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Od 1 maja do 30 sierpnia Stowa-
rzyszenie �Wincentego z Kielczy�
wraz z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w
Kielczy realizowa³o zadanie publicz-
ne pt. �Jak skutecznie zapobiegaæ po-
¿arom i innym niebezpieczeñstwom
� edukacja przeciwpo¿arowa miesz-
kañców wsi�. Projekt zrealizowany
zosta³ przy wsparciu finansowym
Powiatu Strzeleckiego w ramach kon-
kursu �Mieszkañcy w walce z po¿a-
rem� � edukacja przeciwpo¿arowa
poprzez sport oraz inne zajêcia o cha-
rakterze edukacyjnym maj¹cym na
celu wzrost �wiadomo�ci spo³ecznej
odno�nie zagro¿eñ po¿arowych � w
wysoko�ci 5000 z³.

Jak skutecznie zapobiegaæ po¿arom

W ramach projektu 19 czerwca 2009
r. w Zabytkowej Chacie w Kielczy
odby³a siê konferencja z udzia³em
m.in. mieszkañców gminy Zawadz-
kie, starosty strzeleckiego, przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu Strzeleckie-
go, w której trakcie zosta³y poruszo-
ne nastêpuj¹ce zagadnienia:

- Procedury ratownictwa przeciw-
po¿arowego � prowadz¹cy st. kpt.
Leszek Koksanowicz, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Ga�niczej Nr 2 w
Opolu
- Zagro¿enia nawa³nicami oraz za-
sady bezpiecznego usuwania koko-
nów agresywnych owadów b³onko-

skrzyd³ych (szerszeni i os) � prowa-
dz¹cy bryg. Stefan Sz³apa Komen-
dant Powiatowy PSP Strzelce Opol-
skie
- Ochrona przeciwpo¿arowa w la-
sach Nadle�nictwa Zawadzkie - pro-
wadz¹ca  Anna Gomu³ka,
- Ratownictwo medyczne - prowa-
dz¹cy Rafa³ Guzy OSP Kielcza.

W okresie od 1 maja do 15 czerwca
przeprowadzono w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y szkolny konkurs plastyczny
�Po¿ar i inne niebezpieczeñstwa�,
którego podsumowanie po³¹czone z
wrêczeniem nagród dla laureatów od-
by³o siê 16 sierpnia. W tym dniu zor-
ganizowano równie¿ rajd �Dolin¹
Ma³ej Panwi�, podczas którego
uczestnicy zwiedzili m.in. Centrum

Do redakcji
dwutygodnika
�Powiat Strzelecki�

W nawi¹zaniu do artyku³u �Je-
mielnica zmienia siê�, w którym nie-
mal zosta³em wywo³any do tablicy
jako radny podnosz¹cy potrzebê
zmiany regulaminu op³at za wywóz
�mieci stwierdzam, ¿e 424 w³a�cicieli
z posesji z terenu gminy Jemielnica
podpisa³o siê pod petycj¹ do Rady
Gminy w tej sprawie o czym pan
wójt nie raczy³ wspomnieæ.

Je�li dwóch ludzi p³aci tyle samo
co 8-10 osób to gdzie tu sprawiedli-
wo�æ.

Stanowisko w tej sprawie zajê³o
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³aw-
cze w Opolu wyra�nie sugeruj¹c wy-
soko�æ op³at od ilo�ci osób w gospo-
darstwie domowym. W lipcu br. za-
³o¿y³am na forum RG interpelacjê w
tej sprawie, poniewa¿ du¿o osób w
rozmowach ze mn¹ podnosi³o po-
trzebê zmiany systemu. Wójt mie-
sza demokracjê ze �mieciami, igno-
ruj¹c zarazem fakt, ¿e w utrzymaniu
obecnego regulaminu zainteresowani
s¹ ci radni, który maj¹ pod dachem 8
i wiêcej osób.

Wydaje mi siê, ¿e mieszkañcy nie
oczekuj¹ ja³mu¿ny z OPS w tej spra-
wie, lecz na sensowne i sprawiedli-
we rozwi¹zanie tego problemu.

