoła jest w naszym powiecie, to jest to 
szkoła środowiskowa, Rada niązarządza 
i jest apel społeczny o utrzymanie tej 
szkoły. Wobec tego wszystkie dzieci z 
gminy Strzelce Op. mające orzeczenia o 
kształceniu w szkole specjalnej powinny 
chodzić do tej szkoły. Sąjuż nowe orze
czenia na nowy rok i tych dzieci będzie 
40. Ważne, aby nie przyjmować ich do 
oddziałów integracyjnych, lecz by przy
szły do tej szkoły (a za nimi pieniądze). 
Ja trzymałbym się takiego stanowiska. 
Jestem ciekaw, co na to powie gmina? 
Skoro wszystkim zależy i działa stowa
rzyszenie i zbiera podpisy, to dlaczego 
nikt nie chce pomóc? Powinniśmy 
propagować w środowisku pomysł, by 
te dzieci trafiły do naszej szkoły. Skoro 
jest to tak ważny aspekt dla środowiska, 
to wszyscy powinni się dołożyć.

Radny Jan Zubek: - Myślę, że w 
tej chwili zaczęliśmy już lutową sesję. 
Na razie nie mamy prawa lokalnego, 
które nakazywałoby rodzicom skierowa
nie dzieci do tej szkoły. My nie mamy 
wpływu na to, gdzie rodzic skieruje 
dziecko. Z wypowiedzi, które usłysza
łem, wnioskuję, że chcemy tę sprawę 
załatwić dobrze. Przede wszystkim 
mamy na uwadze dobro dzieci.

Starosta J. Swaczyna: -To nie jest 
problem dzieci, a 24 nauczycieli.

Radny J. Zubek: - Wiemy, w czym 
rzecz, mamy pewne argumenty i narzę
dzia. Musimy stawić czoła ogromnemu 
wyzwaniu i trudnym rozwiązaniom. 
Dzisiejsza dyskusja to przyczynek do 
rozważań na ten temat w przyszłym 
miesiącu. Nie używajmy demagogicz
nych stwierdzeń: zróbmy wszystko, 
współpraca, kontakty, itd., gdy nie mamy 
argumentów prawnych. Musimy się 
trzymać pewnych założeń, bo w prze
ciwnym wypadku wojewoda odrzuci 
nam uchwały. Życzę państwu miesiąca 
rozważań, dywagacji, skupienia się i 
podjęcia za miesiąc dobrej decyzji.

Radny J. Bogusz: - Z uwagąprzy- 
słuchuję się wypowiedziom i chciałbym 
wytłumaczyć zasady postępowania 
Rady Miejskiej. Punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia. Wszyscy jesteśmy 
oburzeni, protestujemy, jeśli coś likwi
duje się na terenie powiatu, że nam 
zabierająPZU, Rejon Energetyczny, pró
buje się zabrać bibliotekę, a sami robimy 
to samo. Zamierzamy likwidować coś, 
co dobrze funkcjonowało w Strzelcach 
Opolskich i podnosiło rangę miasta. 
Sami sprowadzamy to miasto do roli 
mieścinki. Nie możemy potwierdzać sta
rej zasady, że światem rządzi pieniądz.

(it)



OFERTY PRACY
Ważne dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje wnioski 
pracodawców ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie 
lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z 
urzędu pracy.

Z uwagi na kryteria realizowanych projektów, w ramach których przyzna
no środki finansowe, refundacje przyznawane będą wyłącznie w przypadku 
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Wnioski przyjmowane będą do dnia - 06.03.2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621817, 774621800

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI POWIATOWY SR2ĄO MACY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nowe pieniądze z Unii!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich rozpoczyna realizację projektu 

systemowego w ramach PO KL Poddzialanie 6.1.3- Poprawa zdolności do zatrudnienia 
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - pod nazwą „Cel 
- dobra praca”. Na realizacje projektu urząd pozyskał ponad 1,5 min. zł. Aktywizacją 
objętych zostanie 190 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zgodnie z wytycznymi 
(kryteria dostępu, które są obligatoryjne dla projektodawcy) grupą priorytetową będą 
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy a zwłaszcza osoby 
bezrobotne powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne oraz osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności.

W ramach projektu przewidziano objecie wszystkich uczestników Indywidualnym 
Planem Działania oraz doradztwem zawodowym. Prawie połowa uczestników będzie 
miała możliwość skorzystania ze szkoleń indywidualnych pod potrzeby konkretnego 
przedsiębiorcy, który zapewni zatrudnienie po ukończeniu danego szkolenia lub szkolenia 
grupowego w ramach Klubu Pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Ponadto 
przewidziano możliwość skorzystania ze staży (max. do 6 m-cy). Dla osób przedsiębior
czych będzie możliwość ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodar
czej. Natomiast pracodawcy stawiający na rozwój swojej firmy będą mogli skorzystać z 
refundacji kosztów utworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zaprasza wszystkich zainteresowa
nych zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców do skorzystania z udziału w projekcie.

Kasa na własną firmę

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje wnioski 
bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Wnioski przyjmowane będą do dnia - 06.03.2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621818, 774621800

O BEZPIECZEŃSTWO 
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Strzeleccy policjanci wraz z funkcjonariuszami SPPP w Opolu 30 stycznia prze
prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze 
reagowali na nieprawidłowości i wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów 
oraz kierowców stwarzających zagrożenia.

Oprócz ujawnianych wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników 
mchu drogowego i kierowców, policjanci podkreślali, że to właśnie piesi i rowerzyści są 
najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje wypadków.
Podczas działań policjanci ujawnili 14 wykroczeń popełnionych przez pieszych takich jak: 
niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, przechodzenie w miejscach zabronionych. 
W 1 przypadku kierujący pojazdem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu 
się na przejściu dla pieszych. Wobec „niechronionych uczestników” oraz kierujących 
naruszającychprzepisy ruchu drogowego stosowano środki przewidziane prawem.

PRZYPOMINAMY!
W okresie zimowym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w dużej mierze 

uzależnione jest od tego czy są oni dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. 
Pamiętajmy, że bardzo ważnym elementem własnego bezpieczeństwa w warun
kach ograniczonej widoczności jest stosowanie elementów odblaskowych. Na 
drogach niejednokrotnie to właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są 
śmiertełnymi ofiarami zdarzeń, ponieważ nie posiadająjakiejkolwiek ochrony.

4*6
POWIATOWY UłtZĄO PRACY 
W STRZSLCACH 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

MIEJSCE 
PRACY

STANOWISKO
WYMAGANIA 

OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

GŁÓWNA/NY KSIĘGO WA/WY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości 

i finansów,
- obsługa komputera (programów: COMARCH, OPTIMA, 

CDNXL),
- min.5 lat doświadczenia,
- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

SPECJALISTA DS.MARKETINGU 
I HANDLU

OTM1CE - wykształcenie średnie lub wyższe,
- znajomość biegła jeżyka niemieckiego,
- bardzo dobra znajomość komputera,
- chęć podnoszenia kwalifikacji

GRAFIK STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. min. średnie mile widziane poligraficzne,
- znajomość Corel Draw oraz grafiki komputerowej,
- doświadczenie na podobnym stanowisku np. drukarza 

cyfrowego,
- dobra znajomość j. angielskiego lubj. niemieckiego

KONSULTANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA 3/4 etatu

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

PREZENTER HANDLOWY 
-NEGOCJATOR

CAŁAPOLSKA - wykształcenie średnie
- praca przy komputerze - prawo jazdy kat. B
- odporność na stres - wysoka kultura osobista
- komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
- PRELEGENT

CAŁAPOLSKA - wykształcenie min. średnie
- praca w zespole - odporność na stres
- doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej

