
Od mieszania herbata 
nie zrobi się słodka

Od 1. września br. nowym Prezesem 
Zarządu PKS S.A. w Strzelcach 

Opolskich jest inż. Aleksander Patoła, 
który pełnił już tę funkcję poprzednio - od 
początku powołania spółki w 2001 roku do 
czerwca 2007 r. Po objęciu władzy przez 
PiS we władzach wszystkich spółek Skarbu 
Państwa nastąpiły zmiany, także w strze-
leckim PKS-ie - przypomina wicestarosta 
Waldemar Gaida tamten okres. W nowej 
sytuacji właścicielskiej spółki postanowi-
liśmy zaproponować poprzedniemu pre-
zesowi powrót. Za jego rządów finansowa 
sytuacja spółki była znacznie lepsza.

Czy starosta strzelecki długo musiał 
pana namawiać do powrotu na „stare 
śmieci”? czy może taką propozycję po-

witał Pan z ulgą: wreszcie!
Czuję się dobrze, ponieważ wróciłem 

do firmy, którą razem z załogą od lat 70-
tych wspólnie budowaliśmy. Nad propo-
zycją pana starosty zastanawiałem się, 
analizując wszystkie „za i przeciw”.

Pierwszy tydzień w firmie?
Pierwsze dni w firmie minęły na analizie 

zastanego stanu oraz na zapoznawanie się z 
aktami wewnętrznymi Spółki (Statut, regu-
laminy: organizacyjny i pracy, ZUZP itp.).

Do końca roku zostały 4 miesiące - 
to dużo czy mało dla takiej spółki jak 
PKS? Co w tym czasie można zrobić 
dla poprawy sytuacji? A może wystar-
czą zupełnie łagodne kroki?

Podstawowym zadaniem Spółki jest 

określenie wielkości komunikacji publicznej 
w powiecie strzeleckim oraz udział samo-
rządów w finansowaniu tej działalności ze 
względu na jej dotychczasową ujemną ren-
towność. Pamiętajmy, że od 3 grudnia 2009 
r. weszło w życie rozporządzenie 1370 RE 
regulujące zasady prowadzenia tej działal-
ności, tzn. określenie zakresu świadczonych 
usług komunikacyjnych na obszarze powia-
tu. Oznacza to, że w finansowaniu usług 
komunikacyjnych na terenie gmin powinny 
partycypować poszczególne samorządy.

Do końca 2010 r. podjęte zostaną dzia-
łania w kierunku podniesienia jakości 
świadczonych usług. Kolejne dziedziny 
do rozpoznania to poziom kosztów i za-
trudnienia. (mg)

Nowy prezes PKS

8 września w Muszynie na IV Forum 
Regionów, integralnej części między-
narodowego Forum Ekonomicznego 
w Krynicy, spotkało się ponad 200 sa-
morządowców z Polski i krajów ościen-
nych. Wśród nich był również starosta 
strzelecki Józef Swaczyna.

Dwudziesta rocznica restytucji sa-
morządu terytorialnego Forum Regio-
nów była doskonałą sposobnością do 

podsumowania osiągnięć transformacji 
społeczno-gospodarczej i dyskusji nad fi-
nansami samorządów. Była to także oka-
zja do przeglądu polityk regionalnych, 
inicjatyw oraz programów zmierzających 
do osiągania tych celów, które wyznacza 
polityka Unii Europejskiej (spójności, 
zrównoważonego rozwoju, innowacyjno-
ści) oraz podsumowanie absorpcji środ-
ków unijnych.
� Dokończenie�na�str.�4

W pogoni za uczniem

W wielu regionach – niż demograficzny. Widać go już wyraźnie. Rodzi to okre-
ślone skutki. Mniej uczniów w szkołach to mniej etatów dla nauczycieli, 

mniejsza ilość godzin nauczania, nawet zwolnienia. Rodzice nastolatków pamiętają 
swoje duże, trzydziestokilkuosobowe klasy. Dziś w pierwszych klasach jest luz. I to na 
wszystkich poziomach nauczania.  Dokończenie�na�str.�4

Dożynki gminne 
w Ujeździe

5 września br. dożynki gminne 
w Ujeździe zainaugurowała o 

godz.11.00 msza św. w kościele pw. 
Św.Andrzeja. W godzinach popołudnio-
wych wyruszył z Rynku miasta do parku 
korowód dożynkowy, w którym uczestni-
czyły sołectwa naszej gminy, władze sa-
morządowe, zaproszeni goście, a wśród 
nich, m.in. marszałek województwa Jó-
zef Sebesta, wicemarszałek Józef Kotyś, 
starosta strzelecki Józef Swaczyna, wójt 
gminy Pakosław Kazimierz Chudy oraz 
mieszkańcy. 
� Dokończenie�na�str.�2
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Święto plonów w Rozmierzy

Rozmierz podjęła się organizacji tegorocznych parafialnych dożynek (do parafii 
należą także Rozmierka i Jędrynie). I niezwykłe były to dożynki. 12 września 

w kościele św. Michała dziękowano za tegoroczne plony, ale nie do mszy, popołu-
dniowego nabożeństwa i wspólnej zabawy ograniczył się ich program. W niedzielę 
otwarto także izbę tradycji w budynku Caritasu. Pomysłodawcą był nieżyjący już sołtys 
Stefan Witoń – to dzięki niemu przed jubileuszem 750-lecia wsi mieszkańcy zaczęli 
gromadzić zbiory, które z dumą prezentowali na ówczesnej wystawie. Są wśród nich 
domowe sprzęty, ubiory, stare zdjęcia, które mają ocalić od zapomnienia życie dawnych 
mieszkańców. Eksponatów przybywało, ostatecznie zebrano ich tyle, że trzeba było 
szukać nowej lokalizacji do ich wystawiania. Większość prac w użyczonym przez para-
fię budynku wykonali własnym sumptem mieszkańcy wsi. Efekt ich pracy można było 
podziwiać właśnie 12 września, kiedy z dumą i w obecności licznie zgromadzonych 
gości, została przecięta wstęga otwierająca podwoje tej oryginalnej placówki.



POWIAT STRZELECKI2 POWIAT STRZELECKI 3

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2a

47-100 Strzelce Op.

tel. 462 18 10

Po pomoc 
do PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich informuje mieszkańców Powiatu Strzele-
ckiego o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomo-
cy psychologicznej i terapeutycznej organizowanej od 
czerwca do listopada 2010 roku oraz pomocy prawnej 
organizowanej od stycznia do grudnia 2010 roku w 
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5.

Indywidualny termin spotkań z psychologiem, terapeu-
tą oraz prawnikiem należy uzgodnić osobiście w siedzibie 
„Centrum” w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5 
pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 77-461-33-81.

Poradnictwo realizowane w ramach zadania publiczne-
go pod nazwą „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 
zakresie kompleksowych oddziaływań terapeutycznych 
i/lub pomocowych wobec osób doznających przemocy w 
rodzinie, w tym osób doznających wykorzystywania sek-
sualnego poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, 
terapeutycznej i prawnej” dotowane jest przez Samorząd 
Województwa Opolskiego.  n 

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE
	 osoby bezrobotne,	które	uczestniczyły	w	realizacji	projektu	pn:	”CEL	-	DOBRA	PRACA”	w	roku	2009,	

ramach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	współfinansowanego	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	
iż	w	najbliższych	dniach	z	beneficjentami	projektu	(uczestnicy	szkoleń,	stażyści,	osoby	które	otrzymały	jednorazowe	środki	

na	podjęcie	działalności	gospodarczej)	będą	kontaktowali	się	telefonicznie	
Ankieterzy Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej sp. z o.o.

	 Firma	ta	wykonuje	na	zlecenie	Powiatowego	Urzędu	Pracy	badania	mające	na	celu	poznanie	opinii	na	temat	
realizacji	projektu.	Zebrane	opinie	pozwolą	na	przygotowanie	w	przyszłości	efektywniejszego	wsparcia	dla	kolejnych	

Beneficjentów	realizowanych	projektów.	Urząd	przypomina,	iż	Beneficjenci	przed	skierowaniem	do	projektu	wyrazili	zgodę	
na	uczestnictwo	w	badaniu	oraz	dziękuje	za	udzielenie	odpowiedzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich ul. Gogolińska 2a, pod numerem telefonu 077 462 18 00

Nauczyciele emeryci 
rozpoczęli rok szkolny 2010/2011
Zarząd Sekcji Emerytów Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w dniu 
1 września 2010 roku zorganizował dla 
swoich członków wyjazd do gospodar-
stwa agroturystycznego państwa Janusza i 
Krystyny Wnuk w Czarnocinie.

Głównym zamierzeniem był wypoczy-
nek oraz zapoznanie się z historią ziemi 
strzeleckiej – okolice Czarnocina.

Impreza przebiegała w formie wesołej 
zabawy. Nasi emeryci „odkurzyli dzienni-
ki”. Odbyły się lekcje: historii, przyrody, 
geografii, w-f oraz muzyki zakończone 
sprawdzianem wiadomości. Zamiast ocen 
„uczniowie” otrzymywali nagrody sfinan-
sowane przez Starostwo Powiatowe. 

W naszej jednodniowej szkole gościli: 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz 
Wicestarosta Waldemar Gajda, którzy ob-
jęli patronatem naszą imprezę.

Odwiedzili nas również zastępca Bur-
mistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa i 
dyrektor GZOiW Marek Życzyński obda-
rowując „uczniów” słodyczami.

Mimo deszczowej pogody i zimna pa-
nowała gorąca i miła atmosfera podgrze-
wana dodatkowo ogniem kominka.

