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13 nowych autobusów jeszcze w tym roku!

OD LEWEJ: Jacek Król – Prezes Zarządu PKS w Strzelcach Opolskich S.A , Marek Wyrzykowski – przedstawiciel firmy ABP Bus&Coach ze Słupska,
Przemysław Głośny i Roman Tichy z czeskiej firmy SOR Libchavy, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Waldemar Gaida - Członek Zarządu Powiatu
Strzeleckiego i Przewodniczący Zarządu Związku „Jedź z Nami”.
W poniedziałek, 18 czerwca br., w siedzibie strzeleckiego starostwa zostały podpisane
dwie umowy na zakup nowych
autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich
SA, które realizuje zadania z
zakresu transportu publicznego
na zlecenie Powiatowo-Gminnego Związku Celowego „Jedź z
Nami!”.

Przypomnijmy: 15 lutego br.
podpisano w Kędzierzynie-Koźlu umowę dotyczącą realizacji
dwóch projektów związanych z tematem „Poprawy jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”, na co Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego przekazał ponad 9,9
mln zł dofinansowania ze środków
unijnych.
Jeden z tych projektów prze-

znaczony jest dla nas, mieszkańców powiatu strzeleckiego –
właśnie na zakup nowego taboru
dla naszego PKS-u. Ten „nasz”
będzie
kosztował
w sumie
18.768.700 zł, w tym dotacja
unijna wyniesie 8,9 mln zł. I choć
to dużo, to i tak Powiat Strzelecki
„dorzucił ” do zakupu kwotę 1 miliona złotych.
Umowa, o której piszemy na
wstępie, dotyczy zakupu dwóch

dużych autobusów i 11 średnich.
Pierwsze, o długości 12 metrów, to autobusy IVECO z 55
miejscami. W przetargu zaoferował je (i wygrał) polski przedstawiciel IVECO - firma ABP
Bus&Coach ze Słupska, natomiast
najlepszą cenę za mniejsze pojazdy
zaproponowała czeska firma SOR
Libchavy. Będzie to 5 autobusów
niskowejściowych oraz 6 autobusów z normalnym pokładem.

Zgodnie z zapisami przetargowymi realizacja zamówienia
powinna zakończyć się do końca
listopada tego roku, co oznacza,
że jeszcze w tym roku pasażerowie będą mogli jeździć pachnącymi nowością, nowoczesnymi, a
przede wszystkim niskoemisyjnymi autobusami, wyposażonymi w
WiFi. W dodatku – wszystkie będą
klimatyzowane.

Prawie 4 miliony dla naszych uczniów
Konkretnie: na miękkie projekty edukacyjne, dzięki którym
uczniowie zdobędą nowe umiejętności i kompetencje. To ważne w
dzisiejszych czasach, kiedy zmiana miejsca pracy to w zasadzie codzienność, a pracodawcy oczekują
więcej, niż wiedzy wyniesionej ze
szkoły: kreatywności, komunikatywności czy umiejętności pracy
w zespole

Na trzy projekty Powiat Strzelecki otrzyma ponad 3,5 miliona zł
ze źródeł zewnętrznych. Dokładniej: ze środków unijnych. Mamy
się z czego cieszyć, ponieważ jest
to ogromna kwota i szczególne wyróżnienie, zwróciwszy uwagę na
fakt, iż jesteśmy jednym z nielicznych samorządów powiatowych,
które pozyskały dofinansowania w
ogłoszonych naborach. Zdecydo-

waną większość ubiegających się
o dofinansowanie stanowiły firmy
zajmujące się szkoleniami zawodowo. I robiły to z sukcesem. Na
ich tle Powiat Strzelecki błyszczy!
Pierwszy z tych trzech projektów to: ,,Wiem więcej – mogę
więcej” (już w trakcie realizacji),
przeznaczony dla uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych.
Wartość projektu to ponad 1,6 mi-

liona zł. Drugi to ,,Nauka dla nas
w sam raz”. Jego wartość to ponad
550 tysięcy zł i przeznaczony jest
dla uczniów naszych szkół specjalnych (również jest w trakcie
realizacji). Wreszcie trzeci to projekt to „Zawodowi Zawodowcy”.
W najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, a jego wartość to blisko 1,8
miliona złotych. Ten projekt prze-

znaczony jest dla uczniów naszych
szkół kształcących w zawodach:
szkoły branżowej i technikum w
CKZiU, szkoły branżowej i technikum w ZSP w Zawadzkiem oraz
szkoły branżowej w ZPO w Leśnicy. Zajęcia przewidziane w tym
projekcie rozpoczną się od września tego roku.
Więcej czytaj na str. 5
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Inwestycje na drogach powiatowych odebrane

Jest chodnik w Szymiszowie

22 czerwca br. miał miejsce oficjalny
odbiór nowo wybudowanego chodnika w
Szymiszowie. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali starosta Józef Swaczyna,
wicestarosta Janusz Żyłka, Radni Powiatu
Strzeleckiego: Jan Bogusz oraz Jan Zubek,
sołtys Szymiszowa Henryk Skowronek, a
także wykonawca Adam Pandel przedstawiciel firmy GLOBETTER z Czarnocina.
Gościliśmy także przedstawiciela Urzędu
Gminy w Strzelcach Opolskich Sylwestra
Kaczmarka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Szymiszowie – Marka Szprocha.
Długo oczekiwany przez mieszkańców chodnik już jest! Przecięciem wstęgi
i pamiątkowym wspólnym zdjęciem zakończono kolejny etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m.
Szymiszów ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3”.
To wspólna inwestycja Powiatu Strzeleckiego i Gminy Strzelce Opolskie.
W roku 2017 zrealizowano już 1. etap
tego zadania, które objęło wówczas budowę prawostronnego chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od posesji nr 28 do
posesji nr 40, łączna długość projektowanego chodnika - 150m. Prace przy tej części
zadania trwały od 3.07.2017 do 12.08.2017,
a jego wartość wyniosła wyniosła 113 tys.
zł. Wkład Gminy Strzelce Opolskie - 50
tys. zł.
W roku 2018 zrealizowano natomiast
kolejne etapy inwestycji, czyli budowę
prawostronnego chodnika wraz z odwod-

nieniem na odcinku od posesji nr 40 do posesji nr 86, łączna długość projektowanego.
Realizacja tej części zadania trwała od 3.04.2018 do 16.06.2018. Wartość robót wyniosła
445 tys. zł, a wkład Gminy Strzelce Opolskie wyniósł 200 tys. zł.