Cwielong Józef
radny gminy Jemielnica

Piotrówka, 30.09.2009

Edukacji Le�no-Przyrodniczej Nad-
le�nictwa Zawadzkie, gdzie zapozna-
li siê z potencjalnymi zagro¿eniami
po¿arowymi w terenie oraz walora-
mi przyrodniczymi Doliny Ma³ej
Panwi. Po po³udniu na terenie OSP
Kielcza odby³y siê pokazy dzia³añ
bojowych jednostek stra¿y po¿arnej
PSP Strzelce Opolskie, Jednostki Ra-
towniczo-Ga�niczej Nr 2 w Opolu
oraz OSP Kielcza, przy czym szcze-
gólny nacisk po³o¿ono na ratownic-
two medyczne oraz bezpieczne usu-
wanie kokonów niebezpiecznych
owadów (szerszeni, os itd.).
Wspólna biesiada przy tradycyjnej
grochówce oraz pokazy sprawno-
�ciowe stra¿aków z udzia³em dzieci i
m³odzie¿y zakoñczy³y realizowany
projekt.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich bior¹ udzia³ w konkursie
�Drugie ¿ycie elektro�mieci�.

Jest to konkurs organizowany
przez Europejsk¹ Platformê Recy-
klingu. Celem konkursu jest podnie-
sienie poziomu wiedzy i �wiadomo-
�ci �rodowisk szkolnych i spo³eczno-
�ci lokalnych w zakresie zasad postê-
powania z ZSEE (zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym).
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej,
miêdzyszkolnej rywalizacji zespo³o-
wej o nagrodê GrandPrix EPR, gdzie
Zespó³ Konkursowy sk³ada siê z
uczniów jednej szko³y. Zespo³y szkol-
ne bior¹ce udzia³ w konkursie maj¹ do
wype³nienia zadania maj¹ce na celu
przeprowadzenie uczestników przez
procesy decyzyjne i problemy reali-
zacyjne zwi¹zane z zasadami postê-
powania z ZSEE. Ostatnim zadaniem
konkursu bêdzie zbiórka tego sprzê-
tu.

Na terenie Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
wy³oni³a siê grupa m³odych ludzi, w
pe³ni zmobilizowana i gotowa do ry-
walizacji z innymi uczestnikami kon-
kursu, a przede wszystkim do zmia-
ny �wiata na lepszy, dobrze siê przy

ZSZ NR 1 KONTRA
ELEKTRO�MIECI

S£OWNICZEK
Elektro�mieci to zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. S¹ nimi nieu¿ywane,
przestarza³e lub zepsute pralki, lodówki, telefony,�wietlówki i ¿arówki energoosz-
czêdne, telewizory, sprzêt audio, ¿elazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzêty.
Od koñca pa�dziernika 2005 mamy obowi¹zek oddawaæ zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny zbieraj¹cemu taki sprzêt, bo przecie¿ i tak nam siê on nie przyda, a
za wyrzucanie do �mietnika komputera czy telefonu komórkowego mo¿na zostaæ
ukaranym grzywn¹ od 50 do  5000 z³otych! Elektro�mieci mo¿na bezp³atnie
oddaæ w specjalnie utworzonych punktach zbierania, albo mo¿na siê ich pozbyæ w
sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzêtu tego samego typu, np. mo¿esz
oddaæ stary telewizor, gdy kupujesz nowy. Odpady elektryczne i elektroniczne s¹
zasadniczo niebezpieczne dla �rodowiska, a to ze wzglêdu na stosowane w nich
zwi¹zki metali takich jak rtêæ, kadm czy brom. Do tego z pewnych odpadów (jak
np. zu¿yte �wietlówki) mo¿na wykorzystaæ nawet do 80% przy produkcji nowych
rzeczy. Wyrzucanie wiêc zu¿ytego sprzêtu jest niezdrowe i niezgodne z prawem.

tym bawi¹c i ucz¹c. Zespó³ przyj¹³
nazwê � Grupa Elektrodemonta¿�.
Dru¿yna sk³adaj¹ca siê z dziesiêciu
osób oraz dwóch opiekunów ma za
zadanie przej�æ przez trzy etapy
konkursu. Pierwszy etap - �Roz-
grzewka � budowa zespo³u�. Na tym
etapie stworzony zespó³ musi wy-
promowaæ swoj¹ dzia³alno�æ w szko-
le i w�ród lokalnej spo³eczno�ci. Pla-
nowana jest promocja projektu w for-
mie: artyku³ów w lokalnej prasie, ga-
zetce szkolnej, stworzenie gabloty
projektu a tak¿e w formie apelu szkol-
nego, kabaretu o ekotematyce. Rela-
cjê ze wszystkich dzia³añ bêdzie
mo¿na obejrzeæ równie¿ na stronie
internetowej projektu.