Serdeczne podziękowania Zarządowi 
Powiatu Strzeleckiego 

składają wdzięczni „uczniowie”

KSIĘgOWA STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	min.	średnie
-	mile	widziane	doświadczenie

-	biegła	znajomość	języka	
	niemieckiego

KONTROLER	JAKOŚCI	/	
LABORANT

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	chemiczne
-	min.	rok	doświadczenie

-	mile	widziana	znajomość	j.	
	niemieckiego

OPIEKUN	KLIENTA	
W	BANKU

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	min.	średnie
-	doświadczenie-	komunikatywność	

TERENOWY	SPECJALISTA	
DS.	ROLNICTWA

PRACA	
Wg	ZLECEŃ

-	wykształcenie	średnie	lub	wyższe
-	komunikatywna	znajomość

	j.	niemieckiego	
-	prawo	jazdy	kat.B

KONSULTANT	DS.	
OBSŁUgI	KLIENTA	7/8	

ETATU

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	średnie
-	obsługa	komputera

TELEmARKETER	
7/8	ETATU

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	znajomość	komputera

SPRZEDAWCA	–	KON-
SULTANT	CYFRY+

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	obsługa	komputera
-	komunikatywność

SPRZEDAWCA	
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	mile	widziane	doświadczenie
	w	handlu	lub	znajomość	branży	

	drogeryjno-kosmetycznej

SPRZEDAWCA	
W	KWIACIARNI

ZAWADZKIE -	mile	widziane	doświadczenie	
	lub	kurs	florystyczny

KELNER
–	SPRZEDAWCA	LODÓW

ZAWADZKIE -	mile	widziane	doświadczenie

OPERATOR	KOPARKI	 Wg	ZLECEŃ -	doświadczenie

KIEROWCA	C	+	E TRANSPORT	
KRAJOWY	

-	doświadczenie

KIEROWCA	C	+	E
TRANSPORT	

mIĘDZYNARO-
DOWY

-	doświadczenie

KIEROWCA	CIĄgNIKA
gmINA	

RUDZINIEC	
i	STRZELCE	
OPOLSKIE

-	prawo	jazdy	kat.T
-	doświadczenie	mile	widziane

KIEROWCA	KAT.	D
TRANSPORT	
KRAJOWY	I	

mIĘDZYNARO-
DOWY

-	prawo	jazdy	kat.	D
-	mile	widziane	prawo	jazdy	kat.	

D+E

LAKIERNIK	/	mECHANIK	
SAmOCHODY

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	kierunkowe
-	doświadczenie

LAKIERNIK	
SAmOCHODOWY

BORYCZ -	doświadczenie

ELEKTROmECHANIK DYLAKI -	wykształcenie	min.	zawodowe

mECHANIK	mASZYN	
ROLNICZYCH

KADŁUB -	wykształcenie	zawodowe
-	doświadczenie	mile	widziane

PRACOWNIK	mONTAŻO-
WO	-	BUDOWLANY

Wg	ZLECEŃ -	wykształcenie	zawodowe
-	prawo	jazdy	kat.	B

CIEŚLA	-	DEKARZ Wg	ZLECEŃ -	wykształcenie	kierunkowe

PŁYTKARZ	–	KAFELKARZ	 Wg	ZLECEŃ -	doświadczenie

DOCIEPLENIOWIEC
Wg	ZLECEŃ -	wykształcenia	min.	zawodowe

-	doświadczenie

CIEŚLA	/	DEKARZ Wg	ZLECEŃ -	doświadczenie

PRACOWNIK	OgÓLNO-
BUDOWLANY

Wg	ZLECEŃ -	mile	widziane	doświadczenie

ELEKTRYK	
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	min.	rok	doświadczenia
-	uprawnienia	SEP	do	1	kV

SPAWACZ
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	średnie
-	doświadczenie	2-letnie

-	uprawnienia

ŚLUSARZ	/	SPAWACZ
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	doświadczenie	przy	produkcji	
lub	montażu	konstrukcji

SPECJALISTA	SPAWALNIK
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	wyższe	–	inżynier	
	spawalnik

TAPICER
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	kierunkowe
-	doświadczenie

TAPICER	z	możliwością	
przyuczenia

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	uprawnienia	operatora	wózka	
	widłowego

PRAC.	BIUROWY	–	PRAC.	
OCHRONY

OLSZOWA -	obsługa	komputera

OPERATOR	PRASY	
/OPERATOR	WÓZKA	

WIDŁOWEgO

STRZELCE	
OPOLSKIE

-	uprawnienia	operatora
	wózka	widłowego

STANOWISKO mIEJSCE	
WYKONYWANIA	

PRACY

WYmAgANIA	OCZEKIWANIA	
PRACODAWCY:

wykształcenie,	staż	pracy,	
umiejętności	-	specjalności;	inne;

Dożynki gminne w Ujeździe
Dokończenie�ze�str.�1
W części oficjalnej dożynek burmistrz Tadeusz Kauch otrzymał z rąk starostów 

- Anny Sochy ze Starego Ujazdu i Edmunda Nowary z Klucza - dorodny bochen chle-
ba. W serdecznych słowach podziękował rolnikom za trud i wytrwałość w niełatwej 
pracy na roli, a następnie dla podkreślenia roli sołtysów, jako współgospodarzy gminy, 
każdy z nich obdarowany został bochenkiem chleba. 

W części artystycznej wystąpiła orkiestra dęta z Toszka, zespół folklorystyczny 
„Chojnioki” z Chojnic - gmina Pakosław, zespół śpiewaczy „Frohsinn” z Ujazdu. 
Wieczorem wspólnie biesiadowano z zespołami „Gang Marcela” i „B.A.R”. Dożynki 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem Contex z Jaryszowa.

Wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową
I miejsce – Niezdrowice, Olszowa, Zimna Wódka
II miejsce – Klucz, Stary Ujazd
III miejsce – Balcarzowice, Jaryszów, Sieroniowice, Ujazd

Wyniki konkursu na najpiękniejszy korowód dożynkowy
I miejsce- Niezdrowice, Sieroniowice
II miejsce – Balcarzowice, Jaryszów, Zimna Wódka
III miejsce – Klucz, Olszowa, Stary Ujazd, Ujazd
Nagroda publiczności na najpiękniejszą koron żniwną - Balcarzowice

W dniach 11 -12 września 2010 r. w 
Dolnej odbył się Przegląd Dorobku 
Artystycznego Zespołów Mniejszości 
Niemieckiej w ramach Dożynek Gmin-
nych Leśnica 2010.

W sobotę, w kościele pw. świętych 
Piotra i Pawła w Dolnej o godz. 16.00 
rozpoczęła się msza św., po której w na-
miocie festynowym wystąpili: Crostwizer 
Musikanten, grupa śpiewacza Frohsinn, 
zespoły Marlenki i Fantastic.

Podczas sobotnich uroczystości była 
okazja do świętowania XX–lecia Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Niem-
ców na Śląsku Opolskim. Z tej okazji 
wręczono pamiątkowe statuetki i dy-
plomy osobom z gminy Leśnica, które 
szczególnie przyczyniły się do powstania 
i rozwoju tego stowarzyszenia

Niedzielne świętowanie rozpoczął o 
godz. 13.00 barwny korowód dożynko-

wy, w którym uczestniczyły wszystkie 
miejscowości z gminy Leśnica. Część 
artystyczna odbyła się w namiocie usta-
wionym w ogrodzie parafialnym. Na 
scenie wystąpili: Crostitzer Musikanten, 
mażoretki Słoneczka, koło regionalne 
ze Szkoły Podstawowej z Leśnicy pod 
kierownictwem Pani Marii Wróbel, Do-
minika i Janusz Żyłka, zespół wokalny 
Ariam, wokalistki Justyna Grelich i Mi-
rela Strokosz. Imprezę zakończyła zaba-
wa taneczna z zespołem BIS.

Niepowtarzalne były również korony 
dożynkowe, które przygotowały wszyst-
kie miejscowości w gminie. 

Gośćmi niedzielnych uroczysto-
ści byli: marszałek Józef Sebesta, 
wicemarszałek Józef Kotyś, starosta 
strzelecki Józef Swaczyna, delega-
cje z miasta partnerskiego Gerbrunn z 
Peterem Thielem na czele, burmistrz 
partnerskiej gminy Crostwitz Matthäus 

Brützke i Thaddäus Ziech, Komendant 
Powiatowy PSP w Strzelcach Op. Ste-
fan Szłapa, księża Jan Sacher i Janusz 
Paweł Felsztyński.

Podczas części oficjalnej starostwie 
dożynkowi przekazali burmistrzowi 
Łukaszowi Jastrzembskiemu chleb do-
żynkowy z tegorocznych plonów, który 
został poświęcony przez księży Janusza 
Pawła Felsztyńskiego i Jana Sachera. 

Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla dzieci: były gry i zabawy, 
malowanie twarzy, przejażdżki psim za-
przęgiem, wesołe miasteczko. Dopisała 
pogoda i licznie przybyli widzowie. 

Przegląd Dorobku Artystycznego 
Zespołów Mniejszości Niemieckiej w 
ramach Dożynek zrealizowano dzięki 
dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Konsulatu General-
nego RFN.

EDYTA	gOLA

Żniwniok w Dolnej 1 września - pamiętamy

1 września pod pomnikiem Śląskiej Piety w Strzelcach Opolskich oddaliśmy hołd 
wszystkim, którzy polegli za Ojczyznę. Obok weteranów ostatniej wojny, oficjalnych 
delegacji władz samorządowych, urzędów i instytucji, przed pomnikiem stawili się 
także „zwykli” mieszkańcy i młodzież. 

Rynek nam pięknieje
W sobotę, 4 września, w Leśnicy miała miejsce uroczystość otwarcia nowo 

wyremontowanego Rynku w Leśnicy połączona z jubileuszem 60-lecia istnienia 
Banku Spółdzielczego w Leśnicy.

O godz. 15.00 w kościele parafialnym w Leśnicy odbyła się msza św. w intencji 
członków, pracowników i klientów banku, po której na leśnicki Rynek gości wprowa-
dziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica w towarzystwie mażoretek.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wicemarszałek Województwa Opolskie-
go - Józef Kotyś, Starosta Strzelecki - Józef Swaczyna, burmistrz Leśnicy - Łukasz 
Jastrzembski, ks. proboszcz Henryk Pasieka – który poświęcił odnowiony obiekt - 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - Józefa Garbacz oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Leśnicy - Ryszard Froń. 

