
Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą wraz z rodzinami  

zdrowo spędzić sobotę
28 czerwca w samo południe 

na boisko przy strzeleckim ogólniaku!

Rusz się z domu!
Równolegle do bezpłatnych konsultacji lekarskich odbywających się w strzeleckim szpitalu  

na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich (przy ul. Krakowskiej) 

organizujemy marsz nordic walking w ramach powiatowej „Białej Soboty”. Zapraszamy wszystkich 

entuzjastów „kijków”! 

W planie mamy rozgrzewkę wraz z instruktażem oraz przyjemny marsz po zdrowie ścieżkami naszego parku 

w kierunku malowniczych ruin powstałej w 1840 roku Wieży Ischl. Po marszu na każdego uczestnika czekać 

będzie bardzo zdrowy poczęstunek ufundowany przez naszych sponsorów. 

To tylko jedna z propozycji.

Po marszu kolejną atrakcją będzie taneczna zumba – dla wszystkich -  z instruktorką. 

Będzie można skorzystać również z porad dieteyka, który doradzi jak zdrowo się odżywiać.

Przygotowaliśmy też mnóstwo kolorowych atrakcji dla dzieci:  
• dmuchany plac zabaw 
• kule wodne
• warsztaty kulinarne: 

dzieci będą tworzyć wielką wystawę „ Warzywa i Owoce na wesoło”, będą mogły rozwiązywać 

zagadki i łamigłówki „Sowy Mądrej Głowy” oraz zdobyć odznakę „Kuchcik-artysta” tworząc 

zdrowe i apetyczne kanapki i inne smakołyki. 

A na zakończenie całej imprezy poczęstunek dla każdego – bez względu na wiek - uczestnika!!!

Zapraszamy!
Nasi sponsorzy: 

Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich i Oswald Arena w Jemielnicy, 
Piekarnia-Cukiernia EFFKA ze Strzelec Opolskich  

oraz „Najtańsze Ubezpieczenia w Mieście przy ul. Jordanowskiej 1 w Strzelcach Op..  

Ostatnia szansa na zapisy! 
Są jeszcze wolne miejsca do:
ONKOLOGA (ok. 20 miejsc)

UROLOGA (kilka miejsc)
Można zapisać się jeszcze w Starostwie 

- w pok. 208 - z dowodem osobistym lub upoważnieniem 
do zarejestrowania bliskiej osoby - najpóźniej do czwartku 27 czerwca!

Biała Sobota jest super!
Tak zgodni w ocenie są wszyscy indagowani przez nas na ten temat tuż po zapisaniu się do wybra-
nego lekarza. W sumie pacjentów będzie przyjmować 10 lekarzy z pięciu specjalizacji: czterech 
kardiologów, dwóch dermatologów, jeden onkolog, jeden urolog i dwóch endokrynologów.
Wszyscy – z ustaloną renomą, znakomici w swoich dziedzinach. Niektórych wcale niełatwo było 
namówić na wzięcie udziału w akcji zorganizowanej przez Powiat Strzelecki, ale najważniejsze, 
że się udało. 

Z kim spotkają się pacjenci?
Konsultacje Dermatologiczne:
dr Elżbieta Urbańska-Kmieciak – wieloletni Ordynator Oddziału Szpitala Zespolonego w Kędzie-
rzynie-Koźlu, 
dr Edyta Engländer - pracownik Wrocławskiego Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej

Konsultacje Urologiczne:
dr Andrzej Kędzierski – kierownik Oddziału Urologicznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
dr Kamil Bochynek – specjalista z zakresu urologii, medycyny seksualnej i andrologii 

Konsultacje onkologiczne:
dr Monika Kotyla – pracownik Opolskiego Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego 

Konsultacje Kardiologiczne:
dr Agata Kubal-Tkocz – pracownik Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wo-
jewódzkiego Centrum Medycznego  
dr Iwona Karcz-Socha – znana w naszym środowisku kardiolog, której chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać
dr Janusz Prokopczuk – Ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i An-
giologii, American Heart of Poland 
dr Małgorzata Greif – Śląskie Centrum Chorób Serca 

Konsultacje Ednokrynologiczne:
dr Aneta Czarnik z Opola
dr Joachim Negacz z Opola dok. na str. 4
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Kończąca się kadencja jest dla mnie czwartą 
kadencją radnego powiatowego, w której podob-
nie jak w poprzedniej kadencji miałem zaszczyt 
przewodniczyć Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Powiatu.

Zakres prac tej komisji jest bardzo rozległy, 
gdyż obejmuje porządek publiczny i bezpie-
czeństwo obywateli, ochronę przeciwpożarową 
i przeciwpowodziową oraz ochronę i promocję 
zdrowia.

Wiele uwagi w pracach komisji radni 
poświęcali sprawom bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Stan ogólnie pojętego bezpieczeństwa 
poprawia się dzięki dobrej pracy policji. Na 
poziom bezpieczeństwa pozytywnie wpływa 
również działalność straży pożarnej i to zarówno 
zawodowej (PSP) jak i ochotniczej (OSP).

W pracach Komisji Bezpieczeństwa często 
przewijał się temat Szpitala Powiatowego. Jeżeli 
była taka potrzeba, radni wspierali szpital dota-
cjami na zakup sprzętu, czy modernizacje szpi-
tala. Ciągłe inwestowanie przynosi dobre efekty, 
gdyż szpital jest dzięki temu postrzegany jako 
nowoczesny, co przyciąga pacjentów również 
spoza powiatu.                                        Godna 
podkreślenia jest wzorcowa praca członków tej 
komisji w rozwiązywaniu problemów pomimo 
odmiennych czasem poglądów. Na posiedzeniach 
tej komisji dominuje zawsze rzeczowa dyskusja 
nad problemami, a nie kierowanie się interesem 
wąskiej grupy mieszkańców.

Przynależność do opcji politycznej nie była 
przeszkodą w próbach znalezienia kompromisu 
w trudnych tematach. A takich nie brakowało.

Drugim obszarem mojej działalności w 
Radzie Powiatu jest udział w pracach Komisji 
Gospodarczej. W sprawach wymagających 
zapoznania radnych z utylizacją odpadów na 
masową skalę przydatnym była moja znajomość 
tego tematu wynikająca z pracy w Cementowni 
„Górażdże”, w której spalane są w dużych iloś-
ciach odpady plastykowe i gumowe (w tym całe 

Mam poczucie, że wybieramy 
optymalne rozwiązania

mówi Ryszard Nocoń

Radni Powiatu oceniają kadencję

opony). Członkowie tej komisji mieli możliwość 
zapoznania się z termiczną utylizacją odpadów 
w piecach do wypału klinkieru na zorganizowa-
nym przeze mnie posiedzeniu wyjazdowym w 
Cementowni „Górażdże”.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych na 
sesjach wielokrotnie podkreślali zasługi Rady 
Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągłym ulepszaniu 
bazy dydaktycznej i wspieraniu inicjatyw mają-
cych na celu poprawę procesu edukacji młodzieży 
szkół ponad gimnazjalnych. Ciągle malejąca 
liczba uczniów we wszystkich typach szkół 
niestety w tej kadencji skutkowała połączeniem 
Technikum i Liceum w Zawadzkiem i likwidacją 
Szkoły Specjalnej w Strzelcach Opolskich. 

W mijającej kadencji udało się wykonać 
remonty i modernizacje dróg powiatowych na 
większą skalę niż w poprzednich kadencjach. 
Narastający rozdźwięk pomiędzy złym stanem 
wielu dróg, a możliwościami finansowania ich 
modernizacji i remontów wpływa frustrująco na 
radnych. Dzięki programowi tzw. „schetynówek” 
i wsparciu z RPO udało się zmodernizować kilka 
odcinków dróg powiatowych. Rok bieżący jest 
pod tym względem wyjątkowy, gdyż na moderni-
zacje i remonty dróg wydana zostanie rekordowa 
kwota ponad 10 mln zł. Smutnym dla mnie jest 
fakt, że na obecnym poziomie finansowania ilość 
dróg powiatowych w złym stanie zmniejsza się 
bardzo powoli. Dopóki nie zmieni się system 
finansowania dróg powiatowych, to stan tych 
dróg w całym kraju nie ulegnie poprawie. Jasną 
stroną w temacie dróg powiatowych jest budowa 
chodników w wielu miejscowościach powiatu 
dzięki współfinansowaniu ich budowy przez 
samorządy gminne.

Właśnie stan dróg powiatowych, który 
poprawia się bardzo powoli pozostawia we mnie 
niedosyt związany ze skutecznością działania 
samorządu powiatowego. 

Biorąc pod uwagę bezrobocie w ostatnich 
latach, mieszkańcy powiatu oceniają działalność 

radnych również przez działalność Powiatowego 
Urzędu Pracy. W moim odczuciu strzelecki 
PUP dzięki pozyskiwaniu dużych środków na 
aktywizację zawodową jest pozytywnie oceniany 
przez mieszkańców.

Godnym podkreślenia jest aktywna praca 
wszystkich radnych na posiedzeniach komisji 
i Rady Powiatu. Dominuje rzeczowa dyskusja, 
bez wzajemnego wypominania sobie prze-
szłości i odnoszenia się do interesów wąskiej 
grupy mieszkańców. Radni są nastawieni na 
rozwiązywanie aktualnych problemów, co 
skutkuje sprawnym przebiegiem każdej sesji. 
Współpraca z tak nastawionymi radnymi daje 
poczucie spełnionego obowiązku radnego i to 
pomimo pewnych nie do końca zrealizowanych 
zamierzeń i planów związanych z zaspokojeniem 
potrzeb mieszkańców powiatu, zgodnie z kompe-
tencją samorządu powiatowego. Pomimo braku 
środków finansowych na spełnienie wszystkich 
potrzeb mieszkańców (szczególnie tych zwią-
zanych ze stanem dróg powiatowych, o czym 
wspomniałem wyżej) mam poczucie wyboru 
przez radnych optymalnych rozwiązań na miarę 
posiadanych możliwości finansowych.

Oświadczenie Komendanta Powiatowego Policji 
w Strzelcach Opolskich 

w związku z przeprowadzonymi 11 czerwca 2014 roku 
ćwiczeniami w starostwie strzeleckim 

Jako pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich 
chciałbym przeprosić Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej 
„Ósemka”  w Strzelcach Opolskich oraz wszystkie osoby, które poczuły się urażone w 
związku z przeprowadzonymi 11 czerwca ćwiczeniami. 

Zapewniam, że naszą intencją nie było urażenie uczuć czy to instytucji, osób pry-
watnych, czy też grupy zawodowej.