HANDLOWIEC/DORADCA WOJ.OPOLSKIE, - wykształcenie min. średnie,
KLIENTA ŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE - umiejętność pracy w zespole i prezentacji produktu,

- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach

PRELEGENT - 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CAŁAPOLSKA - wykształcenie min. średnie,
- komunikatywność,
- umiejętność negocjacji i sprzedaży bezpośredniej,
- mile widziane doświadczenie

KUCHARZ/SZEF KUCHNI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe,
- doświadczenie mile widziane

KELNER/BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- doświadczenie mile widziane

KELNER/KELNERKA 1/2 etatu IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemio

logicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego

KELNER/KELNERKA IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemio

logicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lubj. angielskiego

MURARZ/BRUKARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe,
- upr. na ładowarkę, - doświadczenie

BRUKARZ WOJ. OPOLSKIE - doświadczenie w branży brukarskiej,
- mile widziane upr. na koparko-ładowarki, .
- prawo jazdy kat. B

LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ - wykształcenie kierunkowe.
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - 3 letnie doświadczenie
KIEROWCA- MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKE1 - upr. HDS - prawo jazdy kat. C+E

- upr. na przewóz rzeczy - doświadczenie jako kierowca
KIEROWCA- 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera, - umiejętność negocjacji,
- prawo jazdy kat. B. - mile widziane doświadczenie

KIEROWCA-KONDUKTOR
1/2 etatu

GMINA UJAZD - prawo jazdy kat. D, - niekaralność,
- ważny dokument do wykonywania pracy kierowcy

INSTRUKTOR STOLARNI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- samodzielna organizacja pracy
- prawo jazdy kat. B - min. 5 lat doświadczenia

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWSKIE - tytuł mistrza w zawodzie,
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów,
- min. 5 letnie doświadczenie

KOWAL OSOWIEC k. OPOLA - wykształcenie zawodowe
- umiejętność kucia matrycowego
- świadectwo kwalifikacyjne SEP Gl- E
- 3 letnie doświadczenie na stanowisku kowala

FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe,
- min. 5 lat doświadczenia w zawodzie

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE/ 

KOLONOWSKIE
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- doświadczenie

PRACOW. OCHRONY 3/4 etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
- zdolność logicznego myślenia

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera,
- upr. na wózki widłowe,
- mile widziane doświad. na podobnym stanowisku

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne,
- obsługa komputera,
- mile widziane doświad. na podobnym stanowisku

OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne,
- obsługa komputera,
- znajomość rysunku technicznego,
- mile widziane doświadczenie

OPERATOR MASZYN PRODUKC. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
- umiejętności techniczne, - zdolności organizacyjne,
- rzetelność

MALARZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH

KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
- umiejętność malowania konstrukcji stalowych

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl
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List otwarty Odpowiedź na „List otwarty”

Szanowni Panowie Starostowie, 
Szanowni Radni Powiatu Strzeleckiego,

Szanowna Pani
dr hab. Beata Gaj

Nie popełniajcie błędu likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w 
Strzelcach Opolskich! Likwidacji ZSS sprzeciwia się Kuratorium, 
negatywną opinię wyraziło wiele autorytetów, a pod „Petycją przeciw 
likwidacji” podpisali się zarówno mieszkańcy Strzelec, jak i okolicznych 
wiosek, rolnicy, przedsiębiorcy oraz lekarze, nauczyciele innych szkół 
i pracownicy naukowi. Sprawa dotyczy likwidacji nie jakiejś jednej z 
wielu równorzędnych szkół, ale jednej jedynej w powiecie.

Zmarnujecie Państwo pieniądze podatników wydane dotąd na przy
stosowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, gdyż 
wiele z tych dzieci cofnie się w rozwoju (np. autyści wiele lat oswajani 
z jednym miejscem), część na pewno będzie dowożona do Opola i pie
niądze wycieknąz powiatu wraz z nimi. Część zaś może i przeniesie się 
do Leśnicy- Ośrodka wychowawczego dla młodzieży o zdecydowanie 
innych potrzebach edukacyjnych, ale z wypowiedzi wicestarosty Gaidy 
widać, że i tam nie są bezpieczni (Dwutygodnik Powiatu Strzeleckiego 
styczeń 2012): wygląda to na systemowe niszczenie szkolnictwa spe
cjalnego w powiecie i zdecydowany brak troski o losy dzieci i sytuację 
życiową ich rodziców - mieszkańców powiatu.

Panie Wicestarosto Gaida, dlaczego MIJA SIĘ PAN Z PRAWDĄ, 
wprowadzając w błąd czytelników ww dwutygodnika w sprawie 
rzekomego nieprzystosowania obecnej Szkoły Specjalnej do dalszej 
działalności? Sugeruje Pan, że szkole potrzebne są „niezbędne remonty 
i przebudowa”, a tymczasem Dyrekcja ZSS zapewnia, że wszystkie 
niezbędne przeglądy są aktualne i ZSS jest dobrze przygotowane do 
dalszego funkcjonowania. Nikt tam nie oczekuje z Państwa strony 
wielkopańskich gestów ani nakładów finansowych - po prostu chcemy 
szkoły w jej obecnym dobrym stanie. Dlaczego z całym przekonaniem 
mówi Pan, że „upadł projekt prowadzenia szkoły przez stowarzysze
nie” - skoro Stowarzyszenie Ósemka prężnie działa (zebrało m.in. już 
grubo ponad 2 tysiące podpisów pod petycją przeciw likwidacji szkoły) 
i jest skore przejąć szkołę? Dlaczego nie dać ludziom się zorganizować? 
Czyżby jednak chodziło o budynek w dobrym położeniu, w sąsiedztwie 
powiatu? Może wypowiecie się wreszcie, zamiast dawać pożywkę 
plotkom, na co chcecie przeznaczyć budynek po ewentualnym udanym 
wypędzeniu stamtąd dzieci? Bo jakoś nie macie Państwo serca do tego 
sąsiedztwa, oj nie, a przecież jesteście z MOCY PRAWAPOWOŁANI 
do troski o szkolnictwo specjalne, wy natomiast chętniej znajdujecie 
fundusze jedynie na inicjatywy, DO KTÓRYCH NIE JESTEŚCIE 
ZOBOWIĄZANI USTAWOWO.

Argument ekonomiczny nie powinien tu w ogóle paść, TO WSTYD 
ŻEBY PORZĄDNY ŚLĄSKI POWIAT z tradycjami gospodarności 
niemieckiej nie mógł znaleźć satysfakcjonującego wszystkich rozwią
zania. A to, że PRAWO POZWALA Państwu postąpić wbrew mądrym 
radom, w tym nawet wytycznym Kuratorium, to jeszcze nie wszystko. 
Przysłowie mówi, że WSTYD NIE POZWALA. Ja pozwolę sobie 
przypomnieć zaś, że w historii prawa rozróżniano dwa łacińskie poję
cia prawa- zwykłe stanowione LEX, LEGIS i zawsze wyższe nad nim 
prawo naturalne, moralne: IUS, IURIS. Zaś jako matka kilkorga dzieci 
mogę zapewnić, że w czasach kryzysu nie wyrzucam z domu któregoś 
dziecka i to jeszcze najsłabszego, tak jak wy to chcecie zrobić, a jeśli 
wdrażam program oszczędności, to NIGDY KOSZTEM DZIECI. Czy 
naprawdę nie znajdą się fundusze na JEDYNĄ SZKOŁĘ SPECJALNĄ 
W POWIECIE? Państwa Radnych proszę, by wzięli ten głos pod uwagę. 
Nie dajcie się zmanipulować - głosujcie zgodnie z Waszym przekona
niem. A czytelników-wyborców zachęcam: sprawdź jak głosował Twój 
Radny

z wyrazami szacunku 
Dr hab. Beata Gaj

Nie jesteśmy jedynymi adresatami Pani „Listu otwar
tego”, toteż nie uzurpujemy sobie prawa do wypowiadania 
się w imieniu wszystkich. Niemniej uwagi skierowane 
pod naszym adresem wymagają nie tylko odpowiedzi, 
ale i sprostowania przekłamań, jakie pojawiły się w Pani 
wypowiedzi.
A więc po kolei.

