
W sobotę, 30 lipca, 
Wydział Komunikacji i Transportu 

na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów 
oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

Uwaga! 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.06.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. 
nastąpi czasowe zamknięcie drogi gminnej ul. Stawowej w m. Strzelce 
Opolskie, w związku z budową nowego wiaduktu drogowego w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 426. 
Objazd będzie odbywał się ul. Krakowską i ul. Marka Prawego.

W poprzednim numerze rozmawialiśmy na temat naj-
większych inwestycji drogowych. Czy oprócz nich także re-
alizujemy inne zadania? 

- Oczywiście. Systematycznie od 2014 roku prowadzimy 
odnowę nawierzchni najbardziej zniszczonych. Prosto mówiąc, 
frezujemy górną warstwę nawierzchni i kładziemy nowe dywa-
niki bitumiczne. 

Prawdziwą rewolucję w oświacie zapowiedziała na konferencji w Toruniu 27 czerwca minister 
edukacji Anna Zalewska.

Gimnazja zostaną zlikwidowane. Nauka w szkołach podstawowych, zwanych powszechnymi, 
trwać będzie 8 lat, z czego klasy 1- 4 to nauczanie początkowe, a 5 - 8 to nauczanie na poziomie 
gimnazjalnym. Ci uczniowie, którzy od września tego roku pójdą do klasy szóstej, po niej trafią do 
klasy siódmej, a nie do gimnazjum. 

Natomiast we wrześniu 2017/2018 naukę rozpocznie pierwszy rocznik uczniów w szkole po-
wszechnej, objęty nową podstawą programową. 

Po skończeniu szkoły powszechnej uczeń będzie mógł wybrać (od roku szkolnego 2019/2020): 
naukę w 4-letnim liceum, 5-letnim technikum lub w 5-letniej szkole branżowej, która ma zastąpić 
zasadniczą szkołę zawodową. Szkoła branżowa będzie dwustopniowa. 

Po ukończeniu I stopnia uczeń będzie miał kwalifikacje pozwalające podjąć pracę, ale może też 
wybrać inaczej – kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia. Ta z kolei zakończy się zawodo-
wą maturą (zdawać się będzie tylko język polski, język obcy i matematykę). Po niej absolwent będzie 
mógł uczyć się dalej - w wyższej szkole zawodowej kończącej się licencjatem. Gdyby jednak ktoś 
potem zdecydował się na studia magisterskie – będzie musiał przejść przez liceum dla dorosłych i 
zdać „zwykłą” maturę.

W szkołach branżowych zakładane jest przez MEN kształcenie dualne – przy ścisłej współpracy 
z pracodawcami i z ich udziałem w kształtowaniu podstawy programowej i programów nauczania 
oraz w doposażaniu szkół/centrów kształcenia praktycznego w nowoczesną bazę technologiczno-
-dydaktyczną.

Likwidacja gimnazjów, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 
zawodówki zastąpią szkoły branżowe

Zmiany, zmiany, zmiany
Roboty drogowe 

trwają
- mówi o tym wicestarosta Janusz Żyłka

Odcinek Cisowa - Łąki Kozielskie

Droga w Kadłubie

Odcinek drogi Rozmierz - Sucha

Źródło MEN

26 czerwca br. w Łosio-
wie odbyła się gala wręczenia 
nagród AgroLiga, honorują-
cych najlepszych rolników 
oraz przedsiębiorców prze-
twórstwa rolno-spożywczego 
i usług rolniczych. W katego-
rii  „Rolnik indywidualny” III 
miejsce zajął Adam Woitzik z 
Ligoty Czamborowej. 

W uroczystości uczest-
niczył wicestarosta Janusz 
Żyłka.

III miejsce Adama Woitzika w Łosiowie

dok. na str. 2
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- Droga na odcinku Zawadzkie - Żę-
dowice - Kielcza do granicy województwa 
została wpisana do zadań inwestycyjnych 
Województwa Opolskiego! - cieszy się 
wicestarosta Janusz Żyłka, dodając, że za-
biegi o remont tej drogi trwały od dawna.  
- Stan drogi  jest zły, zwłaszcza na odcin-
kach przebiegających przez wioski. Nie-
stety, wypadki śmiertelne, kolizje stają się 
tu coraz częstszymi zjawiskami, a że rów-
nocześnie nasila się natężenie ruchu – za-
grożenie na drodze rośnie. Mam nadzieję, 
że niebawem dane nam będzie zobaczyć 
modernizację drogi. Pierwszy etap prac 
w Kielczy ma rozpocząć się w 2017 roku.

- W tym miejscu  pragnę podzięko-
wać za zrozumienie skali problemu Zarzą-
dowi Województwa Opolskiego na czele 

Droga 901 
będzie przebudowana!

z Panem Marszałkiem Andrzejem Bułą 
oraz wicemarszałkami Szymonem Ogła-
zą  i Romanem Kolkiem oraz naszemu 
radnemu wojewódzkiemu  Zdzisławowi 
Siewierze za wspieranie działań podejmo-
wanych przeze mnie i burmistrza Mariu-
sza Stachowskiego. Nasza konsekwencja, 
non stop przedkładane argumenty co do 
konieczności przebudowy drogi powinny 
wreszcie przynieść wymierne efekty.

Zapowiadana jest też przebudowa 
drogi wojewódzkiej na odcinku Piotrówka 
– Zawadzkie i, jak z ostatnich informacji 
wynika – dopowiada wicestarosta Żyłka – 
niewykluczone również, że zadanie, które 
miało być realizowane w trzech etapach – 
zostanie zakończone jeszcze w tym roku.

Roboty drogowe trwają
- mówi o tym wicestarosta Janusz Żyłka

Jakie są efekty takich działań ?
- Przede wszystkim poprawa bezpie-

czeństwa użytkowników dróg. W okresie 
lat 2014 – 2016 udało się tym sposobem 
oprócz dużych inwestycji drogowych 
położyć nowe dywaniki bitumiczne na 
odcinku prawie 12 km dróg. Oczywiście, 
że Zarząd Powiatu Strzeleckiego zarządza 
siecią 312  km dróg. Nie jesteśmy w sta-
nie zrobić wszystkiego w jednym rzucie 
finansowym. Są bowiem inne potrzeby, 
jak np. oświata, opieka zdrowotna (szpi-
tal), opieka społeczna. Środki finansowe 
są niewspółmierne do potrzeb. Tak było i 
będzie. Jednak staramy się być obecni w 
każdej gminie. 

Przykłady z bieżącego roku ?
- Jest ich kilka: droga na odcinku 

Rozmierz – Sucha, Kadłub, droga łącząca 
powiat strzelecki i oleski w kierunku My-

śliny, Cisowa – Łąki Kozielskie, Kotulin –  
Błotnica Strzelecka, Piotrówka – ul. Koś-
ciuszki, Leśnica – Raszowa, Kolonowskie 
- 1 Maja. Wartość tych robót to na razie 
270 tys. złotych.

Na tym się skończy? 
- Ależ nie! Niebawem realizowane 

będą odcinki dróg w Dziewkowicach 
oraz w Strzelcach Opolskich  – ul. Osie-
cka oraz dalszy ciąg drogi łączącej nasz 
powiat z oleskim. Zarząd Powiatu Strze-
leckiego doskonale rozumie oczekiwania 
mieszkańców i jest zgodny co do tego, że 
stan dróg trzeba polepszać. Zgoda i zrozu-
mienie przynosi wymierne efekty. Utrzy-
manie poziomu finansowania dróg na 
obecnym poziomie gwarantuje realizację 
kolejnych zadań przynoszących wymierne 
efekty.

Droga w Kolonowskiem

Droga w Piotrówce

dok. ze str. 1

Minister Zalewska podczas konferencji stwierdziła, że samorządy powiatowe już powinny „odpalać szampana”, bo zmiany okażą 
się dla nich tak korzystne. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy nie zmniejszy się liczba oddziałów i liczba uczniów w szkołach, dla których 
Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym?

Szampana jeszcze nie otwieramy. Czeka nas samorządy kolejna reorganizacja. Pakiety kilkunastu uchwał i także aktualizacja sieci 
szkół. Zmiany, które dają się ocenić dopiero za kilka lat. Nie znamy nowej podstawy programowej, nie wiemy też co z kształceniem spe-
cjalnym, zwanym teraz specjalistycznym. Koszty zmian, także kadrowe, poznamy dopiero później. Z pewnością nie będą małe - mówi 
Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

- Warto poczekać na szczegóły - ocenia Halina Kajstura, dyrektor CKZiU. - Zapowiedzi wydają się ciekawe, zwłaszcza ciekawy 
jest sposób podejścia do szkół zawodowych i być może wpłynie on na pozytywne nastawienie uczni do tych szkół. Szkoły branżowe, po 
których będzie można zdawać maturę zawodową, dającą możliwość uzyskania licencjatu zapewne - to powinno zainteresować młodych.