Stopa bezrobocia 4,5 proc.
– nigdy nie była tak niska

- Od 1990 roku, czyli od momentu, gdy powstały urzędy pracy, nigdy nie odnotowaliśmy tak dobrego
wyniku – cieszy się Norbert Jaskóła,
dyrektor strzeleckiego PUP. – Na koniec maja br. w naszym powiecie 1158
osób pozostawało bez pracy.
Właściwie można chyba przyjąć,
że gdyby ktoś chciał koniecznie znaleźć koniecznie pracę – to by ją znalazł, może niezupełnie z takim wynagrodzeniem, jakiego by oczekiwał, ale
jednak coś by się znalazło.
Od stycznia do końca maja br. pracodawcy zgłosili ok. 2000 ofert pracy.
Za pośrednictwem PUP zatrudnienie
znalazło ponad 700 osób, co oznacza,
że ok. 1200 ofert nie zostało wykorzystanych. Część z nich ponawiana jest
z miesiąca na miesiąc, ale nie budzą
zainteresowania. Małym zainteresowaniem cieszą się obecnie staże – za
tysiąc złotych niewielu się na nie decyduje.
- Pracownicy oczekują, że zarobią
więcej niż wynosi płaca minimalna,
czyli 2100 zł brutto. I coraz częściej
pracodawcy rzeczywiście więcej oferują: 2400 – 2700 zł. Natomiast jeśli w
ofercie pojawia się „na wejściu” stawka 2100 zł, to można również oczekiwać dodatku, czyli premii. Jeśli tego

„wabika” brak – na zainteresowanie
potencjalnych pracowników nie ma
raczej co liczyć.
- Cudzoziemcy również u nas pracują?
- Do połowy czerwca br. otrzymaliśmy od pracodawców 790 oświadczeń „o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi”. To znacznie więcej,
niż w całym roku 2017, kiedy wpłynęły 772 takie wnioski. W naszym
powiecie cudzoziemcy – w 95 proc.
to Ukraińcy. Pracują praktycznie we
wszystkich branżach: transporcie
(przede wszystkim jako kierowcy), w
usługach gastronomicznych (jako kucharze, pomocnicy kucharza, pomoce
kuchenne, kelnerzy), w budowlance, w leśnictwie. W firmach dużych i
małych. W produkcji i usługach. Najczęściej na umowach cywilnoprawnych (zlecenia lub o dzieło), rzadziej
– na umowach o pracę. Również w
firmach funkcjonujących w naszej
Strefie Ekonomicznej w Ujeździe
pracują obcokrajowcy. O tym, ilu ich
tam znalazło miejsce pracy, nie mamy
informacji, bo nie są zatrudniani za
pośrednictwem PUP, a rekrutowani
przez agencje pracy. Nie mamy również dokładnych danych o tym, ilu obcokrajowców zatrudniają nasi rolnicy,
którzy zatrudniając cudzoziemca „na
sezon” zobowiązani są do zapewnienia mu bezpłatnego zakwaterowania.
Podobnie postępują również inni pracodawcy – i to często. W bieżącym
roku zarejestrowaliśmy 24 wnioski o
zatrudnieniu cudzoziemca na pracę
sezonową. Niedobór pracowników
sprawia, że zatrudnienie pracowników
z zagranicy staje się trwałym elementem rynku pracy. Dodać tez należy, że
do strzeleckiego Powiatowego Urzędu
Pracy nie docierają sygnały o niewłaściwym traktowaniu obcokrajowców
przez pracodawców.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Most w Lichyni odzyskał blask
To istotna uwaga w przypadku tej
iwnestycji pn. „Przebudowa mostu JNI
30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401
O Zdzieszowice Leśnica-Zalesie Śląskie
w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”, bo kamienny most ujęty jest w ewidencji zabytków województwa opolskiego.
Z uwagi na zły stan techniczny sklepień
mostu oraz brak spójności architektonicznej konstrukcji sklepionej i współczesnej
kładki stalowej, w uzgodnieniu z Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

zaprojektowano rozbiórkę istniejącej kładki stalowej i przebudowę mostu łukowego
w zakresie umożliwiającym poprowadzenie wspólną konstrukcją ruchu kołowego,
pieszego i rowerowego.
Zakres przebudowy istniejącego dwuprzęsłowego mostu łukowego sprowadził
się do odtworzenia w formie żelbetowej
sklepień łukowych i ścian czołowych przęseł wraz z częściową adaptacją istniejących
fundamentów podpór. Zachowane zostały
cechy stylistyczne, architektoniczne i za-

bytkowe obiektu, takie jak: wygląd przęseł;
kształt charakterystycznych elementów;
pokrycie powierzchni ścian czołowych
oraz wystających murków skrajnych i detali okładziną z kamienia wapiennego (z
wykorzystaniem zabytkowej substancji).
Wykonawcą inwestycji była firma
Nowak-Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
Wartość umowy wyniosła blisko 1,7
mln zł (w ramach rezerwy subwencji ogólnej – dofinansowanie 529.900 zł).

Rodzicu, zarejestruj swoje
dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny
dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się
do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty
urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają
wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej
skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i
tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz
skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem
dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz
imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie
ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu
odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.
Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
• Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
• Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
• Krok 3: wpisujesz dane dziecka
• Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany
w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym
numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
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Radni oceniają kadencję

W barwach narodowych

W listopadzie 2014 roku wybraliśmy dziewiętnastu radnych do Rady Powiatu: 8 z Mniejszości Niemieckiej,
5 z Platformy Obywatelskiej, 4 ze Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka i 2 z KW Moja Ojczyzna.
Tradycyjnie już zapraszamy radnych do oceny zbliżającej się szybkimi krokami do końca czteroletniej
kadencji Rady Powiatu. Co udało się osiągnąć? Czego nie dało się z różnych przyczyn zrealizować? Jakie są
oczekiwania na przyszłość?

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz
pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy
uchwalenia Ustawy Rządowej damy wystąpiły wówczas w białych
sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na
siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – białego orła na czerwonej tarczy
herbowej (za Wikipedią – przyp. red.).

Edyta Bem (MN)
Obecna kadencja Rady Powiatu
była pierwszą w moim życiu, w której
pełniłam rolę radnej. Od samego początku było to dla mnie wielkie wyzwanie,
gdyż sprawy samorządowe nie były mi
znane „od podszewki”. Dlatego w czasie
pierwszych spotkań Rady Powiatu musiałam mocno koncentrować się na stosowanym nazewnictwie, aby potem móc
wyrobić sobie konkretny pogląd na daną
sprawę. Każdy z radnych musi uzmysłowić sobie wielkość potrzeb mieszkańców powiatu, następnie dokonać podziału zadań w zależności od konieczności
realizacji oraz wielkości posiadanych
środków, aby móc zagłosować zgodnie
ze swoim przekonaniem i z uwzględnieniem wielkości budżetu Powiatu Strzeleckiego. A ten, choć z roku na rok jest
większy, to i tak nie wystarczy na rea-

Waldemar Bednarek (MN)
Mijają kolejne cztery lata, to moja
druga kadencja w Radzie Powiatu Strzeleckiego, ale pierwsza jako przewodniczącego Komisji Edukacji, zajmującej
się nie tylko oświatą, pomocą społeczną, ale i kulturą. Patrząc z perspektywy
upływających lat mogę stwierdzić, że
właściwie samorządności w każdej kadencji trzeba się uczyć od początku i od
nowa.
Największym plusem mijającej kadencji jest fakt, że radni powiatu tej kadencji stworzyli monolit ludzi otwartych
na siebie, akceptujących się wzajemnie i szanujących, przy tym zdolnych
wspólnie podejmować decyzje, służące
dobru całej społeczności naszego powiatu. Jesteśmy specyficznym regionem
- w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Tutaj istnieje poczucie odpowiedzialności za całą wspólnotę. Hasło: „Powiat
Strzelecki = 744 km2 wrażeń” bardzo
zobowiązuje do działania. Cieszy więc
tym bardziej tendencja wzrostowa do
bliższych kontaktów samorządu powiatowego z samorządami gminnymi
w wielu aspektach: ochrony zdrowia,
oświaty oraz inwestycji drogowych.
Budżet powiatu stanowi podstawę naszych wszystkich działań – Rady Powiatu, Zarządu i pracowników samorządu
powiatowego. Oczywiście oczekiwania
naszych mieszkańców oraz nas samych
są nadal ogromne, tym bardziej należało
się kierować zasadą, iż są rzeczy ważne
i ważniejsze. Tak więc konstruowano
kolejne budżety, rozsądnie i racjonalnie
gospodarowano środkami finansowymi.
Samorząd powiatowy ma do wypełnienia inną misję niż samorząd gminny.
Opieka zdrowotna w szerokim tego
słowa znaczeniu leży na sercu wszystkich. Trudno sobie wyobrazić, by nasz
powiat mógł funkcjonować bez szpitala,