Celem tych działań było wyłącznie wypracowanie wspólnych algorytmów i spraw-
dzenie umiejętności służb mundurowych i ratowniczych w różnych sytuacjach. Nie było 
również intencją przedstawienie w negatywnym świetle kogokolwiek. Naszym celem 
jest aktywizacja działań na rzecz i dla dobra społeczeństwa oraz podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na terenie powiatu strzeleckiego.

p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
nadkom. Krzysztof Łyżwa

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
opublikowała wyniki egzaminów gim-
nazjalnych, który odbył się w kwietniu. 
Składał się z trzech części: humanistycznej, 
matematyczno-przyrodniczej i z języka 
obcego nowożytnego. Średnie w kraju 
nie są złe, ale uwagę zwrócił gorszy niż w 
ubiegłym roku wynik egzaminu z matema-
tyki – tylko 47%. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we 
Wrocławiu na swojej stronie opublikowała 
wyniki z dwóch województw: dolnoślą-
skiego i opolskiego, w rozbiciu na powiaty. 
Nasze Gimnazjum Dwujęzyczne ma się 
czym pochwalić! 

Część humanistyczna
język polski – 82,1% (w powiecie strze-

leckim 66,8, w gminie Strzelce Opolskie 
68,7, w województwie opolskim 65,9, w 
dolnośląskim – 65,6)

historia i WOS – 70,5% (w powiecie 
strzeleckim 58,9, w gminie Strzelec Opol-
skie 61,2, w woj.opolskim 57,8, w woj. 
dolnośląskim 57,7)

Część matematyczno-przyrodnicza
matematyka – 67,9% (w pow. strzele-

ckim 48,0, w gminie Strzelce Op. 50,4, w 
woj. opolskim 45,9, w woj. dolnośląskim 
45,7)

przedmioty przyrodnicze – 66,0% (w 
pow. strzeleckim 52,8, w gminie Strzelce 

Gimnazjum Dwujęzyczne 
wypadło świetnie

Op. 54,6, w woj. opolskim 51,1, w woj. 
dolnośląskim 50,9)

Języki obce
j. angielski 
poziom podstawowy – 89,0% (w 

pow. strzeleckim 69,6, w gminie Strzelce 
Op. 68,2, w woj. opolskim 68,1, w woj. 
dolnośląskim 66,3)

poziom rozszerzony – 78,2% (w 
pow. strzeleckim 50,1, w gminie Strzelce 
Op. 48,0, w woj. opolskim 47,3, w woj. 
dolnośląskim 48,5)

język niemiecki
poziom podstawowy – 95,4% (w 

pow. strzeleckim 75,9, w gminie Strzelce 
Op. 83,3, w woj. opolskim 65,6, w woj. 
dolnośląskim 54,0)

poziom rozszerzony – 88,1% (w 
pow. strzeleckim 69,9, w gminie Strzelce 
Op. 74,5, w woj. opolskim 59,8, w woj. 
dolnośląskim 36,9)

- Bardzo cieszymy się z takich 
rezultatów – ocenia dyrektor ZSO Jan 
Wróblewski. – Gratuluję uczniom i 
nauczycielom. Rzeczywiście mamy się 
czym pochwalić, choć może matematy-
ka wypadła nieco słabiej niż w zeszłym 
roku. Niemniej – na tle obu województw 
i gminy – a wyniki naszego gimnazjum 
też liczą się do jej średniej – wypadliśmy 
bardzo, bardzo dobrze.

Zapowiadany już jakiś czas temu wyjazd do Warszawy dla najlepszych uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, właśnie staje się faktem. 
Zamiast tradycyjnych nagród rzeczowych czy książkowych – wizyta w Centrum Nauki Kopernik to 
nie lada gratka dla niemal pięćdziesiątki uczniów. 

Wyjeżdżają 26 czerwca, w przeddzień roku szkolnego. Po powrocie na pewno podzielą się 
wrażeniami.

Centrum Nauki Kopernik 
w nagrodę

Dnia 20.06.2014 odbyła się kolejna wy-
cieczka rowerowa w ramach realizacji projektu  
powiatu strzeleckiego  „Wcześnie urodzeni 
dorównują aktywnością swoim dzieciom i 
wnukom- międzypokoleniowe formy aktywnego 
wypoczynku i rekreacji”. Tym razem  odwiedzili-
śmy Leśnictwo „Jaźwin” z ogrodem Pana Roberta 
Piontka, którego domeną są Irysy. Wprawdzie 
kwiaty przekwitły, ale ogród zrobił na nas tak 
piękne wrażenie, że szkoda było wyjeżdżać. Przy 
okazji skorzystaliśmy z rad Pana Roberta dotyczą-
cych uprawy Irysów, które możemy zastosować 

w naszych ogródkach. W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się na chwilę w Osieku i przy 
okazji odwiedziliśmy Panią Irenę- Sołtyskę 
Osieka. Oczywiście nie odbyło się bez przygód-
-uczestniczka wycieczki zgubiła klucz od kłódki 
rowerowej. Intensywne szukanie nic nie dało, 
właścicielka roweru wsiadła do samochodu i 
wycieczka ruszyła w drogę powrotną, po czym 
okazało się, że kluczyk leżał sobie wygodnie 
w.... torebce właścicielki. Pozdrawiamy wszyst-
kich uczestników i przedstawiamy kilka zdjęć 
z wycieczki. 

Róża Wilim

Rozmierzanie na kółkach

14 czerwca w Lichyni – gmina Leśnica miał 
miejsce kolejny już rok z rzędu Gminny Dzień 
Seniora zorganizowany przez Gminę i Śląskie 
Stowarzyszenie Samorządowe. Organizatorzy 
zapewnili dowóz z 11 sołectw gminy uczestni-
ków do Lichyni autokarem objazdowym trzema 
trasami. Uczestniczyli seniorzy ci niezrzeszeni 
oraz zrzeszeni w różnych organizacjach w tym 
w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, który w   gminie Leśnica ma trzy 
koła – w Zalesiu, Wysokiej i Leśnicy. 

Impreza miała miejsce w namiocie w ogro-
dzie za kościołem. Po Mszy Świętej uczestników 
przywitała Szkolna Orkiestra Dęta Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Leśnicy po czym burmistrz 
Gminy Leśnica pan Łukasz Jastrzembski powitał 
seniorów i zaproszonych gości. Wśród nich 
obecnego przewodniczącego Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów – Stanisława Dłutowskiego z 
małżonką, przewodniczącego Rady Gminy – 
Ryszarda Fronia i innych. Uroczysty obiad po 
zmówionej modlitwie rozpoczął biesiadę, którą 
uprzyjemniały występy oprócz wspomnianej 
orkiestry - Grupa Śpiewacza Frohsinn, Studio 
Wokalne Bis, Dominika i Janusz Żyłka. Podano 
też kawę i pączki i ok.18.00 impreza dobiegła 
końca i uczestników rozwieziono po wsiach, w 
których zamieszkują.

Gmina Leśnica w czerwcu realizowała 
dla osób powyżej 50 roku życia, nieaktywnych 
zawodowo projekt „Znany i nieznany Eurore-
gion Pradziad” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Przekraczamy Granice oraz ze środków budżetu 
państwa. Osobami uprawnionymi do udziału 
w projekcie były osoby zamieszkałe na terenie 
gminy Leśnica   - pierwszeństwo miały osoby 
będące emerytami lub rencistami , w drugiej 
kolejności osoby urodzone przed 31.12.1963, w 
następnej kolejności pozostali mieszkańcy gminy. 
W ramach projektu zaplanowano wyjazd 106 
uczestników na dwudniową wycieczkę do Czech 

w dwóch terminach 7 – 8 czerwca (52 osoby + 
opiekun) i 21 – 22 czerwca (52 osoby + opiekun). 
Każdy uczestnik wnosił udział własny za kolację, 
nocleg, obiad i śniadanie w kwocie 55 zł.

Zwiedzano Zamek Arcybiskupi w Kro-
meriz oraz ogród przypałacowy, stare miasto w 
Ołomuńcu, a zakwaterowanie miało miejsce w 
Domu Pielgrzyma w Dub nad Moawou.

Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni 
z jego zorganizowania i realizacji.

Janusz Wnuk

Gmina Leśnica dla seniorów

 O czym warto pamiętać wybierając się na 
urlop przypomina dzisiaj 35 instytucji biorących 
udział we wspólnej akcji „Przed wakacjami – 
co warto wiedzieć?”. Zaangażowała się w nią 
również Policja. 

Funkcjonariusze apelują o zachowanie 
ostrożności w czasie podróży, a także kontrolują 
autokary, którymi dzieci wybierają się na waka-
cyjny wypoczynek.

Niedługo dzieci i młodzież będą wyjeż-
dżały na tzw.  wypoczynek zbiorowy – kolonie 
lub obozy. Już teraz, jak to zwykle bywa pod 
koniec roku szkolnego, mają miejsce wyjazdy 
na tzw. wycieczki szkolne. Stało się już dobrym 
zwyczajem kontrolowanie przez Policję oraz In-

spekcję Transportu Drogowego autokarów, które 
zawiozą dzieci na wakacje. Potrzebę sprawdzenia 
autokaru organizatorzy wyjazdu mogą zgłosić Po-
licji lub Inspekcji Transportu z wyprzedzeniem. 
Wówczas patrol przyjedzie na miejsce zbiórki i 
skontroluje pojazd oraz kierowcę.

Jeśli jednak nauczyciel lub rodzic na miej-
scu zbiórki będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, 
dotyczące niesprawności autokaru, bądź też 
zachowanie kierowcy będzie wskazywało, że 
może on  znajdować się w stanie nietrzeźwym, 
nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd 
dzieci. Należy tu podkreślić, że każdy kierowca 
wsiadając do pojazdu, którym będzie kierował, 
odpowiada za ludzkie życie.

Uczulamy osoby organizujące wypoczy-
nek, aby przykładali dużą wagę do kwestii zwią-
zanej z wynajęciem autokaru. Pewne informacje 
świadczące o należytym przygotowaniu pojazdu 
i kierowcy, mogą uzyskać sami np. 

poprosić o okazanie badania technicznego 
pojazdu, sprawdzić z którego roku jest autobus 
i ile ma przejechanych kilometrów na liczniku, 
obejrzeć opony. Pojazdy bardzo wyeksploato-
wane, nawet jeśli są przygotowane do drogi, 
stwarzają ryzyko awarii i komplikacji w czasie 
podróży.

Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

dok. na str. 6



INSTRUKTOR NAUKI JAZDY STRZELCE OPOLSKIE / OPOLE - wykształcenie średnie, - uprawnienia instruktora nauki jazdy
ASYSTENT RODZINY GMINA LEŚNICA - wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, psychologia, 

socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, 
  -  wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
  -  doświadczenie w pracy z rodziną
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe
ADMINISTRACYJNO - BIUROWY  -  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  -  podstawowe doświadczenie w księgowości i widza z zakresu 

finansów, - obsługa komputera i urządzeń biurowych
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  min. wykształcenie średnie
 W DZIALE PRODUKCJI  -  znajomość programu Exel w stopniu dobrym
  -  dobra organizacja własnej pracy
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  dobra znajomość j. angielskiego
LABORANT POMIARÓW  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – ochrona środowiska,
ŚRODOWISKA PRACY + TEREN -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B, - min. rok doświadczenia
SPEDYTOR PIOTRÓWKA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
  -  biegła znajomość j. niemieckiego i j. angielskiego
SPEDYTOR  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
  -  znajomość  j. niemieckiego 
SPECJALISTA DS. MARKETINGU OLSZOWA -  prawo jazdy kat.B, - aktualna książeczka sanepidowska
  -  odpowiedzialność
PRACOWNIK BIUROWY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa pakietu OFFICE
  -  prawo jazdy kat.B
  -  mile widziane 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j. niemieckiego 
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DYLAKI -  wykształcenie wyższe techniczne
  -  dobra znajomość programu Exell
  -  samodzielność i odpowiedzialność
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - miły ton głosu, - odporność na stres,
  -  dyspozycyjność
SPRZEDAWCA SPRZĘTU MED. STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie technik fizjoterapii
½ ETATU  -  obsługa kasy fiskalnej i komputera
SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE LUB JEMIELNICA -  mile widziane wykształcenie kierunkowe
  -  obsługa kasy fiskalnej z komputerem, - dośw. mile widziane
KELNER/KA BARMAN/KA ¾ ETATU KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe, - obsługa komputera
  -  książeczka sanepidowska
BARMAN/KA ½ ETATU KADŁUB -  obsługa kasy fiskalnej, - komunikatywność, 
  -  dobry i miły kontakt z klientem
POMOC KUCHENNA OLSZOWA -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  umiejętność pracy w zespole
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
CIEŚLA/ ZBROJARZ/ MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  praktyka w zawodzie
PRACOWNIK BUDOWLANY/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie budowlane,
KAFELKARZ/GIPSIARZ  -  prawo jazdy kat.B, - wymagane doświadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B,
BUDOWLANIEC WG ZLECEN -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie w budowlance (malowanie, murowanie, Płatkowanie)
OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe, - obsługa komputera
  -  obsługa maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
  -  znajomość zagadnień z pneumatyki, hydrauliki
  -  mile widziane doświadczenie przy obsłudze wtryskarek
MECHANIK SAMOCHODOWY KROŚNICA -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK POJAZDÓW SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, - doświadczenie
TECHNIK MECHANIK SZYMISZÓW -  technikum mechaniczne
OPERATOR MASZYN PROD. STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie – techniczne, - obsługa komputera
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
MECHANIK MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mechaniczne
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY TRASY MIĘDZYNARODOWE -  wykształcenie średnie lub zawodowe, - znajomość j.niemieckiego
– PILOT POJAZDÓW  -  doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dmc 3,5 t
PONADNORMATYWNYCH  -  mile widziane uprawnienia BF3
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  mile widziane doświadczenie
STOLARZ CENTAWA -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  umiejętność obsługi maszyn stolarskich
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  min. 3 lata doświadczenia
TOKARZ/FREZER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe, - wymagane doświadczenie
TOKARZ LABORANT ZAWADZKIE -  zasadnicze zawodowe, - obsługa tokarki
ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, - mile widziane uprawnienia spawacza
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym, - umiejętność współpracy w zespole,
  -  zaangażowanie, - mile widziane doświadczenie na produkcji
KIEROWCA WÓZKÓW OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
JEZDNIOWYCH  -  mile widziane uprawnienia operatora
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia, - doświadczenie
KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność współpracy w zespole,
JEZDNIOWYCH  - zaangażowanie,- upr. operatora, - doświadczenie mile widziane
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  upr. do badań ultradźwiękowych UT 2 –min
OPERATOR MASZYN 1 miesiąc KRAPKOWICE -  wykształcenie min. zawodowe
 docelowo
 STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie, - uprawnienia, - doświadczenie przy wyburzeniach
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE -  uprawnienia operatora
MONTER KABIN SANITARNYCH CAŁY KRAJ -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.B 
  -  umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
PRACOWNIK FIZYCZNY STRZELCE OPOLSKIE -  chęci do pracy
DORADCA SERW. - MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
  -  znajomość branży samochodowej
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
  -  samodzielność
  -  doświadczenie mile widziane 
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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
Z dniem 1 lipca br. wchodzi w życie 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 
grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru 
zlecenia naprawy . W związku z tym od 1 lipca 
obowiązywać będą nowe wzory zleceń.

Nie ulega zmianie procedura zaopatrzenia 
w wyroby medyczne wymagająca potwier-
dzenia zleceń w oddziale wojewódzkim NFZ. 
Według informacji uzyskanych z Ministerstwa 
Zdrowia przepisy przejściowe rozporządzenia 
wprowadzają rozwiązania umożliwiające 
zachowanie ważności zleceń potwierdzonych 
przez NFZ przed dniem wejścia w życie ww. 
rozporządzenia.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia 
przypomina, że otrzymane zlecenie lekarskie 
musi zostać potwierdzone do refundacji przez 
Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego 
pacjent jest zarejestrowany. W przypadku gdy 
konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie 

pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem 
zarejestrowania - w potwierdzeniu zlecenia 
może pośredniczyć Oddział NFZ, na terenie 
którego pacjent  przebywa. Zlecenie może być 
potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną 
osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zle-
cenie przysłane pocztą będzie odsyłane na adres 
pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ 
wymagany jest dowód osobisty osoby odbierają-
cej potwierdzone zlecenie.

Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 
2014 r. zachowują swoją ważność:
-  w przypadku wyrobów medycznych przy-

sługujących comiesięcznie - do 31 grudnia 
2014 r.

-  w przypadku wyrobów medycznych innych 
niż powyższe – do 31 lipca 2014 r.

Zlecenia wystawione przed 30 czerwca 
2014 r., ale niepotwierdzone przez NFZ w tym 
terminie, tracą ważność.

Nowe wzory zleceń na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne od 1 lipca 

W ramach ogólnopolskiej kampanii w MOW w Leśnicy panie pedagog i psycholog 
przeprowadziły zajęcia mające na celu promocję w/w idei. 

Młodzi ludzie sięgają po narkotyki z różnych powodów, z ciekawości, dlatego ,że nie radzą sobie 
z problemami albo ulegają środowisku, w którym przebywają. Żyjemy w XXI wieku i nie możemy 
udawać, że tego problemu nie ma, dlatego w ramach programu profilaktycznego zorganizowałyśmy 
spotkanie z panem Pawłem Andrzejukiem specjalistą terapii uzależnień ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK w Opolu. Spotkanie odbyło się w CKZiU  16 CZERWCA 2014 
r., młodzież  z klas I Tm i II Tm usłyszała jakie skutki niesie ze sobą zażywanie narkotyków, ale także 
jak radzić sobie ze stresem, jak nie ulegać wpływom środowiska oraz jak radzić sobie w sytuacjach 
trudnych. Było to, mamy nadzieję, pierwsze z serii spotkań, które chcemy zorganizować aby pomóc 
młodym ludziom, w tym trudnym dla nich okresie wchodzenia w dorosłość.

Agnieszka  Filipczak, Beata Czech

Przyjaźń silniejsza niż narkotyk

 K O M U N I K AT
Zarząd koła „ Miasto”  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Strzelcach Opolskich zaprasza członków z całego powiatu 

na  „MAŁĄ  OLIMPIADĘ SENIORÓW”, 
której głównym elementem będzie kolejny SPŁYW KAJAKOWY doliną Malej Panwi 

w dniu 11 lipca 2014. 
Płynąć będziemy malowniczą trasą z Zawadzkiego do Kolonowskiego 

– nurt spokojny, rzeka płytka (ok. 50 cm).
Na mecie w gospodarstwie agroturystycznym „ Dzika Chata” odbędzie się ognisko z poczęstun-
kiem, biegi i rzuty sportowe do celu. Na zakończenie – zwiedzenie Domu Rodziny Kolpinga w 
Kolonowskiem.

Zapisy w biurze koła. Opłata 15 zł od uczestnika. 
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu – parasole przy ul.  Parkowej  11 lipca 2014. 

Liczba miejsc ograniczona.
Janusz Wnuk – przew. koła „Miasto”

Zadanie publiczne dotowane przez Powiat Strzelecki w Strzelcach Opolskich.
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Zapisy trwały dwa dni, ale już w poło-
wie pierwszego pula miejsc do endokryno-
loga wyczerpała się! To najlepiej świadczy 
o zapotrzebowaniu na porady lekarzy, ale 
też o sytuacji w naszej służbie zdrowia. 
Przy czym – uwaga! – ta sytuacja dotyczy 
całego kraju, nie tylko powiatu strzeleckie-
go czy województwa opolskiego.

Ilu mieszkańców naszego powiatu 

Biała Sobota jest super!

zdecydowało się na wizytę u lekarza pod-
czas Białej Soboty, 28 czerwca?

Dziewięćdziesiąt trzy osoby zapisały 
się do kardiologa, 65 – do dermatologa, 
16 – do onkologa, 37 – do urologa, a 52 
do endokrynologa. Mamy nadzieję, że 
wszyscy będą usatysfakcjonowani – i 
efektami wizyt, i podejściem do pacjenta 
i wynikami badań. 

Pani Zofia Czajor (Strzelce Opolskie) – W tym roku nie ma miejsca u kardiologa, więc jak 
mam nie skorzystać z takiej oferty jaka się nadarzyła - konsultacja lekarza za darmo i zaraz!

Pani Barbara Hajduk (Błotnica Strzelecka) przyznaje: – W naszej rodzinie idzie się do 
lekarza „za pięć dwunasta”, czyli dopiero wtedy, jak coś zaczyna boleć, a wtedy… naj-
częściej nie  ma miejsc . Czuję potrzebę konsultacji kardiologicznej i dermatologicznej, 
więc jak dowiedziałam się o możliwości bezpłatnych badań, to stwierdziłam, że muszę 
skorzystać. 

Pani Elwira Kornafel (Strzelce Opolskie): – Rejestruję babcię, która dzięki tej akcji nie 
będzie czekała w kolejkach do przyszłego roku!

Pan Tomasz Nieśwież z Grodziska: - Mama dowiedziała się o Białej Sobocie z gazety 
„Powiat Strzelecki” i prosiła, żebym ją zrejestrował do kardiologa. To jedyna szansa, by 
nie czekać w tak długiej kolejce, jakie są wszędzie. 

Mieszkanka Strzelec Opolskich: – W długiej kolejce czeka się i czeka do specjalisty! 
To zniechęca, a w efekcie – gdy sprawa nie jest nagła, rezygnuje się w ogóle z wizyty u 
lekarza. O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań i porady lekarza dowiedziałam 
się z ogłoszenia na słupach oraz pocztą pantoflową  od moich koleżanek. One  też z 
pewnością skorzystają z tych konsultacji, bo to wspaniała akcja. Naprawdę!

dok. ze str. 1

Wolę pracę z dziećmi
– Stanowisko szefa placówki, choć wiąże się z prestiżem, nigdy nie było moim celem, wolę 

pracę z dziećmi - mówi pani Anna Góra, której 23 czerwca powierzono stanowisko dyrektora SOSW 
w Leśnicy (wcześniej przez rok pełniła funkcję wicedyrektora). 