„Sprawa dotyczy likwidacji nie jakiejś jednej z wielu 
równorzędnych szkół, ale jednej jedynej w powiecie” - 
pisze Pani.

Nie jest to prawdą - Zespół Szkół Specjalnych im. A. 
Kamińskiego w Strzelcach Opolskich jest nie jedyną, a 
jedną z czterech placówek kształcenia specjalnego w 
Powiecie Strzeleckim, obok: Zespołu Szkół Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie, Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Zawadzkiem oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Leśnicy. Dodajmy, że nasz powiat 
dysponuje jedną z najgęstszych sieci szkół specjalnych na 
Opolszczyźnie.

Każda z tych szkół, od momentu powstania, prowa
dzi taki program, dzięki któremu przystosowuje swoich 
uczniów - dzieci niepełnosprawne - do życia w społe
czeństwie. W tej kwestii nie zmieniło się nic w chwili, 
gdy samorząd powiatowy stał się organem prowadzącym 
te placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W do
datku - wobec niewystarczającej w stosunku do potrzeb 
subwencji oświatowej - placówki co roku są dofinansowane 
z budżetu Powiatu Strzeleckiego, i to niemałymi środkami. 
Weźmy jednak pod uwagę tę jedną szkołę, w której w chwili 
obecnej grono pedagogiczne liczy 24 osoby i uczy się tam 
45 uczniów, a w roku 2001 - 140 uczniów.

W ZSS w Kałubie 39 uczniów jest upośledzonych 
w stopniu znacznym i 9 - w stopniu głębokim. W ZSS 
w Zawadzkiem - 30 uczniów upośledzonych w stopniu 
znacznym i 4 - głębokim. W ZSS w Strzelcach Opolskich 
uczy się 24 uczniów z upośledzeniem lekkim, 18 - umiar
kowanym i 2 - głębokim. Subwencja oświatowa na ucznia 
w ZSS w Strzelcach Opolskich wynosi 23.444 zł, natomiast 
wydatki - 40.634 zł. Należą do najwyższych wśród naszych 
szkół specjalnych. W ZSS w Kadłubie wynoszą one ponad 
31 tys. zł, w ZSS w Zawadzkiem - ponad 43 tys. zł, a w 
SOSW Leśnica - ponad 26 tys. zł. Takie są fakty. Ale czy 
świadczą o niegospodarności? Czy raczej o wsparciu i 
zrozumieniu potrzeb?

Tylko w ostatnich czterech latach Zespół Szkól im. A. 
Kamińskiego otrzymał dodatkowo: w roku 2009 ponad 
416 tysięcy zł, w roku 2010 - ponad 681 tysięcy zł, w roku 
2011 - blisko 870 tysięcy zł, a roku 2012 - ponad 758 
tysięcy zł. W roku 2013 z budżetu powiatu musielibyśmy 
dołożyć ponad 1 milion złotych. Prosimy o szczerą odpo
wiedź: czy to jest „marnowanie pieniędzy podatników”, 
czy raczej „systemowe niszczenie szkolnictwa specjalnego 
w powiecie”, jak Pani pisze? A może jest to wyraz braku 
„serca dla tego sąsiedztwa”?

Co do stwierdzenia, że dzieci z ZSS po przeniesieniu 
„do SOSW nie będą tam bezpieczne”, które rzekomo po
jawiło się na łamach dwutygodnika „Powiat Strzelecki” 
w styczniu tego roku - nigdzie w tekście nie znaleźliśmy 
takiego sformułowania. Pojawiło się natomiast inne: „W 
tej chwili jest ich [uczniów] tam [tj. w „Kamińskim”] 45, 
a mogłoby o 58 więcej - tyle dzieci w całym powiecie z 
orzeczonym upośledzeniem trafiło do szkół masowych. 
Tam nie mają takiego wsparcia i takiego poczucia bez
pieczeństwa, jakie mogłyby mieć „Kamińskim” - ale to 
decyzje rodziców”. Mowa więc o szkołach masowych, a 
nie o SOSW w Leśnicy. Powtórzmy raz jeszcze: gdyby 
wszystkie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
intelektualnej z terenu powiatu strzeleckiego zamiast 
do szkół masowych trafiły do „Kamińskiego” - dziś nie 
dyskutowalibyśmy o przyszłości tej szkoły.

„Szkole potrzebne są wniezbędne remonty i przebudo- 
wa«, a tymczasem Dyrekcja ZSS zapewnia, że wszystkie 
niezbędne przeglądy są aktualne i ZSS jest dobrze przygo
towane do dalszego funkcjonowania”. To kolejna - deli
katnie mówiąc - nieścisłość w Pani liście.

Owszem, szkoła ma wszystkie przeglądy aktualne - 
bo inaczej nie mogłaby funkcjonować, natomiast rzeczy
wiście w obiekcie musi być przeprowadzony kapitalny 

remont dachu (coroczne łatanie już nie wystarcza), 
konieczne jest też zainstalowanie windy przystosowanej 
do przewozu osób na wózkach, docieplenie budynku i 
wyposażenie go w nowy sprzęt dydaktyczny. Na to za
danie chcieliśmy pozyskać środki z RPO WO w wysokości 
ponad miliona złotych z naszym wkładem. Nie udało się, 
bo w konkursie zrównano potrzeby dzieci w pełni spraw
nych i niepełnosprawnych, stosując takie same kryteria w 
stosunku do obu grup.

Niemniej budynek wymaga takich remontów, a więc 
również niezbędnych na ten cel nakładów finansowych. 
Niemałych. Czy „prężnie działającemu Stowarzyszeniu 
Ósemka” uda się zdobyć niezbędne fundusze tak łatwo jak 
podpisy pod petycją? Życzymy tego serdecznie, bo jeśli jest 
„skore do przejęcia szkoły” - będzie musiało się liczyć z 
takimi wydatkami. Zanim jednak szkoła zostanie przejęta 
przez stowarzyszenie - i tak musi zostać zachowana cała 
procedura prawna, łącznie z procedurą likwidacyjną. Nie 
ma więc ze strony Powiatu Strzeleckiego absolutnie mowy 
o „wypędzeniu” stamtąd dzieci. I w tej chwili nie może być 
mowy o jakimkolwiek przyszłym przeznaczeniu budynku. 
Wszak żadne decyzje jeszcze nie zapadły, oprócz podjętej 
we wrześniu ub. roku uchwały Rady Powiatu o zamiarze 
likwidacji ZSS.

Co do zadań, do jakich samorząd powołany jest z mocy 
ustawy - prosimy o zapoznanie się z tym aktem prawnym, 
może wówczas łatwiej będzie nam znaleźć wspólną płasz
czyznę w dyskusji.

Wreszcie zarzuca nam Pani, że argument ekonomiczny 
w ogóle nie powinien być przez nas brany pod uwagę. Otóż, 
Droga Pani, w tej kwestii myli się Pani. Żadna szkoła, żad
na instytucja, firma czy zakład produkcyjny nie może 
działać bez pieniędzy. Ani państwowy, ani publiczny, ani 
stanowiący własność prywatną. Gdyby Pani znała jednak 
takie przykłady - będziemy wdzięczni za podzielenie się 
tą wiedzą z nami. Chętnie skorzystamy z doświadczeń.