Jednak - jak zwykle - diabeł tkwi w szczegółach. I na ich pokazanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, choć tak naprawdę tego 
czasu już nie ma, jeśli szkoły branżowe mają ruszyć we wrześniu 2017, opracowanie nowej podstawy programowej przecież trwa.

Zmartwiło mnie natomiast, że minister podczas swojej konferencji nic nie mówiła o kształceniu ustawicznym i kursach dla doro-
słych, a to przecież stanowi ciekawą alternatywę dla rozwoju własnej ścieżki kariery. W naszej szkole widać coraz większe zaintereso-
wanie takim sposobem podwyższania swoich kwalifikacji. Z czasem, kiedy pojawiać się będą kolejne przepisy, pytań o szczegóły może 
być więcej.

- To wszystko w tej chwili to tylko zapowiedzi - mówi dyrektor ZSP w Zawadzkiem Zdzisław Żuchowski. - Musimy poczekać 
na nowe przepisy, nowe podstawy programowe, nowe programy. Zespoły przygotowujące nowe podstawy powinny być złożone z ludzi 
doskonale przygotowanych merytorycznie. Organizacyjnie to wszystko to sprawy bardzo trudne, a czy skutki okażą się pozytywne - to 
wszystko będzie zależeć od stopnia przygotowania zmian - i to zarówno w MEN, jak i w samych szkołach. Zapowiadana reorganizacja 
kształcenia zawodowego to prawdziwa rewolucja, zwłaszcza w zakresie tak ścisłej współpracy z pracodawcami  Może się to sprawdzi 
w dużych, prężnych ośrodkach, ale nie wiem, czy tak będzie w środkach mniejszych i małych szkołach. Oby była to dla nas szansa!

Zmiany, zmiany, zmiany
dok. ze str. 1

Nasze sukcesy

Od 2007 roku  Zespół Szkół Specjal-
nych przy DPS w Kadłubie współpracuje 
z REBĄ Organizacją Odzysku S.A., któ-
ra jest organizatorem Ogólnopolskiego 
Konkursu Ekologicznego. W tegorocznej 
edycji konkursu zbiórki baterii „Konku-
rujemy jak Pracowite Mrówki” szkoła 
odniosła WIELKI SUKCES: w kategorii 
Mistrzów Polski zajęła IV MIEJSCE (Pla-
cówki Ponadgimnazjalne), oraz została  
Mistrzami Województwa Opolskiego w 2 
kategoriach: na największą zebraną masę 
baterii oraz na największą masę baterii w 
przeliczeniu na ucznia. 

W związku z uzyskaniem tak wyso-

kich lokat 16 czerwca 2016r. przedstawi-
ciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy: 
Michał Rykowski i Sebastian Bok wraz 
z nauczycielem p. Romanem Bemem i 
dyrektorem szkoły s. Jolantą Wojtaszak 
odebrali w Warszawie nagrody zdobyte w 
konkursie.  Uroczystość odbyła się w Cen-
trum Kultury Wilanów. Otrzymany sprzęt 
sportowy i książki przyrodnicze wzboga-
cą bazę dydaktyczną szkoły. W progra-
mie były także warsztaty przyrodnicze 
w ogrodach wilanowskich. Gratulujemy 
wszystkim uczniom klas Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy wraz z ich opiekunem 
p. Romanem Bem!!!

 

Damian Czempiel, uczeń drugiej 
klasy naszego liceum zdobył pierwsze 
miejsce w krajowym finale konkursu 
„Młodzież debatuje” (Jugend debattiert 
international).  Wspólnie ze zdobywczy-
nią drugiego miejsca będzie reprezentował 
Polskę podczas  międzynarodowego finału 
tego konkursu w Pradze.

„Czy powinny zostać wycofane olim-
piady sportowe?” – na to pytanie szukali 
odpowiedzi finaliści krajowej edycji „Ju-
gend debattiert international” podczas 
prowadzonej w języku niemieckim debaty 
w Warszawie 10. czerwca 2016r.  Damian 
zdaniem jury najlepiej uzasadnił swoje 
stanowisko  wykazując się przy tym zna-
jomością zagadnienia i umiejętnością ar-
gumentowania.

„Spotkanie z Europą Wschodnią”, 
tak nazywa się konkurs Landu Nadrenia 
Północna – Westfalia (Niemcy), który 
odbył się w tym roku po raz 63. Do kon-
kursu mogą przystąpić szkoły z Europy 
Wschodniej, które posiadają partnerstwo 
z jedną ze szkół z Nadrenii i które wspól-
nie wykonają pracę konkursową.

Uczniowie Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, Marta Kołodziejczyk oraz Pa-
tryk Kołodziej, we współpracy z Sarą Mo-
rawietz z Gesamtschule Wuppertal, która 
często odwiedza swoją rodzinę zamiesz-
kałą w powiecie strzeleckim, przygotowa-
li wspólnie pod opieką nauczycielki Beaty 
Czech pracę na temat historii motywów 
kwiatowych na Śląsku.

Do konkursu ta międzynarodowa 
grupa zgłosiła reportaż filmowy, tj. wy-
wiady przeprowadzone z lokalnymi twór-
czyniami ludowymi, własnoręcznie przez 
uczniów pomalowaną w motywy kwia-
towe filiżankę, napisaną przez uczniów 
książkę o historii motywów kwiatowych 

oraz własnoręcznie wy-
konane i udekorowane w 
kwiaty pudełko.

W konkursie wzięło 
udział ponad 1800 pro-
jektów z Europy i 5000 
z Niemiec. Jury uhono-
rowało 10 prac między-
narodowych m.in. z Pol-
ski, Chorwacji, Słowenii, 
Ukrainy, Rosji, Rumunii 
(więcej na stronie Be-
gegnung mit Osteuropa) 
i 40 prac z Niemiec. Pra-
ca Marty, Sary i Patryka 
znalazła się wśród 10 naj-
lepszych prac z Europy 
Wschodniej.

Wszystkich 10 zwycięzców z Europy 
zaprosił do siebie od 13-18 czerwca na ty-
godniowy pobyt Prezydent Muenster, a na 
gali wręczenia nagród w Bochum gościem 
honorowym był Minister Edukacji.

Warto dodać, iż po odbiór nagrody 
uczniowie ze Strzelec udali się w podróż 

samolotem, a podczas tygodniowego po-
bytu w Niemczech mogli skorzystać z bar-
dzo atrakcyjnego programu, który umoż-
liwił poznanie się uczestników i zawarcie 
międzynarodowych przyjaźni. Całość sfi-
nansował rząd landu Nadrenii Północnej 
– Westfalii.  

Kwiaty ze Śląska zwyciężyły w Niemczech

SUKCES uczniów ZSS 
przy DPS w Kadłubie

Damian Czempiel
najlepszy 
w Polsce
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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
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PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
MŁODSZY ASYSTENT STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B, - biegła znajomość j.niemieckiego
SPECJALISTY DS. TRANSPORTÓW  - obsługa komputera oraz znajomość Ms Office
PONADNORMATYWNYCH
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
I MARKETINGU  - min. rok doświadczenia, - biegła znajomość j.niem
PRACOWNIK BIUROWO BŁOTNICA - wykształcenie średnie
- MAGAZYNOWY STRZELECKA - b. dobra znajomość komp. umiejętność pracy w zespole
  - mile widziane doświadczenie w branży instalacyjnej,
  - podstawowa znajomość j.niemieckiego lub j.ang.
SPECJALISTA DS. PROMOCJI  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
I POZYSKIWANIA FUNDUSZY  - umiejętność współpracy w zespole 
ZEWNĘTRZNYCH  - prawo jazdy kat. B, - min. 2 lata doświadczenia
  - dobra znajomość j.angielskiego
SPEDYTOR DOLNA - wykszt. średnie, - łatwość nawiązywania kontaktów,
  - mile widziane doświadczenie,
  - znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
PRACOWNIK BIUROWY KROŚNICA - wykszt. średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)
  - obsługa komputera, - znajomość księgowania
SPRZEDAWCA UJAZD
KASJER – SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
  - obsługa kasy fiskalnej
  - mile widziane doświadczenie w branży budowlanej
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  - książeczka sanitarno – epidemiologiczna
KASJER STRZELCE OPOLSKIE
BARMAN/KA ½ ETATU KADŁUB
BUFETOWA JEMIELNICA - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie
KELNER/KA KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe 
  -podstawowa znajomość j.angielskiego i j.niemieckiego 
KUCHARZ GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie gastronomiczne,
  - doświadczenie w gastronomi
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - mile widziana książeczka sanepidowska
KELNER - BARMAN KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  - aktualne badania lekarskie
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA - mile widziane doświadczenie
(ORZECZENIE    - niekaralność
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - podstawowa obsługa komputera
(ORZECZENIE  - mile widziane doświadczenie 
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)
POMOCNIK DEKARZA KROŚNICA / WG ZLECEŃ
POMOCNIK BUDOWLANY KOLONOWSKIE 
 / WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY ZIMNA WÓDKA
/ WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY SZCZEPANEK - wykształcenie zawodowe
 / WG ZLECEŃ - doświadczenie
MURARZ – PRACOWNIK BUD. ROZMIERZ / WG ZLECEŃ - chęci do pracy, - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK OGÓLNOBUD. STRZELCE OPOLSKIE - min. rok doświadczenia 
 / WG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B
LAKIERNIK SAMOCHODOWY NOGOWCZYCE - mile widziane doświadczenie 
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - mile widziane doświadczenie
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe 
CIĘŻAROWYCH  - samodzielność, - doświadczenie
KIEROWCA– PILOT BF 3 TRANSPORT - mile widziane uprawnienia BF3 
 MIĘDZYNARODOWY - biegła znajomość j.niemieckiego,
  - min. trzy lata prawo jazdy kat.B
KIEROWCA C+E TRANSPORT  - kurs na przewóz rzeczy
 MIĘDZYNARODOWY - badania 
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy 
KIEROWCA – MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
  - uprawnienia operatora wózka widłowego
  - mile widziane doświadczenie
TOKARZ – FREZER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie
TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
ŚLUSARZ MECHANIK ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe 
UTRZYMANIA RUCHU   - mile widziane uprawnienia energetyczne
ŚLUSARZ – SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - obsługa narzędzi o napędzie elektrycznym
  - uprawnienia spawacza, - doświadczenie 
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność rozpoznawania kolorów, dobry wzrok, 

