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cepcji i projektu technicznego przebu-
dowy odcinka istniej¹cej kanalizacji
deszczowej, a w przysz³ym roku chcie-
liby�my ca³e zadanie wykonaæ. Nie ma
co dzieliæ go na etapy, bo wreszcie na-
prawdê trzeba podj¹æ zdecydowane dzia-
³anie. Akurat w tym miejscu dochodzi
do splotu ró¿nych czynników: nastê-
puje sp³yw wód z pasa drogowego auto-
strady, sp³yw wód z okolicznych tere-
nów o bardzo du¿ej powierzchni zlewni

i gliniaste pod³o¿e ograniczaj¹ce filtra-
cjê a tym samym potêguj¹ce sp³yw po-
wierzchniowy. Je�li dodamy jeszcze zbyt
ma³e przepusty kanalizacyjne, niewy-
dolne urz¹dzenia wodne � piaskowniki
- i na dodatek �mieci, które z du¿¹ nie-
frasobliwo�ci¹ wyrzucane s¹ do rowów
(butelki, czy worki zatrzymywane s¹
wprawdzie na sitach, ale to powoduje
zatykanie i niedro¿no�æ wlotów do ka-
nalizacji), to otrzymamy... systema-
tyczne zalewanie drogi.

Ostatnia sesja Rady Powiatu, któ-
ra odby³a siê 22 marca, rozpoczê³a siê
od w³¹czenia w sk³ad Rady nowego rad-
nego � Henryka Szopy w miejsce zmar-
³ego radnego � Dietera Kiszki.

G³ównym tematem 42. sesji by³a
informacji nt. przeciwdzia³ania bezro-
bociu oraz aktywizacji lokalnego ryn-
ku pracy. Komisja Gospodarcza, w³a-
�ciwa ds. przeciwdzia³ania bezrobociu
stwierdzi³a, i¿ efektywno�æ zatrudnie-
niowa poszczególnych form aktywiza-
cji bezrobotnych jest zadowalaj¹ca.
Zdaniem Komisji, Powiatowy Urz¹d
Pracy zmienia swój wizerunek - nie jest
ju¿ przeka�nikiem pieniêdzy, które na-
p³ywaj¹ z funduszy pañstwowych, lecz
anga¿uje siê w  pozyskanie �rodków ze-
wnêtrznych, które przek³adaj¹ siê na
utworzenie nowych miejsc pracy. Ko-
misja zauwa¿y³a tak¿e konieczno�æ
wskazywania przez PUP innych, obok
dotacji z Funduszu Pracy, mo¿liwo�ci
pozyskania �rodków na rozpoczêcie
dzia³alno�ci gospodarczej poprzez np.
Fundacjê Rozwoju �l¹ska. Ma to po-
zwoliæ na pozyskanie wszelkich nie-
zbêdnych funduszy do rozpoczêcia w³a-
snej dzia³alno�ci.

Rada wys³uchawszy opinii komisji
w³a�ciwej ds. przeciwdzia³ania bezrobo-
ciu, nie wnosz¹c uwag do informacji
przygotowanej przez Dyrektora PUP
� Norberta Jaskó³ê, przyjê³a j¹ jedno-
g³o�nie.

W dalszej czê�ci obrad Rada podjê-
³a nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie uzupe³nienia sk³adu Ko-

misji Gospodarczej o radnego Hen-
ryka Szopê;

- w sprawie wyboru cz³onka Zarz¹du
Powiatu � na wakuj¹ce miejsce zo-
sta³ wybrany radny Hubert Barton;

- w sprawie zmiany bud¿etu powiatu
na rok 2006,

- w sprawie zmiany uchwa³y Nr
XLIV/316/2002 z 26 czerwca 2002
r. w sprawie podzia³u Powiatu Strze-
leckiego na okrêgi wyborcze, ich
granice oraz ustalenia liczby rad-
nych wybieranych w ka¿dym okrê-
gu.
Zmiana jest spowodowana zmniej-