Tym bardziej, że istotnie „z mocy prawa” samorząd 
powiatowy powołany jest nie tylko do prowadzenia szkół 
specjalnych, ale i otoczenia opieką innych grup, zalicza
nych do wymagających szczególnej troski: mieszkańców 
pięciu Domów Pomocy Społecznej, pacjentów szpitala. 
Każdej z tych jednostek przydałyby się większe środki, niż 
te, którymi w tej chwili dysponuje. Mimo że w ich kasach 
się nie przelewa - gospodarują oszczędnie i nie popadają 
w długi.Czy to jest obraz „porządnego śląskiego powiatu 
z tradycjami gospodarności niemieckiej”?

Powiat Strzelecki do funkcjonowania Zespołu Szkół 
im. A. Kamińskiego dopłacił kwotę ok. 2 min 850 tys. zł 
w ciągu ostatnich czterech lat. Dobrze zrobiliśmy, czy 
źle, przeznaczając tyle pieniędzy z budżetu Powiatu 
na ten cel? Czy to już jest niegospodarność? Śląska 
niegospodarność, a może niemiecka? Co w dyskusji 
na temat przyszłości szkoły robi przywołany przez Panią 
wątek narodowościowy? .

Należy Pani do grona zainteresowanych utrzymaniem 
szkoły. Ale dotychczas nikt z Państwa nie zwrócił się do 
burmistrzów i wójtów z pytaniem, dlaczego w masowych 
szkołach podstawowych i gimnazjach wszystkich gmin na 
terenie powiatu strzeleckiego uczy się tak wiele dzieci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności? Dlaczego nie pytają 
Państwo o to rodziców tych dzieci? Czy to nie „zdecy
dowany brak troski o losy dzieci i sytuację życiową ich 
rodziców?”, jak Pani pisze?

Łatwo popaść w populizm. On nic nie kosztuje. Jednak 
my -jako starostowie wszystkich mieszkańców powiatu- 
nie kierujemy się w naszej pracy populistycznymi hasłami, 
a faktami. Jesteśmy dysponentami publicznych pieniędzy 
i staramy się tak nimi gospodarować, żeby starczyło na 
wszystko, nawet przy zmieniających się uwarunkowaniach 
zewnętrznych.

Z wyrazami szacunku
♦

Józef Swaczyna 
Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida
Wicestarosta Strzelecki



Maturzystów pomysł na życie
dok. ze str. 1

Maturyzsta 1
Dorosłe życie kojarzy mi się z wielo- 

manowymi obowiązkami. Mam nadzieję, 
że będę miała satysfakcjonującą, dobrze 
płatną pracę, ale również że będę mogła 
spełniać swoje marzenia. Po skończeniu 
liceum chciałabym pójść na studia. Nie 
wiem jednak, czy zdam maturę na takim 
poziomie, który zapewniłby mi możliwość 
studiowania tego, co sobie wybrałam. 
Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to 
chciałabym studiować we Wrocławiu lub 
Katowicach. Na ten moment nie myślę o 
emigracji, lecz nie wiem, jak potoczy się 
moje życie, więc nie mogę wykluczyć tej 
opcji. Wiem, że w niektórych miejscach 
poza granicami naszego kraju życie może 
być łatwiejsze, ale w Polsce mam swoją 
rodzinę i przyjaciół, więc na pewno ciężko 
byłoby mi się z nimi rozstać. Po studiach 
chciałabym znaleźć pracę, która wiązałaby 
się z wybranym przeze mnie kierunkiem. 
Ważne jest dla mnie również, aby była 
dobrze płatna, bo mówi się, że pieniądze 
szczęścia nie dają ale z pewnością ułatwia- 
jążycie. Chciałabym założyć rodzinę, ale 
dopiero po studiach. Marzę również, aby 
dużo podróżować po całym świecie.

Maturyzsta 2
W tym momencie nie wyobrażam 

sobiejeszcze dokładnie swojego dorosłego 
życia. Na pewno chciałabym znaleźć dobrą 
pracę i założyć rodzinę. Gdy skończę 
liceum, chciałabym pójść na studia, a 
gdyby ten plan nie wypalił, może wyjadę za 
granicę, do rodziny. Tam podszkolę język, 
pójdę do pracy, a następnie dokończę swoją 
sdukację. Po studiach chciałabym zostać 
pielęgniarką lub położną i wykonywać 
iwoją pracę z przyjemnością i zaanga
żowaniem. Chciałabym, aby moja praca 
przynosiła korzyści tak mnie, jaki innym

Maturyzsta 3
Na chwilę obecną nie wyobrażam 

sobie swojego dorosłego życia. Oczywiście 
nam jakieś plany, marzenią ale staram się 
eraz skoncentrować na maturze. Jeszcze 
lie podjęłam decyzji, czy pójść na studia, 
czy do studium. Wciąż się waham. Swoją 
przyszłość wiążę z Polską z Opolszczyzną. 
’odoba mi się tu i nie chcę wyjeżdżać. Dal- 
zą szkołę i pracę też chciałabym znaleźć 
utaj.

Maturyzsta 4
Myślę, że życie dorosłe nie jest 

atwe, lecz wszystko z biegiem czasu 
noże przychodzić z łatwością jeśli tylko 
vykażemy się determinacją i uwierzymy 
re własne marzenia. Chciałabym dostać Si 
: na studia w Krakowie. Mam kilka opcji 
wiem, ze chciałabym robić coś dla ludzi 
być w tym dobra.. Myślę o p pielęgniar- 
twie i kosmetologii.. Swoją przyszłość 
wiążę z Polską chcę zostać w swoim 
raju. Myślę ewentualnie, aby wyjechać za 
rranicę na jakiś czas, aby trochę dorobić. 
Uiadomo przecież, że za granicą nawet 
>ez wykształcenia łatwiej jest zarobić 
larę groszy. Póki co, chciałabym pójść 
la studia, wyjechać do większego miasta. 
’otem pracować, pomagając innym, zało- 
yć rodzinę. Pieniądze, a raczej ich ilość, 
ą ważne, jeśli nie wystarcza na życie. Ja 
ednak nie muszę zarabiać wiele.

Maturyzsta 5
Dorosłe życie wyobrażam sobie jako 

rowy etap, w którym trzeba podejmować 
vażne decyzje. Po studiach chciałbym we 
Wrocławiu rozpocząć studia medyczne ze 
pecjalizacją onkologiczną. Wiele osób 
boruje obecnie na raka. Wiem, jaka ta 
horoba jest ciężką ponieważ byłem przy 
:ziadku, który męczył się z rakiem płuc, 
łlatego chciałbym pozostać w Polsce, 
;dzie system leczenia nie jest idealny. 
Jhciałbym wziąć udział w jego naprawie, 
ly pomóc chorym. Jeśli chodzi o plany 
isobiste, to na pewno założę rodzinę i będę 
niał dzieci. Nie lubię samotności, a poza 
ym, chciałbym zostawić po sobie jakiś 
Jad.

Studniówka maturzystów ZSP w Zawadzkiem

Maturyzsta 6
Moje dorosłe życie z pewnością nie 

będzie łatwe, ale im starszy jestem, tym 
bardziej zaczyńam rozumieć, że nie ma 
dla mnie rzeczy niemożliwych. Jeżeli 
chodzi o plany na przyszłość, to są to 
studia medyczne oraz otwarcie własnego 
gabinetu lekarskiego. Moją przyszłość 
wiążę jak najbardziej z Polską. W Polsce 
się wychowałem i mimo zastrzeżeń do 
polityki w naszym państwie, chciałbym 
tutaj doczekać swoich ostatnich dni.