umiejętności manualne
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe bądź średnie 
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe 
  - podstawowa obsługa komputera
  - mile widziane upraw. operatora wózków widłowych
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  - upr. do obsługi wózków widłowych
  - mile widziane doświadczanie
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA -  możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
PRACOWNIK MAGAZYNU KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
 – OPERATOR WÓZKA  - uprawnienia operatora 
WIDŁOWEGO  
OPERATOR / WG ZLECEŃ 
KOPARKO-ŁADOWARKI
OPERATOR KOPARKO  
-ŁADOWARKI
OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
 / WG ZLECEŃ -  uprawnienia operatora, - min. rok doświadczenia
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym

OGŁOSZENIA!!!
w dniu  01.07.2016 roku, godz. 10.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 22

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne: 
 AP RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O.

na stanowiska:  
- pracownik produkcji

miejsce pracy:
COROPLAST - STRZELCE OPOLSKIE

***
w dniu  08.07.2016 roku, godz. 10.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą 
COROPLAST SP. Z O.O.

na stanowiska:  
- operator maszyn

miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

SPOTKANIE  INFORMACYJNE          
DLA  PRACODAWCÓW!!!

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich uprzejmie zaprasza na 
spotkanie informacyjne dotyczące zatrudnienia osób skazanych, przebywa-
jących obecnie w Zakładzie  Karnym.             

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 10 00 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich 

przy ul. Gogolińskiej 2a w sali nr 22

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu 
do dnia 1 lipca 2016 r. 

pod numerem tel.: 77 462 18 10 
bądź e-mailem na adres: p.gazda@pup-strzelce.pl

Sezon biegowy zaczął się już na do-
bre. Do szeregu imprez odbywających 
się w wielu polskich miejscowościach 
dołączyło również Zawadzkie oraz Fun-
dacja „MAŁY KROK”, która w dniu 11 
czerwca zorganizowała bieg „Małe kroki” 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym z powiatu strzeleckiego. Start i meta 
miały miejsce przy Centrum Informacji 
Turystycznej, gdzie odbywały się również 
dodatkowe atrakcje – zabawy animacyjne, 

malowanie twarzy, prezentacja pojazdów 
policyjnych oraz występ muzyczny Ma-
rzeny Rakowskiej. Przed biegiem dzieci 
starsze i młodsze brały udział w roz-
grzewce prowadzonej przez dziewczyny z 
Run and Fun Team’u. No a potem ruszyli. 
Uczestnicy, których na starcie pojawiło się 
prawie 100, startowali w dostosowanych 
do swoich kategorii wiekowej dystansach. 
Najdłuższy dystans, bo aż 1500 m mieli 
do pokonania chłopcy w wieku 13-14 lat. 
Najkrócej, ale za to najzacieklej walczyły 
natomiast najmłodsze przedszkolaki oraz 
dzieci w wózkach. Wszyscy szczęśliwie 
dobiegli do mety, gdzie na wszystkich 
czekały medale a dla zwycięzców dodat-
kowe nagrody. Szczegółowe informacje 
oraz listy zwycięzców udostępnione są 
na stronie internetowej www.malykrok.
pl. Był to pierwszy bieg, który został zor-
ganizowany w ramach projektu „Aktyw-
nie dziś i jutro”. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażowanym za 
pomoc a uczestnikom gratulujemy deter-
minacji, ducha sportowego, uśmiechu i 
tego, że tak licznie stawili się na starcie. 

Agnieszka Szampera

„PROJEKT  REALIZOWANY  PRZY  WSPARCIU  FINANSOWYM 
Z  BUDŻETU  POWIATU  STRZELECKIEGO”

Bieg „Małe kroki” 
w Zawadzkiem
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Od kwietnia do 21 czerwca br. uczniowie 
III klas gimnazjów czekali na wyniki egzami-
nów. Gimnazjum Dwujęzyczne w  Strzelcach 
Opolskich wypadło bardzo dobrze. Egzamin 
pisało tu 82 uczniów i osiągnęli lepsze wyniki 

Nasze Gimnazjum Dwujęzyczne 
znów w czołówce województwa

niż średnia w województwie dolnośląskim i 
opolskim i – oczywiście – niż średnia krajowa.

- Wyniki egzaminów mamy od lat powta-
rzalne – dobre i bardzo dobre – ocenia dyrektor 
ZSO Jan Wróblewski.. – Co roku plasujemy się 

w czołówce województwa i to oczywiście jest 
powód do zadowolenia, a zarazem to ocena 
pracy uczniów, nauczycieli, ale także wsparcia 
rodziców. Mamy dużo godzin języków obcych, 
a efekty widać, zwłaszcza w języku niemieckim.

 O terapii uzależnień 
Lokalnie funkcjonuje wiele barier 

edukacyjnych, finansowych oraz spo-
łecznych dotyczących uzależnienia od 
alkoholu i innych substancji psychoak-
tywnych.  Postanowiliśmy więc w tym 
artykule przybliżyć optymalne podej-
ście do terapii osób ujawniających trud-
ności związane z piciem.

Do napisania artykułu zainspirowała 
nas  informacja w mediach o ilości środ-
ków przeznaczanych przez mieszkańców 
Strzelec Opolskich na alkohol - 30 mln. 
złotych rocznie. To dużo!!! 

Dane statystyczne naszej Poradni 
pokazują rosnące statystyki przyjęć do 
CTP. Ujawniają one także, że najwięcej 
osób zgłaszających się do naszej porad-
ni to mężczyźni - z wykształceniem śred-
nim i zawodowym – ok. 90% pacjentów. 
Osób z wykształceniem wyższym przyj-
mowanych jest ok. 3,2%. Nie oznacza 
to, że osoby takie nie nadużywają al-
koholu (być może z różnych społecznie 
uwarunkowanych przyczyn nie trafiają 
do specjalistów).  Kobiety także sięgają 
po alkohol, tylko ich picie wygląda nie-
co inaczej i jest bardziej ukrywane (jest 
wstydliwe, napiętnowane społecznie, 
nieprzystające do  roli  żony i matki). 

Osoby nadużywające alkoholu 
zmniejszają swoje szanse na wyzdrowie-
nie i skazują siebie i bliskich na życie w 
cierpieniu, a przecież nie musi tak być! 
Zauważamy ogromną potrzebę dotarcia do 
potrzebujących, niezależnie od ich statusu 
społecznego.  

W każdym przypadku, kiedy picie za-
czyna nas niepokoić, lub kiedy podejrze-
wamy chorobę alkoholową konieczna jest 
specjalistyczna diagnoza. W tym celu po-
winniśmy zgłosić się do ośrodka leczenia. 
Specjaliści, w pierwszym etapie diagnozy 
rozpoznają lub wykluczą rozwój uzależ-
nienia. Nie każde picie ma cechy uzależ-
nienia. Może być szkodliwe, ryzykowne 

albo jest zasłoną depresji lub innych za-
burzeń psychicznych. Czasami wystarczy 
kilka wskazówek, które pomogą poprawić 
jakość naszego życia, a kiedy indziej ko-
nieczna jest dłuższa terapia. 