lizację wszystkich zadań związanych z
oczekiwaniami mieszkańców naszego
powiatu. I nas samych oczywiście, bo
przecież my również jesteśmy mieszkańcami powiatu strzeleckiego.
Myślę, że kończąca swoją kadencję
Rada Powiatu wykazała się ogromnym
wyczuciem w kwestiach podejmowanych zadań i starała się sprawiedliwie
zarządzać posiadanymi środkami. Trzeba przyznać, iż nieobca była nam dewiza
„zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, która
towarzyszyła każdemu z nas, a dyskusja
i wspólne rozmowy znacznie przyczyniły się do efektywności naszej pracy.
Rada Powiatu Strzeleckiego to różnorodność ugrupowań politycznych,
możemy jednak zgodnie przyznać, że
pomimo różnic zawsze mogliśmy zgodnie podjąć wiążące decyzje.
Reasumując: moja ocena mijającej
kadencji jest pozytywna – i to zarów-

tym bardziej przyglądamy się tej placówce. Dzięki pojawieniu się środków
unijnych przystąpiliśmy do realizacji
programu mającego na celu poprawę
wydajności usług medycznych w szpitalu powiatowym poprzez modernizację
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii wraz z dostawą sprzętu (koszt inwestycji 4,3 mln zł) Należy także pamiętać o inicjatywie Powiatu Strzeleckiego
- organizacji Białej Soboty, pomocy
przy zakupie tomografu komputerowego (800 tys. zł ) oraz innego sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania placówki.
Domy Pomocy Społecznej poddano
takiej modernizacji, że spełniają dziś
wymogi standaryzacji – zarówno pod
względem komfortu pobytu, jak i poziomu usług leczniczych i rehabilitacyjnych. Niebawem czeka nas termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w
Szymiszowie (ok. 6 mln zł).
Szkoły średnie zmieniają się bardzo
szybko, świetna baza materialna szkół
przedkłada się na efekty nauczania. Nasze szkoły uczą dobrze, wcale nie gorzej
niż renomowane placówki w województwie opolskim. Zdawalność egzaminów
maturalnych i zawodowych jest najwyższa, potwierdzają to wyniki ostatnich
kilku lat. Nasze szkoły są nowoczesne na miarę wyzwań współczesnego
świata. Nowoczesna baza w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego daje młodym ludziom nadzieję na
zdobycie dobrego zawodu a następnie
intratnego miejsca pracy. Pozyskaliśmy
w ostatnich latach niebagatelne sumy
w ramach różnych programów, w tym
roku w ramach projektów pn. ,,Wiem
więcej – mogę więcej”, ,,Nauka dla nas
w sam raz” (2,3 mln zł ze środków Unii
Europejskiej). Ich celem jest uzyskanie nowych kompetencji kluczowych i
umiejętności praktycznych oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania
na metodę eksperymentu wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strzeleckiego.
Kwestia stanu dróg powiatowych to
najczęściej pojawiający się temat. Chciałoby się przyspieszenia tempa ich naprawy, nie ma jednak w budżecie takich
pieniędzy, które umożliwiłyby zaspokojenie wszystkich potrzeb. W perspektywie lat mamy możliwości sięgnięcia
po nowe środki europejskie. I nam się
to udaje, bo kadrę mamy do tego dobrze
przygotowaną, jak dotąd, niezwykle
skuteczną. Trudna sytuacja na rynku
wykonawców, przede wszystkim wysokie ceny niejednokrotnie przekraczają
zakładane środki w budżecie powiatu.

no w odniesieniu do działalności Rady
Powiatu, jak i Zarządu Powiatu, czego
najlepszym dowodem było udzielane co
roku absolutorium dla Zarządu.

Wielokrotnie zaplanowane zadania były
zagrożone, ale determinacja członków
Zarządu i urzędników Starostwa pozwoliła na znalezienie i wykorzystanie
innych możliwości. Należy docenić skuteczność działania Zarządu, i trzymania
się zasady prowadzenia inwestycji w
każdej gminie. Patrząc obiektywnie na
całość powiatu można stwierdzić jednoznacznie, iż nie ma gminy w której
coś by się na drogach nie działo. Jako
radny z okręgu leśnicko-ujazdowskiego
cieszy mnie szczególnie fakt, iż mogłem
się przyczynić do realizacji długo oczekiwanych inwestycji w naszym rejonie:
- rozpoczęcie realizacji projektu pn.
,,Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Góry św, Anny”
- kompleksowa modernizacja
drogi Zalesie i realizacja II odcinka drogi Dolna do Strzelec.
- przebudowa mostu w Lichyni.
Ostatnie lata to dobrze układająca
się współpraca samorządów przy inwestycjach drogowych. Wspólna realizacja tych zadań przez Powiat Strzelecki
i większość samorządów gmin przynosi
tak oczekiwane przez naszych mieszkańców efekty – w poprawie komfortu
jazdy, jak i zwiększenia bezpieczeństwa
na drogach. Za tak dobrą współpracę –
serdecznie dziękujemy.
Oczywiście każdy może dopatrzeć
się wielu niedociągnięć w pracy Rady
Powiatu tej kadencji, ale to pozostawiam
już oceniającym. Jedno jest pewne, jak
mawiają : „jeszcze się taki nie urodził,
aby wszystkim dogodził”. Musimy
uzbroić się w cierpliwość i z pokorą
czekać na swoją kolejkę, kiedy pojawią
się kolejne środki na realizację danego zadania, po prostu to są zaległości z
minionych lat. Stan techniczny dróg powiatowych – jeszcze długo będzie bolał.
Poprawa naprawdę wymaga czasu, ale
mamy nadzieję na kolejny rok, w którym
na inwestycje drogowe tradycyjnie nowa
Rada znowu przeznaczy niemałe środki.
Chciałbym gorąco podziękować
wszystkim pracownikom powiatowych
jednostek organizacyjnych, Zarządowi i
radnym, którzy tworzą naszą rzeczywistość, budują prawdziwą małą ojczyznę
dobrych i potrzebnych sobie nawzajem
ludzi.
Dziękuję też swoim wyborcom z
gminy Leśnica i Ujazd, cieszę się, że
swoje doświadczenie, zapał do pracy
w organach samorządu mogłem w konstruktywny sposób wykorzystać do
działania na rzecz swego środowiska, z
którego się wywodzę.

Biało-czerwone pelargonie w zieleni to ściana naszego starostwa powiatowego
W związku z obchodami Święta Flagi oraz Święta Uchwalenia Konstytucji
3 Maja Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił konkurs „Majowe oblicze szkół”
dla szkół, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. W piątek 22
czerwca nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w szkołach.