Maturyzsta 7
Jak na razie dokładnie nie planuję 

swojej przyszłości. Chcę być szczęśliwa, 
spełniać swoje marzenia i pielęgnować 
swoje pasje. Chciałaby pracować dla 
dobra Polski i z tym wiążę swoją dalszą 
naukę. Zamierzamm studiować w Wyższej 
Szkole Policyjnej w Szczytnie, a jeśli nie 
dostanę się na tę uczelnię, pójdę na studia 
techniczne.

Basia
Po ukończeniu Technikum Ekono

micznego chciałabym studiować naj
prawdopodobniej w Opolu na kierunku 
ekonomia. Moją przyszłość wiążę z 
Polską ponieważ chciałabym pracować 
jako księgowa lub sekretarka w dobrze 
prosperującej firmie. Moja praca powinna 
również mnie interesować. Chciałabym 
mieszkać w naszym kraju, ponieważ nie 
wyobrażam sobie życia z dala od rodziny 
oraz nie chciałabym, aby moje dzieci nie 
znały języka polskiego i nie pamiętały o 
Polsce. Mam nadzieję, że będę zarabiała 
wystarczająco, aby móc założyć i utrzy
mać rodzinę. Chciałabym w przyszłości 
dobrze wychować swoje dzieci i zapewnić 
im dobre wykształcenie.

Weronika
W przyszłości po ukończeniu Tech

nikum Ekonomicznego chciałabym wy
jechać do Niemiec. Planuję znaleźć 
dobrą pracę by zapewnić sobie dogodne 
życie. Za granicąjest to łatwiejsze niż w 
Polsce. Rozłąka z rodziną pewnie będzie 
trudną ale będę starała się przyjeżdżać do 
rodzinnego domu jak najczęściej, bo nie 
wyobrażam sobie życie bez moich najbliż
szych. “W drodze szybkiej komunikacji 
pokonywanie odległości nie stanowi już 
problemu. Po kilku latach jednak tu wrócę 
do Polski, nie do rodzinnego miasta, ale 
niedaleko. Nad pracą Polsce jeszcze się 
nie zastanawiałam. Wydaje mi się, że 
najważniejsza w życiu jest rodziną którą 
chciałabym założyć i być może poświęcić 
się w przyszłości wychowaniu dzieci.

Ada
Kiedy skończę liceum chciałabym 

złożyć dokumenty na studia psycholo
giczne na Uniwersytecie Śląskim lub 
Wrocławskim. Interesuje mnie praca w 
tym zawodzie, chciałabym założyć własny 
gabinet i prowadzić terapię dla rodzin i par. 
Biorę pod uwagę, że nie mam szansy na 
spełnienie tych marzeń w mojej miejsco
wości. Nie widzę przyszłości w Zawadz
kiem. Chcę założyć rodzinę i mieć dwójkę 

dzieci. W dużym mieście będąmiały lepszy 
start (różnorodność zajęć dodatkowych, 
możliwość rozwoju). Ja będąc z małego 
miasteczka nie miałam szans rozwijania 
moich pasji na miejscu, w przyszłości chcę 
oszczędzić moim dzieciom męczących i 
czasochłonnych dojazdów. Jeśli chodzi 
o zarobki, wystarczy mi kwota, która za
gwarantuje mi i mojej rodzinie dostatnie 
życie. Marzę o małym domku z ogródkiem 
i hodowli psów. Chciałabym, aby stać 
mnie było na rodzinne wakacje, wyjazdy, 
kulturę i żebym nie musiała się martwić o 
zdrowie i bezpieczeństwo rodziny. Jak na 
obecne czasy, myślę, że powinno to być 
około 3000-4000 złotych.

Mateusz
Po ukończeniu technikum zamierzam 

podjąć pracę, najlepiej w wyuczonym 
zawodzie (technik mechanik). Nie zamie
rzam studiować, gdyż nie widzę sensu 
spędzania kolejnych lat na uczelni, podczas 
gdy kończący jąabsolwenci nie mogą zna
leźć pracy, mimo posiadanego dyplomu.

Swojej przyszłości nie wiążę z Polską 
ponieważ nie widzę tu żadnych perspektyw 
dla młodego człowieka, który wchodzi w 
dorosłe życie. Olbrzymie bezrobocie, brak 
szans na otrzymanie kredytu mieszkanio- 
wego(bo trzeba mieć stałe zatrudnienie i 
odpowiednie zarobki), złe prawo podat
kowe...

Oczywiście chciałbym założyć ro
dzinę, ale najpierw muszę zapewnić sobie 
i moim najbliższym godne warunki do 
życia - stała praca, zarobki pozwalające 
godnie żyć a nie jedynie wegetować, 
mieszkanie. Niestety, jestem przekonany, 
że tego wszystkiego muszę szukać za 
granicą. Mimo więzi łączącej mnie z ro
dzicami będę zmuszony, jak wielu moich 
znajomych, dzielić swoje życie między 
pobyt w pracy ( na Zachodzie) i przyjazdy 
do rodzinnego domu.

Franciszek
Po skończeniu szkoły chciałbym 

podjąć pracę zarobkową choć nie wy
kluczam, że nie będę kontynuował nauki 
na studiach zaocznych. Swą przyszłość 
widzę w swoim ojczystym kraju, ponieważ 
nie wyobrażam sobie by zostawić swoją 
rodzinę, przyjaciół, znajomych i wyje
chać gdzieś w nieznane. Podobno zawsze 
jest lepiej tam, gdzie nas nie ma, ale nie 
chcę się o tym przekonywać na własnej 
skórze. Ja mam dla kogo tu pozostać. 
Moje oczekiwania wobec przyszłości są 
podobne do tych, które mają wszyscy 
młodzi ludzie - chciałbym dobrze zarabiać, 
więc być może założę własną działalność 
gospodarczą. Od wielu lat interesuję się 
sprzętem nagłośnieniowym i mógłbym 
projektować i wykonywać takie zestawy. 
Najprawdopodobniej pozostanę w mojej 
rodzinnej miejscowości i w przyszłości 
stworzę rodzinę z kimś, kto jest mi bardzo 
bliski. Myślę także o potomstwie, ale nie 
w najbliższym czasie.

Zebrały: 
Dorota Maćkula i Dorota Nemś

Nauka nie zna granic
dok. ze str. 1

Intensywne przygotowania do wyjaz
du rozpoczęły się w styczniu. Uczniowie 
uczestniczyli m.in. w zajęciach języko
wych „Z odwagą uczę się języka”, poka
zach niemieckojęzycznych filmów; czytali 
niemieckie gazety i czasopismą uczyli się 
posługiwania się kamerą. Uczyli się także 
posługiwania się kamerą. Podczas zajęć 
praktycznych poznawali sztukę przyrzą
dzania i prezentacji potraw kuchni krajów 
niemieckojęzycznych. Tym, „Co dzieje się 
w Europie” interesowali się podczas zajęć 
kulturowych, a potem dyskutowali o tym 
na forum dyskusyjnym. Dla uczniów grupy 
turystycznej zostały zorganizowane zajęcia 
kulturowe pn. „Góra św. Anny”.