Diagnoza służy rozpoznaniu ob-
jawów chorobowych, stopnia rozwoju 
uzależnienia, stopnia innych zaburzeń 
psychicznych i fizycznych. Picie alko-
holu może uszkadzać układ nerwowy, co 
powoduje zaburzenia myśli, emocji. 
Uszkadza także wątrobę, trzustkę i powo-
duje inne dolegliwości ze strony różnych 
układów tj. pokarmowego, krwionośne-
go, itp. Dlatego też taka diagnoza i każda 
próba podjęcia zaprzestania picia powinna 
odbyć się po konsultacji lekarza. Osoby 
mające problem z odstawieniem alkoholu, 
narażone są w sytuacji prób samodzielne-
go odstawienia alkoholu na różne kom-
plikacje zdrowotne, w tym nawet zagro-
żenie śmierci. Stąd ważne jest, aby takie 
przypadki lekarz kierował do Oddziału 
Detoksykacyjnego. Detoksykacja i utrzy-
manie abstynencji to pierwszy i niezbędny 
krok w leczeniu uzależnienia od alkoho-
lu. Diagnoza służy określeniu najbardziej 
dogodnej dla każdej osoby formy pomocy 
farmakologicznej i psychoterapeutycznej. 
Należy pamiętać, iż nie leczona choroba 
alkoholowa nigdy sama nie przechodzi. 
Ograniczenie picia i picie słabszych trun-
ków są sposobami samo- oszukiwania się. 
Podjęcie leczenia jest zaakceptowaniem 
faktu, że sam „ nie potrafię sobie poradzić, 
potrzebuję pomocy”. Jest to moment re-
zygnacji z bezsensownej walki z wiatra-
kami zaprzeczeń, utrzymujących osobę 
pijącą w złudnym przekonaniu, że „nie 
jestem alkoholikiem, nie mam problemu, 
mogę przestać pić, kiedy zechcę, zależy to 
tylko od mojej woli”.  

Oddziały stacjonarne leczenia od-
wykowego - czyli terapie poza miejscem 
zamieszkania, potocznie nazywane przez 
pacjentów - zamknięte, są najlepszym 

miejscem terapii dla osób, które nie potra-
fią utrzymać dłuższej abstynencji, lub nie 
mają wsparcia społecznego w zdrowieniu, 
albo mają liczne powikłania zdrowotne 
wymagające stałego nadzoru medyczne-
go. Głównym celem ośrodków stacjonar-
nych jest zatrzymanie picia i dostarczenie 
pacjentowi podstawowych informacji na 
temat własnej choroby oraz skonfrontowa-
nie go na trzeźwo ze zniszczeniami, któ-
re spowodowało jego picie. Warunkiem 
skutecznego poradzenia sobie z nałogiem 
jest kontynuacja leczenia uzależnienia w 
poradni odwykowej.

W placówce ambulatoryjnej moż-
liwa jest interwencja kryzysowa lub psy-
choterapia długoterminowa. W każdym 
przypadku osoba zgłaszająca się uzysku-
je wskazówki, porady, kierowana jest do 
najbardziej odpowiedniej formy terapii. 
Należy pamiętać, iż nieleczona choroba 
alkoholowa sama nigdy nie przechodzi.  
Leczenie uzależnienia to proces zdrowie-
nia. Ma w konsekwencji doprowadzić 
do zaprzestania lub zmniejszenia często-
tliwości przyjmowania substancji psy-
choaktywnych,  powrotu do właściwego 
funkcjonowania w społeczeństwie.  Ponie-
waż uzależnienie jest przewlekłą chorobą 
mózgu, należy uznać trwałą abstynencję 
za cel optymalny (najlepszy dla klienta) w 
leczeniu osób uzależnionych. Nie oznacza 
to jednak, że ten cel jest dla wszystkich pa-
cjentów osiągalny. 

Alkoholizm rozumie się jako chorobę, 
za której powstanie, osoba uzależniona nie 
odpowiada. Musi natomiast ponosić kon-
sekwencje swoich zachowań i wziąć od-
powiedzialność za zmianę. 

Kolejną formą pomocy w leczeniu 
uzależnień są grupy samopomocowe Ano-
nimowych Alkoholików, które działają w 
oparciu o Program Duchowy 12 Kroków, 
gdzie osoby  mające podobne doświad-
czenia dzielą się wsparciem i nadzieją 
na zdrowienie w sytuacji braku wsparcia 

i zrozumienia w rodzinie i otoczeniu. Po  
terapii w placówkach leczenia uzależnień 
dla wielu osób grupy AA stanowią ze-
wnętrzną kotwicę  chroniącą przed nawro-
tem picia. 

Badania dowodzą, że osoby uzależ-
nione w ciągu roku od podjęcia leczenia 
przestrzegają zaleceń w podobnym stopniu 
jak chorzy przewlekle( np. na cukrzycę, 
astmę i nadciśnienie tętnicze), co skutku-
je niemal identyczną częstością nawrotów 
starych zachowań we wszystkich tych 
grupach. Wyniki leczenia alkoholizmu 
są zatem porównywalne z wynikami le-
czenia innych chorób przewlekłych, choć 
tylko w stosunku do osób uzależnionych 
interpretuje się je w kategoriach małej 
efektywności i dokonuje oceny moralnej. 
Pokutuje przekonanie, że leczenie uzależ-
nień jest mało skuteczne. Taka postawa 
odbiera  nadzieję pacjentom, ich rodzinom 
oraz osobom w instytucjach pomocowych 
i zniechęca  do podejmowania działania. 
Efektywność leczenia wszystkich chorób 
o charakterze przewlekłym weryfikowana 
jest okresem przeżycia pacjentów, stop-
niem łagodzenia objawów chorobowych 
oraz poprawą (choćby czasową) jakości 
ich życia. Zatem złamanie abstynencji 
przez osobę uzależnioną po leczeniu nie 
jest dowodem na niepowodzenie. We 

wszystkich chorobach przewlekłych, wy-
magających od pacjentów stałego reżimu 
w realizacji zaleceń, obserwuje się okre-
sowe osłabienie zaangażowania, odcho-
dzenia od realizacji planu zdrowienia i 
powrotu do starych zachowań.

Efekty psychoterapii wymagają zgo-
dy i zaangażowania pacjentów w proces 
leczenia. Osoba zmuszona do leczenia 
odwykowego znajduje się w sytuacji psy-
chologicznie dużo gorszej niż osoba, która 
dobrowolnie podjęła decyzję o udziale  w 
terapii. Dlatego czasami efekty leczenia 
tych osób nie są zadowalające. Należy być 
także przygotowanym na długie leczenie 
choroby alkoholowej. Samo zakończenie 
picia nie oznacza wyleczenia alkoholizmu. 
Istotne jest, aby leczyć i korygować posta-
wy, odnaleźć cele czy utrwalić zdrowe 
relacje.  Trzeba podkreślić, że terapia al-
koholowa najskuteczniejsza jest wówczas, 
gdy pacjent ma pełne wsparcie ze strony 
bliskiego otoczenia, dlatego ważna jest ak-
tywność bliskich w poznaniu choroby.                                      
Końcowym etapem terapii jest nauczenie 
osoby uzależnionej radzenia sobie z na-
wrotami choroby, kładzie się nacisk na na-
ukę rozpoznawania emocji i opanowanie 
sztuki panowania nad nimi. Nie oznacza 
to, że choroba alkoholowa może się nie 
ujawnić w każdym momencie życia.

Obserwujemy w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia przy Centrum Tera-
pii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich duże zapotrzebowanie na usługi certyfiko-
wanych specjalistów terapii uzależnień. Centrum Terapii i Profilaktyki jest placówką 
ambulatoryjną zajmującą się psychoterapią zaburzeń psychicznych,  w tym także 
psychoterapią zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych. Wydłuża się  czas oczekiwania pacjentów na leczenie  Nakłady fi-
nansowe na leczenie są nieadekwatne do skali problemu. Ilość środków finansowych 
przeznaczanych przez NFZ na leczenie jest od wielu lat niezmienna i jak pokazuje 
rzeczywistość - niewystarczająca.  Środki z gmin powiatu pozwalają na prowadzenie 
4 dodatkowych grup dla osób uzależnionych  i członków ich rodzinom. Notorycznie 
brak jest środków finansowych na efektywne wykorzystanie istniejącego  potencjału  
kadrowego i rozszerzenie oferty terapeutycznej.