1 miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich (2 rzutniki multimedialne); nagrodę przekazał Waldemar Gaida - członek Zarządu Powiatu.

2 miejsce – Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie (rzutnik multimedialny); nagrodę przekazał Waldemar Gaida - członek Zarządu Powiatu.

3 miejsce - Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem (wytwornica
dymu, wytwornica baniek, reflektory dyskotekowe); nagrodę przekazała Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.
Pozostałym jednostkom dziękujemy za aktywne włączenie się do konkursu i
zachęcamy do udziału w następnych bo jak widać warto
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Koniec roku szkolnego

Więcej chętnych
do naszych szkół!
Niż demograficzny spowodował, że w ostatnich latach w szkołach
zmniejsza się liczebność zarówno
uczniów, jak i zatrudnionych nauczycieli. Powyższy problem jest nie tylko
lokalny czy regionalny, dotyczy szkół
zlokalizowanych zarówno na terenie
powiatu strzeleckiego, jak i na terenie
całego kraju. Tym bardziej z radością przyjmujemy te informacje, które
mówią o większej w tym roku liczbie
chętnych, czyli uczniów, dla których
nasze placówki są szkołami pierwszego wyboru.
„Tylko u nas – dobre szkoły blisko Ciebie” to hasło, pod którym Powiat Strzelecki i szkoły, dla których
jest organem prowadzącym, podjął
szeroko pojęte działania mające na
celu jak najlepsze zaprezentowanie
oferty edukacyjnej na rok szkolny
2018/2019. Odbyły się Targi edukacyjne, lekcje pokazowe oraz liczne
spotkania z młodzieżą gimnazjalną z
terenu naszego powiatu. Cel był tylko
jeden: zachęcenie absolwentów gim-

nazjów do wybrania oferty edukacyjnej szkół zlokalizowanych na terenie
powiatu strzeleckiego i budowanie
dalszej kariery zawodowej w naszej
społeczności. Przyszli nasi uczniowie
zapoznając się z kierunkami kształcenia, rozbudowaną - i nowoczesną!
- bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą dokonali trafnego wyboru.
Skąd to wiemy? Dowodzą tego same
szkoły, plasując się w czołówce najlepszych, o czym świadczą rankingi,
wyniki egzaminów, a także dodatkowe
kwalifikacje i umiejętności, z jakimi
absolwenci opuszczają nasze szkoły.
Nasze działania możemy podsumować krótko: udało się! Już dziś choć ostateczne dane o rekrutacji będą
znane znacznie później, bo w lipcu mamy informacje, iż uda się otworzyć
więcej oddziałów niż planowaliśmy
na etapie projektowania arkusza organizacyjnego na przyszły rok szkolny.
Dziękujemy za zaufanie. Oficjalny
czas powitań przed nami, jednak my
już dzisiaj witamy serdecznie.
.

Przedostatni
taki egzamin

W piątek 22 czerwca br. 1777 uczniów szkół,
dla których Powiat Strzelecki jest organem
prowadzącym, skończyło naukę. W każdej placówce były uroczyste akademie. Z wyróżnieniami dla najlepszych, z podziękowaniami dla
nauczycieli i rodziców, ze słowami optymizmu
na przyszły rok szkolny.
Najlepsi uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych tradycyjnie już w nagrodę wyjechali
do Energylandii. Grupa tych najlepszych była
całkiem pokaźna - 52 osoby, które przed wyjazdem zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie przed
naszym starostwem.

Mowa oczywiście o egzaminie
gimnazjalnym. W przyszłym roku
będzie ostatni, bo przecież reforma
edukacji to koniec gimnazjów. Jak
zwykle – w naszym Gimnazjum Dwujęzycznym wypadł znacznie powyżej
średniej.
Uczniowie klas trzecich pisali go
w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. Składał się z trzech części: humanistycznej, obejmującej zadania z historii i
wiedzy o społeczeństwie oraz z języka
polskiego, matematyczno-przyrodniczej, obejmującej treści z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii oraz z matematyki
oraz językowej – z języka angielskiego i niemieckiego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym).
Wyniki uzyskane przez uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego
w Strzelcach Opolskich są – tradycyjnie już – znacznie lepsze niż średnia w
województwie opolskim i kraju, i to w
każdej części egzaminu.
Porównajmy zatem średnie z tegorocznego egzaminu:
• jęz. polski: Gimnazjum Dwujęzyczne 79,5 proc.; woj opolskie
67; kraj – 68
• WOS: Gimnazjum Dwujęzyczne
73 proc.; woj.opolskie 57,7; kraj
59
• matematyka: Gimnazjum Dwujęzyczne 72,6 proc.; woj. opolskie
50,6, kraj 52
• - przedmioty przyrodnicze: Gimnazjum Dwujęzyczne 75,9 proc.;
woj opolskie 55,4; kraj 56
j. angielski:
• na poziomie podstawowym: Gimnazjum Dwujęzyczne 93,3 proc.;
woj opolskie 69,8; kraj 68
• na poziomie rozszerzonym: Gimnazjum Dwujęzyczne 82 proc.;
woj. opolskie 52,7; kraj 52
jęz. niemiecki:
• na poziomie podstawowym: Gimnazjum Dwujęzyczne 99,3 proc.;
woj. opolskie 64,7; kraj 52

•

na poziomie rozszerzonym: Gimnazjum Dwujęzyczne 91,6 proc.;
woj. opolskie 63,3; kraj 42

W każdym z zakresów egzaminu wyniki są zdecydowanie wyższe
od średniej dla województwa opolskiego od 12,5 do 34,6 punktów procentowych, a niemal połowa, bo aż
48 proc. uczniów przystępujących do
egzaminu uzyskało z różnych zakresów egzaminu 100% możliwych do
uzyskania punktów.
W skali staninowej z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz
języka niemieckiego wyniki uczniów
naszego gimnazjum znalazły się
w najwyższym, 9 staninie. Taki rezultat osiąga tylko 4 proc. szkół. Wyniki
z pozostałych przedmiotów mieszczą
się w stanienie ósmym – bardzo wysokim, który uzyskuje 7 proc. szkół.
Najwyższy średni wynik uczniowie uzyskali z języka niemieckiego
- 99,3 proc. punktów na poziomie
podstawowym oraz 91,6 proc. na poziomie rozszerzonym oraz z języka
angielskiego (93,3 na poziomie podstawowym i 82 na poziomie rozszerzonym). Najniższy wynik uczniowie
uzyskali z matematyki (72,6 proc.)
oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie (73 proc.). Wyniki te są jednak
wyższe od średniej dla województwa
opolskiego odpowiednio o 22 oraz
15,3 punktu procentowego.
Gdy porzeanalizujemy wyniki
ezgaminu gimnazjalnego w poszczególnych klasach, zauważymy, że najwyższe wyniki z poszczególnych części i zakresów egzaminu - z wyjątkiem
języka polskiego - uzyskali uczniowie
klasy III C, w której nauczaniu wykorzystuje się elementy pedagogiki
Marii Montessori. Najniższe wyniki
uzyskali uczniowie klasy III B – z wyjątkiem języka niemieckiego, z którego wyniki były najwyższe ze wszystkich egzaminów.
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Inna strona
reformy edukacji
Ta ciemniejsza, czyli zwolnienia
nauczycieli. O tym mówi się znacznie
rzadziej, zwłaszcza ze strony rządzących. Bo przecież reforma edukacji to
dobra zmiana. Jednak „wygaszanie”
gimnazjów, zwłaszcza w powiązaniu z
niżem demograficznym, ma też cienie:
nie dla wszystkich nauczycieli będzie
praca od początku nowego roku szkolnego.
Za chwilę będzie mowa o zwolnienia w szkołach, dla których Powiat
Strzelecki jest organem prowadzącym,
ale problem dotyczy nie tylko naszych
szkół i naszego powiatu.
„W tym roku wielu nauczycieli
straci lub zmieni pracę na skutek kolejnego etapu wygaszania gimnazjów
- oceniają samorządowcy, z którymi
rozmawia Bogdan Bugdalski z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” (to informacja z 14 kwietnia 2018 – przyp.
red.). Tę opinię potwierdzają informacje w prasie z czerwca br. – praktycznie we wszystkich województwach.
Czerwiec nie jest przypadkowy – wypowiedzenia należy wręczyć nauczycielom, zgodnie z przepisami, do 31
maja. Potem biegnie 3-miesięczny
okres wypowiedzenia.
- Ten właśnie termin został u
nas dotrzymany, ale nie było innego
wyjścia: zwolnienia musiały nastąpić – mówi Waldemar Gaida, członek
Zarządu Powiatu, odpowiadający za
edukację. – Dotychczas walczyliśmy o
nauczycieli: zwiększaliśmy siatkę godzin, wprowadzaliśmy do klas nowe
specjalizacje. Kiedy poprzednia reforma oświaty wprowadzała zupełnie