Gratulacje z okazji ukończenia rewitalizacji Rynku Burmistrzowi Leśnicy Łukaszo-
wi Jastrzembskiemu, a z okazji jubileuszu 60 lecia istnienia Banku Prezesowi Zarzą-
du Józefowi Garbaczowi złożyli: Poseł Ryszard Galla, Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego Józef Kotyś, Starosta Józef Swaczyna, Wiceburmistrz Strzelec Op. Józef 
Kampa, Wójt Gminy Jemielnica Joachim Jelito.

Podczas imprezy wręczono wyróżnienia i odznaczenia bankowe, które otrzymali:
Odznakę Szmaragdową za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej - Józef 

Garbacz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego: Tadeusz Goc, Ryszard Derek, 

Joachim Drzymała, Piotr Greitzke, Jerzy Jarosz, Stanisław Piś, Daniel Przybyłek
Złotą Odznakę za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka: 

Henryk Swoboda, Helena Rogacka, Jan Labus, Róża Koźlik, Danuta Jagodzińska, Jo-
achim Jelito, Tadeusz Kauch, Brygida Pytel, Józef Swaczyna, Gabriela Waloszek. 

Złoty Krzyż za Zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej im. Ks. Piotra Waw-
rzyniaka: Ryszard Froń, Klara Gonsiorowska, Rozalia Kołodziejska, Marianna Sko-
rupa, Weronika Zyzik

Srebrną Odznakę za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka: 
Ewa Glik, Walerian Janiszewski, Herbert Komander, Wilhelm Koźlik, Maria Krupa, 
Stanisław Leśniak, Hubert Mincer, Horst Morawiec, Hubert Murlowski, Gerard Prok-
sza, Józef Strycharz, Franciszek Wilkowski, Jan Wzorek, Martin Ziaja, Ryszard Łączy

Na scenie ciekawy program artystyczny zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Leśnica pod kierownictwem Klaudiusza Lisonia i zespół mażoretkowy Słonecz-
ka z Leśnicy. Występ solistów Polskiej Opery Kameralnej z Łodzi pod kierownictwem 
Kazimierza Kowalskiego oraz biesiada z zespołem ATRIO - ze względu na padający 
deszcz odbyły się w restauracji „Na Szlaku” 

Ostatnim punktem imprezy był przepiękny pokaz sztucznych ogni.

15 lat partnerstwa
W niedzielę, 12 września 

2010 r. podczas Doży-
nek Gminnych w Dolnej święto-
wano 15 lat przyjaźni z miastem 
partnerskim Gerbrunn. Miasto 
Gerbrunn reprezentowała dele-
gacja z Panem Peterem Thiel na 
czele. Burmistrz Leśnicy Łukasz 
Jastrzmbski przekazał na ręce 
Pana Thiela pamiątkowy gra-
wer upamiętniający współpracę 
pomiędzy gminami Gerbunn i 
Leśnica. Wręczono również obra-
zy powstałe podczas plenerów 
malarskich w Górze Św. Anny. 
Burmistrz Leśnicy otrzymał zaś 
sadzonkę winorośli z okolic Ger-
brunn oraz panoramę miasta.

APEL 
DO WłAŚCICIELI 

LASóW PRYWATNYCh
Starostwo	 Strzeleckie	 na	 prośbę	

Wojewody	 Opolskiego	 informuje,	
że	 w	 latach	 2010-2014	 na	 obszarach	
leśnych	wykonywane	będą	prace	ba-
dawcze	 w	 ramach	 opracowania	 pn.	
„Wykonanie	Wielkoobszarowej	Inwen-
taryzacji	Stanu	Lasu	w	kraju	w	 latach	
2010-2014”.	W	 związku	 z	 powyższym	
proszę	 o	 umożliwienie	 pracownikom	
Biura	Urządzania	Lasu	i	geodezji	Leś-
nej	w	Brzegu,	wstępu	na	 teren	 lasów	
oraz	 założenia	 w	 nich	 powierzchni	
próbnych.
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XIII Dni Kadłuba P ożegnanie lata 

Program obchodów
sobota 18.09.2010
1400 – Zawody w piłce siatkowej 
 o puchar „Lidera Odnowy Wsi”
1730 – Występ młodzieży ze Szkoły 
 Podstawowej
1830 – Biesiada z zespołem 
„DUO CARO”
2000 – Zabawa taneczna 
z zespołem „Jowisz” i „Sherwood”
niedziela 19.09.2010
1400 – Uroczyste nieszpory
1440 – Przemarsz barwnego 
           korowodu
1510 – Przywitanie gości
1520 – Występy: mażoretek Axis, 
orkiestry dętej, duetu - Sandra i Mirela
1620 – Biesiada z zespołem -
Janusz Żyłka z córką
1800 – Występ mażoretek, Występ 
zespołu folklorystycznego „Na Chwila”
1900 – Zabawa taneczna z zespołem 
„Alicja i Krzysztof” 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

INNE ATRAKCJE

Wesołe miasteczko

Bogata oferta 

gastronomiczna

Wystawa fotografii: 

Kadłub 

„Perłą ziemi strzeleckiej”,

Projekty Odnowy Wsi

Poczęstunek produktami

tradycyjnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich 

oraz miesięcznik 
„Bariery w świecie niepełnosprawnych”

serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji 
i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne 
na IV spotkanie

z Przewodniczącym Zespołu parlamentarnego 
ds. Osób Niepełnosprawnych

Posłem na Sejm – Panem Markiem Plurą.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2010 r. o godz. 11.00 
w „Białej Sali” – Park Miejski w Strzelcach Op.
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Dokończenie�ze�str.�1
- Wśród najbardziej interesujących 

samorządowców kwestii poruszanych 
w Krynicy i Muszynie wymienić należy 
finanse. O nich mówił zarówno prezes 
NBP Marek Belka, jak i komisarz UE Ja-
nusz Lewandowski – wspomina starosta 
Swaczyna. – Na każdym Forum przeka-
zywane są nam informacje o trendach 
gospodarczych. Naświetlenie sytuacji 
finansowej państwa miało dla wszyst-
kich ogromne znaczenie, zwłaszcza że 
udział zadłużenia samorządów wynosi 
zaledwie ok. 6% w całym długu publicz-
nym, a więc nie ma tak istotnego wpływu 
na stan finansów państwa, jak uważa się 
powszechnie, co podkreślił prezes Belka 
– wspomina starosta Swaczyna. – Ważne 
jednak jest, i na pewno odbije się to na sy-
tuacji samorządów, że dług publiczny roś-
nie i w tej chwili wynosi ok. 720 mld zł, 
czyli zbliża się do niebezpiecznej granicy 
ok. 55% wielkości PKB. Jedyne wyjście 
dla wszystkich – to wielkie oszczędzanie. 
Nie jest to łatwe zadanie dla samorządów, 
bo powiaty – o czym również mówiono 
na Forum – są jednostkami permanentnie 
niedoinwestowanymi. W ich budżecie 
ok. 20% stanowią dochody własne, a ok. 
80% to tzw. pieniądze „znaczone” – prze-
kazywane z budżetu państwa na konkret-
nie wyznaczone cele, np. na oświatę, dro-

gi, pomoc społeczną. Oznacza to, że nie 
można ich przesunąć – w razie potrzeby 
– na coś innego. Ważny jest także spadek 
wpływów z CIT i PIT – a odczuwa to już 
drugi rok większość samorządów na tere-
nie Opolszczyzny W przypadku budżetu 
naszego powiatu wpływy z podatków w 
roku 2009 były mniejsze o 900 tys. w 
stosunku do zakładanej wielkości, w tym 
roku prawdopodobnie spadek utrzyma się 
na porównywalnym poziomie 800-900 
tysięcy złotych, co raczej nie wskazuje 
na ożywienie gospodarcze. Pozytywnie 
natomiast na finanse powiatów mogą 
wpłynąć przygotowywane właśnie prze-
pisy wprowadzające podwyższenie opłat 
za rejestrację pojazdów, ale to kwestia 
przyszłości. 

W następnych latach z jeszcze jednym 
problemem będziemy musieli sobie pora-
dzić: być może mniejszym niż dotychczas 
wykorzystaniem środków unijnych. Przy-
pomnę – mówi starosta – że każdy projekt 
wymaga wkładu własnego – od 15% (np. 
na zakup rentgena dla szpitala) do 50% 
wartości (wszystkie „schetynówki”). Je-
śli chcemy nadal inwestować – musimy 
zaciągać kredyty na wkład własny, ale 
musimy zważać na utrzymanie zdolności 
kredytowej. I tak kółko się zamyka – bez 
kredytów nie będzie inwestycji i jeśli 
powiaty nadal będą miały taką mizerię 

finansową – nie będziemy mieć zdolności 
kredytowej, nie dostaniemy kredytu i po-
wiat nie będzie się rozwijał.

Kolejnym istotnym dla samorządow-
ców wystąpieniem było wystąpienie mi-
nister zdrowia Ewy Kopacz.