Jak ta wrocławianka z pochodzenia, która studia na kierunku oligofrenopedagogiki skończyła  
w Warszawie, trafiła do Leśnicy 23 temu? 

- Zadecydował charakter pracy – z młodzieżą z problemami. Nie jest to łatwa praca, ale za dająca 
bardzo dużo satysfakcji. I tak wrosłam w miejscowość, w szkołę, w środowisko. Jest to właśnie to, 
co chciałam robić „od zawsze”. 

Pierwsza i jedyna szkoła, mam nadzieję
Tak o swojej pracy w szkole specjalnej w Zawadzkiej mówi Anna Bujmiła, która szefuje jej od 1 

września 1997 roku. Ta radomszczanka po studiach szukała pracy zgodnie z wykształceniem, w szkole 
specjalnej. W Zawadzkiem praca była – w Szkole Życia, tak nazywała się wówczas placówka przy DPS, 
prowadzony przez braci zakonnych. Wówczas byli tu sami chłopcy, dziś jest to placówka koedukacyjna. 

Ponieważ na studiach pani Anna raczej miała zajęcia z dziećmi upośledzonymi lekko, a w tej 
szkole były dzieci w stopniu głębiej i głęboko upośledzonym – musiała podnosić swoje kwalifikacje. 
A kiedy kuratorium ogłosiło konkurs na dyrektora szkoły specjalnej w Zawadzkiem, za namową 
kadry – stanęła do niego i wygrała! To było 1 września 1997 roku. Dwa lata później, gdy powstały 
powiaty – placówka stała się Zespołem Szkół Specjalnych.

- I tak się to wszystko potoczyło – śmieje się.

Do Kadłuba skierowała mnie przełożona Zgromadzenia
S. Jolanta Wojtaszak staż na dyrektorskim stanowisku w kadłubskiej szkole ma tak samo długi, 

jak dyrektor ZSS w Zawadzkiem – od 1 września 1997 roku. Ale pracowała również gdzie indziej: była 
katechetką w parafii, pracowała też przedszkolu niepublicznym. Do Wspólnoty sióstr FMM w Kadłubie 
s. Jolantę skierowała przełożona Zgromadzenia. Na trzy lata. Potem był rok przerwy. Potem znów trzy 
lata w Kadłubie. A potem – już poszło. W sumie s. Jolanta z Kadłubem związana jest już od 24 lat.

Dyrektorzy placówek specjalnych

23 czerwca w gabinecie starosty strzeleckiego trzem paniom wręczono nominacje na  
stanowiska dyrektorów szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Strzelecki. Jedyna w tym gronie nowa osoba to Anna Góra (pierwsza od lewej), Anna 
Bujmiła (w środku) i s. Jolanta Wojtaszak to dyrektorki z długim stażem.

Od lutego 2005 r. do 24 czerwca 2014 udzielił 
26.884 porad i podjął 2.810 interwencji.
Kto? Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Właściwie: rzeczniczka, bo od ponad 9 lat 
funkcję tę w powiecie strzeleckim pełni ko-
bieta – Małgorzata Płaszczyk-Waligórska.

Czemu o tym piszemy teraz, skoro to ani 
okrągły jubileusz, ani nie ma mowy o zmianie 
na tym stanowisku?

Ano powód jest. Pani Małgorzata jest 
wprawdzie jednym z 370 rzeczników konsumen-
tów w Polsce, ale za to znalazła się w wąskim 
gronie 24, których docenił i uhonorował Urząd 
Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Instytucja rzecznika praw konsumentów 
liczy sobie w Polsce już 15 lat. Tak samo długo 
rzecznik funkcjonuje w powiecie strzeleckim. 
Tyle tylko, że od 1999 do początku roku 2005 w 
naszym powiecie funkcję tę pełniły aż cztery oso-
by! Piątą jest właśnie pani Małgorzata. Z danych 
przytoczonych na wstępie widać, że miesięcznie 
udziela ponad 240 porad! Oczywiście, nie 
wszystkie są osobiste – czasem tylko telefonicz-
ne. Każda jednak wymaga pewnego namysłu, 
czasem zastosowania rutynowej procedury, jak w 
innych tego typu przypadkach, czasem – zupełnie 
niestandardowej. Wszystko – w imię ochrony 
praw nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy przecież 
konsumentami, a ci, z których usług korzystamy 
(czy to sprzedawcy, czy usługodawcy, potężne 

firmy i instytucje czy też zupełnie malutkie) nie 
zawsze grają uczciwie, przy czym czasem czynią 
to z pełną premedytacją. 

Nie wszystkie sprawy da się polubownie 
załatwić, mówi pani Małgorzata, czasem spra-
wa kończy się w sądzie - zawsze jednak warto 
dochodzić swoich praw.

Jak została Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumentów? – Zwyciężyłam w konkursie! 
– odpowiada, śmiejąc się i dodając, że takie spo-
łeczne działanie wyssała chyba z mlekiem matki, 
także od lat udzielającej się społecznie w gminie 
Kolonowskie, i to na różnych płaszczyznach. 
Pani Małgorzata także nie poprzestaje na rzecz-
nikowaniu, społecznie udziela – też od lat - porad 

organizacjom pozarządowym czy mniejszościo-
wym lub sama organizując wycieczki, angażuje 
się w akcje prokonsumenckie dla osób starszych, 
jak również niepełnosprawnych, organizowane 
samodzielnie – w kołach terenowych Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Uniwersytecie III wieku, Klubach Seniora. 
Prowadzi edukację konsumencką w szkołach i 
na łamach czasopism (naszego dwutygodnika, 
„Strzelca Opolskiego”, NTO, radia).

– Zawsze lubiłam taka działalność - przy-
znaje.

Kiedy ma na to czas przy dwójce dzieci 
(syn 13 lat, córka 2 lata)? Trzeba umieć sobie 
organizować czas! – słyszę w odpowiedzi.

(mg)

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska 
jest prawnikiem (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ukoń-

czyła również dwa kierunki studiów podyplomowych; jeszcze w 
czasie studiów pracowała w strzeleckim starostwie – najpierw 
w biurze obsługi zarządu i radców prawnych, potem w PCPR. 

Jest również arbitrem Stałego Polubownego Sądu Kon-
sumenckiego w Opolu.

Nasz rzecznik doceniony

„Jan Paweł II – papież dialogu” pod takim 
hasłem przebiegała tegoroczna Ogólnopolska 
Olimpiada Myśli Jana Pawła II w której udział 
wzięli także uczniowie naszej szkoły. Finał Olim-
piad odbywał się w dniach 06.06. i 07.06. 2014 
w Łomży. Województwo Opolskie w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych reprezentowały trzy 
uczennice kl. I tek  Aneta Drewniok, Dominika 
Boruta, Aleksandra Misiaszek, które w finale 
wojewódzkim tego konkursu uzyskały tytuł Lau-
reata. Na finał ogólnopolski Olimpiady składały 
się 2 części: pisemna, w piątkowe popołudnie i 
ustna, w sobotnie przedpołudnie. Organizatorzy 
konkursu poza możliwością wykazania się 
znajomością myśli św. Jana Pawła II zapewnili 
uczestnikom i ich opiekunom szereg atrakcji: 
zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego, wyjazd 
autokarami i pobyt w Skansenie Kurpiowskim 
w Nowogrodzie, poczęstunek tradycyjny w 
„Wiszących Ogrodach” nad Narwią, oraz zwie-
dzanie ciekawych miejsc Łomży. Olimpiada 
przebiegała pod czułym okiem i w obecności 
Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, biskupa 
pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej. Nasze 
uczennice uzyskały zaszczytny tytuł Finalistek 
i jak same zapowiedziały w przyszłym roku 
chętnie powalczą o laury. GRATULUJEMY

Edyta Bem

Aneta, Dominika i Ola - finalistkami olimpiady

Dzięki uprzejmości dyrekcji CKZiU oraz PG2 udało się zorganizować 
po raz pierwszy, wspólny wyjazd szkół do Wielkiej Brytanii. W wycieczce 
w dniach 31.05.2014 – 6.06.2014r. wzięło udział aż 53 uczniów. Program 
był dostosowany zarówno dla gimnazjalistów, jak i uczniów naszej szkoły, 
uczniowie zwiedzili mnóstwo ciekawych miejsc, m.in. Zamek Windsor, 
Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich, Muzeum Historii Natural-
nej, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds,  Parlament, Słynny 
Big Ben, Pałac Buckingham, niesamowite wystawy obrazów w Galerii 
Narodowej,  podziwiali panoramę Londynu z wysokości 135 m będąc na 
London Eye,  zwiedzali również najstarszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii 
w  Oxfordzie, założony przed 1167 r, oraz wpisaną do księgi Światowego 
Dziedzictwa UNESCO Katedrę w  Canterbury i wiele, wiele innych, równie 
ciekawych miejsc…

Współpraca pomiędzy szkołami, polegająca na wspólnej organizacji 
wycieczki, okazała się być trafionym pomysłem i ubogaciła obie placówki 
o kolejne doświadczenia, a młodzieży dała  możliwość poznania nowych 
kolegów i koleżanek.

Mamy nadzieję, na kontynuację tego typu działania w przyszłości.

Kierunek Londyn

Zakończył się pierwszy rok działania Wirtualnej Akademii Astronomii 
http://www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca/ . Do projektu przystąpiło w grud-
niu 2013 roku dwunastu uczniów ZSP w Zawadzkiem. Otrzymali możliwość 
korzystania z teleskopu robotycznego na Teneryfie  http://www.telescope.
org/. Teleskop umożliwia robienie zdjęć obiektom układu słonecznego jak  
również galaktykom, konstelacjom i mgławicom.  Uczniowie uczestniczyli 
w dodatkowych, astronomicznych zajęciach pozalekcyjnych. Bartosz Pamuła 
w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach projektu „Odkrywca  
Światów” zdjęciem  galaktyki Andromedy zdobył drugie miejsce.  Nagrodę 
wręczono w  sobotę 14 czerwca na oficjalnym zakończeniu projektu w Opolu 
na Uniwersytecie Opolskim.  Podczas uroczystości wysłuchaliśmy wykładu 
dr hab. Grzegorza Michałka z obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na temat  różnych oblicz Słońca. 

Projekt dla naszych uczestników  zakończył się 16.06.2014 roku wyjaz-
dem na obserwacje  astronomiczne do miejscowości Zagwiździe.  Uczniowie 
po zachodzie Słońca mogli na dwóch teleskopach Uniwersytetu Opolskiego 
przy pomocy pracowników naukowych instytutu fizyki obserwować  obiekty 
na niebie. Na spotkaniu obok wykładu (o ewolucji  gwiazd) Marcina Szpanko   
zorganizowano ognisko. Każdy aktywny uczestnik projektu otrzymał dyplom 
ukończenia I roku Wirtualnej Akademii Astronomii  Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Astronomowie z Zawadzkiego
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W Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich w filii Szymiszów została zrealizowa-
na inwestycja w ramach poprawy jakości usług 
w sferze opiekuńczej.         