szeniem liczby mieszkañców. W zwi¹z-
ku z tym, w okrêgu wyborczym nr 1

Sesja Rady Powiatu
obejmuj¹cym: Miasto i Gminê Strzelce
Opolskie oraz Gminê Izbicko do Rady
Powiatu wybieranych bêdzie 9 radnych,
a w okrêgu wyborczym nr 2: Miasto i
Gmina Kolonowskie oraz Gmina Je-
mielnica wybieranych bêdzie 3 radnych.
Bez zmian pozostaje liczba radnych
wybieranych do Rady Powiatu w pozo-
sta³ych okrêgach: nr 3 Miasto i Gmina
Zawadzkie � 3 radnych, nr 4 Miasto i
Gmina Le�nica oraz Miasto i Gmina
Ujazd � 4 radnych;
- w sprawie ustalenia regulaminu
okre�laj¹cego niektóre zasady wynagra-
dzania nauczycieli za pracê oraz zasa-
dy przyznawania nauczycielom zatrud-
nionym w o�wiatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie powiatu
strzeleckiego dodatków do wynagrodze-
nia i nagród obowi¹zuj¹cego w roku bu-
d¿etowym 2006.
Uchwa³a ta jest pok³osiem skargi Wo-
jewody Opolskiego na grudniow¹ uchwa-
³ê Rady reguluj¹c¹ kwestie wynagradza-
nia nauczycieli. Zarz¹d, po konsulta-
cjach prawnych, a tak¿e maj¹c na uwa-
dze fakt, i¿ Wojewoda zakwestionowa³
podobne uchwa³y w wielu innych sa-
morz¹dach, postanowi³ przed³o¿yæ Ra-
dzie projekt uchwa³y uwzglêdniaj¹cy
zarzuty podniesione w skardze.

Pomimo i¿ uchwa³a ta w swej struk-
turze nie zmieni³a siê od 2000 r.,  te
same s³u¿by, które za kadencji poprzed-
nich wojewodów akceptowa³y regula-
min, teraz zarzuci³y nam kilka istot-
nych uchybieñ. Najistotniejszym z nich
by³o to, i¿ ustalili�my, ¿e nauczycielo-
wi przys³uguje wynagrodzenie trakto-
wane jako godzina ponadwymiarowa za
egzaminy maturalne, egzamin z przy-
gotowania zawodowego, egzaminy w
szkolnictwie specjalnym. Z interpre-
tacji Wojewody powo³uj¹cego siê na
jedno z orzeczeñ S¹du Najwy¿szego wy-
nika, ¿e te zadania, które my nazywa-
my jako ponadwymiarowe, mieszcz¹
siê w 40-godzinnym tygodniu pracy
nauczyciela. Ta zmiana jest niekorzyst-
na dla nauczycieli. Pozosta³e zarzuty
dotyczy³y: powielenia w uchwale zapi-
sów ustawy, kwestii zwi¹zanej z dora�-
nymi zastêpstwami oraz podzia³u fun-
duszu nagród w zakresie przekazania
jego czê�ci do szkó³. Poprawiony regu-

lamin zosta³ pozytywnie zaopiniowa-
ny przez  obydwa  zwi¹zki zawodowe.

Kolejna uchwa³a zosta³a podjêta w
sprawie okre�lenia zadañ realizowanych
przez Powiat Strzelecki, na które prze-
znacza siê w 2006 roku �rodki Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych oraz wysoko�ci
�rodków na ich finansowanie. Podzia³
przedstawia siê nastêpuj¹co:
* w zakresie rehabilitacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych � kwotê 5000
z³ przeznacza siê na finansowanie kosz-
tów szkolenia osób niepe³nosprawnych,
* w zakresie rehabilitacji spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych przeznacza
siê:
1. 280.000 z³ na uczestnictwo osób

niepe³nosprawnych i ich opieku-
nów w turnusach rehabilitacyjnych,

2. 30.000 z³ na sport, kulturê, rekre-
acjê i turystykê osób niepe³no-
sprawnych,

3. 130.153 z³ na zaopatrzenie w
sprzêt rehabilitacyjny, przedmio-
ty ortopedyczne i �rodki pomoc-
nicze przyznawane osobom niepe³-
nosprawnym;

4. 50.000 z³ na likwidacjê barier ar-
chitektonicznych, w komunikowa-
niu siê i technicznych, w zwi¹zku z
indywidualnymi potrzebami osób
niepe³nosprawnych,

5. 335.350 z³ na zobowi¹zania dot.
dofinansowania kosztów dzia³ania
terapii zajêciowej.