nowy typ szkoły – gimnazja – u nas
powstało gimnazjum dwujęzyczne.
Tam znaleźli zatrudnienie nauczyciele
zagrożeni wypowiedzeniami spowodowanymi niżem demograficznym.
Teraz wprowadzono nową reformę:
w ślad za nią gimnazja znikną. I…
trzeba było podjąć konieczne decyzje o zmniejszeniu zatrudnienia. To
stwierdzenie obejmuje: dziewieć wypowiedzeń raz dwa wypowiedzenia w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Zawadzkiem, a także porozumienia
zmieniające warunki pracy (co oznacza zmniejszenie liczby godzin).
Takie decyzje są niełatwe – dla
każdego dyrektora szkoły. Potwierwierdzają to słowa dyrektora ZSO
Jana Wróblewskiego.
- Wygaszanie gimnazjum będącego częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących postawiło mnie przed
koniecznością zmniejszenia zatrudnienia. Trudne i przykre zadanie wytypować z bardzo dobrego zespołu nauczycieli tych, dla których od 1. września
nie będzie pracy lub pracować będą
w zmniejszonym wymiarze. Decyzja
tym trudniejsza, że na przestrzeni lat
wspólnie budowaliśmy wysoką pozycję szkoły w środowisku lokalnym i w
województwie.
Jednak sytuacja może być nieco
inna - dopowiada W. Gaida. – Dzięki większemu naborowi do naszych
szkół – rysuje się perspektywa pewnych zmian: być może część zwolnionych nauczycieli przy mniejszym pensum znajdzie ponownie zatrudnienie
w LO w Strzelcach Opolskich.
Marta Górka

Z Erazmusem w Ratyzbonie

Obecny rok szkolny daje możliwość nauczycielom uczącym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczestniczenia w projekcie
„Z językami bliżej Europy”. Środki
pozyskane na realizację projektu zostały uzyskane z finansów programowych Erasmus+, ukierunkowanych
na „Mobilność kadry edukacji dorosłych”.
Korzystając z wachlarza możliwości Erasmus+, od 4 do 15 czerwca br.
wyjechałam do Ratyzbony, a konkretnie do szkoły językowej „Horizonte”.
I jak sama nazwa wskazuje, szkoła
zajmuje się poszerzaniem horyzontów
swoich studentów. Ze szkołą połączony jest akademik, gdzie większość
kursantów znajduje zakwaterowanie
na czas szkolenia. Obiekt położony
jest na starym mieście, dlatego do
najciekawszych miejsc miasta, a także nad Dunaj można dotrzeć pieszo w
kilka minut.

Mieszkając w akademiku miałam
możliwość nawiązania licznych znajomości z przemiłymi Amerykanami,
wesołym Hiszpanem z Barcelony, ambitnymi studentami japońskich uczelni, Zambijką, która marzyła aby zostać
pracownikiem socjalnym oraz wieloma sympatycznymi ludźmi, którzy tak
jak ja chcieli poznać język niemiecki
„od kuchni”. Zajęcia prowadzone były
od poniedziałku do piątku w godzinach przed- i popołudniowych. Przed
południem doskonaliliśmy umiejętności językowe w mowie, po południu
– już indywidualnie – zagadnienia
gramatyczne. Prowadzący stosowali
zróżnicowane formy i metody pracy,
które sprawiały, że zajęcie były bardzo
interesujące a ich czas szybko mijał.
Szkoła przygotowała także bardzo bogaty program spotkań i wycieczek fakultatywnych, dzięki którym mogłam
poznać piękno, kulturę i bawarskie
obyczaje. Wspólne wycieczki, długie
wieczory w nastrojowych kafejkach,
dostarczyły mi niezapomnianych wrażeń oraz dużo śmiechu, zwłaszcza gdy
znajomość języka zawodziła. Udział
w kursie był dla mnie niesamowitym
przeżyciem, tym bardziej że byłam
tam jedyną Polką, a zajęcia były przygotowane na bardzo wysokim poziomie dydaktyczno-edukacyjnym. Pobyt
w Ratyzbonie wpłynął pozytywnie na
mój rozwój osobisty, jak i zawodowy, a kontakt z językiem niemieckim,
możliwość obcowania z kulturą bawarską pomógł mi poznać realia życia
w tym kraju.
Uważam, że było to najciekawsze
i najefektywniejsze szkolenie, w jakim
do tej pory brałam udział. Bardzo za to
dziękuję koordynator Agnieszce Kozłowskiej jak i dyrekcji szkoły.
Edyta Bem
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Prawie 4 miliony
dla naszych uczniów
dok. ze str. 1

Powiat Strzelecki realizuje szereg
projektów dofinansowanych ze środków
europejskich, w tym kilka projektów
edukacyjnych przeznaczonych dla szkół
Powiatu. Aktualnie realizowane są dwa
miękkie projekty edukacyjne:
1. ,,Wiem więcej – mogę więcej” o całkowitej wartości 1 637 616,00 zł, w
tym łączne dofinansowanie w kwocie 1 555 735,20 zł (co stanowi 95%
wartości projektu) z następujących
źródeł:
• ze środków europejskich w kwocie
1 391 973,60 zł, co stanowi 85%
wartości projektu;
• ze środków dotacji celowej w kwocie 163 761,60 zł.
Wkład własny Powiatu Strzeleckiego w w/w projekcie wynosi 81 880,80 zł,
co stanowi 5% wartości projektu. Projekt
jest realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w Liceum Ogólnokształcącym w ZSO w Strzelcach Opolskich,
Technikum w CKZiU w Strzelcach Op.
oraz w Liceum i Technikum w ZSP w
Zawadzkiem. Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji kluczowych
i umiejętności praktycznych oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania
metodą eksperymentu wśród uczniów.
W ramach projektu oprócz prowadzonych regularnie zajęć zakupione zostały
materiały dydaktyczne i biurowe oraz
planuje się zakupić sprzęt w celu doposażenia pracowni w szkołach. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych z biologii, chemii,
matematyki, geografii i fizyki, uzyskać
certyfikaty FCE z języka angielskiego,
TELC B1 z j. niemieckiego oraz TELC
A2 z j. rosyjskiego i francuskiego. Uczniowie przystępują także do egzaminu
ECDL BASE, dzięki któremu otrzymają
certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności komputerowe. Ponadto uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju
zajęciach, w których mają możliwość
wykorzystania wiedzy teoretycznej w
praktyce, podejmują inicjatywy tematyczne, organizują wydarzenia tematyczne i przedstawienia. Biorą też udział w
treningach grupowych i indywidualnych
poradach edukacyjno-zawodowych.
2. ,,Nauka dla nas w sam raz” o całkowitej wartości 550 600,00 zł, w
tym łączne dofinansowanie w kwocie 523 070,00 zł (co stanowi 95%
wartości projektu) z następujących
źródeł:
• ze środków europejskich w kwocie
468 010,00 zł, co stanowi 85% wartości projektu;