Ukoronowaniem przygotowań była 
wycieczka na Górę św. Anny, gdzie ucznio
wie zaprezentowali zdobytą na zajęciach 
wiedzę i umiejętność posługiwania się 
językiem niemieckim. Smakowita pre

Odprawa roczna policji
dok. ze str. 1

W roku 2012 powiat strzelecki ze 
wskaźnikiem zagrożenia przestępczością 
na poziomie 98,1% uplasował się wśród 
terenów średnio zagrożonych 7 najpo
spolitszymi przestępstwami (bójkami, 
przestępstwami rozbójniczymi, kradzie
żami, narkotykami itp.) na Opolszczyźnie. 
Można by więc powiedzieć, że jest całkiem 
nieźle, bo i wskaźnik skuteczności dzia
łań policji (wykrywalności przestępstw, 
ilości i skuteczności prowadzonych przez 
policję programów profilaktycznych, ale 
i ogólnie - całej pracy prewencyjnej) jest 
bardzo dobry: w roku 2013 wykryto 1391 
przestępstw (w roku 2011 było ich 1532). 
Martwić może jednak fakt, że zwiększył 
się w nich udział nieletnich - z 29 w roku 
2011 wzrósł do 46 w roku 2012, przy czym 
największą „aktywność” młodych ludzi w 
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z Funduszy Europejskich stosując nieuczciwe praktyki polegające na sprzedaży dostęp
nych bezpłatnie dokumentów i publikacji związanych z Funduszami Europejskimi oraz 
wprowadzają w błąd przedsiębiorców informując o zakresie usług świadczonych przez 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

zentacja przygotowanych potraw zapoży
czonych z krajów niemieckojęzycznych, a 
następnie atrakcje turystyczne stworzyły 
niepowtarzalną atmosferę.

Zaproszeni goście, Johanna Lemke- 
-Prediger działaczka „Stowarzyszenia 
Annaland”, emerytowana nauczycielka ję
zyka niemieckiego, członek Niemieckiego 
Towarzystwa Oświatowego w Opolu oraz 
Franciszek Dylla, Przewodniczący Mniej
szości Niemieckiej w Tarnowie Opolskim, 
bardzo wysoko ocenili poziom wiedzy i 
umiejętności językowych grupy. Na za
kończenie uczniowie gromkimi brawami 
podziękowali za bardzo duży wkład pracy i 
zaangażowanie nauczycieli prowadzących 
zajęcia: Marcie Kurowskiej i Aleksandrze 
Wnuk-Cejzik, realizatorom projektu oraz 
Katarzynie Krępie-Stefanik, czuwającej 
nad przygotowaniem części kulinarnej.

Marta Kurowska

tym zakresie odnotowano na terenie gminy 
Strzelce Opolskie. I najczęściej były to 
kradzieże.
Poprawił się też stan bezpieczeństwa na 
drogach powiat strzeleckiego: w roku 
2012 doszło na nich do 45 wypadków i 
673 kolizji (w roku 2011 analogicznie - 49 
i 687). W ub. roku na terenie powiatu w 
wypadkach zginęło 5 osób (rok wcześniej 
13), a 43 zostały ranne (w 2011 - 49). Nie
mniej ilość wykroczeń w ruchu drogowym 
wzrosła-w ub. r. stwierdzono ich 13451, 
podczas gdy rok wcześniej - 12773).

Na podkreślenie zasługuje również 
fakt, że wszystkie samorządy gmin wspie
rają KP Policji w Strzelcach Opolskich 
dodatkowymi środkami na dodatkowe 
patrole.



Znów rekord Zabawa karnawałowa na BIS
dok. ze str. 1

Ten telewizir podczas Gali Lauri trafi do rąk jednego z mieszkańców powiatu strze
leckiego

Nie mniej szczęśliwy będzie przedsiębior
ca, którego produkt otrzymał w tym roku 
ten prestiżowy tytuł Najlepszego Produktu 
Powiatu Strzeleckiego okiem konsumenta, 
tym bardziej, że oddano na niego 854 głosy 
- i tu znów rekord, w roku ubiegłym zwy
cięzca w tej kategorii otrzymał 10 głosów 
mniej. Zaznaczyć należy, że wszystkie 
powtarzające się głosy lub nieprawidłowo 
wypełnione kupony zostały odrzucone.

Segregujemy odpady!

O ustawie „śmieciowej” głośno było 
już od dawna. 25 stycznia br. posłowie 
znowęlizowali ją, co większość samo
rządowców przyjęła z zadowoleniem, bo 
zmiany pozwolą gminom naliczać opłaty 
za wywóz odpadów według różnych me
tod, a nie tylko jednej. Stawki mogą być 
więc zależne od: gospodarstwa domowego, 
liczby osób zamieszkujących gospodar
stwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości 
zużycia wody w danej nieruchomości.

Według obecnych przepisów odpo
wiedzialność za gospodarkę odpadami 
- organizację ich odbioru od mieszkańców 
i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to 
właściciele nieruchomości decydowali, 
jaka firma odbierała śmieci, teraz wybór 
należy tylko i wyłącznie do gminy.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 
2020 r. stopień recyklingu i przygotowania 
odpadów do ponownego użycia wynosił 
co najmniej 50 proc, w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Dodatkowe patrole 
w Strzelcach

Komendant Powiatowy Policji w 
Strzelcach Opolskich oraz Burmistrz Strze
lec Opolskich podpisali porozumienie w 
sprawie finansowania dodatkowych patroli 
policyjnych, mających pełnić służbę na 
terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie. 
Dodatkowe patrole realizowane będąprzez 
policjantów w ramach przysługujących im 
dni wolnych.

Policjanci będą pełnić służby dodatko

Jak co roku i tym razem przeznaczamy 
pulę zaproszeń na Galę Lauri dla czytelni
ków naszego dwutygodnika „Powiat Strze
lecki”. Czekamy na Państwa w Zespole ds. 
Promocji Powiatu (111 piętro, pokój 310). 
W tym roku mamy do rozdysponowania 20 
podwójnych zaproszeń! Wspaniały koncert 
smyczkowy, pyszne jedzenie, uroczysta 
atmosfera.

Do lipca 2020 r. odpady ulegające biode
gradacji składane na składowiskach mają 
nie przekraczać 35 proc, całkowitej masy 
tych odpadów.

Przyznać trzeba, że ze śmieciami 
bywało u nas różnie. Wcale nierzadko 
zdarzały się gospodarstwa, w których 
wszystko szło do jednego kubła (albo pie
ca), a i częste były w naszych lasach czy 
na poboczach dróg tzw. dzikie wysypiska. 
Z systemową segregacją śmieci też jakoś 
nie mogliśmy sobie poradzić przez lata. 
Teraz ma się to zmienić. Razem z naszymi 
przyzwyczajeniami.
Może ułatwi to działanie skierowane do 
szkół? Na taki pomysł wpadł Wydział 
Ochrony Środowiska w strzeleckim staro
stwie - wszak „czym skorupka za młodu 
nasiąknie...”.

Do szkól trafi 150 pojemników takich 
jak na zdjęciu. Podobne pojawiły się tez na 
korytarzach starostwa.

we w miejscach występowania problemów 
oraz konfliktów społecznych zgodnie z 
występującym w tym zakresie zapotrzebo
waniem społecznym. Wiele z organizowa
nych do tej pory służb było odpowiedzią 
na bieżące potrzeby społeczności lokalnej. 
Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, 
że jest to jeden z lepszych sposobów na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
obywateli.

Dnia 6 lutego 2013 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Szymiszowie odbyła się 
zabawa karnawałowa, na której przygry
wał zespół muzyczny BIS. Mieszkańcy 
oraz personel na czele z panią dyrektor 
poprzebierali się w myszki, pszczółki, 
czarownice, stroje lat 30 itp.
Wszyscy uczestnicy pod dyktando solistki 
zepołu Bis pani Oli, chętnie brali udział 
w tańcach i wspólnych śpiewach. Hitem 
muzycznym śpiewanym przez wszystkich 
były „Kawiarenki” i „Marina” Przedział 
wieku uczestników naszej szampańskiej 
zabawy to 20 - 93 lat. I tutaj jest zachęta 
dla wielu, że wiek nie jest pzeszkodą by 
się radować.