- w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr XXXIX/361/05 z
28.12.2005 r. dotycz¹cej ustalenia wy-
kazu wydatków, które nie wygasaj¹ z
up³ywem roku bud¿etowego 2005,
- w sprawie: zmiany uchwa³y nr
XXXIX/364/05 z dnia 28 grudnia 2005
r. dotycz¹cej uchwalenia tematyki i ter-
minów sesji Rady Powiatu Strzeleckie-
go na rok 2006.

Kolejna sesja odbêdzie siê 26 kwiet-
nia 2006 r. G³ówne jej tematy to: oce-
na realizacji bud¿etu za 2005 r., infor-
macja Komendanta Powiatowego Po-
licji o stanie bezpieczeñstwa w powie-
cie oraz sprawozdanie Zarz¹du z reali-
zacji porozumieñ: z TSKN i innymi
organizacjami.
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kupujemy jaka, które w Stanach Zjed-
noczonych by³yby juz kilka razy prze-
ceniane!

Ci, którzy hoduj¹ w³asne kury,
maj¹ �problem z g³owy� -
jedz¹ naprawdê �wie¿e jaja,
ale co ma zrobiæ ca³¹ resz-
ta?
- Gdzie Pani kupu-
je jajka? � pytam Ju-
stynê ¯o³nierz, sze-
fow¹ sekcji ¿ywno�ci i
¿ywienia w strzeleckiej
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej.
- W sklepie, w Krapkowicach, gdzie
mieszkam � s³yszê w odpowiedzi.

Nie na targu? - upewniam siê.
- Nie, jednak w sklepie, ale gdybym
zna³a �ród³o, co do którego by³abym
pewna, ¿e nie jest zaka¿one salmonell¹
� zapewne tam w³a�nie bym siê zaopa-
trywa³a - mówi pani Justyna. -  Je�li
jednak nie jest siê pewnym, lepiej ku-
piæ jajka w sklepie - mo¿e mniej �wie-
¿e, ale za to pochodz¹ce od przebada-
nych kur. No i lepiej nie kupowaæ jajek
na zapas, bo polskie normy rzeczywi-
�cie s¹ do�æ liberalne. Jaja klasy �A�
nazywane s¹ jajami �wie¿ymi przez 28
dni od daty zniesienia. Jednak¿e zale-
cana data sprzeda¿y nie mo¿e przekro-

Pytanie podstawowe, bez wzglê-
du jakie �to� mamy na my�li. Ka¿dy
z nas przekona³ siê ju¿, ¿e zanim za-
czniemy dzia³aæ, warto po�wiêciæ
chwilê na namys³. Je�li sprawa jest
wa¿na i skomplikowana, warto na-
wet zanotowaæ co wa¿niejsze etapy.
A gdy sprawa jest bardzo skompli-
kowana, notatek robi siê ca³kiem spo-
ro, no i mamy ... strategiê.

W �rodê, 29 marca, swój pomys³
na rozwój opolskiej turystyki zapre-
zentowali nam wspó³twórcy projek-
tu �Strategia zrównowa¿onego roz-
woju turystyki w województwie
opolskim na lata 2007�2013�: dr Ma-
rek £abaj profesor Wy¿szej Szko³y
Turystyki i Ekologii w Suchej Be-
skidzkiej (kierownik zespo³u) oraz
pani dr Maria �migielska z Uniwer-
sytetu Opolskiego, cz³onek Rady
Programowej Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej.

Prezentacja wywo³a³a spore za-
interesowanie, i choæ podej�cie do
oferty turystycznej jak do konkret-
nego produktu nie jest jeszcze oczy-
wiste NIKT nie poddawa³ w w¹tpli-

wo�æ jego s³uszno�ci. Przy okazji za-
poznaæ mo¿na siê by³o z informacja-
mi o obecnym stanie turystyki w na-
szym województwie, który przed-
stawia sporo do ¿yczenia. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania siê z dokumentem na
stronie www.orot.pl . Równie¿ tam
mo¿na wyraziæ swoj¹ opiniê o doku-
mencie lub zg³osiæ uwagi.

Jak to zrobiæ?

czyæ okresu 21 dni od tej daty. Jaja �eks-
tra �wie¿e� (wyra¿enie  nadrukowane
na banderoli lub etykiecie, po którym

nastêpuje s³owo �do�) oznacza
najwy¿sz¹ jako�æ i mo¿e

okre�laæ jaja do 7 dni od dnia
ich zapakowania lub do 9
dni od dnia zniesienia. Tak
wiêc widaæ, ¿e nawet w
najlepszym przypadku �

jajek extra �wie¿ych - je�li
dodamy do tego d³u¿szy

okres ich �le¿akowania� w na-
szej lodówce � sytuacja robi siê nie-

ciekawa.
- Dlaczego nie powinni�my ku-
powaæ jajek na zapas?