Centrum Terapii i Profilaktyki. www.psychoterapia-strzelceop.p

 W piątek 17 czerwca kolejny raz nasi przyjaciele z zaprzyjaźnionych  Klubów Że-
glarskich „Kornelius”, „Klar” i „Dal” zorganizowali nam wspaniałą podróż po jeziorze. 
Kilku uczniów mogło spróbować swoich sił, ucząc się sterowania. Po rejsie jachtami, 
kosztowaliśmy pyszne słodkości upieczone specjalnie na nasz przyjazd przez p. Danusię. 
Dodatkowo pobyt umilił nam p. Marian, który pięknie grał szanty i inne piosenki na gita-
rze, a my mu wtórowaliśmy z ochotą.  Wspaniały dzień zakończyło pieczenie kiełbasek na 
ognisku. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał reklamówkę pełną słodkości.  Uczniowie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i  szkoły przysposabiającej do pracy  z Zespołu Szkół 
Specjalnych przy DPS w Kadłubie przeżyli fantastyczną przygodę, za co serdecznie dzię-
kujemy  organizatorom.  Wyjazd ten był możliwy dzięki projektowi „Poznajemy świat”, 
opracowanemu w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej, który został sfinansowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Kadłubie. Wycieczkę nad jezioro Dzierżno będziemy długo i bardzo miło wspo-
minać. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły i obejrzenia zdjęć z 
wycieczki oraz innej działalności placówki.

www.zss_kadlub.wodip.opole.pl
Iwona Mielcarz

Na wodzie jest pięknie

Dzięki uprzejmo-
ści dyrekcji CKZiU 
oraz PG2 udało się 
zorganizować po raz 
kolejny, wspólny 
wyjazd uczniów do 
Anglii.  Program był 
wyjątkowo bogaty i 
interesujący,  zarówno 
dla młodszych  jak i 
starszych uczniów.  
Wspólnie  zwie-
dzaliśmy mnóstwo 
ciekawych miejsc, 
m.in.  Uniwersytet w 
Cambridge, drugi po 
Oxfordzie najstarszy 
uniwersytet w kraju, 
założony na początku 
XIII wieku, w którym 
naukę podejmowało 
wiele  znamienitych 
osób, m.in. król Hen-
ryk VIII czy Isaak 
Newton. Byliśmy 
również w Obserwa-
torium Astronomicz-
nym w Greenwich, 
przez który przebiega 
południk 0, można 
zatem jednocześnie 
stanąć na półkuli 
wschodniej i zachodniej.  Zwiedziliśmy 
również Muzeum Historii Naturalnej, 
Muzeum Techniki,  Muzeum Figur Wo-
skowych Madame Tussaud,  Parlament, 
słynny Big Ben, Katedrę św. Pawła,  Pałac 
Buckingham, dzielnicę chińską z kolacją 
w chińskiej restauracji, Doki św. Katarzy-
ny, gdzie w średniowiecznej restauracji 
czekała na nas obiadokolacja, był również 
posiłek w londyńskim pubie, przejażdżki 
metrem, niesamowite wystawy obrazów w 
Galerii Narodowej, czy  możliwość podzi-

wiania panoramy Londynu z wysokości 
135 m, będąc na London Eye, oraz wiele 
innych, równie ciekawych miejsc…

Wycieczka obfitowała całym  mnó-
stwem atrakcji i nawet angielska pogoda 
nie byłaby w stanie popsuć fantastycznych 
humorów uczestników. Współpraca po-
między  naszymi szkołami ubogaca obie 
placówki o kolejne doświadczenia, a mło-
dzieży daje  możliwość poznania nowych 
kolegów i koleżanek.

Projekt 
Londyn - Cambridge
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W ostatni weekend czerwca w Porębie 
po raz dwudziesty odbył się Regionalny 
Przegląd Koni. Impreza zorganizowana zo-
stała przez Gminę Leśnica,  Śląsko-Opolski 
Związek Hodowców Koni w Katowicach 
oraz hodowców z Poręby – Piotra Pisarskie-
go, Rudolfa Gajdę i Sebastiana Kwoczałę. 

Patronat honorowy nad Przeglądem 
objęli Marszałek Województwa Opol-
skiego Andrzej Buła i Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna. 

Oficjalnego otwarcia wystawy doko-
nał gospodarz gminy burmistrz Łukasz 
Jastrzembski, który w towarzystwie konsul 
Konsulatu RFN w Opolu Sabiny Haake, 
wicemarszałków  Romana Kolka i Anto-
niego Konopki oraz starosty Józefa Swa-
czyny wjechał na płytę boiska zaprzęgiem 
siedmiokonnym powożonym przez panów 
Józefa Polnika i Piotra Pisarskiego. 

Z okazji XX-lecia czempionatu koni 
rasy śląskiej w Porębie burmistrz Łukasz 
Jastrzembski specjalne podziękowania za 
coroczne zaangażowanie przy realizacji 
tego przedsięwzięcia  wręczył panom Pio-
trowi Pisarskiemu i Rudolfowi Gajdzie 
oraz dyrektorowi ŚOZHK w Katowicach 
Maciejowi Wyszomirskiemu. Przekazano 
również kwiaty dla Haliny Wyszomirskiej 
– byłej dyrektor OSZHK w Katowicach,  
która wspólnie z hodowcami z Poręby zai-
nicjowała Przegląd w Porębie. Jak przystało 
na jubileusz był również przepyszny tort, 
którym częstowano zaproszonych goście i 
przybyłą publiczność. 

W tym roku jury w osobach: Krzysztof 
Wójcik, Paulina Peckiel, Beata Kapica i 
Maciej Wyszomirski ocenili rekordową 
liczbę koni – łącznie 59, w tym 15 ogierów 
dwuletnich, 20 ogierów rocznych, 15 klaczy 
rocznych i 9 klaczy dwuletnich.

Pomiędzy poszczególnymi kategoria-
mi ocenianych koni z bardzo ciekawym 
pokazem zaprezentował się Oddział Policji 

Konnej z Chorzowa, ponadto hodowcy 
Gerard Sołtysek, Piotr Pisarski, Gerard 
Proksza i Herbert Suchanek zaprezento-
wali klacze śląskie w przepięknym kadrylu 
zaprzęgowym, pokaz ogiera Bel Maximus 
BH zaprezentował team Weronika i 
Tomasz Bogacz oraz zaprezentowano 
ogiera Efekt (wł. Sławomir Królik). Pani 
Virginia Buława-Dziarmaga przedstawiła 
elegancki pokaz ujeżdżenia w damskim 
siodle ogierem Libero. 

Dekoracji zwycięskich koni Puchara-
mi Burmistrza Leśnicy dokonali Łukasz 
Jastrzembski, Andrzej Iwaniowski, Anna 
Wyschka i Edyta Gola, zaś właściciele 
Czempiona i Wice czempiona ogierów z 
rąk Antoniego Konopki otrzymali puchar 
Marszałka Województwa Opolskiego ,a 
właściciele Czempiona i Wice czempiona 
klaczy otrzymali puchar Burmistrza Strze-

lec Opolskich. 
Wieczorem w namiocie bawiono się 

na zabawie z zespołem Athrix. 
W niedzielę po raz pierwszy w Porębie 

odbyły się zawody Towarzyskie Zawody w 
Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi I 
Parokonnymi, jednak z uwagi na podający 
deszcz dla bezpieczeństwa zarówno i koni 
i zawodników wyłączono przeszkody 
maratonowe. W zawodach uczestniczyło 
ponad 20 zespołów, którym organizacja w 
tym właśnie miejscu bardzo się spodobała. 
Zwycięskie teamy otrzymały nagrody bur-
mistrza Leśnicy. 

Za pomoc w organizacji imprezy ser-
decznie dziękujemy: OSP Czarnocin,  OSP 
Leśnica, OSP Zalesie Śl, mieszkańcom 
Poręby – Rudolfowi Gajdzie, Sebastianowi 
Kwoczała, Piotrom juniorowi i seniorowi 
Pisarskim, Marianowi Romanowskiemu, 
Policji ze Strzelec Op. i z Leśnicy. Dzięki 
Wam udało się zorganizować jubileuszowy 
XX Regionalny Przegląd Koni. 

Edyta Gola 

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Jak co roku Nogowczyce stało się 
stolicą plażówki dnia 25.06.2016. W tym 
roku w turnieju im. Tomka i Damiana 
wzięło udział 16 drużyn nie tylko z powia-
tu strzeleckiego ale również z wojewódz-
twa śląskiego.Po wielu emocjonujących 
zmaganiach w turnieju po raz trzeci z 
rzędu wygrała drużyna Płomień Strzelce 
Opolskie ogrywając w finale team z No-
gowczyc. Wszystkim uczestnikom pomi-
mo żaru lejącego się z nieba dopisywał 
świetny humor. Po zakończonym turnieju 
dalsza część imprezy przeniosła się na po-
bliski plac zabaw gdzie odbył się Festyn 
Rodzinny z licznymi występami i atrak-
cjami. Współorganizatorem imprezy był 
Powiat Strzelecki, który wsparł turniej 
siatkówki od strony finansowej.

Turniej plażówki w Nogowczycach

W tym tygodniu na terenie domu „Ka-
czorownia” odbył się IV Turniej Domów 
Dziecka. W poniedziałek gościliśmy wy-
chowanków sześciu domów:  Bogacica, 
Krasne Pole Głubczyce, Opole, Pszczyna, 
Tarnów Opolski oraz Turawa.

Pomimo prawie całodniowej bardzo 
brzydkiej pogody, przed rozpoczęciem 
szczęśliwie przestał padać deszcz. Uda-
ło nam się osuszyć boiska i turniej mógł 
rozpocząć się zgodnie z planem: punkt 
godzina 16.00. Mecze siatkówki i piłki 
nożnej odbywały się na zasadzie „każdy z 
każdym”. Poziom drużyn był bardzo wy-
równany i do ostatniego momentu nie był 

Turniej Sportowy Domów Dziecka

znany zwycięzca turnieju. 
W przerwach pomiędzy rozgrywa-

nymi meczami na uczestników czekał 
poczęstunek oraz napoje. Podczas rozgry-
wek pojawili się również długo wyczeki-
wani goście, gwiazdy polskiego sportu: 
Mariusz Wlazły, Sebastian Świderski, 
Waldemar Sobota oraz Jerzy Brzęczek. 
Zaproszeni kibicowali drużynom i moty-
wowali do gry, a także rozwijania swoich 
sportowych umiejętności.