Zostały zakupione nowe pralnice oraz 
suszarka do istniejącej już pralni. Dotychczas 
użytkowany sprzęt wyeksploatował się. Koszt 
nowej inwestycji wyniósł 58 979,00 zł.

Planowana jest również częściowa wy-
miana łóżek rehabilitacyjnych oraz  mebli 

Aeroklub Częstochowski już po raz trzeci 
zorganizował pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego Targi Lotnictwa  Lekkiego 
ParaRudniki. W związku z imprezą odbyła 
się także III edycja konkursu filmowego „Fly 
To Live”.

Uczeń CKZiU, Patryk Kołodziej (II TM), 
który jest pasjonatem latania na paralotni i 
wspólnie ze swoimi przyjaciółmi uprawia tę dy-
scyplinę sportu nieopodal Błotnicy Strzeleckiej 
opowiedział za pomocą kamery o emocjach to-
warzyszących   przebywaniu w powietrzu.  Film 
Patryka pt. Feel the sky najbardziej spodobał się  
gościom targów i wygrał nagrodę publiczności, 
którą jest skok ze spadochronem z 3500 m w 
tandemie ufundowany przez Szkołę Spadochro-
nową OMEGA.

Uczniom CKZiU gratulujemy ich pasji, a 
Patrykowi życzymy nowych doznań podczas 
skoku ze spadochronem.

Film Patryka można zobaczyć tutaj:  https://
www.youtube.com/watch?v=6vEljLWUOHw  

W niedzielę, 30 maja, w całej Polsce ob-
chodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 
ustanowiony przez Sejm RP w 2006 r. Święto 
ma przede wszystkim zwrócić uwagę  na los 
osamotnionych oraz odrzuconych dzieci, ale 
także jest okazją do uhonorowania tych, którzy 
podjęli się trudnych obowiązków rodziców za-
stępczych i okazją do wymiany ich doświadczeń. 
Tak przynajmniej dzieje się w naszym powiecie. 
Funkcjonuje u nas łącznie 71 rodzin zastępczych, 
ale na spotkanie w Powiatowym Centrum Kultury 
13 czerwca nie dotarli wszyscy. W szkołach trwały 
jeszcze wycieczki, dojazd do Strzelec w godzinach 
popołudniowych jest utrudniony, a rano ludzie 
pracują – mówi Irena Brolik z PCPR. – Za to po 
raz pierwszy dzieciom zorganizowaliśmy mnóstwo 
atrakcji pod okiem animatorów, a największą był 
dmuchany plac zabaw. Wszystkie rodziny dostały 
specjalne podziękowania, a dzieciaki – słodycze.

Zanim pani Dorota Bisz wraz z mężem 
zdecydowali się na zostanie rodzinnym pogoto-
wiem opiekuńczym, długo rozważali za i przeciw, 
wsłuchiwali się w opinie własnych dzieci. Przecież 
to praca, w która zaangażowana jest cała rodzina 
bez wyjątku. Wreszcie po dwóch latach podjęli 
decyzję – na tak. 

- To bardzo trudna decyzja i trudne obowiązki. 
Trafiają do nas dzieci z różnymi obciążeniami, 
traumami. Malutkie bobaski i dzieci starsze, z 
którymi rozmawia się i rozmawia. Które zwie-
rzają się ze wszystkiego, i którym tłumaczy się 
wiele rzeczy. Takie rozmowy to i pół dnia mogą 

Święto rodzin zastępczych

trwać. Ale jednak nasza rodzina to pogotowie 
opiekuńcze. Więc dzieci nie zostają u nas na 
stałe. Kiedyś przychodzą trudne rozstania. 
Małe dzieci tylko patrzą wielkimi oczyma, 
serce boli, ale ze starszymi rozstać się jest 
jeszcze trudniej – to dotyczy i ich i nas. Ale 
to nie znaczy, że następuje absolutny koniec 
kontaktów – ze wszystkimi dziećmi, które 
były u nas, utrzymujemy kontakt. I to jest nie 
do przecenienia.

- Spotkania rodzin zastępczych są po-
trzebne? Oczywiście, mówi pani Dorota. – 

Możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i 
wrażeniami. Możemy omówić sytuacje, z jakimi 
stykały się nasze dzieci i problemy, na jakie one 
natrafiły i jakie my mamy. Szkoda tylko, że tego 
typu spotkania odbywają się raz do roku, ale trze-
ba też przyznać, w każdej chwili możemy liczyć 
na wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Zarówno dyrektor, jak i pracownicy 
zawsze są pomocni. Zastanawiamy się wspólnie, 
jak rozwiązać problem i co zrobić, żeby pomóc 
dziecku. To ono jest najważniejsze.

Marta Górka

Rodzinne zdjęcie rodzin zastępczych

W związku z wdrożeniem Projektu „Pro-
filaktyczny program w zakresie przeciw-
działania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 
i innych środków psychoaktywnych” re-
alizowanego w ramach Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy (SPPW) oraz 
obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich zainicjował działania 
edukacyjne związane z promowaniem zachowań 
prozdrowotnych i przeciwdziałaniem uzależnie-
niu od tytoniu. 

Dn. 6 czerwca 2014r. dla uczniów, na-
uczycieli oraz pracowników administracji  
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich zorganizowano 
punkt informacyjno – edukacyjny, w ramach 
którego:
• badano zawartość tlenku węgla w wydy-

chanym powietrzu (pomiar wykonywał 
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Strzelcach Op.),

• badano ciśnienie tętnicze krwi (badanie wy-
konywała pielęgniarka medycyny szkolnej  
Katarzyna Osipa),

• udzielano porad z zakresu zdrowego odży-
wiania (porad udzielał nauczyciel CKZiU  
w Strzelcach Op. Justyna Konieczna),

• prowadzono dystrybucję materiałów edu-
kacyjnych.
Edukacją objęto 44 osoby. Ponadto w czasie 

wykonywania badań w holu szkoły uczniowie 
zorganizowali stoisko, w ramach którego można 
było zakupić specjalnie przygotowane na tę oko-
liczność zdrowe ciasteczka owsiane.

Podobną akcję zorganizowano 11 czerw-
ca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Strzelcach Opolskich. We współpracy z 
Danutą Sawrycką, pielęgniarką z Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej „BALMED” z 
Rozmierzy zorganizowano punkt informacyjno – 
edukacyjny dla zainteresowanych mieszkańców 
powiatu strzeleckiego. W ramach tego działania 
prozdrowotnego pielęgniarka dokonywała 
pomiaru ciśnienie tętnicze krwi oraz stężenia 
poziomu glukozy we krwi, natomiast pracownik 
Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w Strzelcach Op. badał zawartość tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu. Prowadzono również 
dystrybucję materiałów edukacyjnych. Edukacją 
objęto 85 osób. 

Powyższe przedsięwzięcia cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem, a mogły zo-
stać zrealizowane dzięki współpracy z wieloma 
partnerami. Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym w ich 
realizację.    

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 
519 CHF (12 456 154 PLN),  z czego wartość 
dofinansowania Projektu przez stronę szwajcar-
ską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 
(10 587 730 PLN), pozostałe 15% w kwocie  
606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład 
krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.  
Głównym celem projektu jest ograniczenie 
używania tytoniu, alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych przez kobiety w wieku pro-
kreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Patrycja Płoszaj
 PSSE w Strzelcach Opolskich

Dzień z profilaktyką 
antytytoniową

Badania w strzeleckim starostwie

Film Patryka nagrodzony

w pokojach mieszkańców. Działania te są 
niezbędne do utrzymania dobrej jakości usług 
na rzecz Mieszkańców Domów. Chcąc za-
pewnić należytą opiekę osobom starszym  
i niepełnosprawnym oraz utrzymać obowiązujące 
standardy trzeba stale monitorować potrzeby 
wynikające z życia dnia codziennego, planować 
i dokonywać zakupów, które pozwolą na utrzy-
manie wysokich standardów usług.

J. Ch.    

DPS w Szymiszowie 
inwestuje

W dniu 16 czerwca w Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Kadłubie odbyło się rozstrzygnięcie 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
pod hasłem „Twórczość Wandy Chotomskiej”. 
W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu 
wraz z nauczycielami oraz Wicestarosta Powiatu 
Strzeleckiego – Waldemar Gaida, który wspólnie 
z dyrektorem Szkoły wręczał dyplomy i nagrody.

Finał wojewódzkiego konkursu w Kadłubie

Nagrody zostały ufundowane przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
Kadłubie.

Na konkurs przesłano łącznie 64 prace z 
7 szkół specjalnych województwa opolskiego, 
w kategorii klas I-III 11 prac, w kategorii klas 
IV–VI 15 prac oraz  klasy gimnazjalne 38 prac.

Organizatorzy dziękują za tak liczny udział 
w konkursie, wielką pomysłowość w wykonaniu 
prac i już dziś zapraszają na kolejną edycję 
konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku 
szkolnym.

Koordynatorami konkursu były p. Barbara 
Macygon i p. Monika Szendzielorz – Nowa-
kowska.

Uczniowie CKZiU mieli okazję uczest-
niczyć w niecodziennej lekcji, bo ta choć pro-
wadzona w języku angielskim, dotyczyła nauki 
chińskiej kaligrafii i parzenia chińskiej herbaty. 
Przyjęliśmy zaproszenie z Instytutu Konfucju-
sza w Opolu i dnia 30 kwietnia udaliśmy się 
na spotkanie z przygodą. Uczniowie  z klas II 
Tg, III Tek i III Ts mieli możliwość nauczenia 
się podstawowych słów  w języku chińskim, 
oraz ich graficznego zapisu, co okazało się nie 
lada wyzwaniem. Druga część zajęć dotyczyła 
ceremoniału parzenia herbaty i degustacji, oczy-
wiście. Wszyscy spędziliśmy czas we wspaniałej 
chińskiej atmosferze, był to radosny i słoneczny 
dzień, który zapewne zapadnie w pamięci wielu 
uczestników.

O chińskim po angielsku
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W trakcie jazdy autokarem dzieci nie po-
winny: spacerować po wnętrzu pojazdu, wychy-
lać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać 
się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego że są 
niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego.

Postoje autobusu należy organizować wy-
łącznie w miejscach do tego przeznaczonych, 
najlepiej na oznakowanych parkingach.

Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu 
drogowym (art. 57) na pojeździe przewożącym 
zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku 
do 18 lat, umieszcza się z przodu i z tyłu tablice 
barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. 
Kierujący takim pojazdem jest obowiązany 
włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub 
wysiadania dzieci. Kierującemu autobusem w 
czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu 
i spożywać pokarmów. 

Zabrania mu się także oddalania od pojazdu 
gdy silnik jest włączony. 

Kierowca, od którego zależy bezpie-
czeństwo uczestników wyjazdu, powinien być 
wypoczęty i wyspany.

Co zrobić żeby podróż autokarem była 
bezpieczna?