Ich skorupka jest porowata, a wiêc
jest przepuszczalna dla gazów i pary
wodnej. Liczba porów waha siê od 7500
do 17000. To dziêki nim  nastêpuje
wymiana gazów z otoczeniem, a wiêc -
poch³anianie zapachów. Tak z  kurnika
(jeszcze przed zapakowaniem), jak i z
lodówki czy spi¿arki. �wie¿e jajko ma
skorupkê b³yszcz¹c¹, a wewn¹trz � za-
chowuje trójwarstwowo�æ � zwarte ¿ó³t-
ko, gêste bia³ko wokó³ niego i najbar-
dziej na zewn¹trz � bia³ko rzadkie.

I tylko takich ¿yczymy wszystkim na
�wi¹tecznym stole!

¿e w dniu 10 maja 2006 roku o godzinie 11oo w siedzibie Starostwa Strzelec-
kiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêdzie siê I
przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci Powiatu Strze-
leckiego, po³o¿onej w Kad³ubie przy ul. Wodnej nr 13, zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni u¿ytkowej 792,64 m2.
Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 1156/2 o powierzchni 0,4852
z mapy 7, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 51749 prowadzonej przez
S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 194.233,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny � 1.940,00 z³

Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  10.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 4 maja 2006 r. na konto Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica, Oddzia³ Strzelce
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza
siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypadku odst¹pienia od
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego � przepada.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami, pod numerem telefonu 0-77-4401-
740 lub 00-77-4401-737.

Czy rozwój turystyki jest wa¿-
ny? Trudno mieæ w¹tpliwo�ci, je¿eli
szacuje siê, ¿e na jedno miejsce pracy
stworzone w turystyce w jej otocze-
niu powstaj¹ 3 kolejne (w krajach
bogatych nawet 10). A je�li kto� uwa-
¿a, ¿e nie mamy warunków by roz-
wijaæ turystykê ... niech siê jeszcze
raz rozejrzy.

/bb/

Organizatorzy V Wiosennego Rajdu Rowerowegp,
czyli OZ PTTK, Nadle�nictwo i MOKSiR w Zawadz-
kiem oraz Urzêdy Gmin w Zawadzkiem i Kolonow-
skiem zapraszaj¹ wszystkich cyklistów (od uczniów
szkó³ podstawowych po seniorów) � w zorganizowa-
nych grupach i indywidualnych - na pierwszy w tym
roku wiosenny rajd.

Zg³oszenia we wtorek i czwartek �
do 11 kwietnia br. � w biurze PTTK w Zawadzkiem

(biurowiec huty, pok. 413,
tel. 077 4616511 w. 775.), w godz. 10.00 � 12.00.

Wpisowe: cz³onkowie PTTK � 2,00 z³,
pozostali � 4,00 z³.

Publiczne Przedszkole w Zalesiu �l¹skim
ZAPRASZA

NA WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY NA
TEMAT

�WY  JESTE�CIE �WIAT£EM �WIATA�
JAN PAWE£ II W OCZACH DZIECI.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz dla klas I-III szko³y podstawowej.
Termin nadsy³ania prac up³ywa: dnia 30 kwietnia 2006
roku /decyduje data stempla pocztowego/.
Oceny dokona profesjonalne jury. Nagrod¹ dla zwyciêz-
ców s¹ ksi¹¿ki.
Og³oszenie wyników odbêdzie siê 13 maja 2006 roku.

Prace nale¿y przesy³aæ na adres Przedszkola
w Zalesiu �l¹skim

 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

To nie powód�

31 marca odby³ siê w Zespole Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie kolejny
konkurs kartek �wi¹tecznych zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim. W odpowiedzi na og³oszenie o
konkursie nades³ano 31 prac. W konkursie wziêli udzia³ uczniowie z:
* Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Opolu
* Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Specjalnym O�rodku Szkolno � Wychowaw-
czym w G³ubczycach
* Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich
* Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem
* Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie

Konkurs rozstrzygniêty

Rowerem przez Dolinê
Ma³ej Panwi � 22 kwietnia

Jajo �wie¿e, 30-dniowe
dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

dok. na str. 8