- Muszę przyznać, że słuchałem słów 
minister z przykrym zaskoczeniem. 
Pomysł, by wprowadzić obligatoryjną 
komercjalizację szpitali nie jest dla nas 
korzystny. Mamy placówkę zrestruktu-
ryzowaną, wyposażoną w nowoczesny 
sprzęt, z kadrą o wysokich kwalifika-
cjach, z dyrekcją o sprecyzowanej wizji 
rozwoju placówki. Po co mamy prze-
kształcać w spółkę prawa handlowego 
dobrze funkcjonujący podmiot?! Od 
mieszania, jak mówią, herbata nie stanie 
się słodsza. Istotniejsza jest jednak dla 
nas kwestia kontraktów NFZ ze szpita-
lami na rok 2011. Boimy się, że mogą 
dostać jeszcze mniej pieniędzy niż w 
tym roku. Dochodzą nas również słu-
chy, że zmienią się zasady podpisywania 
umów. Dotychczas umowy z NFZ-em z 
roku na rok były aneksowane. Teraz ma 
się to zmienić: ogłaszane będą konkursy. 
Takie w każdym razie usłyszeliśmy nie-
pokojące informacje – przyznaje starosta 
Swaczyna. 

m.	gÓRKA

Od mieszania herbata 
nie zrobi się słodka Szybka reakcja strzeleckich poli-

cjantów zapobiegła pobiciu dwu-
nastoletniego chłopca przez czternasto-
latka, który obecnie oczekuje na decyzję 
sądu rodzinnego.

Wszystko wydarzyło się 1 września, 
w centrum miasta, kiedy to policjanci 
zauważyli chłopaka, który uderza pięścią 
w twarz drugiego nastolatka. W czasie 
przesłuchania w napastnik powiedział, że 
atak był reakcją na negatywne wyrażenia 
na jego temat umieszczone na jednym z 
komunikatorów internetowych.

Tyle zapis z policyjnego raportu. Zapew-
ne jeden z wielu. Uderza w nim jedno - wiek 
zapisanych przez policjantów uczestników: 
dwunasto- i czternastolatek - jeszcze dzieci. 

Czym dla mnie jest agresja?
O odpowiedź na to pytanie poprosiłam 

nastolatków - gimnazjalistów i licealistów 
strzeleckiego Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących. Różnorodność odpowiedzi uzmy-
sławia, jak złożonym i trudnym w nazwaniu 
zjawiskiem jest agresja. Wśród wymienio-
nych zachowań odbieranych przez samą 
młodzież jako agresywne znalazły się przy-
padki oczywiste: kłótnie, bójki, wyzwiska, 
wyłudzenia, szantaż. Dla niektórych jednak 
agresja to również niecenzuralne wypowie-
dzi, obmawianie, wyśmiewanie. 

Co wzbudza we mnie agresję?
I znowu: ilu rozmówców, tyle odpo-

wiedzi. Wśród najczęściej wymienia-
nych powodów przemocy uczniowie wy-
mieniają: złe wzorce, brak zrozumienia 
i presję wykluczenia z grupy, Internet, 
telewizję, używki i głośne ostatnio w 
Strzelcach dopalacze.

- Dzieci są świadkami bójek swoich 
starszych kolegów i chcą być tacy jak 
oni. Imponuje im siła i to, że mają wła-
dzę nad innymi osobami- wyjaśnia jeden 
z moich nastoletnich rozmówców. 

Czynnikiem rodzącym przemoc oka-
zuje się również rywalizacja. Istotę tego 
zjawiska tłumaczy jeden z maturzystów, 
mówiąc: - Coraz wcześniej podlegamy 
ocenie przez innych ludzi, czy to na po-
dwórku, czy na forach internetowych. 
Taka ocena rodzi stres, a często prowa-
dzi do agresji. Inny odcień omawianego 
zjawiska zauważa kolejny z moich roz-
mówców: - Coraz częściej u młodzieży 
agresję wzbudza nawet krzywe spojrze-
nie na kogoś. Już to może być powodem 
do bójki.

�
Dlaczego jesteśmy agresywni?
O odpowiedź poprosiłam pedagogów 

szkolnych. – Obecnie bardzo mocno prze-
sunęła się granica tego, co wolno i tego, 
czego nie należy robić - zauważa pani 
Magdalena Mlynek. –Rodzice natomiast są 
bardzo zabiegani, zajęci i nie mogą lub nie 
chcą poświęcić wystarczająco dużo czasu 
swoim pociechom, które tak naprawdę są 
wciąż dziećmi, które jakoś próbują odna-
leźć się w obecnej rzeczywistości - dodaje. 
- Wiek gimnazjalny jest bardo trudnym 
okresem w życiu każdego nastolatka. Jest 
to czas, w którym uczniowie dojrzewają i 
potrzebują szczególnej uwagi rodziców.

Czy agresja w szkole to norma?
- W minionym roku szkolnym nie dotar-

ły do mnie skargi dzieci czy rodziców do-
tyczące agresji - odpowiada Jan Wróblew-
ski, dyrektor strzeleckiego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących. – Szkoła w takich 
przypadkach musi podjąć działania zgodne 
z procedurami postępowania w sytuacjach 
kryzysowych i procedurach interwencyj-
nych, jednak nie było potrzeby wykorzysty-
wania tych narzędzi - deklaruje dyrektor.

Potwierdzeniem tych słów są dane wy-
nikające z ankiet na temat agresji przepro-
wadzonych przez pedagog szkolną ZSO, 
panią Aleksandrę Kropielnicką. Wynika 
z nich, że uczniowie czują się w szkole 
bezpiecznie (100% ankietowanych), co 
więcej, mają wysoki poziom zaufania 
do wychowawców (84% badanych). 
Okazuje się, że znacząca część uczniów 
(zwłaszcza dziewcząt) lubi szkołę (pra-
wie 80% ankietowanych), a bicie jako 
objaw agresji pojawia się w ankietach 
marginalnie. Częstsze są plotkowanie i 
obmawianie, co ciekawe, zauważane tak 
przez chłopców, jak i przez dziewczyny.

Czy media rodzą agresję?
 Telewizja i Internet to ważna część życia 

współczesnego człowieka i bardzo istotny 
element codzienności przeciętnego nasto-
latka. Badania psychologów już z lat 70. 
XX wieku pokazują, jak silnym bodźcem 
naszych zachowań są media. Zillmann za-
uważa zjawisko tzw. transferu pobudzenia 
jako wyjaśnienia gwałtownych zachowań 
po obejrzeniu programów telewizyjnych. 
Stanfordzki psycholog Bandura, formułując 
teorię społecznego uczenia się, dowodzi, że 
sceny z użyciem siły w dzisiejszej telewizji 
mogą doprowadzić do wybuchu antyspołecz-
nego zachowania nawet wiele lat później.

Bardzo podobne są obserwacje pedagog 
szkolnej - Magdaleny Mlynek, która za-
uważa, iż Internet jest dla młodzieży formą 
ucieczki, zapomnienia od codzienności 
stawiającej coraz to większe wymaga-
nia wobec młodych ludzi. – W Internecie 
właściwie wszystko można, a wciąż po-
zostaje się anonimowym - stwierdza. – W 
sieci umieszczane są bez żadnych ograni-
czeń filmiki czy gry kształtujące postawy 
agresywne - zauważa pedagog szkolna. 
– Niektóre z nich przybierają nawet for-
mę instruktaży zachowań agresywnych. 
Rodzice są natomiast wobec Internetu bez-
radni, nie bardzo wiedzą, co w sieci można 
i co robią ich pociechy - dodaje. 

Czy agresja jest dziewczyną?
Wiele osób zauważa, że współcześnie 

poziom agresywnych zachowań u chłop-
ców i u dziewcząt w zasadzie się nie różni. 
Agresja, siła to cechy, które tradycyjnie 
przypisujemy chłopcom, od dziecka wy-
chowując ich w myśl, że ,,chłopaki nie pła-
czą”, być może dlatego agresywne zacho-
wania dziewcząt zwracają większą uwagę. 

Nie dotarłam do badań socjologów 
czy psychologów na ten temat, jednak 
zaciekawiła mnie wypowiedź jednego z 
uczniów: - Nie ma płci bardziej agresyw-
nej, są jednostki, a to jakby porównywać, 
co jest bardziej okrągłe: koło auta czy 
koło roweru. Powszechnie uważa się, że 
to mężczyźni są bardziej agresywni, ale 
nie wiem, czy to prawda.

Puenta
,,Agresja może się przejawiać na wie-

le różnych sposobów. Jest zawsze tam, 
gdzie ludzie nie radząc sobie z własny-
mi emocjami, krzywdzą innych ludzi”. 
(Wypowiedź ucznia trzeciej klasy lice-
um). DOROTA	mAćKULA	

Sześć pytań o agresję

W zawodówce – więcej
Dyrektor ZSZ nr 1 Halina Kajstura jest 

nieco zaskoczona większym zainteresowa-
niem uczniów nauką w szkole zawodowej 
– poprzednie lata sugerowałyby raczej, że 
od tego typu kształcenia następuje odwrót. 
Tymczasem 1 września br. rozpoczęło w 
niej naukę 407 osób - liczba uczniów w 
klasach pierwszych wzrosła tu o ok. 6-7% 
w stosunku do poprzedniego roku, w tech-
nikum utrzymała się na porównywalnym 
poziomie (396). Większy nabór w szkole 
zawodowej wynika zapewne z tradycyjne-
go na Śląsku podejścia do edukacji: prze-
de wszystkim liczy się zdobycie fachu. 
Drugim powodem może być pogarszają-
ca się sytuacja finansowa wielu rodzin, a 
co za tym idzie – konieczność szybszego 
zarabiania. Trzecim - niezbyt wysokie po-
czucie własnej wartości i brak zaufania do 
siebie: uczniowie obawiają się, że nauka 
w technikum przekracza ich możliwości. 
Może też dlatego tak mało absolwentów 
szkoły zawodowej decyduje się na kon-
tynuację nauki w technikum. A szkoda. 
Po pierwsze – rezygnują w ten sposób ze 
zdobycia nowych możliwości, po drugie 
– rezygnują z dobrej szkoły: wynik eg-
zaminu praktycznego, uważanego przez 
uczniów za dużo trudniejszy niż matura, 
był w strzeleckim ZSZ nr 1 wyższy o 10-
15% niż średnia wojewódzka! Nawiasem 
mówiąc – najwyższe oceny otrzymali ucz-
niowie technikum ekonomicznego. 