Przed wyjazdem dziecka autokarem 
sprawdź, kto i gdzie organizuje jego wyjazd 
i pobyt - niższa cena wynajęcia autokaru na 

wycieczkę, nie powinna decydować o wyborze 
przewoźnika.

Dowiedz się, jaki jest program pobytu i 
czy jest on zgodny z oczekiwaniami Twoimi i 
Twojego dziecka.

Jeżeli masz uzasadnienie podejrzenia, co do 
stanu kierowcy (bełkotliwa mowa, wyczuwalna 
woń alkoholu) lub stanu technicznego pojazdu 
(popękane szyby, łyse opony) natychmiast 
wzywaj policję.

Jeżeli kierowca, przewoźnik nie chce 
zgodzić się na kontrolę Policji (np. straszy, że 
nie będzie tak długo czekał na Policję, że zre-
zygnuje z wycieczki) to znak, że coś jest nie w 
porządku. 

Jeśli autobus rusza w dłuższą trasę pomyśl, 
aby w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klau-
zulę, by w autobusie było dwóch kierowców, a 
autobus był poddany dodatkowym badaniom 
technicznym. Koszt badania technicznego 
wynosi 199 zł.

Nad właściwym przebiegiem podróży 
powinni czuwać opiekunowie wycieczki. 
Miejsce przy drzwiach autobusu muszą zająć 
osoby dorosłe. 

Kierownik wycieczki zajmuje miejsce 
obok kierowcy.

Przejścia w autokarze muszą być wolne, 
co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć?
dok. ze str. 2

– pod takim hasłem w dniach 11 i 12 
czerwca w Strzelcach Opolskich odbywał się 
tegoroczny VII Międzydiecezjalny Turniej Pił-
karski o Puchar św. Jacka. Św. Jacek pochodzący 
z pobliskiego Kamienia Śląskiego i należący do 
grona najbardziej znanych w świecie polskich 
świętych, od 6 lat czczony jest na strzeleckiej 
ziemi w bardzo nietypowy sposób - poprzez 
najbardziej popularną dyscyplinę sportową jaką 
jest piłka nożna. 

W turnieju wzięło udział 36 reprezentacji 
szkół z 4 diecezji. Oprócz diecezji którym pa-
tronuje św. Jacek, wzięła też udział po raz drugi 
szkoła z archidiecezji częstochowskiej – Zespół  
Szkół Truskolasy (które są miejscowością rodzin-
ną piłkarza Borussi Dortmund i kapitana repre-
zentacji Polski – Jakuba Błaszczykowskiego).

Siedmioosobowe drużyny rozegrały w 
sumie 70 meczy (2x10 minut) - równolegle na 4 
boiskach o wymiarach orlikowych. W tym roku 
do kategorii szkół gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych i wyższych dołączyły biorące po raz 
pierwszy udział szkoły podstawowe. Każda ze 
szkół w wyniku losowania wcieliła się w jedną 
z reprezentacji występujących na mundialu w 
Brazylii. W pierwszym dniu turniej odbywał 
się w prawdziwie brazylijskich warunkach 
pogodowych w ogromnym upale sięgającym 
37º C w cieniu. 

Głównym celem turnieju była przede 
wszystkim integracja dzieci i młodzieży metro-
polii górnośląskiej związanych ze św. Jackiem 
poprzez sportową rywalizację w duchu fair play, 
wolnym od wulgaryzmów i agresji boiskowej, 
jak również propagowanie wartości w sporcie 
oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem. 
Turniej wpisywał się w takie akcje jak „Kibicuję 
Fair Play”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” czy 
też „Stop zwolnieniom z WF-u”.

Pomimo tego, że Mały Mundial św. Jacka 
miał charakter turnieju towarzyskiego, zawodni-
cy walczyli bardzo zacięcie i nie mniej walecznie 
od piłkarzy w Brazylii. Było wiele emocji, walki 
do końca, ale przede wszystkim zabawy i ducha 
fair play. W pierwszym dniu w mundialu dla 
szkół ponadgimnazjalnych strzelono 82 gole, 
sędziowie pokazali 6 czerwonych i 17 żółtych 
kartek. W drugim dla szkół gimnazjalnych 108 
goli, postawiono 2 czerwone kartki  i 6 żółtych. 
W szkołach podstawowych  strzelono 15 goli i 
obyło się bez żadnej kartki. Przykład najbardziej 
radosnego futbolu, bez wulgaryzmów i agresji na 
boisku dali najmłodsi ze szkół podstawowych 
oraz klerycy seminariów duchownych z Katowic, 
Opola i Panewnik.

W pierwszym dniu grały reprezentacje 16 
szkół ponadgimnazjalnych i  wyższych podzielo-
nych na 4 grupy po 4 drużyny: w grupie A – se-
minaria duchowne (WŚSD Katowice, WSD im. 
św. Bonawentury Katowice-Panewniki, WMSD 
Opole, MOW Rudy Raciborskie), w grupie B – 
licea (I LO Kędzierzyn-Koźle, II LO Bytom, 
ZSOMS Racibórz, LO Strzelce Opolskie), w 
grupie  C – technika (ZSME Bytom, ZSE Opole, 
ZSZ Krapkowice, CKZiU Strzelce Opolskie), w 
grupie D – zespoły szkół ponadgimnazjalnych 
(ZSP nr 5 Ruda Śląska, ZSP Otmuchów, ZSET 
Gliwice-Sośnica, ZSP Zawadzkie). Szczególne 
zainteresowanie wzbudzili studenci WSD im. św. 
Bonawentury z Katowic-Panewnik, którzy na 
turniej przyjechali w habitach i tak też odjeżdżali.

Puchar św. Jacka w pierwszym dniu w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych trafił do 
zawodników z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zawadzkiem, natomiast w drugim w 
kategorii gimnazjalnej zdobyli go uczniowie 

Zespołu Szkół w Truskolasach. Wśród szkół 
podstawowych najlepsza okazała się szkoła z 
Czarnowąsów.

Poziom turnieju w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych  był bardzo wyrównany, po 
rozgrywkach w grupach w meczach ćwierćfi-
nałowych trzy wyniki wynosiły 1:0 a ostatni 
rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. Ostatecznie 
w meczu o trzecie miejsce Kamerun (WŚSD Ka-
towice) wygrał z Chorwacją (WMSD Opole) zaś 
w finale Włochy (ZSP Zawadzkie) po zaciętym 
meczu, rzutami karnymi wygrały z Wybrzeżem 
Kości Słoniowej (ZSE Opole). 

Tytuł Najlepszego Piłkarza w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych przyznano Jakubo-
wi Binkowskiemu z ZSP Zawadzkie a miano 
Najlepszego Bramkarza przyznano Pawłowi 
Olszewskiemu z WŚSD Katowice. Statuetkę 
Króla Strzelców otrzymał Jakub Korbiel z ZSZ 
Krapkowice.

W drugim dniu w kategorii gimnazjal-
nej rywalizowali uczniowie z Truskolasów, 
Gliwic-Łabęd, Jemielnicy, Strzelec Opolskich, 
Szymiszowa, Izbicka, Kolonowskiego, Tarnowa 
Opolskiego, Rogowa, Kielczy, Czarnowąsów i 
Woźników, a także zawodnicy najmłodsi ze szkół 
podstawowych z Suchej, Czarnowąsów, Kadłuba 
i Grodziska.  Z szesnastu drużyn w półfinałowej 
czwórce znaleźli się: Honduras (ZS Truskolasy), 
Ghana (PGD Strzelce Opolskie), Ekwador (PG 
19 Gliwice-Łabędy) i Niemcy (PG Jemielnica). 
Po bardzo wyrównanych meczach do finału 
weszły zespoły z Truskolasów i z Gliwic-Łabęd. 
Ostatecznie puchar zdobyły Truskolasy, a sre-
bro przypadło uczniom z Gliwic-Łabęd (2:0). 
Natomiast w meczu o brąz gimnazjaliści z PG 
Jemielnica zwyciężyli drużynę gimnazjum dwu-
języcznego ze Strzelec Opolskich 3:2. 

Tytuł Najlepszego Piłkarza Szkół Gimna-
zjalnych otrzymał Mateusz Piśniak z Zespołu 
Szkół w Truskolasach. Miano Najlepszego Bram-
karza przyznano Rafałowi Kaniakowi z PGD 
Strzelce Opolskie a statuetkę Króla Strzelców 
– Dawidowi Wojtyrze z ZS Truskolasy. 

Szkoły podstawowe rozgrywały mecze 
systemem „każdy z każdym” w oddzielnej 
grupie. Najlepsza okazała się Chorwacja (PSP 
Czarnowąsy), która wyprzedziła Brazylię (PSP 
Sucha), Meksyk (ZPO Kadłub) i Kamerun (NSP 
Grodzisko).

Tytuł Najlepszego Piłkarza Turnieju przy-
padł Rafałowi Klubikowskiemu z PSP Sucha, 
najlepszym bramkarzem został Michał Urbań-
czyk z ZPO Kadłub a Królem Strzelców Piotr 
Piontek z ZPO Kadłub.

Puchar św. Jacka szkołom gimnazjalnym 
wręczał o. Kazimierz Pac, pallotyn pracujący 
w Brazylii, w Rio de Janeiro. Opowiadając o 
podejściu Brazylijczyków do futbolu podkreślał, 
że w sporcie ważna jest współpraca ze sobą i 
miłość do piłki, ale najważniejszy jest szacunek 
do siebie nawzajem.

- Takie wyniki na faktycznym mundialu 
byłyby dużym zaskoczeniem, zwykle różnią się 
od tego, co potem oglądamy, ale wprowadzają 
wiele radości. Ten turniej rozwija się z roku 
na rok. To jeden z bardzo dobrych przykładów 
współpracy we wspólnym dziele wychowania 
dzieci i młodzieży - podsumowuje ks. Arnold 
Nowak z Kamienia Śląskiego, fundator jednego 
z pucharów.

Turniej zorganizowany został już po raz 
siódmy jako połączenie dwóch projektów 
edukacyjnych dla młodzieży pod tytułem: „Św. 
Jacek – światło ze Śląska” oraz „W poszukiwaniu 
wartości sporcie” realizowanych wspólnie przez 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich, przy wsparciu 
wielu organizacji i sponsorów.

Piękną ceremonię otwarcia Małego Mun-
dialu przygotowaną przez nauczycieli i uczniów 
CKZiU, jak również ceremonię wręczania 
nagród uświetnili liczni zaproszeni gości, m.in. 
Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna, Wicesta-
rosta Waldemar Gaida, władze gminy Strzelce 
Opolskie oraz kapelan sportu opolskiego ks. 
Jerzy Kostorz oraz proboszczowie: ks. Arnold 
Nowak z kamienia Śl. i ks. Rudolf Nieszwiec 
ze Strzelec. 