•

ze środków dotacji celowej w kwocie 55 060,00 zł.
Wkład własny Powiatu Strzeleckiego w w/w projekcie wynosi 27 530,00 zł,
co stanowi 5% wartości projektu. W projekcie biorą udział szkoły specjalne z
terenu Powiatu Strzeleckiego tj. Szkoła
Podstawowa Specjalna przy DPS w Zawadzkiem, która wchodzi w skład ZSS
w Zawadzkiem oraz Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy, które
wchodzą w skład ZSS przy DPS w Kadłubie. Celem projektu jest zniwelowanie
przeszkód wśród uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych z terenu Powiatu, na które napotykają w procesie
kształcenia ogólnego. Dzięki realizacji
projektu uczniowie biorą udział m.in.
w zajęciach z kynoterapii, hipoterapii,
pedagogiczno-psychologiczno-społecznych, ruchowych, poprawiających zdolności manualne i umysłowe. W ramach
projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć, m.in.
specjalistyczny system do prowadzenia
treningów Biofeedback, zestawy do
diagnozy zaburzeń u uczniów, specjalistyczne mysze komputerowe dla osób z
porażeniem kończyn górnych, przyciski
do obsługi komputera oraz podnośnik
do wanny z hydromasażem wraz z siedziskami kąpielowymi. Projektu zakłada
realizację kompleksowych zadań, które
poprzez wzajemne uzupełnianie się stanowić będą swoisty pakiet edukacyjny.
Dokształceni zostaną także nauczyciele
na co dzień pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Obecnie również Powiat Strzelecki przygotowuje się do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu pn.:
,,Zawodowi Zawodowcy” o całkowitej
wartości 1 794 631,68 zł, w tym łączne

dofinansowanie wynosi 1 615 168,50 zł,
co stanowi 90% wartości projektu (ze
środków europejskich 1 525 436,92 zł,
ze środków dotacji celowej 89 731,58
zł). Wkład własny Powiatu wynosi 179
463,18 zł.
W ramach projektu pn.: „Zawodowi
Zawodowcy” 34 nauczycieli kształcenia
zawodowego uzyska nowe kompetencje
zawodowe do praktycznej nauki zawodu, 228 uczniów uzyska kwalifikacje
niezbędne na rynku pracy poprzez udział
w stażach i praktykach zawodowych u
pracodawców działających na rynku pracy, 290 uczniów szkół zawodowych uzyska dodatkowe uprawnienia w zakresie
spawania metodą MAG i TIG, obsługi
wózków widłowych i suwnic, uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia pilota
wycieczek, oraz umiejętności carvingu i
profesjonalne obsługi barmańskiej.
A to nie wszystko! W ubiegłym roku
udało się doposażyć oraz zmodernizować obiekty infrastruktury edukacyjnej
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
dzięki realizacji projektu pn.: ,,Wsparcie
kształcenia zawodowego w kluczowych
dla regionu branżach” RPO WO 20142020. W ramach projektu utworzono i
doposażono Centrum Obróbki Metalu
(COM) poprzez stworzenie m.in. pracowni mechaniki ogólnej, pracowni
spawalni, pracowni obróbki plastycznej,
ślusarni, pracowni obrabiarek konwencjonalnych, pracowni CNC oraz utworzono pracownię elektroniki, pracownię
hotelarstwa i zmodernizowano pracownię turystyczną. Wymieniono również
instalację elektryczną, przeprowadzono
remont posadzek, malowanie, budowę i
wyburzenie ścianek działowych. W ramach doposażenia zakupiono pomoce
dydaktyczne do pracowni zawodowych
( m.in. frezarki, tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy komputerowe, stanowiska egzaminacyjne
i inne materiały i narzędzia niezbędne
do praktycznej nauki zawodu). Projekt
jest realizowany w partnerstwie z 10
podmiotami (9 powiatów oraz miasto
Opole), gdzie liderem jest Województwo
Opolskie. Całkowita wartość projektu
wynosi: 30 220 246,19 zł, z czego wartość zadania Powiatu Strzeleckiego –
2 223 085,00 zł, w tym dofinansowanie
- 1 807 235,00 zł.
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OFERTY PRACY

Pod patronatem medialnym dwutygodnika „Powiat Strzelecki”

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

Gdyby Mundial 2018 odbywał się w Strzelcach Opolskich,
Polska byłaby wicemistrzem świata!