Mniej uczniów w klasach
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Strzelcach Opolskich uruchomiliśmy tyle 
samo klas pierwszych co przed rokiem: 
trzy w gimnazjum i pięć w liceum. Jednak 
pierwszoklasistów jest mniej: 74 w gimna-
zjum i 133 w liceum ogólnokształcącym. 
- Czuje się niż demograficzny – mówi 
dyrektor Jan Wróblewski. - Do gimna-
zjum praktycznie przyjęliśmy wszystkich, 
którzy złożyli podanie. Ale też wszyscy 
mieli świetne wyniki: niemal 100 procent 
kandydatów przyszło do nas po szkole 
podstawowej ze świadectwem „z czerwo-
nym paskiem”, bardzo dobrze też wypadł 
organizowany u nas sprawdzian językowy. 
W przypadku chętnych do LO pojedyncze 
kandydatury musieliśmy odrzucić: próg 
wymagań u nas wynosił 105 punktów. 

Ruszyła „wieczorówka”
W Zespole Szkół Zawodowych w Za-

wadzkiem uruchomiono jedną klasę mniej 
niż rok wcześniej, tak więc każdy z dwóch 
oddziałów (jeden w technikum, jeden w 
szkole zawodowej) liczy po 30 osób. Od 
pewnego czasu już obserwujemy co roku 

spadek liczby uczniów w pierwszych kla-
sach w systemie dziennym, spadek nie-
wielki, ale systematyczny – ocenia dyrek-
tor Piotr Lepiorz. – Cieszy nas natomiast 
wzrastające zainteresowanie uzupełnieniem 
wykształcenia w trybie wieczorowym. Po 
dwóch latach przerwy uruchomiliśmy jeden 
oddział wieczorowy – zgłosiło się do niego 
35 osób! W różnym wieku – są i tegoroczni 
absolwenci, większość – w okolicach „trzy-
dziestki”, kilka osób jeszcze starszych.

Walka o ucznia już trwa
W Liceum Ogólnokształcącym im. 

Mieszka I w Zawadzkiem pierwszoklasi-
stów jest 55 – o 17 mniej niż rok wcześ-
niej. – Była groźba, że utworzymy mniej 
oddziałów, ale ostatecznie uczniowie będą 
uczyli się w trzech, jak poprzednio, tyle 
że mniej licznych. Historia naszej szkoły 
wskazuje – mówi dyrektor Ryszard Pagacz 
– że podobne spadki miały już miejsce w 
przeszłości, np. w roku 1978 uczniów było 
aż o 36 mniej niż w roku 1977, między 
rokiem 1991 i 1992 różnica wynosiła 26 
osób, czy 21 między rokiem 2005 i 2004.

O ile więc jednorazowy spadek liczby 
uczniów nie jest sam w sobie niczym groź-
nym, to jednak spadkowa tendencja obser-
wowana w ostatnim czasie musi skłaniać do 
refleksji. Idzie niż demograficzny. I dyrekto-
rzy szkół zaczynają robić podchody: celem 
jest podebranie uczniów innym placów-
kom. Tylko nie wszyscy mogą te podchody 
zrobić, bo co ostatecznie zostanie? Walka o 
ucznia trwa już od paru lat. I wcale nie za-
czyna się w czerwcu, wraz z rekrutacją do 
szkół, ale znacznie wcześniej. W czerwcu 
zaczyna się już ostry atak. Wcześniej jest 
łagodnie: w ruch idą gadżety, długopisy, 
ulotki, wszelkiego rodzaju zachęty. Oto np. 
szkoła ponadgimnazjalna „X” organizuje 
konkurs przedmiotowy „Y” dla uczniów 
gimnazjów. A potem uczeń słyszy: jaki 
ładny wynik uzyskałeś, moglibyśmy wiele 
dla ciebie zrobić… Jeśli to konkurs przed-
miotowy – skierowany jest do osób ponad-
przeciętnych, więc nowa szkoła będzie się 
mogła pochwalić dobrymi wynikami. Albo 
inny sposób: oto dyrektor renomowanego 
liceum ze stolicy województwa przyjeż-
dża na spotkanie z gimnazjalistami do tak 
odległej miejscowości jak Zawadzkie, o 
czym jeszcze kilka lat temu nie myślał 
zupełnie. Stosuje się różne metody walki 
między szkołami, czasem brutalne. Jednak 
– zdaniem dyrektora Pagacza – zbyt mocne 
naciski szkoły na zdobycie większej liczby 
uczniów mogą nie przynieść oczekiwanych 
rezultatów, bo trudno będzie wyegzekwo-
wać od nich pewne rzeczy.
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W pogoni 
za uczniem

Najgorsza możliwość – odwrócić głowę w drugą stronę
Jak mamy reagować my, mieszkańcy, widząc podobne sytuacje? Jak reagować 
na mniej agresywne zachowania, np. popychanie, wyzwiska, przekleństwa?
Po pierwsze – nie możemy być obojętni, a więc powinniśmy reagować. Ale równie 
ważne jest zadbanie o własne bezpieczeństwo – mówi mł. asp. Beata Kocur, oficer 
prasowy KPP w Strzelcach Opolskich. – Tak więc sposób naszego reagowania zależał 
będzie od okoliczności towarzyszących zdarzeniu, którego jesteśmy świadkami. Prze-
cież widząc kilkuosobową grupę bijących się lub tylko popychających się nastolatków 
nie rzucimy się bez namysłu, by ich rozdzielać! Możemy jednak, gdy znamy rodziców 
– powiadomić ich o całym zdarzeniu, możemy także zadzwonić na policję. Wiem, że 
wiele osób boi się zareagować, ale najgorsze, co możemy zrobić, to odwrócić głowę i 
udawać, że wszystko jest w porządku. 
Gdy widzimy popychających się – nauczmy się zwracać uwagę; przecież możemy 
wyobrazić sobie, do czego może to prowadzić. Dobrym przykładem może być zdarze-
nie sprzed dwóch-trzech lat, gdy jeden z popychanych młodych ludzi na strzeleckim 
dworcu PKS przewrócił się i uderzył głową w krawężnik. Dorosłym łatwiej urucho-
mić wyobraźnię niż młodym.
Gdy słyszymy przekleństwa i wyzwiska – reagujmy podobnie. Nie sposób pogodzić się z 
wszechobecnym chamstwem, a jeszcze trudniej z tym, że młodzi ludzie dorosną i .. dalej 
będą przeklinać i zachowywać się agresywnie, bo takie zachowanie traktują jako normę 
– przecież nikt nie zwracał im uwagi, że tak nie wolno!

Dokończenie�ze�str.�4

W 10 placówkach edukacyjnych, 
dla których Powiat Strzelecki jest or-
ganem prowadzącym, pierwszy tego-
roczny dzwonek także usłyszało mniej 
uczniów niż przed rokiem – o 122 oso-
by. 

– Nie jest to jeszcze jednak jakaś 
drastyczna zmiana, ale tendencję spad-
kową obserwujemy jest już od pewne-
go czasu – ocenia wicestarosta Walde-
mar Gaida.

– W najbliższych 5-8 latach niż de-
mograficzny w publicznych szkołach 
odczujemy znacznie bardziej dotkli-
wie. Samorządy – jako organy prowa-
dzące – będą się musiały zastanowić, 
jak zmierzyć się z nową dla nas sytu-
acją. W szkołach gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych zacznie się pogoń 
za uczniem, i to bez względu na wyniki 
egzaminów na poprzednim poziomie 
nauczania. Niewykluczone będą ruchy 
kadrowe. Szkoły będą musiały wyka-
zywać się większą kreatywnością: ich 
byt będzie przecież zależał od ilości 
uczniów. Magnesem dla nich mogą 
być programy autorskie realizowane 
przez poszczególne placówki oświato-
we. Przypomnę, że programy naucza-
nia mogą być modyfikowane w oparciu 
o uchwały rad pedagogicznych. Z tej 
możliwości niektóre szkoły w naszym 
województwie już skorzystały. I oka-
zało się, że np. uruchomienie klas tzw. 
„mundurowych” – policyjnych (jak to 
zrobiła szkoła w Prószkowie) czy zwią-
zanych z ochroną mienia spowodowało 
ogromne zainteresowanie młodzieży. 

Szkoła w nieodległej przyszłości 
stanie przed niezwykłym dotychczas 
zadaniem: skusić ucznia – przyciągnąć 
go - utrzymać. Przetrwa ta, która będzie 
umiała odpowiedzieć na pytanie: kto 
komu zabierze (uczniów) i dlaczego 
– mówi wicestarosta Gaida. - Zacznie 
się liczyć marketing edukacyjny.

Osobny temat stanowi temat na-
borów do szkół specjalnych. Wraz z 
nowelizacją rozporządzenia ministra 
oświaty także przed tymi placówkami 
staną nowe zadania, bo orzeczenia o 
niepełnosprawności w stopniu lekkim 
mają być wydawane po danym etapie 
nauczania: upośledzenie umysłowe w 
stopniu lekkim może się cofnąć. 

 n

Po pierwszym dzwonku

Kolejny projekt Powiatu Strze-
leckiego startujący w kon-
kursie otrzyma dofinanso-

wanie. Informacja o tym dotarła do nas 
6 września br., a od października zaczy-
nają się zajęcia! To projekt pn. „Każdy 
inny - wszyscy równi. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych ogólnokształcących 
z terenu powiatu strzeleckiego”, który 
będzie finansowany ze środków unijnych 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych. 

Uczestnikami projektu będzie 409 
uczniów szkół ogólnokształcących z tere-
nu powiatu strzeleckiego, czyli LO w Za-
wadzkiem i LO w Strzelcach Opolskich.