Ostatnim rozegranym tego dnia me-
czem była rozgrywka pomiędzy gwiazda-
mi sportu i ich bliskimi, a reprezentantami 
drużyn wychowanków Domów Dziecka. 

Na zakończenie zostały rozdane na-
grody dla drużyn biorących udział w tur-
nieju, a także zorganizowane zostało ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek.

Głównym organizatorem tego wyda-
rzenia był ks. Jerzy Kostorz Kapelan Lu-
dzi Sportu Diecezji Opolskiej.

Honorowy patronat nad turniejem 
odbieli Burmistrz Strzelec Opolskich Ta-
deusz Goc oraz Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna.

Dziękujemy wszystkim dobrodzie-
jom, którzy swoim zaangażowaniem 
pomogli w zorganizowaniu Turnieju Do-
mów Dziecka.

Po raz ósmy Centralne Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Łambinowicach zor-
ganizowało ogólnopolski konkurs na pro-
jekt historyczny „Póki nie jest za późno”. 
Współorganizatorem była Rada Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

W konkursie wzięło udział 57 ucz-
niów i nauczycieli ze szkół podstawowych 
, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
całej Polski. 

Jurorzy podkreślali bardzo wysoki 
poziom nadesłanych prac, z których kil-
ka nawiązywało do I wojny światowej, a 
wszystkie pozostałe do II wojny i jej skut-
ków.

I nagrodę zdobyły uczennice Gimna-
zjum im. Ireny Sendlerowej w Toszku, II 
uczennica Zespołu Szkół w Mosinie, a III 
uczennice z SP w Koniszy.

Póki nie jest za późno

Po raz 7 odbył się w Strzelcach Opol-
skich VIII Międzydiecezjalny Turniej o 
Puchar św. Jacka, z udziałem drużyn 4 
diecezji: katowickiej, częstochowskiej, 
gliwickiej i opolskiej, występujących pod 
nazwą jednego z krajów uczestniczących 
w mistrzostwach Europy. Tradycyjnie or-
ganizatorami  turnieju były: Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich 

Turniej o Puchar św. Jacka

dok. na str. 6

Przegląd koni w Porębie
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Imprezy Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury 
4-8.07.2016 – Wakacje z przygodą - 
cykl warsztatów dla dzieci w wieku  
6-10 lat w godz. 8.00 – 16.00, WSTĘP 
PŁATNY:
4.07 (poniedziałek) – „Wyspa skarbów”;
5.07 (wtorek) – „Wycieczka do ZOO w 
Opolu”;
6.07 (środa) – „Wycieczka do gospodar-
stwa agroturystycznego GIPROL w Sta-
niszczach Małych”;
7.07 (czwartek) – „Pogromcy smoków”;
8.07 (piątek) – „Wyjazd do Paku linowego 
w Olszowej”.
12.07.2016 wtorek, 10:00 – 12:00 – war-
sztaty zdobienia koszulek dla dzieci  
w wieku 7-12 lat, WSTĘP WOLNY;
14.07.2016 czwartek, 10:00 – 12:00 – 
warsztaty tworzenia eko-korali i branso-
let dla dzieci w wieku 7-12 lat, WSTĘP 
WOLNY;
18.07.2016 poniedziałek, godz. 17.00 – 
18.30 – Praktyczne warsztaty carvingu dla 
dorosłych prowadzone przez Piotra Wasi-
ka – mistrza w sztuce rzeźbienia w warzy-
wach i owocach – WSTĘP PŁATNY;
23.07.2016 sobota, godz. 17.00 – „Od 
Monachium do Rio” wernisaż wystawy 
oficjalnych maskotek i pamiątek olimpij-
skich ze zbiorów red. Henryka Grzonki – 
WSTĘP WOLNY;

LETNIE KONKURSY:
Konkurs plastyczny: „Kraina pędzlem 
malowana i ołówkiem szkicowana”;
Konkurs fotograficzny: „Powiat Strze-
lecki Latem” organizowany przez Po-
wiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich pod patronatem Starosty Strze-
leckiego;
Konkurs literacko-plastyczny „Książka i 
wakacje” organizowany przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Strzelcach Opol-
skich.

Jak reklamować nieudany wyjazd 
wakacyjny, ile kosztuje rozmowa tele-
foniczna za granicą, mobilne aplikacje 
ułatwiające podróż. O tych oraz innych 
ważnych sprawach przy planowaniu 
letniego wypoczynku przypomina 40 
instytucji biorących udział w siódmej 
edycji akcji Przed wakacjami, co warto 
wiedzieć?

Obawy związane z wakacjami
W porównaniu z rokiem ubiegłym 

wzrósł poziom naszych obaw związanych 
z wyjazdem organizowanym przez biu-
ro podróży. Najwięcej bo 28 proc. osób 
boi się upadłości organizatora wycieczki. 
Różnic warunków na miejscu w stosunku 
do informacji przekazywanych przed wy-
jazdem obawia się 16 proc. a złej obsługi 
na miejscu - 11 proc. badanych. 

Warto wiedzieć: wycieczka z touro-
peratorem oznacza, że kupujemy co 
najmniej dwie, a zwykle kilka usług tu-
rystycznych (np. transport, hotel, wyży-
wienie) połączonych w jeden program. Za 
całość odpowiada organizator imprezy i 
do niego kierujemy ewentualne reklama-
cje. 

Przeczytaj umowę, zanim podpi-
szesz

Blisko trzy czwarte klientów biur po-
dróży (73 proc.) deklaruje, że czyta umo-
wy przed decyzją o wykupieniu wycieczki 
i sprawdza, czy ich warunki są zgodne z 
prawem. Jednak 23 proc. ankietowanych 
zapoznaje się z treścią kontraktu tylko w 
przypadku wycieczek zagranicznych. 

Warto wiedzieć: zgodnie z prawem, 
umowa o świadczenie usług turystycz-
nych powinna określać m.in. miejsce po-
bytu, termin rozpoczęcia i zakończenia 
wycieczki, standard hotelu, posiłków oraz 
rodzaj środka transportu. 

Jak składać reklamację?
Poprawia się nasza wiedza w zakre-

sie reklamacji imprez turystycznych. 
Na pytanie: ile jest czasu, licząc od zakoń-

Przed wakacjami 
- co warto wiedzieć? 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

czenia wycieczki, na złożenie reklamacji 
niewłaściwie wykonanych usług?, prawid-
łową odpowiedź – 30 dni od zakończenia 
imprezy turystycznej - wskazała ponad 
jedna piąta ankietowanych (21 proc.). Stan 
wiedzy konsumentów w tym zakresie stale 
się poprawia.

Od ubiegłego roku zdecydowanie 
poprawiła się wiedza Polaków na temat 
konsekwencji nieustosunkowania się biura 
podróży do złożonej reklamacji. Zgodnie z 
prawem, w przypadku braku odpowiedzi 
organizatora wycieczki na reklamację w 
terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, 
że uznał ją za uzasadnioną. W tym roku 
wiedziało o tym 41 proc. badanych pod-
czas gdy w roku poprzednim - 28 proc.

Warto wiedzieć: konsument ma pra-
wo do złożenia reklamacji i żądania obni-
żenia ceny wycieczki, jeżeli biuro podróży 
wykonuje usługi niezgodnie z umową (np. 
zapewniając gorszy niż w umowie stan-
dard hotelu). W oszacowaniu wysokości 
roszczenia pomocna jest tabela frankfur-
cka. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążą-
cej, ale jest zwyczajowo uznawana przez 
wielu przedsiębiorców turystycznych. 
Przykładowo za brak balkonu możemy 
żądać do 10 proc., za hałas w nocy do 40 
proc., a za brak wyżywienia do 50 proc. 
niższej ceny.

Pamiętaj również o ubezpieczeniu 
zdrowotnym! 

Zwłaszcza przy wyjeździe za granicę! 
Karta EKUZ może nie wystarczyć,  nawet 
wtedy, gdy jedziesz na urlop z biurem po-
dróży. Wprawdzie biura podróży oferują 
polisy ubezpieczeniowe, ale są one zazwy-
czaj bardzo skromne – tak pod względem 
ceny, jak i - niestety - zakresu. Niska cena 
wydaje się dla nas korzystna, ale chyba nie 
warto wyłącznie się nią kierować, bo za-
pewne nasza polisa nie będzie obejmować 
np. transportu medycznego do Polski, któ-
ry jest bardzo, ale to bardzo drogi.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego. 