Jubileuszowy
Turniej św. Jacka
Tegoroczna edycja Turnieju o Puchar Świętego Jacka w Strzelcach Opolskich formułą przypominała Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. W dwudniowym MUNDIALU ŚW.
JACKA 2018 wzięły udział 32 młodzieżowe zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów,
średnich i wyższych z województwa opolskiego i śląskiego, występujące jako reprezentacje
piłkarskie państw biorących udział w tegorocznym Mundialu odbywającym się w Rosji.
Szkoły podstawowe (8 drużyn) i ponadgimnazjalne (8 drużyn) rozgrywały swoje mistrzostwa we wtorek 12 czerwca, a szkoły gimnazjalne (16 drużyn) w środę 13 czerwca.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13 w
Gliwicach reprezentująca Iran, w kategorii gimnazjów – Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza (Pomologia) w Prószkowie, będący Belgią, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
– Zespół Szkół Elektrycznych z Opola, który występował jako Nigeria. Co ciekawe, w
kategorii gimnazjalnej w finale spotkały się Belgia i Polska, reprezentowana przez gimnazjum z Piekar Śląskich, a o zwycięstwie w finale zadecydowały rzuty karne, w których
lepsi byli piłkarze z Pomologii Prószków (Belgia). Pozostałe mecze Polski: z Senegalem
(Szymiszów) 1:0, z Kolumbią (Kielcza) 5:0, z Japonią (Krupski Młyn) 3:0, z Panamą (Jemielnica) 1:0, z Meksykiem (Rudy Raciborskie) 1:0, a w finale z Belgią (Prószków) 0:0 po
rzutach karnych 3:4. Oby to był dobry prognostyk.
W sumie w całym turnieju strzelono 169 goli: 36 razy do bramki trafiali piłkarze szkół
podstawowych, 95 razy – gimnazjów i 38 razy – szkół ponadgimnazjalnych. Najskuteczniejszym zawodnikiem mundialu był Michał Małek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Rud Raciborskich, który zdobył 7 bramek, najlepszym bramkarzem został
wybrany Marko Pietrzyk z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich, który nie
stracił żadnego gola. Najbardziej wartościowymi piłkarzami Mundialu Św. Jacka 2018 zostali uznani: Paskal Pieczyski (SP 13 Gliwice) – w kategorii szkół podstawowych, Kacper
Uryga (ZS Pomologia Prószków) – w kategorii szkół gimnazjalnych i Marek Kotula (ZSE
Opole)
Po raz pierwszy Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka - patrona kościelnej metropolii górnośląskiej – odbył się 14 kwietnia 2008 roku. Wzięły w nim udział
4 drużyny: 2 seminaria duchowne z Katowic i Opola oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne z
Rydułtów i Strzelec Opolskich. Od tego czasu turniej był organizowany co roku, w ciągu
10 lat w wzięło w nim udział ponad 1500 piłkarzy z ponad 50 różnych szkół. Ten mały
jubileusz skłaniał do podziękowań i dlatego tegoroczny turniej był dedykowany wszystkim
tym, którzy na różne sposoby włączyli się w jego organizację, przede wszystkim uczniom i
nauczycielom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Z roku na rok Turniej św. Jacka zyskuje na popularności i jednocześnie na atrakcyjności, dzięki dobrej współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, m.in. z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Kapelanem
Sportu Diecezji Opolskiej, szkołami, władzami samorządowymi, parafiami, firmami sponsorującymi nagrody, mediami patronującymi z Portalem Internetowym św. Jacka na czele.
Tegoroczna jedenasta edycja turnieju odbywała się pod hasłem Piłkarskie Mistrzostwa
Szkół „Mundial św. Jacka 2018” i nawiązywała do Mundialu, który 14 czerwca rozpoczął
się w Rosji. Podczas dwóch dni w naszym Turnieju wystąpiły zespoły z 32 szkół, pochodzące z 4 diecezji: katowickiej, częstochowskiej, gliwickiej i opolskiej. Rywalizowały w
3 grupach wiekowych o 3 oddzielne puchary: 12 czerwca swoje mistrzostwa rozegrały
szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, a 13 czerwca – uczniowie klas gimnazjalnych. W sumie rozegranych zostało 64 mecze każdy po 20 minut, toczyły się jednocześnie
na 3 boiskach trawiastych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich.
Jako główny cel tego turnieju uznajemy przede wszystkim integrację dzieci i młodzieży poprzez radosny futbol i rywalizację w duchu fair play, wolną od wulgaryzmów i agresji
boiskowej, a także promowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i
sportem. Jako przykład przytoczę tu pewną historię. Kilka lat temu podczas jednego z meczy pomiędzy klerykami seminarium a reprezentacją gimnazjum w trakcie walki o piłkę,
gimnazjalista został
sfaulowany przez
jednego z kleryków.
Faulujący podszedł
do niego, podał mu
rękę i powiedział:
„Przepraszam cię,
stary...”. To dla młodego piłkarza było
tak dużym zaskoczeniem, że pamięta
to do dziś, podzielił
się też tym ze znajomymi i nauczycielami. Chcemy właśnie
taką postawę promować.

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MECHATRONIK,
STRZELCE OPOLSKIE/
- wykształcenie średnie
ROBOTYK – ELEKTRONIK,
WEDŁUG ZLECEŃ
ELEKTROMECHANIK
POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
- wymagane doświadczenie zawodowe w gastronomii,
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
BUFETOWY/BUFETOWA
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat. B
		
- mile widziane doświadczenie zawodowe
KELNERKA
JEMIELNICA
- mile widziane doświadczenie zawodowe
KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH
JARYSZÓW
- wykształcenie wyższe budowlane
		
- mile widziane dośw. zawodowe na podobnym stanowisku
KIEROWNIK PRODUKCJI
RASZOWA
- wykształcenie średnie zawodowe – techniczne,
		
- wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KADŁUB/
- wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
PRACA W TERENIE
- mile widziane doświadczenie w handlu
KASJER - DORADCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
KONTROLER JAKOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie, - znajomość MS Office
PRACOWNIK BRYGADY
ZAWADZKIE
- uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
TRANSPORTOWEJ 			 i suwnicy z poziomu roboczego
KASJER SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność obsługi komputera
STACJI PALIW
KASJER - SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych lub
chęć jej wyrobienia
SPRZEDAWCA - KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
- mile widziane doświadczenie zawodowe,
		
- obsługa kasy fiskalnej, - książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
W SKLEPIE MEDYCZNYM 			 Praca dla pielęgniarki lub fizjoterapeuty
SPRZEDAWCA/ MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, - umiejętność obsługi komputera
		
- prawo jazdy kat. B,
		
- mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy
MONTER SUCHEJ ZABUDOWY
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy kat. B,
		
- wymagane doświadczenie zawodowe 5 lat
POMOCNIK DEKARZA
WG ZLECEŃ
OPERATOR MASZYN
ŻĘDOWICE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
(POMOC PRZY OBRÓBCE SZKŁA)
MURARZ
WOJEWÓDZTWO OP.
- umiejętność murowania z kamienia i cegły
MURARZ MATERIAŁÓW
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
OGNIOTRWAŁYCH, CIEŚLA		
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata
BRUKARZ
WG. ZLECEŃ
- mile widziane doświadczenie
OPERATOR KOPARKO
WG. ZLECEŃ
- uprawnienia do obsługi koparko - ładowarki
- ŁADOWARKI
ELEKTROMECHANIK/
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne
ELEKTRYK SAMOCHODOWY		
- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku
			 mechanika samochodowego/ elektromechanika
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia SEP 1 Kv, - mile widziane prawo jazdy kat. B
ELEKTRYK
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy C+E, - dyspozycyjność
TOKARZ
ZAWADZKIE
- wymagane doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia na wózek widłowy,
			 Praca dla osób z orzeczonym stopniem
			 niepełnosprawności
KIEROWCA - MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,
			 Praca także dla osób z orzeczonym stopniem
			 o niepełnosprawności.
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
		
- umiejętność czytania rysunku technicznego
OPERATOR SUWNIC
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
(SUWNICOWY)
OPERATOR CNC
ZAWADZKIE
- wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
OPERATOR CNC
ZIMNA WÓDKA
OPERATOR LINII MONTAŻU
ZIMNA WÓDKA
I LAKIEROWANIA
PRACOWNIK PRODUKCJI
ZIMNA WÓDKA
PRACOWNIK ORGANIZACYJNO
STRZELCE OPOLSKIE
- praca dla osób z orzeczonym stopniem
- PORZĄDKOWY			 o niepełnosprawności

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
zaprasza
PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
do składania wniosków o organizację:
• stażu dla osób bezrobotnych
• prac interwencyjnych
Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie
osoby bezrobotnej po zakończeniu danej formy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op., ul. Gogolińska 2a
w pokoju nr 7 i 9 lub pod nr telefonu 77 4621863, 77 4621865
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

że w dniu 31 lipca 2018 roku od godziny 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy
ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, w sali narad (II piętro) przeprowadzone
będą drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości
wpisane są w księdze wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

L.p.