– O tym, jak dużą wagę przywiązu-
jemy do podniesienia jakości i atrakcyj-
ności kształcenia świadczy nie tylko ten 
projekt, ale i wcześniejsze, realizowane 
przez Powiat Strzelecki: ponad 2,5 mln zł 
pozyskaliśmy ze środków europejskich 

na podniesienie kwalifikacji i rozwój 
uczniów ze szkół, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem prowadzącym, 
nie licząc wspólnego projektu naszego 
samorządu i Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Strzelcach Op. pn. „Mam 
szansę”, skierowanego do przedszko-
laków oraz uczniów wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjów w naszym 
powiecie – podkreśla wicestarosta Wal-
demar Gaida.

– Dzięki naszym projektom uczniowie 
mogą realizować marzenia o zdobyciu 
dodatkowych kwalifikacji i umiejętno-
ści, a to bardzo się liczy we współczes-
nym świecie. Młodzież z dużych miast, 
zwłaszcza akademickich, ma łatwiejszy 
dostęp do wiedzy, bogatszą ofertę Dzięki 
temu nowemu projektowi licealiści będą 
mogli skorzystać z wielu różnorodnych 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dzię-
ki którym będą mogli wyrównać pewne 
braki edukacyjne, ale które także pomogą 
im sprecyzować własne predyspozycje 
w kształtowaniu przyszłej kariery zawo-
dowej. Mam nadzieję, że zmotywują ich 
również do dalszego samorozwoju. Owe 
dodatkowa oferta pozalekcyjnych zajęć 

wyrównawczych obejmuje kursy języka 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego 
i rosyjskiego, ale też zajęcia matematycz-
no-przyrodnicze („Matematyka między 
szkołą średnią a wyższą”, „Geometria z 
komputerem”) oraz kształtujące umiejęt-
ność przeprowadzania obserwacji przy-
rodniczych i wyciągania wniosków. 

Dzięki realizowanemu przez nas pro-
jektowi – mówi wicestarosta Gaida - już 
w październiku 2010 rozpocznie swoją 
działalność Pracownia Rozwoju Osobi-
stego (PRO), która prowadzić będzie do-
radztwo edukacyjno–zawodowe. Ozna-
cza to, że służyć będzie uczniom pomocą 
w diagnozowaniu ich potencjału eduka-
cyjnego i zawodowego oraz motywować 
uczniów do inwestowania w siebie i swój 
rozwój. Planuje się, że PRO pełnić bę-
dzie dyżury raz w tygodniu, aby udzielać 
indywidualnych porad, a kilka razy w 
miesiącu będą organizowane zajęcia gru-
powe, warsztatowe i treningi. 

Rozpoczęcie projektu planowane jest 
na październik 2010 roku. Wartość pro-
jektu do ponad 490 000 zł, z czego 100% 
finansuje Unia Europejska.

(mg)

Każdy inny – wszyscy równi Jubileusz świątyni 

5 września, mieszkańcy Rożniątowa świętowali 25-lecie konsekracji kościoła pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą mszę świętą koncelebrował 

pochodzący z Rożniątowa ks. Hubert Klimek oraz biskup Paweł Stobrawa, który także 
poświęcił tablicę upamiętniającą ks. prałata Jerzego Stellmanna. To dzięki jego sta-
raniom mieszkańcy wsi otrzymali wreszcie długo upragnioną świątynię (wcześniej 
modlili się tylko przy kapliczce).

Wmurowanie kamienia węgielnego (który został poświęcony 21 czerwca 1983 r. na 
Górze św. Anny przez papieża Jana Pawła II) przez ordynariusza opolskiego bp. Alfon-
sa Nossola w obecności 30 kapłanów i tłumu wiernych nastąpiło 30 sierpnia 1983 r.

Dwa lata później, w uroczystość Matki Boskiej Siewnej, 8 września 1985 r. ordy-
nariusz opolski bp Alfons Nossol dokonał konsekracji świątyni przy udziale 40 ka-
płanów, wiernych i gości z całego regionu. Bp Alfons Nossol, ks. Jerzy Stellmann i 
murarz Jan Simon dokonali wmurowania w ołtarz relikwii świętych męczenników Ty-
moteusza i Aurelii oraz dokumentu konsekracji. Od tego czasu msze św. i nabożeństwa 
były już regularnie odprawiane w tej świątyni przez kapłanów z parafii św. Wawrzyńca 
ze Strzelec Opolskich.

Po wyłączeniu Rożniątowa z parafii św. Wawrzyńca, 30 sierpnia 1987 r. została tu 
utworzona oddzielna parafia. Proboszczem został wówczas kapłan z parafii w Szymi-
szowie ks. Jan Buhl, drugim z kolei jest ks. Ferdynand Wójcik. 

W 1996 roku obok kościoła dobudowano dzwonnicę, w której umieszczono trzy 
dzwony: Józef (o wadze 220 kg), Maria (420 kg) i Anna (700 kg).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Państwa

LPI ma rok!
LPI – skrót, który jeszcze przeszło rok temu nikomu nic nie mówił. Jego rozwi-
nięcie - Lokalny Punkt Informacyjny, może już troszkę więcej, jednakże w dzi-
siejszym świecie jesteśmy zasypywani tonami informacji, niekoniecznie potrzeb-
nych nam do życia, ale mogących to życie ułatwić. Taki właśnie jest jeden z celów 
komórki powstałej w starostwie w czerwcu ubiegłego roku, istniejącej pod „ta-
jemniczą” nazwą Lokalny Punkt Informacyjny. Wszystko staje się jasne, gdy do 
Punktu Informacyjnego dodamy jeszcze słowa: „o Funduszach Europejskich”. 

W ten sposób otrzymujemy czytelną informację - tam dowiem się jak mogę 
„uszczknąć” jakąś cząstkę z tej unijnej kasy dla siebie lub dla mojej firmy. Wszak tyle 
się słyszy o tych dotacjach, że można, że trzeba, że szansa się nie powtórzy. Właśnie z 
tego powodu powstała w województwie opolskim cała sieć podobnych punktów infor-
macyjnych o funduszach europejskich, która ma za zadanie prowadzenie szeregu działań 
informacyjnych i promocyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów i całej 
społeczności lokalnej, poprzez szczegółowe i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym 
informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 

W obecnych czasach liczy się elastyczność, taką cechę posiada również Punkt Infor-
macyjny, w zależności od potrzeb beneficjentów konsultacje udzielane są bezpośrednio 
w siedzibie punktu, poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny i oczywiście drogą 
elektroniczną. Nie wszyscy mają już zarys planu czy projektu, dużo osób trochę nieśmiało 
podchodzi do tematu pozyskania funduszy na start na rozwój „za darmo”, o takich osobach 
również pamięta LPI. Organizowane są różnego typu szkolenia, konferencje, spotkania in-
formacyjne, o których można dowiedzieć się z strony internetowej www.powiatstrzelecki.
pl (zakładka Lokalny Punkt Informacyjny), ogłoszeń w bezpłatnym dwutygodniku „Po-
wiat Strzelecki” lub z wywieszonych w różnych instytucjach na terenie powiatu plakatów. 
By dodatkowo wyjść naprzeciw potrzebom potencjalnych petentów, LPI nie zamyka się 
wyłącznie w czterech ścianach swojej siedziby, jest wszędzie tam gdzie dzieje się coś 
ciekawego – na happeningach, na akcjach promocyjnych, w szkole wśród uczniów, przy 
studentach szukających materiałów informacyjnych do prac dyplomowych. Wszystko po 
to, by informacja dosięgła jak najszerszego grona mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. 

Dość teorii, równie ważna a może i ważniejsza jest praktyka. Okrągły rok działal-
ności to doskonała sposobność do dokonania małego podsumowania, a liczby mó-
wią same za siebie: 187 beneficjentów bezpośrednich, 149 porad telefonicznych, 156 
informacji rozesłanych drogą elektroniczną, 151 drogą korespondencyjną, 9 spotkań 
informacyjnych i konferencji, na które przyszło razem 387 osób, 50 informacji na 
stronie internetowej, setki rozdanych ulotek i broszur informacyjnych. 

Uff, dużo tego za nami, a jeszcze więcej przed nami.. Mimo iż pierwsze urodziny Lo-
kalnego Punktu Informacyjnego nie były obchodzone tortem i szampanem, powstanie LPI 
było ważnym wydarzeniem z perspektywy zwykłego mieszkańca powiatu. Nie trzeba już 
jechać do Opola, aby dowiedzieć się czegoś o możliwości pozyskania dotacji unijnej ani 
na spotkanie informacyjne, nie trzeba wysiadywać długich godzin w bibliotekach w celu 
znalezienia niezwykle ważnych i aktualnych raportów, podsumowań i ogólnych informa-
cji o Programach Operacyjnych w ramach, których finansowane są projekty unijne. 

Wszystko jest blisko, w Starostwie Powiatowym na parterze w pokoju numer 7 i 
dostępne w godzinach pracy urzędu. 

A zainteresowanie, jakim cieszył się LPI w minionym już roku działalności, wska-
zuje, że dziś trudno sobie wyobrazić powiat strzelecki bez takiej placówki! Tym bar-
dziej, że jest jedyną na naszym terenie. KARINA	ALTmAN

Wspomnienia z młodości Pana Krzysztofa Ralli z Otmic

Chleb 
historia otmickiego młyna w gmi-

nie Izbicko, który aż do lat 70. XX 
wieku zaopatrywał w mąkę wszystkie 
okoliczne wioski, sięga 1921 roku. Był 
to pierwszy w okolicy młyn o napę-
dzie „sztucznym”. Początkowo ziarna 
zboża rozdrabniały kamienie młyń-
skie (jeden z nich zdobi dziś wejście 
do domu państwa Ralla), a we mły-
nie znajdowała się także maszyna do 
rozdzielania przemiału, podnośnik 
transportowy oraz maszyna parowa 
wprowadzająca w ruch wszystkie 
urządzenia. W 1931 roku obok młyna 
dobudowano piekarnię i sklep.

Piekarzami byli Augustyn i Józef Ral-
la - ojciec pana Krzysztofa, który dziś 
wspomina dzieje piekarni. 