D. Mielniczuk

Energia jądrowa - korzyści i zagrożenia

Uczniowie klas III Tek a, 111 Tek b, 111 
Tot, III Thot i III Tmag zebrali materiały 
o podstawowych rodzajach elektrowni 
wykorzystywanych na świecie wraz z ich 
wadami i zaletami, które zaprezentowali 
na lekcji fizyki podczas debaty na temat 
„Energia jądrowa - korzyści i zagrożenia”.

Debata była podsumowaniem lekcji 
fizyki z działu „Energia jądrowa” oraz 
kontynuacją projektu „Szkoła pełna za
sobów”. W ramach projektu uczniowie 
Manuela Nocoń, Justyna Waholc, Roksana 
Michalska, Adriana Rother, Izabela Kra
wiec, Adam Karmański, Jan Thomalla, 
Iwona Kołodziej, Ewelina Merkel, Judyta 
Mehlich, Monika Emerling, Katarzyna 
Urbańczyk, Dominika Sapich, Natalia 
Czusik zebrali materiały o energetyce 
jądrowej, przedstawili plany budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce, omówili 
przebieg wypadku jaki wydarzył się w 
Czarnobylu oraz jego skutki i zaprezento
wali je w prezentacjach multimedialnych. 
Pozostali uczniowie bardzo chętnie brali 
udział w rozmowie. Zadawali pytania 
i wyrażali własne opinie na omawiany 
temat. Temat ten wywołał sporo emocji 
wśród uczniów, zrodził wiele obaw a jed

Zabawa karnawałowa w DPS Strzelce Op.
To była bardzo udana zabawa - wiem, 

co piszę. A o czym ?
Otóż - o zabawie karnawałowej, na 

której bawiliśmy się 7 lutego br. w strze
leckim Domu Pomocy Społecznej. Nikt nie 
zapomniał zabrać ze sobą biletu wstępu, 
czyli dobrego humoru. Szampański nastrój 
wieczoru zawdzięczamy przede wszystkim 
zaproszonym gościom, którzy swoimi wy
stępami nas rozbawili i dali dużo radości. 
Goszczący u nas już nie pierwszy raz duet 
Simona i Denis z Warmątowic rozkręcili 
atmosferę, śpiewając biesiadne piosenki. 
Staraliśmy się im wtórować. Świetnie 
przygrywał nam na akordeonie także 
Patryk Pietruszka.

Ajuż prawdziwym rarytasem był wy
stęp zespołu wokalnego BIS. Dziewczyny 
dały prawdziwy pokaz swoich wokalnych 
i tanecznych talentów. Później, posileni 
przygotowanymi na ten wieczór smakoły

nocześnie uświadomił uczniom iż energia 
jądrowa jest szansą na bezpieczny sposób 
pozyskania energii elektrycznej.

Podsumowaniem debaty w każdej z 
klas było głosowanie, w którym wzięło 
udział w sumie 85 uczniów. 52% uczniów 
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kami, tańczyliśmy i my - mieszkańcy i per
sonel. Zabawa była wyborna. Mieszkańcy 
strzeleckiego Domu serdecznie dziękują 

chce, aby w Polsce wybudowano elektrow
nię atomową, ale aż 63% nie chciałoby 
mieszkać w jej pobliżu. Uczniowie bojąsię 
ryzyka awarii, wybuchu (32%), twierdzą, 
że mieszkanie w pobliżu elektrowni jest 
niezdrowe (16%). Tylko nieliczni (7%) 
są przekonani, że elektrownia nie wpływa 
na pogorszenie warunków życia i zdrowia, 
nie przeszkadzałoby im mieszkanie w jej 
pobliżu i podają pozytywne strony wy
korzystania energetyki jądrowej. Wyniki 
głosowania pokrywają się z sondażami 
przeprowadzonymi wśród Polaków. 0 
energii jądrowej dużo się mówi w naszym 
kraju. W sondażach większość Polaków 
opowiada się za budowaniem elektrowni 
jądrowych, ale ponad połowa responden
tów nie chce, aby atomówka powstała w 
pobliżu ich miejscowości. Choć społeczna 
akceptacja dla projektu budowy elektrowni 
atomowej jest duża, nie brak też głosów 
sceptyków. Podobnie jak wśród uczniów 
biorących udział w debacie.

Katarzyna Uchańska - Łukasik

personelowi za zorganizowanie tak miłego 
spotkania, a występującym artystom za 
poświęcony nam czas.

Aleksandra Kusiński



Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 77 4612329, 77 4613480 

i e-mail: dps.strzelceopolskiefc 

| zfiliąwSzymiszowie
i tel. 77 4623845

| z filią w Leśnicy 

tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
teł. 774636337,774636422,
Ł 774636744

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
lei. 77 4622011

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op. 

td.774612701,

■fjstura@ckziu-strzelce.pl

I Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych 

w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie 
tel. 77 4616430,

; e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.p

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie 
|l77 4613381,77 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
* Strzelcach Opolskich
id. 77 4613026

Helen Poroni

Porady OeraOcy

Pracownicy ZUS 
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Spotkania 
z kobietami sukcesu, 

grającymi scs połami Iwfei, 1 
która pokaia Wam jak pogotoc i 

macierzyństwo z byciem J 
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Plan Pracy Komisji Problemowych 
Rady Powiatu
Komisja Bezpieczeństwa

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
trf. 77 4620046,77 4616049, 77 4620049

Zespół Szkól Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich

,teL77 4612882

I

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
teł. 4636422,463637

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tó. 774615261

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny

tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
Kl. 77 4613291-95

| Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Strzelcach Opolskich
td. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich

i td. 77 4621200, 77 4621903

■t
! Powiatowy Inspektor Weterynarii 

w Strzelcach Opolskich
I lei. 774614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
lei. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 774400313

I: Powiatowy llrząd Pracy 
Iw Strzelcach Opolskich 

tel.774621800

e-mail: opst@praca.gov.pl

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

g- Wydawca: Powiat Strzelecki 
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
k tekstów. Materiałów 
nie zamówionych nie zwracamy. 
Druk: Drukarnia ,,PRO MEDIA’" 
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

4 marca 2013 
w Strzelcach Op 
w Soli Konlerentyjnej Starostwo Powtolowego 
(ot Jordanowsko 21 
o gadzinie 10:00

Między pracą, 
a macierzyństwem 

czyli mama może wszystko

1.

2.

INFORMACJA
adresowana do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), 

które nie wykonały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 
2 lat

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich zaprasza Panie 
do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych 

w ramach programu
PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12:00 - 17:00

Rejestracja osobiście lub telefonicznie 77 40 70 149 
w godz. 13:00 - 14:00 

(wymagany NR PESEL) 
Skierowanie nie jest wymagane

STACJA PALIW
„Wysoka jakość za rozsądną cenę

ekodiesel

oferujemy: płyny eksploatacyjne 
akcesoria samochodowe i kosmetyki

PKS w Strzelcach Opolskich SA 
ul. 1 Maja 59
tel. 77/462 2543
47-100 Strzelce Op.

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
Teł. +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

1.

2.

1.
2.

1.
2.

3.

LUTY
Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
za 2012 r.
Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie w 2012 roku w oparciu o informację Ko
mendanta Powiatowego Policji
Analiza materiałów sesyjnych.

MARZEC
Ocena przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacj i lokalnego rynku pracy w oparciu 
o sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. za 2012r. 
Analiza materiałów sesyjnych.

Komisja Budżetu

LUTY
Gospodarka nieruchomościami powiatu strzeleckiego wg stanu na dzień 31.01.2013r. 
Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję w 2012 r. 
Analiza materiałów sesyjnych.