 Na zakończenie każda z drużyn otrzymała 
pamiątkowy puchar i medale ufundowane przez  
parafie: św. Jacka w Kamieniu Śląskim i św. 
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, oraz firmy: 
INFRACOOR Sp. z o.o. z Gdańska, JD TRADE 
Sp. z o.o.  z Opola, ADAMIETZ Sp. z o.o., ze 
Strzelec Opolskich, KAPICA z Zawadzkiego, 
a także nagrody rzeczowe w postaci  piłek i 
zdjęć z autografami Jakuba Błaszczykowskiego 
i Łukasza Piszczka, oraz koszulki olimpijskiej 
reprezentacji Polski z Londynu podarowanej 
przez księdza Arkadiusza Noconia z Kongregacji 
Papieskiej do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów.

Dyrekcja Szkoły i Zespół Organizacyjny 
Turnieju pragnie wyrazić wdzięczność każdemu, 
kto choć w najdrobniejszym geście wspierał or-
ganizację. Dziękujemy za wszelkie dobro, które 
doświadczyliśmy w trakcie przygotowywania 
tego turnieju.

Mały Mundial św. Jacka 

razie ewakuacji (wszystkie bagaże powinny być 
ulokowane na półkach lub bagażniku autokaru).

W przejściach autobusu nie mogą znaj-
dować się dodatkowe miejsca siedzące, a w 
czasie jazdy dzieci nie powinny spacerować po 
autobusie ani stać w przejściu.

Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa, przewożone w nim osoby muszą 
mieć je zapięte.

Należy pamiętać o przestrzeganiu norm 
czasu pracy kierowcy. W trakcie jazdy trzeba 
organizować przerwy na odpoczynek. Postoje 
te mogą odbywać się wyłącznie w miejscach 
do tego przeznaczonych, tj. na oznakowanych 
parkingach.

Należy pamiętać, że opiekunowie wyciecz-
ki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo 
przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca 
autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekra-
cza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon 
komórkowy itp.)  maja obowiązek zdecydowanie 
zwróć mu uwagę. Jeżeli po podróży masz za-
strzeżenia do zachowania kierowcy, koniecznie 
przekaż je przewoźnikowi.

Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia 
należy odpowiednio wcześniej poinformować 
dzieci o przygotowaniu się do wyjścia. Dzieci nie 
powinny wysiadać z autokaru od strony jezdni 
ani wchodzić na jezdnię spoza pojazdu.

Jak co roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się uroczystość z okazji święta Mamy i Taty. 
Uczniowie przygotowali krótkie występy oraz niespodzianki dla naszych kochanych rodziców. W 
bajkowej krainie pojawiły się wiewiórki, dziadek do orzechów, Adam i Ewa, pani Doktor, miś oraz inne 
zwierzątka. Wszyscy mile spędziliśmy czas myśląc o tym: NIECH RODZICE ŻYJĄ NAM STO LAT. 

J. Gireń, M. Nowak, J. Ruhnke

Piknik z mamą i tatą

Wtorek 10 czerwca okazał się dla naszych uczniów szczęśliwym dniem. Zdobyli bowiem na-
grodą specjalną - „Złotą Wilgę” podczas Konkursu Piosenki Leśno Przyrodniczej w Zawadzkiem. 
Organizatorem imprezy było Nadleśnictwo Zawadzkie. Nasi szkolni aktorzy przedstawili dwie bajki 
muzyczne z morałem: „Dziadek do orzechów” oraz „Adam i Ewa”. Nie tylko Jury doceniło starania 
występujących uczniów z Zespołu Szkół, również publiczność nagrodziła nas brawami. 

W doskonałych humorach, choć trochę umęczeni słońcem wróciliśmy do szkoły, no ale czego 
się nie robi dla sławy i kariery...

Justyna Gireń, Monika Nowak, Jolanta Ruhnke

Złota Wilga - nasza

Nie ma chętnych na poszkolne obiekty, 
wystawione na sprzedaż przez powiat Strze-
lecki. Niedawno pisaliśmy o budynku przy 
ul. Kościuszki w Strzelcach Opolskich, który 
ponownie pojawi się w ofercie przetargowej. 
Kolejny przetarg zostanie również ogłoszony na 
budynek dawnego Zespołu Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem.  Władze Powiatu Strzeleckiego 
liczą, że po zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Zawadzkiego znajdzie się 
więcej chętnych.

- Z pismem do burmistrza Mieczysława 
Orgackiego w tej sprawie wystąpiliśmy jesz-

cze w maju tego roku – mówi wicestarosta 
Waldemar Gaida. – Oczywiste, że nam zależy 
na sprzedaży, ale i gminie sprawa tego obiektu 
nie powinna być obojętna.  Przy zmianie planu 
zagospodarowania – kiedy obiekt nie będzie w 
żaden sposób związany już z oświatą – mógłby 
tam powstać  kompleks przeznaczony na usługi 
nieuciążliwe czy mieszkaniowe. Pozyskanie 
nowego inwestora wiąże się z pozytywami dla 
obu stron, nie tylko dla samorządu powiatowego, 
bo potencjalny nabywca może przyczynić się do 
rozwoju gminy Zawadzkie.  

mg

W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Leśnicy wzięli udział w pro-
jekcie pod nazwą „Fascynujący Świat Nauki 
i Technologii”, realizowanym przez Regio-
nalne Centrum Rozwoju Edukacji W Opolu. 
      W ramach projektu uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach w pracowniach eksperymentalno-
-doświadczalnych Regionalnego Centrum Roz-
woju Edukacji w Opolu. Pracownie, wyposażone 
w przyrządy do doświadczeń m.in. z mechaniki, 
optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczes-
nych technologii, przyrody, do prowadzenia ba-
dań powietrza (stacja pogody), wody i zmysłów 
człowieka pobudziły uczniów do poznawczego 
sposobu zdobywania wiedzy.

Uczniowie byli na również na wycieczce w 
Nadleśnictwie Opole, gdzie oglądali prezentację 

dotyczącą historii opieki nad lasami, wystawę 
poświęconą zwierzętom, żyjących na terenie 
opolskich lasów i roślinom, które można tam 
spotkać. Mieli także możliwość poznania tajni-
ków pracy leśnika i myśliwego oraz zobaczyli 
film, poświęcony walce z pożarami lasów. Pre-
zentacje przeplatane były konkursami dla dzieci 
związanymi z lasami.

Podczas wycieczek uczniowie mieli zapew-
nione II śniadanie i obiad.

W ramach zajęć dodatkowych w szkole 
realizowana była ścieżka edukacyjna w zakresie 
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 
„DBAM O ŚRODOWISKO – JESTEM SPE-
CJALISTĄ”.

Na ostatnim spotkaniu uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz plakietki „DBAM O ŚRODOWI-
SKO - JESTEM SPECJALISTĄ”.

Danuta Kolender, Alina Baczyńska

Sprzedaż obiektu - wspólna sprawa

Fascynujący świat
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tel kom. 604 540 402 
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Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego 
o zamiarze ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i  art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Starosta Strzelecki infor-
muje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym, położonej w obrębie Czarnocin, gmina Leśnica, oznaczonej numerem działki 133 o 
powierzchni 0,5135 ha, arkusz mapy 1, stanowiącej własność nieżyjącego Pawła Lizon (księga 
wieczysta nr OP1S/00006660/4). 
Ograniczenie polegać będzie na udzieleniu Spółce z o.o. Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa z 
siedzibą w Zabrzu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń służących 
do przesyłania gazu w postaci gazociągu DN500 PN 1,6 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
: „Budowa gazociągu koksowniczego DN500 PN 1,6 MPa relacji ZK Zdzieszowice - SRP Olszowa”. 
Ograniczenie nastąpi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Czarnocin, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/115/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 
2004 r. (Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 72 poz. 1927 z dn. 2 listopada 2004 r.).
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej 
informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nie-
ruchomości, wszczęte zostanie postępowanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
Zgłoszenia osób, które wykażą posiadanie prawa do nieruchomości, będą przyjmowane w Staro-
stwie Strzeleckim, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ulica  
Jordanowska nr 2, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.

Realizacja programów finansowanych 
z NMF przez Zakład Karny nr 1 

w Strzelcach Opolskich 
 osiągnięte wskaźniki 2013 – czerwiec 2014

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich realizowane są następujące projekty finansowane 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. 
PROJEKT nr 112/2013 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więź-
niów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia 
efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość 
Projektu:  1 451 823 Euro
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi”.
W ramach tego modułu wydzieloną część sali widzeń zagospodarowaliśmy na kącik zabaw dla dzieci, 
wyposażony w krzesełka, stoliki, szafki z zabawkami, materiałami do kolorowania, klockami. Kącik 
ma służyć wzmocnieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.

PROJEKT nr 144/2013 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje 
zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie 
z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.” Całkowita wartość Projektu:    2 966 584 Euro.
Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do 
środowiska otwartego.
W szkoleniach uczestniczyli wychowawcy działu Penitencjarnego :
2013 rok 
1) 2 wychowawców ukończyło  kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
2) 2 wychowawców  ukończyło kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania 

w społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 1 wychowawca ukończył kurs  z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 3 wychowawców ukończyło kurs  z  ekologii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy,
6) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
7) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
2014 rok
1) 2 wychowawców ukończyło  kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania 

w społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs  z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;  
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka, 
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie 
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło 3 funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony” , w okre-
sie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego  ukończyło 5 funkcjonariuszy. 

PROJEKT nr 114/2013 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności 
służących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”.  Całkowita wartość Projektu:  766 587 Euro 
 
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”, w 2013 roku 2 pielęg-
niarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG oraz jedna pie-
lęgniarka ukończyła studia podyplomowe  na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. 
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.

PROJEKT nr 248/2013 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej 
i Grup Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. 
Całkowita wartość Projektu:  1 249 950 Euro.
W roku 2013  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeszkolonych zostało 25 funkcjonariuszy 
Działu Ochrony; dowódców i zastępców dowódców zmian. W roku 2014 planuje się przeprowadzić 
10 funkcjonariuszy.
Ponadto jeden funkcjonariusz Działu Ochrony w okresie 14.10.2013 – 18.10.2013 uczestniczył w 
wizycie studyjnej w Norwegii.

                                                                                 

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich znalazło się w gronie zwycięzców 
Programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, 
finansowanego przez Narodowe Centrum Kul-
tury. Od 4 lipca do końca października dzieci 
i młodzież w wieku od 9 do 17 lat z Gminy 
Strzelce Opolskie oraz Gminy Jemielnica 
będą mogły wziąć udział w bezpłatnych zaję-
ciach teatralno-językowych organizowanych 
w Powiatowym Centrum Kultury. Uczniowie 
z Gminy Jemielnica oraz ze Szczepanka będą 
miały zapewniony dojazd autobusem na zajęcia. 

Celem projektu „Profesor Ę na tropie 
poprawnej polszczyzny – teatr cienia” jest 
promowanie języka ojczystego wśród młodego 

pokolenia poprzez teatr. Podczas zajęć uczest-
nicy będą przygotowywać scenariusze sztuk na 
temat poprawnej polszczyzny oraz wykonywać 
scenografię. Efektem końcowym projektu będą 
nie tylko premiery teatralne, ale również mate-
riały edukacyjne w postaci sfilmowanych sztuk 
teatralnych, które trafią do stu pięćdziesięciu 
opolskich szkół podstawowych. 