W grupie szkół podstawowych zwy-
ciężyła Hiszpania (PSP Truskolasy), Pol-
ska, czyli PSP w Suchej, zdobyła srebro, a 
brąz – Czechy (PSP w Domaradzu). 

Wśród gimnazjazjów puchar zdobyła 
Rumunia (MG nr 4 w Piekarach Śląskich), 
srebro - Francja (PG w Truskolasach), a 
trzecie miejsce Słowacja (PG w Kolonow-
skim). 

Irlandia, która zwyciężyła w turnie-
ju, była reprezentowana przez ZSZ w 
Zawadzkiem. Po bardzo wyrównanym 
bezbramkowym finale, w rzutach karnych 
zwyciężyła Francję, czyli Zespół Szkół 
w Prószkowie 5-4. W meczu o 3 miejsce 
Niemcy (GZS Tułowice) pokonały po do-
grywce Polskę (ZSZ Krapkowice) 3-1.

Wśród najstarszych zwyciężyli Wło-
si, czyli CKZiU ze Strzelec Opolskich, po-
konując w finale Szwedów (ZSET Gliwi-
ce-Sośnica) 2:1. Trzecia lokata przypadła 
Irlandii (ZSE w Opolu), która wynikiem 
5:1 wygrała z Belgią (ZSZ w Krapkowi-
cach) mecz o brąz.

Nagrody indywidualne: w kategorii 
szkół podstawowych Najlepszym Bram-

karzem został Rafał Klubikowski z PSP 
Sucha, Królem Strzelców Daniel Paruzel, 
a Najlepszym Piłkarzem Adrian Krysik 
(obaj z SP Truskolasy). Wśród gimna-
zjalistów odpowiednio: Karol Kowalik z 
Truskolasów, Filip Kotlarczyk i Sylwester 
Sobczyk (obaj z Piekar Śl.), a w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych Patryk Lawacz 
z Gliwic, Marcin Mikołajczyk z ZSE Opo-
le i Marcin Kolanowski z CKZiU w Strzel-
cach Opolskich.

Turniej o Puchar św. Jackadok. ze str 5

25 czerwca br. Dom Pomocy Społecz-
nej w Leśnicy obchodził jubileusz 20-lecia 
powstania placówki. Z tej okazji zorgani-
zowano Festyn Rodzinny, w którym udział 
wzięło około 250 osób. Jubileuszową 
uroczystość rozpoczęto plenerową Mszą 
świętą, której przewodniczył ksiądz pro-
boszcz Henryk Pasieka z Leśnicy. 

Po niej wszystkich mieszkańców, ich 
rodziny oraz zaproszonych gości powitała 
Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
Jolanta Osuch. Przybyli na uroczystość 
goście skierowali również do dyrekcji, 
pracowników i mieszkańców DPS-u wiele 
życzeń, gratulacji oraz podziękowań. Na 
scenie dla wszystkich zgromadzonych 
wystąpił męski zespół wokalno-instru-
mentalny „Camerton” z Opola. Następnie 

swój repertuar muzyczny zaprezentował 
zespół „Paragraf 64”. Występy obu ze-
społów nagrodzone zostały gromkimi 
brawami. Po uśmiechach na twarzach było 
widać, że spotkanie było udane. Wszyscy 

miło i w rodzinnym gronie spędzili czas. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Spon-
sorom, którzy przyczynili się do realizacji 
jubileuszowego Festynu w Leśnicy.  

  A. Rudol                                                  
                                                                                     

20 lat DPS w Leśnicy
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w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 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. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe
  -  upr. II ż
  -  min. rok doświadczenia
ELEKTRYK STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe 
AUTOMATYK / WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B 
PRZEMYSŁOWY  -  min. 3 lata doświadczenia na stano-

wisku elektryka lub automatyka 
  -  mile widziana komunikaty na zna-

jomość j. angielskiego lub j. nie-
mieckiego

AUTOMATYK STRZELCE OP. - wykształcenie wyższe
  - umiejętność programowania
  - znajomość automatyki maszyn
SPRZĄTACZKA  ŻĘDOWICE
SPRZĄTACZKA  STRZELCE OP.

PKS  w Strzelcach Opolskich SA                                                                                           
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1-go  Maja 59

tel. 77/4622542, 723166620

K  I  E  R  O  W  C  O  !!!!!
Falę  upałów możesz łatwiej pokonać w swoim pojeździe  

mając  mając sprawną klimatyzację.

Wstąp do nas przegląd klimatyzacji już od 60zł.
Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nr działki przed 
podziałem

 

699/7

659/2

660/4

657/3

Arkusz 
mapy

3

3

3

3

Obręb

Strzelce Op.

Strzelce Op. 

Strzelce Op.

Strzelce Op.

Nr działki 
po podziale, 

działki w liniach 
rozgraniczających 

699/8

-

660/7

-

Nr działki 
po podziale, 

działki poza liniami 
rozgraniczajacymi

699/9

-

660/6, 660/8

-

2.  poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr działki przed 
podziałem

 
660/5

695/4

695/3

681/3

628/4

627/2

Arkusz 
mapy

3

3

3

3

3

3

Obręb

Strzelce Op.

Strzelce Op. 

Strzelce Op.

Strzelce Op.

Strzelce Op.

Strzelce Op.

O B W I E S Z C Z E N I E     
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (J.t. Dz.U. z 
2015r. poz. 2031), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administra-
cyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23), 

podaję do publicznej wiadomości 
że dnia 17 czerwca 2016r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Strzelec 
Opolskich, decyzję administracyjną Nr 1/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie drogi publicznej łączącej ulicę 1 Maja z droga 
technologiczną w Strzelcach Opolskich, na działkach:

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony 
mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213 (w godzinach pn. 7.30-17.00 wt. 
- cz. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00) zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 czerwca 2016 r. do 19 lipca 2016 r.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na kolejne spotkanie 
z cyklu „Środa z Funduszami”. 

Najbliższe spotkanie dla przedsiębiorstw 
na rozwój nowoczesnych technologii będzie miało miejsce 

6 lipca 2016 r. o godz. 10:00
w budynku Starostwa Powiatowego

przy Placu Wolności 1 sala nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zapisy poprzez formularz elektroniczny:

https://docs.google.com/forms/d/1D1cXWEbUn-ayqERapPaUE_X3rq61PY-
GwJ8jUWJUATk8/viewform?usp=send_form 

Szczegółowe informacje:
77 47 25 039, 77 40 34 179, http://rpo.opolskie.pl/?p=17052  

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy serdecznie ! 

Projekt jest oddolną inicjatywą społeczną liderów działających w Polskim Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Ruchu Czystych Serc, działających na terenie 
Gminy Strzelce Opolskie, którzy na czas realizacji projektu utworzyli grupę nieformalną 
pod nazwą „Grupa małolaty”.

Celem projektu jest aktywizacja seniorów zmierzająca do integracji międzypokole-
niowej, poprawy stanu zdrowia oraz rozwój kultury fizycznej i wyjście z „domu”. Wspar-
cia osób starszych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Projekt skierowany 
jest do mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, którzy ukończyli 50 rok życia. 

W projekcie uczestniczyć będzie młodzież, uczestniczący w zajęciach prowadzonych 
przez Liderów Grupy nieformalnej oraz wolontariuszy RCS działających przy Urzędzie 
Gminy w Strzelcach Opolskich. 

Projektowa aktywizacja seniorów odbywać się będzie poprzez realizację trzech zadań 
tematycznych przez cztery miesiące.

Rytmiczno – ruchowe zajęcia w wodzie na krytej pływalni „Strzelec” prowadzone 
przez wykwalifikowanych wolontariuszy. 

Co miesięcznych prelekcji na temat zdrowego żywienia połączone z warsztatami ku-
linarnymi.

Ostatnie zadanie projektu zakłada zorganizowanie pikniku międzypokoleniowego na 
terenie Leśnictwa Dębie w ramach, którego planujemy zorganizować „Dzień aktywności” 
połączony z konkursami i zajęciami nornic wal king i do konać podsumowania realizację 
projektu „Łączymy pokolenia”. 

W ramach projektu grupa wolontariuszy realizująca zadania zostanie objęta wspar-
ciem szkoleniowym i konsultacyjnym ratowników medycznych i Przyszpitalnej Poradni 
Diabetologicznej.

 Udział w projekcie „ŁĄCZYMY POKOLENIA” jest bezpłatny. 
Realizacja projektu pozwoli przełamać stereotypy funkcjonujące w społeczności lo-

kalnej dotyczące niskiej aktywności osób starszych i niepełnosprawnych a także pomoże 
dokonać zmian w sposobie myślenia o starości wśród samych seniorów oraz młodzieży 
biorących udział w projekcie. Projekt stwarza, zatem unikalną możliwość tworzenia więzi 
międzypokoleniowych oraz nawiązywania trwałych relacji interpersonalnych.