MARZEC
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych - PUP.
Analiza materiałów sesyjnych.

Komisja Edukacji

LUTY
Informacja nt. zgłoszonych przez szkoły projektów zajęć pozalekcyjnych w ramach 
„grantów edukacyjnych 2013”.
Analiza materiałów sesyjnych.

MARZEC
Realizacja i finansowanie przez Powiat Strzelecki zadań z zakresu ochrony zabyt
ków.
Analiza materiałów sesyjnych.

Komisja Gospodarcza

LUTY
Informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta za rok 2012 
Analiza materiałów sesyjnych

MARZEC
Sytuacja na rynku pracy w powiecie strzeleckim, prognozy
Spotkanie z przedstawicielami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców i Zarządem 
Spółdzielni Rzemieślniczej „Silesia”
Analiza materiałów sesyjnych

Komisja Rewizyjna

LUTY
Kontrola realizacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2012”

zapraszamy
od pn. do pt. 6.00 do 21.00 
sobota 7.00 do 15.00

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.

MARZEC
Zapoznanie się z wynikami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie prawi

dłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową sub
wencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych 
stanowiących podstawę jej naliczenia.

Terminy i tematy sesji
Rady Powiatu Strzeleckiego

LUTY
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2012 r.
Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie

MARZEC
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. za 2012r.

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

strzelce.pl
mailto:szkolneschronisko@wp.pl
mailto:opst@praca.gov.pl


Ad multos annos!
Co za wspaniały czas! Tak wielu mieszkańców naszego powiatu 

w ostatnich dwóch tygodniach cieszyło się z bardzo okrągłych rocznic 
urodzin! A my wraz z nimi.

Pani Lucyna Jelonek z Piotrówki swój Jubileusz 90-lecia obchodziła 
31 stycznia.

Pani Genowefa Szawan z Niezdrowic 90 urodziny świętowała 10 
lutego. I nie była jedyną Jubilatką w Strzeleckiem w tym dniu.

Pani Matylda Mateja z Leśnicy 10 lutego obchodziła jubileusz - 
ukończonych 95 lat, a Siostra Pauline Lukoschik z Góry św. Anny - 90 
urodziny.

Dwa dni później, 12 lutego, Pan Walenty Kciuk, mieszkaniec Kielczy, 
przyjmował gratulacje z okazji 90 urodzin.

Przy tak dostojnych okazjach do wszystkich naszych Jubilatów z 
gratulacjami, życzeniami i prezentami spieszyli goście. Ci najbliżsi, i ci 
dalsi, bardziej i mniej oficjalni.

Do tych, które już usłyszeli, dołączamy i swoje, najserdeczniejsze:
Życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym 

dobrym zdrowiu, dni pełnych słońca i szczęścia, otoczenia rodziną i 
gronem serdecznych bliskich!

Pani Lucyna Jelonek z Piotrówki

Ks. prałat Wolfgang Globisch

Siostra Pauline Lukoschik z Góry św. Anny Pani Genowefa Szawan z Niezdrowic

31 stycznia na 80. urodzinach ks. prałata Wolfganga Globischaw 
Opolu spotkało się wielu gości. Ale też Jubilat jest szeroko znany, nie 
tylko ze swej posługi kapłańskiej.
W działania związane z dialogiem polsko-niemieckim te ks. Globisch
angażował się już od wczesnych lat swojego kapłaństwa. Wspólnie z 
młodymi Niemcami uczestniczył w „Akcji Znaków Pokuty”. Już jako 
proboszcz parafii Kolonowskie, na prośbę biskupa Ordynariusza zajął 
się problematyką duszpasterstwa mniejszościowego. Celem ks. Globi-
scha było, aby każdy mógł wziąć udział w mszach św. w j. niemieckim. 
Umożliwić miał to dwujęzyczny modlitewnik, który ułatwiał udział w
nabożeństwach osobom nieznającym tego języka. Za zaangażowanie na 
rzecz budowy pojednania pomiędzy Polakami i Niemcami ks. Wolfgang 
Globisch odznaczony został w 2010 r. Krzyżem Zasługi RFN I Klasy.

Kś. Globisch dał się również poznać jako wspaniały organizator.* 
latach 90-tych koordynował przepływ wielkiego strumienia pomocy przez

Pani Matylda Mateja z Leśnicy Pan Walenty Kciuk

ryczno-kulturalną, sportowo-rekreacyjną, tury styczną oraz reli 
od wielu lat tworzy muzeum historii lokalnej w zabytkowej 
chacie, poprzez swoją pracę na rzecz muzeum i zbieranie his 
pamiątek.

pielgrzymek. Ks. Globisch był duszpasterzem mniejszości narodowych 
w diecezji opolskiej, a także dyrektorem Centralnej Polsko-Niemieckiej 
Biblioteki Caritasu im. Eichendorffa w Opolu oraz organizatorem i pro 
pagatorem Pielgrzymki Trzech Narodów do sanktuarium Maria Hilf.

Z Jego inicjatywy w 1995 roku w Kolonowskiem została założon

Jubilatowi życzymy wielu jeszcze wspaniałych lat w 
i wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń.

Caritas. Na Opolszczyznę dotarł sprzęt wyposażenia szpitali, ośrodków 
zdrowia i domów opieki. Powstała siec bibliotek parafialnych z dobry
mi książkami. W Dueren powstał ośrodek szkoleniowy dla kapłanów, 
służby zdrowia, polityków komunalnych, bibliotekarzy, liderów DFK. 
nauczycieli, katechetek itp. Z jego inicjatywy odbyło się również wiele

„SZLACHETNA PACZKA” 2012
Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły włączyli się do znanej z 

mediów ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka” organizowanej jak co 
roku przez Stowarzyszenie „WIOSNA”.

Inicjatorem tegorocznej akcji w CKZiU były klasy: I Tsek oraz II Tek. 
Dosłownie w ciągu jednego tygodnia uczniowie, wsparci przez rodziców, 
zgromadzili mnóstwo środków czystości, żywności o długim terminie
ważności oraz ubrań i innych niezbędnych produktów, ‘ zgodnie z infor
macją otrzymaną wcześniej od wolontariusza zajmującego się wybraną, 
anonimową rodziną z województwa opolskiego. Wszystkie dary zostały 
zapakowane i opisane kodem nadanym rodzinie przez organizatorów akcji. 
Do paczek dołączony został list z życzeniami od uczniów. Przekazanie 
upominków nastąpiło 8 grudnia 2012 za pośrednictwem wolontariusza, 
który wręczył jednocześnie klasom podziękowania, a także kalendarz 
i wigilijne opłatki. Drogą e-mailową uczniowie otrzymali jeszcze raz 
serdeczne podziękowania od opiekuna rodziny, który opisał radość i 
szczęście jej członków w momencie rozpakowywania kilkunastu kartonów 
z prezentami oraz swoje wspaniałe odczucia w tej niezwykłej chwili. 
Dzięki Wam drodzy uczniowie jedna z tysiąca potrzebujących rodzin 
otrzymała nie tylko świąteczne prezenty, ale także znak, że mimo natłoku 
spraw i przedświątecznej gonitwy, ktoś o niej myśli i chce pomóc.

Niech podziękowaniem dla wszystkich uczniów z klasy I Tsek oraz 
II Tek, którzy w tym roku włączyli się do akcji „Szlachetna paczka” oraz 
ich rodziców, a także zachętą dla innych by przyłączyli się do akcji w 
przyszłym roku będą słowa zawarte w e-mailu:

Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym 
podarkiem, ale strzałem prosto w serce.

Wychowawca klasy 1 Tsek 
Joanna Drabik