1.
2.
3.

numer powierzchnia
działki
1227/1
1227/6
1227/7

0,1131 ha
0,0897 ha
0,0989 ha

cena
wywoławcza
brutto
(w tym 23 %
VAT)
36 900 zł
30 750 zł
31 980 zł

minimalne
godzina
wadium postąpienie rozpoczęcia
ceny
przetargu
2 000 zł
2 000 zł
2 000 zł

370 zł
310 zł
320 zł

900
930
1000

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 27 lipca 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Wadium wpłacone przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.

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

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości na cel
związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu przedstawić
aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.

na stanowiska:
Operator CNC
Pracownik produkcji
Operator linii montażu i lakierowania

strzelceopolskie.praca.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Polskie Stowarzyszenie
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Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
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Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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UWAGA !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Wakacje już za rogiem. Dzieci zaczynają myśleć o czasie wolnym od zajęć, o
przygodach które je czekają i nowych przyjaciołach, których poznają. My zaś spotykamy się z nimi by przekazać im to, co jest
ważne by ten czas był spędzony bezpiecznie. W ramach akcji MSWiA „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą” przypominamy
jak zachować się nad kąpieliskiem czy na
basenie. Zwracamy uwagę na zagrożenia
z jakimi mogą się spotkać i uwrażliwiamy
na zachowania niebezpieczne. Wszystko
po to, aby najtragiczniejszych w skutkach
zdarzeń było jak najmniej.

Policjanci przypominają o rzeczach
ważnych, które warto wiedzieć, bawiąc
się w domu czy na podwórzu. Ostrzegają
przed wchodzeniem na opuszczone domostwa, pustostany i place budowy. Przestrzegają również przed kontaktem z nieznajomymi i rozmawiają o bezpieczeństwie w
podróży. Dzieci muszą wiedzieć, że jadąc
samochodem pasy bezpieczeństwa mają
być zapięte, a najmłodsi będą bezpieczni w
fotelikach i siedziskach. Mundurowi przypominają również o właściwych zachowaniach podczas spacerów, na wczasach czy
koloniach kiedy są pod opieką wychowawców.
Warto rozmawiać z naszymi pociechami w szkole, przedszkolu i w domu. To na
nas dorosłych spoczywa obowiązek opieki
nad nimi. To od nas powinni czerpać wiedzę dzięki której, same będą mogły zadbać
o własne bezpieczeństwo. Zatem zdobywajmy wiedzę i przekazujmy dalej.

Płynęliśmy Odrą

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą :
IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.

informuje także,
że od lipca przestanie funkcjonować stara strona
www urzędu (www.pup-strzelce.pl)
prosimy o kierowanie się na nową stronę:

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Jak mile i bezpiecznie spędzić czas
nad wodą, na placu zabaw, w domu i na
koloniach. Co zrobić kiedy ktoś obcy puka
do drzwi, pod jaki numer zadzwonić kiedy potrzebujemy pomocy i jak bezpiecznie
podróżować. O tym wszystkim policjanci
ze Strzelec Opolskich rozmawiali z uczniami po to, by czas wolny od zajęć był też
czasem bezpiecznym.

W dniu 10.07.2018 o godz.10.00
w sali nr 22
w PUP w Strzelcach Opolskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Z uczniami
o bezpiecznych wakacjach

zaprasza osoby bezrobotne
do składania wniosków o skierowanie
na szkolenie indywidualne.
Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski,
w których pracodawca oświadczy zamiar zatrudnienia
osoby bezrobotnej po zakończeniu szkolenia.
Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Już po raz czwarty
Strzeleckie
Stowarzyszenie Seniorów zorganizowało dla dziadków z
wnukami wyjazd do Koźla w niedzielę 17 czerwca.
Pogoda dopisała, toteż na
zaplanowany dwugodzinny rejs statkiem po Odrze
i Kanale Gliwickim chętnych było dużo. Uczestniczyło w nim 56 osób w
tym 25 dzieci. Wszyscy
dostali skromny poczęstunek w postaci pączków, a dzieci dodatkowo
ekologiczny soczek, cukierki i batonik. Ze
statku podziwiano zawody wędkarskie, towarzyszący rejsowi spływ kajakowy i inne
jednostki pływające w tym barki – bo na
Odrze ruszyła znowuż żegluga rzeczna.

Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobiła
przeprawa przez śluzy rzeczne w tym jedną o różnicy poziomów lustra wody 10,5
metra. Wycieczka była udana i dzieci chcą
płynąć w przyszłym roku ponownie.
Prezes Stowarzyszenia – Janusz Wnuk

Nieodpłatna
Pomoc Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Strzeleckiego znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna:
http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje urodziny, znów
się powiększyło! W wyjątkowy sposób: jedna z mieszkanek naszego powiatu obchodziła 95 urodziny.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

JANTURY IZBICKIE,

czyli czerwcowe spotkania
z tradycją i kulturą w Gminie Izbicko

Pani Klara Tinelt, mieszkająca
w Leśnicy, tak fantastyczny jubileusz
95-lecia świętowała 16 czerwca br.
Z tej okazji list gratulacyjny i
urodzinowy upominek, a przede
wszystkim najserdeczniejsze życzenia przekazał Jubilatce starosta Józef
Swaczyna oraz burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

Do urodzinowych życzeń dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.

90 lat OSP w Łąkach Kozielskich

W sobotę 23 czerwca br. w Grabowie odbyły się „Jantury Izbickie, czyli czerwcowe
spotkania z tradycją i kulturą w Gminie Izbicko” - tradycyjna Noc Świętojańska. Wszystko
rozpoczęło się późnym popołudniem. Po uroczystym przywitaniu gości przez sołtysa Grabowa i przemówieniem wójt gminy Brygidy Pytel swoje wokalne umiejętności zaprezentowała grupa przedszkolaków z Krośnicy oraz zaśpiewał chór „Echo Krośnicy”, po którym w
strugach deszczu wystąpiły zespoły taneczne „DELEMENT” z Ozimka i „ELEMENT” z
Tarnowa Opolskiego. Tradycyjnie odbył się także konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Ten tytuł, zdaniem jury, wykonała Pani Aniela Princ z Krośnicy. Fundatorem nagród w tegorocznym konkursie był Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna, który
objął imprezę swoim patronatem i na krótką chwilkę odwiedził Grabów. Po rozstrzygnięciu konkursu proboszcz z Nakła tradycyjnie poświęcił przyniesione wianki oraz ogień. A
potem uroczysty orszak przemaszerował nad rzekę – wianki musiały zostać puszczone na
wodzie. Po ceremoniach świętojańskich słuchaliśmy muzyki w wykonaniu zaproszonych
zespołów, a tuż po godz. 23 niebo nad Grabowem rozświetliło wzbudzające podziw widowisko pirotechniczne. Po fajerwerkach odbyła się zabawa taneczna z zespołami.
Atrakcyjny program, pomimo kapryśnej pogody i meczu Niemców ze Szwecją, ściągnął do Grabowa tłumy gości. W najkrótszej nocy w roku uczestniczyli również goście z
partnerskiego miasta Teicha - Petersberg w Niemczech, którym bardzo się impreza podobała.
Obchody Nocy Świętojańskiej nie odbyłyby się bez wsparcia sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

23 czerwca br. OSP w Łąkach Kozielskich świętowała jubileusz 90-lecia. Po mszy św. wszyscy druhowie i zaproszeni goście zebrali się na
placu przed remizą na uroczystym apelu, podczas którego poświęcony został również samochód pożarniczy

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