Kontakt i zapisy: Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16/22  Tel: 606894258
Szczegóły na plakatach tematycznych
Grupa nieformalna „ Małolaty”
Krystyna Izworska, Mirela Lubińska – Tomczak, Jan Kowalczyk 

Opracował: Jan Kowalczyk
Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Projekt Łączymy Pokolenia

Energia dla Seniora
23 czerwca br. Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów we współpracy z Rzeczni-
kiem Praw Klienta TAURON  oraz Zarzą-
dem Powiatu Strzeleckiego i Powiatowym 
Centrum Kultury zorganizował warsztaty dla 
seniorów „Energia dla Seniora”. Mimo upal-
nej pogody w warsztatach uczestniczyło 60 
osób. Podczas warsztatów uczestnicy dowie-
dzieli się, jakie mają prawa na rynku energii 
i  jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu 
umów. 

Każdego dnia przychodzą do mnie 
rozżaleni konsumenci, którzy uwierzyli na 
słowo. Zdarza się, że konsumenci podpisują 
nawet parę umów  z tym samym przedstawi-
cielem w jednym dniu nie mając tego świa-
domości. Coraz więcej konsumentów zgłasza 
się do Rzecznika Konsumentów w związku 
z problemami podczas zawierania umów 
energetycznych. Stąd pomysł na warsztaty. 
Myślę, iż była to cenna inicjatywa i uczest-
nicy spotkania ocielili ją bardzo pozytywnie. 
Konsumenci uzyskali również podstawowe 
informacje dot. postawy asertywnej wobec 
niezapraszanych przedstawicieli handlo-
wych. 

Nasz dom jest naszą twierdzą i nie mamy 
obowiązku nikogo wpuszczać, mamy prawo 

wylegitymować daną osobę i przede wszyst-
kim nie skorzystać z oferty. W trakcie war-
sztatów przeprowadzono również test świa-
domości konsumenckiej dot. podstawowych 
praw konsumentów i wśród uczestników 
rozlosowane zostały nagrody.  Chętni mogli 
skorzystać również z bezpłatnych badań pro-
filaktycznych przygotowanych przez Powia-
tową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w 
Strzelcach Opolskich oraz uzyskać porady i 
informacje dotyczące zasad bezpiecznego ży-
wienia oraz szczepień ochronnych przeciwko 
chorobom zakaźnym.  W części artystycz-
nej wystąpiła młodzież z ZSO w Strzelcach 
Opolskich - zespół oraz chór Sursum Corda. 
Chór zachęcił do wspólnego śpiewania, dzię-
ki czemu seniorzy mogli przyjemnie spędzić 
to czwartkowe przedpołudnie, a podczas 
poczęstunku – wymienić się doświadczenia-
mi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
zaangażowanym za wsparcie w organizacji 
przedsięwzięcia. 

Jesienią Rzecznik planuje również spot-
kania w poszczególnych gminach powiatu, 
gdyż takie akcje są potrzebne i dzięki nim 
konsumenci potrafią skuteczniej bronić się 
przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.  

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością przed-

stawiamy dziś Państwu Jubilatkę, 
która 20 czerwca br. świętowała swo-
je 90 urodziny. To Pani Erna Kalisz, 
mieszkanka Balcarzowic. Z okazji 
tak wyjątkowych urodzin w imieniu 
władz i całej naszej społeczności gra-
tulacje, życzenia i urodzinowy upo-
minek przekazał Jubilatce starosta 
Józef Swaczyna. 

Natomiast 29 czerwca 95 lat 
skończyła Pani Paulina Maciołek z 
Rozmierki. W dniu tak zacnego Ju-
bileuszu z życzeniami i gratulacjami 
Jubilatkę odwiedził członek Zarządu 
Powiatu Waldemar Gaida

Czerwiec w Powiatowym Centrum Kultury 

Obu Jubilatkom  

przekazujemy 

najserdeczniejsze życzenia 

w imieniu redakcji:

dużo zdrowia, uśmiechu 

i jeszcze wielu lat 

w jak najlepszym zdrowiu, 

bez trosk, pełnych słońca.

Pani Erna Kalisz swoje 90. urodziny obchodziła 20 czerwca br.

Te słowa padły w maju z ust uczniów 
klasy II – III Przysposabiającej do Pracy 
i wszyscy zaczęliśmy odliczać dni, aż w 
końcu nadszedł upragniony przez wszyst-
kich dzień wyjazdu.

6 czerwca 2016 r.  o godzinie 11.30 
wyruszyliśmy w trasę, aby jak najszybciej 
dotrzeć do Zakopanego. Po kilku godzi-
nach jazdy dotarliśmy do Zakopanego.

Noclegi mieliśmy w  zacisznym 
miejscu Zakopanego. Zaraz po przybyciu  
i zakwaterowaniu podziwialiśmy piękne 
widoki z naszych okien –  jeden szczegól-
nie nas zachwycił - Giewont. 

Po pierwszej nocy w nowym miej-
scu wszyscy o godz. 8.30 stawili się na 
pysznym śniadaniu.  Po naładowaniu 
akumulatorów wyruszyliśmy na pierwszą 
wycieczkę. Dotarliśmy pod Gubałówkę 
skąd kolejką linowo – terenową dotar-
liśmy na szczyt Gubałówki - podłużne 
wzniesienie na Pogórzu Gubałowskim. 
Ma wysokość od 1120 m na wschodnim 
końcu do 1129 m na zachodnim końcu. 
Wznosi się po północno-zachodniej stro-
nie Zakopanego. Chyba nie ma turysty, 
który nie był na szczycie Gubałówki. Po 
dotarciu na szczyt  na górnej polanie Gu-
bałówki czekało nas wiele atrakcji, można 
tu podziwiać przepiękną panoramę Tatr i 
Zakopanego. Spacerkiem dotarliśmy do 
Butorowego Wierchu. Butorowy Wierch 
jest to najwyższe wzniesienie Pasma 
Gubałowskiego. Kolej linowa krze-
sełkowa - podwójna przewozi ok. 880 
osób na godzinę, a czas jazdy wynosi 18 
minut. Tą właśnie kolejką zjechaliśmy  
w dół, skąd ruszyliśmy na Krupówki, któ-
rymi dotarliśmy do   skoczni, na których 
co roku odbywa się Puchar Świata. Kilka 
pamiątkowych zdjęć na trybunach skocz-
ni i ruszyliśmy wyciągiem krzesełkowym 
na samą górę skąd skaczą skoczkowie. 
Zmęczeni wróciliśmy  do miejsca nocle-
gowego. Środa to już prawdziwa górska 
wyprawa! Przeszliśmy Reglami aż do 
Krzeptówek gdzie znajduje się Sanktua-

Jedziemy do Zakopanego!!!
rium Matki Bożej Fatimskiej.  Po dokład-
nym zapoznaniu się z historią sanktuarium,  
którego   głównym elementem jest kościół 
pw. Matki Bożej Fatimskiej wzniesiony 
w latach 1987–1992, ruszyliśmy dalej. 
Następnie dotarliśmy do Cmentarza na 
Pęksowym Brzyzku, który nazywany 
jest też starym cmentarzem – pierwszy 
zakopiański cmentarz przy ul. Kościeli-
skiej, powstały w połowie XIX wieku. 
Na cmentarzu tym od lat dwudziestych  
6XX wieku chowano – oprócz tych, któ-
rzy posiadali tu rodzinne grobowce – już 
tylko ludzi wybitnych i zasłużonych 
dla Zakopanego, Tatr i Podhala. Ko-
lejnym celem naszej pieszej wycieczki 
były „Krupówki”  reprezentacyjna uli-
ca w Zakopanem położona w centrum 
miasta. Zaczynają się na skrzyżowaniu  
z Nowotarską i ciągną ponad kilometro-
wym deptakiem na południe. Następnie 
udaliśmy się do  „Domu do góry noga-
mi”,  gdzie nie da się normalnie cho-
dzić. Gdy się wchodzi do środka, błęd-
nik zaczyna szaleć i wszystkim kręci się  
w głowie. Przygoda zaczyna się już na 
piętrze, czyli na dole od wejścia. Tu jest 
najgorzej. Trzeba trzymać  się ścian, żeby 
się nie przewrócić. Po wielu przeżyciach 
wróciliśmy do miejsca noclegowego. Cie-
kawe co jutro ???

Rano przejazd do drogi prowadzącej 
na Kasprowy Wierch. Następnie wyciecz-
ka  bryczkami konnymi  i tym sposobem 
dotarliśmy do stacji PKL, skąd kolejką 
dotarliśmy na Kasprowy Wierch,  szczyt 
w Tatrach Zachodnich o wysokości 
1987 m. Po wielu ekstremalnych przeży-
ciach na Kasprowym Wierchu doznaliśmy 
ulgi i relaksu w kompleksie basenowym  
Termy Chochołowskie.

I teraz nastaje smutek. W piątek po 
śniadaniu, długim spacerze w godzinach 
popołudniowych  musimy wracać do zwy-
kłej szarej szkolnej rzeczywistości. 

Małgorzata PodymaPani Paulina Maciołek 29 czerwca skończyła 95 lat