Na spotkania z teatrem cienia zaprasza-
my uczniów w wieku od 9 do 17 lat. Zapisy 
trwają do 2 lipca w Powiatowym Centrum Kul-
tury w Strzelcach Opolskich oraz w świetlicach 
w Jemielnicy i Piotrówce. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 77 412 30 13.

Wakacyjne 
nietypowe warsztaty
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Lato w Powiatowym Centrum Kultury 

Ad multos annos!
 Niech żyje!!! Wiwat Jubilatka! 

Z ogromną przyjemnością dziś przedsta-
wiamy mieszkankę powiatu strzeleckiego, 
która w ostatnim czasie świętowała swoje 
okrągłe - dziewięćdziesiąte -  urodziny. To 
Pani Maria Berezowska.

W dniu tak ważnego dla Jubilatki święta w 
odwiedziny do DPS w Szymiszowie, gdzie 
mieszka, wybrał się z serdecznymi gratula-
cjami i życzeniami oraz koszem słodkości 
starosta Józef Swaczyna.  

Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubi-
latka usłyszała z okazji swoich 90. uro-
dzin dołączamy i swoje: długich jeszcze, 
wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu, 
samych słonecznych dni, bez trosk, za to 
pełnych uśmiechu.
 

Wakacji już czas ….
Czerwiec dobiega powoli końca, a to znak, że już za chwilę będziemy mogli oficjalnie rozpocząć wakacje! 

Przyjemny, wakacyjny klimat lada moment zagości również w Powiatowym Centrum Kultury, bowiem  w lipcu 
na dzieci oraz młodzież czekają w PCK liczne atrakcje.  Ale o tym za chwilę, zaś poniżej kilka słów o wydarze-
niach, których byliśmy świadkiem w ostatnich dniach.

13 czerwca w naszym Centrum miłośnicy dobrej sztuki mogli spotkać się  i porozmawiać podczas 
wernisażu prac Pani Małgorzaty Mutor pt.: „Dziękując swojej Matce”, organizowanego w Galerii III Filary. 
Artystka przybyła na spotkanie w towarzystwie swojej 9-letniej córki Mai - początkującej malarki. Prace Pani 
Małgorzaty będą dostępne w PCK do połowy lipca.

                        

Wernisaż prac Małgorzaty Mutor, 13 czerwca 2014, Galeria III Filary 

15 czerwca Sala widowiskowa PCK była świadkiem kolejnego interesującego przedsięwzięcia. Tego 
dnia bowiem na scenie Powiatowego Centrum Kultury wystąpiła młoda, ale jakże utalentowana grupa teatralna  
Ars Fictis. Aktorzy z Kolonowskiego zadebiutowali na naszej scenie spektaklem pt.: „Wiktor i Wiktoria” 
-  około 40-minutową opowieścią o miłości, ludzkiej podłości i morderstwie. 

                               

„Wiktoria i Wiktoria”, Grupa teatralna Ars Fictis, 15 czerwca 2014r. 

18 czerwca zaś w związku ze zbliżającym się dużymi krokami zakończeniem roku szkolnego Powiatowe 
Centrum Kultury postanowiło uczcić ten fakt razem z młodzieżą Powiatu Strzeleckiego organizując rockowy 
koncert. Ideą przewodnią przedsięwzięcia były nie tylko zbliżające się wakacje, ale również chęć zaprezento-
wania naszych lokalnych talentów muzycznych, w związku z czym na scenie Powiatowego Centrum Kultury 
mogliśmy zobaczyć i usłyszeć takie zespoły jak ANTHELA (z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich) oraz TROUBLE COMPANY (z Zawadzkiego). 

                            
Muzyczne zakończenie roku szkolnego, 18 czerwca 2014

A przed nami ….
Już w tę sobotę, 28 czerwca  zapraszamy do PCK wszystkich miłośników dobrego humoru, albowiem od 

godziny 18.00 swoimi wyszukanymi żartami rozśmieszać nas będzie Kabaret Skeczów Męczących.
1 lipca Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczyna cykl zajęć edukacyjnych  dla najmłodszych. W dniu 

tym odbędzie się pierwsze spotkanie z serii „Czytanie na kwiatowym dywanie”, kolejne zaś w każdy następny 
wtorek miesiąca.  11 lipca o godzinie 10.00 zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej na spotkanie 
pn.: „Bajeczka + karteczka”, podczas którego dzieci będą mogły m.in. wysłuchać bajek czytanych przez pracow-
ników biblioteki oraz wspólnie przygotować kartkę z wakacji. Kolejne spotkanie z tego cyklu pn.: „Bajeczka + 
kolaż” odbędzie się 25 lipca, zaś następne w sierpniu, o czym informować będziemy w późniejszym czasie. 
Wstęp na zajęcia jest bezpłatny!!!   

4 lipca w godzinach popołudniowych PCK startuje również z cyklem warsztatów z teatru cienia, skie-
rowanym do dzieci oraz młodzieży w wieku 9-17 lat z Gmin Strzelce Opolskie oraz Jemielnica. Warsztaty 
dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury potrwają do października br. Zainteresowanych 
zapraszamy do zgłaszania swojego udziału pod numerem telefonu 77 412 30 13. Najbliższe spotkania odbędą 
się 8, 15, 16, 22 i 29 lipca.

9 oraz 23 lipca w PCK odbędą się natomiast warsztaty rękodzielnicze. Pierwszego dnia dzieci oraz 
młodzież będą mogli zapoznać się z techniką iris folding, zaś drugiego dnia z techniką quilling. Wstęp wolny!!! 

12 lipca zapraszamy do Powiatowego Centrum Kultury wszystkich ludzi dobrego serca, ponieważ w dniu 
tym o godzinie 19.00 odbędzie się koncert charytatywny. Środki z cegiełek (do nabycia na godzinę przed koncer-
tem w PCK) przekazane zostaną na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Serdecznie zapraszamy!!!

18 lipca zapraszamy natomiast do Centrum na seans filmowy pt.: „Magiczne drzewo”. Wstęp wolny!!!
Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń dostępne na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu oraz 

profilu PCK na Facebook’u.

Ósmego czerwca na boisku sportowym 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich odbył się Rodzinny Piknik 
z „Ósemką”, zorganizowany przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej 
„ÓSEMKA” oraz rodziny zastępcze z terenu 
powiatu strzeleckiego.

Dla wszystkich uczestników imprezy - 
dzieci mniejszych i tych starszych - przygoto-
wano szereg atrakcji, wśród nich: pokaz tresury 
psów,puszczania wielkich baniek mydlanych, 
stoisko chemiczne, gdzie pokazywano różne 
doświadczenia, miejsce, gdzie można było zrobić 
sobie zdjęcie i po wywołaniu oprawić w ramki, 
czy ekscytujący pokaz Judo i Krav Maga  w 
wykonaniu strzeleckiej młodzieży.

Niesamowitą atrakcją dla dzieci był przy-
jazd motocyklistów z Klubu TOH MC POLAND 
oddział Strzelce Opolskie. Każdy zainteresowany 
mógł przejechać się na tych niezwykłych maszy-
nach. Mniej odważni mogli zrobić sobie zdjęcie 
na motocyklu. 

W czasie festynu nie 
zabrakło również rywali-
zacji. Dzieci chwaliły się 
swoimi umiejętnościami 
sportowymi, uczestnicząc 
w konkurencjach Małego 
Olimpijczyka, turnieju 
Bocce oraz rodzinnego 
turnieju piłki nożnej. 

Wiele radości przy-
niosły dzieciom stoiska 
z modelowaniem baloni-
ków, malowania twarzy 
oraz stoisko fryzjerskie, 
przy którym każdy mógł 
zrobić sobie oryginalną 
fryzurę. 

Dzieci mogły wy-
kazać się swoimi umie-

jętnościami plastycznymi na stoisku malowania 
figurek gipsowych i ciastek z masy solnej. W 
czasie imprezy powstał także bardzo wyjątkowy 
plakat wykonany na płótnie farbami plakatowy-
mi. Była to tęcza – symbol pikniku.

Przyjazd Straży Pożarnej dostarczył wszyst-
kim podwójnych emocji. Najpierw strażacy 
pokazali, jak fachowo i właściwie udzielać 
pierwszej pomocy, następnie rozstawiono kur-
tynę wodną, pod którą każdy mógł się ochłodzić.

Przez cały czas trwania pikniku ustawiały 
się kolejki dzieci do wielkiej dmuchanej zjeż-
dżalni oraz „Dżungli z piłeczkami”. 

Rodzinny Piknik z „Ósemką” z pewnością 
można zaliczyć do bardzo udanych. Pogoda 
dopisała. Wszyscy dobrze się bawili. Była to 
pierwsza impreza piknikowa, którą zorganizo-
wało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły 
Specjalnej „ÓSEMKA” i na pewno nie ostatnia. 
Do zobaczenia za rok.

 Katarzyna Popow,
Mirela Lubińska- Tomczak

Rodzinny piknik z ÓSEMKĄ

W niedzielę 15.06.2014 r. na stadionie 
w Oleśnie odbyły się wojewódzkie zawody 
sportowo-pożarnicze OSP wg regulaminu 
„na mokro”. W zawodach udział wzięły 22 
drużyny z całego województwa. Jednostkę 
z Raszowej (Gmina Leśnica) reprezen-
towały cztery sekcje: Seniorzy (obrońca 
tytułu) oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza,  

W klasyfikacji generalnej obie dru-
żyny zajęły pierwsze miejsca, wykonując 
ćwiczenie bojowe oraz sztafetę w rewela-
cyjnych czasach. Dodatkowo sekcja czyn-
na pobiła aktualny rekord Polski uzyskując 
czas bojówki 30,59 s.!!! Do tych zawodów 
przygotowywaliśmy się od lutego br., ale 
można spokojnie stwierdzić, że cały proces 
przygotowawczy do tego sukcesu to okres 
ponad 12 lat. Ciągłe dążenie do perfekcji 
i „urywanie” kolejnych sekund pozwoliło 
na tak rewelacyjny wynik.

Jako Prezes OSP Raszowa pragnę 
podziękować wszystkim kibicom i spon-
sorom, przede wszystkim Panu Burmi-
strzowi Łukaszowi Jastrzembskiemu, na 

którego zawsze możemy liczyć. Gratuluję 
zawodnikom i trenerom, zrobili kawał 
dobrej roboty, ciężka praca na treningach 
po raz kolejny się opłaciła. Po raz kolejny 
OSP Raszowa pokazała, że jest na szczy-

cie swoich możliwości! Obie drużyny 
OSP Raszowa zakwalifikowały się do 
zawodów krajowych, które odbędą się w 
przyszłym roku.

Marcin Murlowski

OSP Raszowa nie ma sobie równych