W czasie wojny pieczywo, na ogół z 
żytniej mąki, było bardzo ciemne i moc-
no wypieczone, a chleb był na kartki: na 
jednego członka rodziny przypadało 500 
gram chleba lub 375 gram mąki. Ściśle 
przestrzegano reglamentacji - bez kartki 
chleba nie można było wydać, gdyż było 
to surowo zabronione. 

Pieczywo z piekarni państwa Rallów 
trafiało nie tylko do okolicznych miesz-
kańców: dostarczano je również na ot-
mickie lotnisko, pełniące w tym okresie 
funkcje lotniska szkoleniowego Luf-
twaffe. W lotniskowym śniadaniowym 
jadłospisie widniały bułki. Pewnego 
razu zdarzyło się jednak, że z otmickiej 
piekarni dostarczono tylko sam chleb. 
To stało się powodem powiadomienia 
gestapo, które pojawiło się w piekarni. 
Kontrola jednak wyszła pozytywnie: 
winy piekarni nie było - dzień wcześ-
niej nie otrzymała odpowiedniej mąki z 
opolskiej hurtowni.

Niejedne to pamiętne wspomnienie 
z tamtych lat. W majątku w Otmicach 
mieszkali wówczas angielscy jeńcy, 
którzy jak niewolnicy pracowali w ka-
mieniołomach należących do hrabiego, 
mieszkającego wtedy w pałacu w Izbi-
cku. Hrabia ten przyszedł uzgodnić z 
ojcem pana Krzysztofa kwestię zaopa-
trzenia jego pracowników w pieczywo. 
Ojciec przystał na ową propozycję pod 
warunkiem jednak, iż dostanie do pomo-
cy w piekarni jedną osobę, która potrafi 
piec chleb. Tak więc przez pewien czas 
w otmickiej piekarni pracował pan Cally 
Smidt, który jak się później okazało, tyle 
wspólnego miał z wypiekiem chleba, że 
w Anglii rozwoził pieczywo… 

Pan Krzysztof Ralla z perspektywy 
czasu wspomina tamten okres uśmie-
chając się do myśli o bliskich, choć wte-
dy nikomu nie było do śmiechu, a chleb 
był na wagę złota.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej 
młyn i piekarnia, jak wiele innych zakła-

dów na tych terenach, okupowane były 
przez całą pierwszą połowę 1945 roku, 
a młynarze Józef i Augustyn Ralla piekli 
chleb na potrzeby radzieckiej jednostki 
wojskowej. 

Pan Krzysztof Ralla wspomina, jak już 
w wieku 13-14 lat pomagał rodzicom w 
wypieku chleba. Wybierał ciasto z ma-
szyny i ważył je, mama formowała z nie-
go bochenki a ojciec wkładał je do pieca. 

Po śmierci swego ojca i wuja młyn 
przejął pan Krzysztof. On z kolei w 
marcu 1994 roku przekazał go swojemu 
synowi – Janowi.

Pan Krzysztof radzi, aby kupować 
chleb ciemny, najlepiej żytni, gdyż za-
wiera on najwięcej składników mineral-
nych, których jasne pieczywo ma zale-
dwie śladowe ilości.

Pan Ralla, żyje według przysłowia, 
którego każdy z nas powinien przestrze-
gać:

„Najlepszym lekarzem dla każdego 
człowieka, jest jego własny umiar i roz-
sądek.” mAgDALENA	DEJA

Wnętrze�młyna.
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Oferty pracy
� dok.�ze�str.�3

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

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

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

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

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

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

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) 

podaje do publicznej wiadomości 
informację, o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2010r. na rzecz Gminy Izbicko –  
47-180 Izbicko ul. Powstańców Śl. 12, decyzji nr 294/10 o pozwoleniu na budo-
wę sieci wodociągowej w miejscowości Siedlec gmina Izbicko, na działkach nr:
- 1/5, 213, 20, 226, 172, 86, 2, 246, 247, 248, 249, 241, 242, 243, 244, 238,  
 240, 236, 234/2, 232, 198/2 k.m. 2; 
- 419, 420/5, 420/1, 420/2, 431 k.m.3;
- 446/29, 446/30, 439, 444, 446/1, 446/19, 437/2 k.m. 5; 
obręb ewidencyjny Siedlec.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.  STAROSTA	

JÓZEF	SWACZYNA

STAROSTA STRZELECKI
stosownie	do	art.	72	ust.	6	ustawy	z	dnia	3	października	2008r.	o	udostępnianiu	informa-

cji	o	środowisku	i	jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	oce-
nach	oddziaływania	na	środowisko	(Dz.	U.	Nr	199,	poz.	1227	z	2008r.	z	późn.	zm.),	

podaje do publicznej wiadomości 
informację	o	wydaniu	w	dniu	01	września	2010r.	na	rzecz	grupy	Producentów	

Owoców	i	Warzyw	Księży	Las	Sp.	z	o.o.,	Olszowa	-	Księży	Las	1,	47-100	Strzel-
ce	Opolskie,	decyzji	administracyjnej	Nr	314/10	o	pozwoleniu	na	przebudowę	
(adaptację)	budynków	gospodarczych	na	linię	sortowania	warzyw	oraz	rozbu-
dowę	o	część	biurowo-socjalną,	wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą:	zbiornikiem	
na	 nieczystości	 ciekłe	 o	 poj.	 6m3	 i	 zbiornikiem	 podziemnym	 wody	 technolo-
gicznej	poj.	30	m3,	w	Olszowej	–	Księżym	Lesie,	na	działce	nr	305/6,	gm.	Ujazd.

W	 Starostwie	 Powiatowym	 w	 Strzelcach	 Opolskich	 –	 Wydział	 Architekto-
niczno-Budowlany,	ul.	Jordanowska	2,	II	piętro,	pokój	nr	211,	(w	godzinach	pn.	
8.00÷16.00,	wt.-pt.	7.30÷15.30),	można	zapoznać	się	z	treścią	decyzji	oraz	z	do-
kumentacją	sprawy.		 STAROSTA	

JÓZEF	SWACZYNA

STAROSTA STRZELECKI
stosownie	do	art.	72	ust.	6	ustawy	z	dnia	3	października	2008r.	o	udostępnianiu	

informacji	 o	 środowisku	 i	 jego	 ochronie,	 udziale	 społeczeństwa	 w	 ochronie	 środo-
wiska	oraz	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	 (Dz.U.	Nr	199,	poz.	1227	z	2008r.	
z	późn.	zm.)	

podaje do publicznej wiadomości 
informację,	o	wydaniu	w	dniu	25	sierpnia	2010r.	na	rzecz	gminy	Izbicko	

–	47-180	Izbicko	ul.	Powstańców	Śl.	12,	decyzji	nr	301/10	o	pozwoleniu	na	
budowę	kanalizacji	sanitarnej	dla	wsi	Siedlec	wraz	z	pompownią	strefową	i	
kolektorem	tłocznym	na	trasie	Siedlec	-	Otmice,	na	działkach	nr:	

obręb	ewidencyjny	Siedlec:
-		172,	1/5,	86,	96,	97,	104,	105,	112,	173,	195,	213,	2,	1/3,	228,	249,	247,	178,	245,	

179,	181,	246,	180,	243,	242,	183,	204,	184,	238,	236,	235,	187,	188,	234/2,	189,	
190,	192,	193,	194,	196,	185,	198/1,	199,	200,	201,	205/2,	206,	207,	208,	210,	212,	
214,	 215,	 216,	 225,	 203,	 174,	 202,	 175,	 205/1,	 85,	 73,	 72,	 70,	 26,	 28,	 223,	 233,	
221/1,	471,	219,	218,	232,	20,	226,	176	k.m.	2;

-		413,	419,	431,	428,	427,	420/1,	420/5,	420/4,	414,	415,	418/1,	418/2,	417,		 4 0 6 ,	
405/1	k.m.	3;

-		439,	444,	456,	457,	458,	461,	464,	446/19,	446/26,	446/1,	446/18,	440,		
446/27,	446/28,	10,	11,	437/1	k.m.	5;

obręb	ewidencyjny	Otmice:
-	 110,	111/2	k.m.	1;
-	 470,	472	k.m.	2;
-	 45,	25/1	k.m.	3.
W	 Starostwie	 Powiatowym	 w	 Strzelcach	 Opolskich	 –	 Wydział	 Architekto-

niczno-Budowlany,	ul.	Jordanowska	2,	II	piętro,	pokój	nr	211,	(w	godzinach	pn.	
800÷1600,	wt.-pt.730÷1530)	można	zapoznać	się	z	treścią	decyzji	oraz	z	dokumen-
tacją	sprawy.		 STAROSTA	

JÓZEF	SWACZYNA

PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w STRZELCACH OPOLSKICH S.A.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Maja 59 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 462557 www.pks.strzelceop.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów PKS 
w Strzelcach Opolskich mieści się w nowocześnie zaprojektowanym i 

zmodernizowanym budynku (oddanym po remoncie od 1.09) i jest upraw-
niona do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych.

Stacja jest zrzeszona w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów co 
zapewnia ciągłe podnoszenie wiedzy technicznej diagnostów oraz 
wsparcie techniczno - prawne.

Stacja zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych diagnostów 
służących swoimi umiejętnościami i wiedzą klientom.

Badania techniczne pojazdów wykonywane są na sprzęcie najwyż-
szej jakości, posiadające aktualne certyfikaty oraz poddawane okreso-
wym przeglądom. Urządzenia te pozwalają na wnikliwe i drobiazgowe 
sprawdzanie każdego pojazdu.

Stacja posiada wieloletnie doświadczenie dzięki któremu świadczy 
usługi na najwyższym poziomie, co w rezultacie przekłada się na bez-
pieczeństwo naszych klientów.

Ceny usług na naszej stronie internetowej.

ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek 6.00-20.00

w sobota 8.00-12.00

LOGO

mAgAZYNIER	
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	min.	średnie
-	prawo	jazdy	kat.	B

-	obsługa	komputera

HYDRAULIK
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	mile	widziane	uprawnienia	na	
	wózek	widłowy

-	prawo	jazdy	kat.B

PRACOWNIK	
PRODUKCJI

STRZELCE	
OPOLSKIE

WIERTACZ	
WOJ.	

OPOLSKIE
-	doświadczenie	w	wykonywaniu	

	odwiertów	pionowych

mONTER	WIĄZEK
DYLAKI	LUB	

KRAPKOWICE
-	wykształcenie	min.	zawodowe

OPERATOR	mASZYN
DYLAKI	LUB	

KRAPKOWICE
-	wykształcenie	min.	zawodowe

PRACOWNIK	TRANS-
PORTU

DYLAKI -	wykształcenie	min.	zawodowe

PILARZ
OLSZOWA,	

KLUCZ,	ZImNA	
WÓDKA

-	mile	widziane	doświadczenie

KIEROWNIK	TARTAKU	
-	DRZEWIARZ

ŻĘDOWICE -	wykształcenie	średnie	lub	
wyższe

SZWACZ
STRZELCE	
OPOLSKIE

-	wykształcenie	zawodowe	
	lub	wyższe

-	obsługa	przemysłu	maszyn	do	
	szycia	i	urządzeń	krojczych

Ad multos annos!
Pierwsze dni września obfitują w różnego rodzaju uroczystości. Te bardzo ofi-

cjalne i nieco mniej. Nawet zupełnie kameralne, ale równie istotne: aż czworo 
mieszkańców powiatu strzeleckiego skończyło w tych dniach 90 lat!

Te szczególne chwile Jubilaci świętowali w gronie najbliższych, przyjaciół i znajo-
mych. Wśród wielu serdecznych gratulacji (formy tylko pozazdrościć!) i najlepszych 
życzeń, które usłyszeli, nie mogło zabraknąć tych złożonych przez władze gmin i po-
wiatu oraz przekazanych kwiatów, listów gratulacyjnych i koszy słodkości.

Pani Gertruda Maseli swój wielki Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła wśród 
przyjaciół - współmieszkańców DPS w Szymiszowie, a gratulacje w imieniu władz 
powiatu przekazał wicestarosta Waldemar Gaida.

Pan Antoni Strugała w dniu jubileuszu 90-lecia najlepsze życzenia odbierał od 
wszystkich przyjaciół i dyrekcji DPS w Szymiszowie oraz wicestarosty strzeleckiego.

Pani Maria Paździor dzień swoich 90 urodzin świętowała również w DPS w Szymi-
szowie a gratulacje i życzenia dołączyli starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Wal-
demar Gaida.

Pani Anna Kwoczała z Krasowej swoją 90 rocznicę urodzin obchodziła w gronie 
najbliższych, w imieniu władz powiatu kwiaty i życzenia przekazał członek zarządu 
Powiatu Hubert Barton a władz Gminy burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

Do wszystkich z głębi serca płynących życzeń wielu kolejnych lat w dobrym zdro-
wiu, pełnych spokoju i radości dołączamy się i my: 

 Ad multos annos!

Zapraszamy 
na Festiwal!
Pod honorowym patronatem Bi-

skupa Ordynariusza Diecezji 
Opolskiej Andrzeja Czai oraz Marszałka 
Józefa Sebesty odbędzie się w dniach od 
19 września do 9 października już VII 
edycja Festiwalu „Gaude Mater Polonia 
- Wincenty in memoriam”. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy na koncert in-
augurujący, który odbędzie się dnia 19 
września o godz. 16:00 w kościele para-
fialnym pw. Św. Bartłomieja w Kielczy. 

Dla Państwa wystąpi Chór Filharmonii 
Opolskiej wraz z Bartoszem Żurakowskim 
– dyrygentem oraz Tomaszem Głuchow-
skim – grającym na organach. Słowo o 
muzyce wygłosi Karolina Gołębiowska. 

W programie: J. Haydn – Te Deum 
C-dur, G. Faure – Messe de Requiem,

Tuż po koncercie w Zabytkowej Cha-
cie w Kielczy o godz 17:30 zapraszamy 
wszystkich do wysłuchania wykładu 
Karoliny Gołębiowskiej na temat „Sło-
wem i dźwiękiem. Fryderyka Chopina 
fantazja na tematy polskie.” 
� Proboszcz�ks.�Jan�Wypior�-�Parafia�pw.�

Św.�Bartłomieja�w�Kielczy
Prezes�Mieczysław�Orgacki�-�Stowarzy-

szenie�Wincentego�z�Kielczy

Trzydniowy festyn zorganizowali 
druhowie z OSP Raszowa na swój jubi-
leusz 85-lecia. W piątek wieczorem po 
capstrzyku i uroczystym przemarszu 
z pochodniami i orkiestrą ulicami Ra-
szowej wszyscy bawili się na biesiadzie 
w Parku Wiejskim. Sobotnie uroczy-
stości rozpoczęła Msza Święta w inten-
cji zmarłych i żyjących członków OSP 
Raszowa oraz ich rodzin. 

W obchodach jubileuszu uczestniczyli 
przedstawiciele administracji: wojewódz-
kiej, powiatowej i gminnej oraz władze 
strażackie, jednostki OSP z terenu gminy 
i okolic, strażacy z zaprzyjaźnionej sak-
sońskiej gminy Crostwitz z Niemiec, a 
także bardzo licznie zebrani mieszkańcy 
Raszowej. Uformowane pododdziały 

straży pożarnych przybyłe na jubileusz, 
dowódca uroczystości dh Rajmund Mur-
lowski, Naczelnik OSP Raszowa - popro-
wadził w kolumnie marszowej na plac, 
gdzie odbyła się część oficjalna. 

Strażackie jubileusze poprzez swą bar-
wną oprawę i ciekawą aranżację są oka-
zją do przypomnienia historii samej jed-
nostki, uhonorowania osób, które przez 
lata pracowały dla dobra lokalnej spo-
łeczności oraz wspólnego świętowania 
i radości. Nie inaczej było w Raszowej. 
85-lat działania OSP pozwoliło organi-
zatorom przypomnieć wiele ciekawostek 
z długiej historii oraz podziękować tak 
strażakom, jak i sympatykom. Dopełnie-
niem oficjalnej części uroczystości było 
wręczenie pamiątkowych tabliczek spon-
sorom oraz odznaczeń zasłużonym dru-

hom, a członkowie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych złożyli ślubowanie na 
sztandar. Słów podziękowań, gratulacji i 
życzeń nie szczędzili zaproszeni goście, 
którzy zabierając głos podkreślali rolę i 
znaczenie działań strażaków ochotników 
dla ochrony przeciwpożarowej.

Na zakończenie części oficjalnej uro-
czystości odbyła się defilada pododdziałów 
do namiotu festynowego. Tam na wszyst-
kich czekał poczęstunek oraz księga pa-
miątkowa, w której oficjalni goście złożyli 
swoje podpisy. W niedzielę miały miejsce 
Międzynarodowe Zawody Sportowo- Po-
żarnicze o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego. Chociaż miały one mieć 
charakter czysto towarzyski, nie brakowało 
emocji i zdrowej rywalizacji. Klasyfikacja 
generalna przedstawiała się następująco: 
OSP Raszowa, OSP Kłodnica, OSP Zalesie 
Śląskie, OSP Widów, OSP Miejsce Kłod-
nickie, OSP Lichynia, FF Crostwitz, OSP 
Wysoka, OSP Leśnica, OSP Januszkowice. 
W kategorii oldbojów, którą zaproponowa-
no w trakcie zawodów, wystartowali męż-
czyźni z Raszowej. Mieli oni zaledwie kilka 
minut na zebranie składu, podział funkcji i 
start. Spisali się znakomicie. Popis swoich 
umiejętności dali również koledzy z OSP 
Widów - przywieźli oni ze sobą zabytkowa 
sikawkę konną. Ich prezentacja cieszyła się 
sporym zainteresowaniem zgromadzonej 
publiczności. Wszystkie drużyny biorące 
udział w zawodach otrzymały pamiątkowe 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Sfinansowane zostało to ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego w Opolu.

 Zarząd OSP Raszowa

85 lat OSP Raszowa

I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Kadetek o Puchar Starosty Strzeleckiego 
rozegrano 11 i 12 września w hali sporto-
wej przy PG nr 2. Kolejna impreza zor-
ganizowana zostanie w ostatni weekend 
września. Tym razem kadeci powalczą o 
Puchar Starosty.

Wszystko to możliwe - i wiele więcej, 
jak zapewnia prezes UKS KARO Piotr Ra-
tajczak – dzięki programowi współpracy z 
orgazniacjami pozarządowymi, realizowane-
mu przez Powiat Strzelecki, który dofinanso-
wuje najlepsze zgłoszone przez nie projekty 
na otwarty konkurs ofert.

W turnieju kadetek, nad którym honorowy 
patronat objął Burmistrz Strzelec Opolskich, 
rywalizowało 5 zespołów, które po ostrej walce uplasowały się 
w następującej kolejności: SIATKARZ Wieluń (I miejsce i Pu-
char Starosty), SPARTA Paczków, UKS KARO Strzelce Op. 
II (kadetki), PILA VINCO Krapkowice i UKS KARO Strzel-
ce Op. II (młodziczki). Najlepszą zawodniczą turnieju uznano 
Julię Patacz z Wielunia, natomiast dwa honorowe wyróżnienia 
przypadły strzelczankom: tytuł najlepszej libero zdobyła Joan-

na Kacperak z KARO I, a najlepszej przyjmującej – Martyna 
Bieszczad z KARO II.

Na turniej kadetów o Puchar Starosty zgłosiło się 8 drużyn. 
I wszystko wskazuje na to, że mecze będą niezwykle zacięte. 
Serdecznie zapraszamy na widownię w hali przy ul. Kozielskiej 
25 i 26 września!

Turniej o Puchar Starosty
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