Drugi etap - � Na tropie proble-
mów� bêdzie dotyczy³ zebrania do-
stêpnych informacji na temat zu¿y-
tego sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz zasad postêpowania z
nim. Zdobyte informacje grupa w jak
najbardziej atrakcyjny i nowoczesny
sposób zaprezentuje spo³eczno�ci
szkolnej.

Trzeci, finalny etap - �ZSEE, to
wspólna sprawa � budowanie koali-
cji� bêdzie polega³ na przeprowadze-
niu zbiórki ZSEE na terenie szko³y.
Grupa Elektrodemonta¿

22 wrze�nia w gospodarstwie
agroturystycznym pañstwa Wnuk
�Na Granicy� w Czarnocinie odby³o
siê spotkanie integracyjne zwi¹zku
niewidomych z Kêdzierzyna, w któ-
rym uczestniczy³o ok. 30 osób.  Za-
planowano piknik, ognisko oraz spa-
cer po lesie parku krajobrazowego
Góra �w. Anny.

Po kawie i poczêstunku grupa
wraz z opiekunem i gospodarzem
uda³a siê na dwugodzinny spacer po
lesie - ¿ó³tym i zielonym szlakiem,
odwiedzi³a groby powstañców, ka-
pliczkê w rezerwacie Bo¿e Oko.

Dla osób niewidomych lub nie-
dowidz¹cych spacer po lesie to po-
dziwianie uroków lasu za pomoc¹ po-
zosta³ych zmys³ów: przytulaj¹c siê
do drzew rozpoznawali drzewa na
podstawie faktury kory, zapoznawa-
no siê z zapachem grzybów, rozpo-
znawano g³osy ptaków - kuku³ki, go-
³êbia, dzikich kaczek.

Po spacerze � oko³o godz. 18-tej
odby³o siê ognisko, pieczenie kie³ba-
sek, zabawa przy akordeonie oraz

Las poznawany inaczej

pieczenie ziemniaków. Uczestnicy
pikniku solennie postanowili tu
wkrótce wróciæ.

W imieniu Wojewody �l¹skiego Zygmunta £ukaszczyka pragnê Pañ-
stwa serdecznie zaprosiæ do udzia³u w I Memoriale im. Agaty Mróz �
Olszewskiej, który odbêdzie siê w katowickim �Spodku� w dniach 17 i
18 pa�dziernika br.

Celem Memoria³u jest wsparcie krwiodawstwa, krwiolecznictwa oraz
transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego.

 Powy¿sza impreza stanowi ho³d z³o¿ony godnej na�ladowania ¿ycio-
wej postawie uzdolnionej siatkarki, której odwaga i walka z nieuleczaln¹
chorob¹ sta³a siê dla innych impulsem do dzia³ania na rzecz propagowa-
nia krwiodawstwa.

Patronat honorowy nad Memoria³em objêty Panie Maria Kaczyñ-
ska, Jolanta Kwa�niewska i Danuta Wa³êsa.

Wszelkie informacje dotycz¹ce
I Memoria³u im. Agaty Mróz � Olszewskiej dostêpne s¹ na oficjalnej

stronie internetowej http://www.memorialagaty.pl/

Zaproszenie
na Memoria³ Agaty

Dolina
Ma³ej Panwi
w barwach

jesieni

to tytu³ konkursu fotograficznego
og³oszonego przez PTTK w Hucie
Andrzej, UM w Zawadzkiem i UMiG
w Kolonowskiem oraz Nadle�nictwo
Zawadzkie. Termin nadsy³ania prac
10 grudnia pod adresem oddzia³ za-
k³adowy PTTK �Huta Andrzej� 47-
120 Zawadzkie, ul. ks. Wajdy 1.

Format zdjêæ 15x21 cm opatrzo-
nych opisem (imie i nazwisko autora
oraz tytu³ zdjêcia).

Przewidziane nagrody dla najlep-
szych


