
Tylko jeden jest dzień taki, tej wiosny... 
Dzień ciepły, słoneczny, czuły i radosny... 

Bo przecież tylko jedną Mamę- mamy... 
I właśnie Ją najbardziej kochamy.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz mi drogę w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,
Dziś, Mamo, z głębi serca Ci dziękuję.

Kochana Mamo

Najpiękniejsze składam Ci życzenia 

z głębi serca płynące czekające spełnienia, 

niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie, 

niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie. 

Wszystko co piękne i wymarzone, 

niech w Twoim życiu będzie spełnione.

W dniu 15 kwietnia rozpoczęła się 
„Przebudowa drogi powiatowej 1455 O 
Olszowa - Ujazd w miejscowości Olszowa 
ul. Wiejska”. Uwzględniając okres świą-
teczny, budowa faktycznie trwa niewiele 
ponad tydzień, a rezultaty już są mocno wi-
docznie. Na poboczu, gdzie niedawno rosła 
jeszcze trawa, powstaje nowy chodnik, któ-
ry docelowo połączy miejscowość z drogą 
wojewódzką 426. Całkowita wartość robót 
po przetargu opiewa na kwotę 533.118,02 
zł., inwestycja jest dofinansowana w ra-
mach tzw.  „schetynówek” oraz z budżetu 
Gminy Ujazd. W ramach zadania zostanie 
także wykonane odwodnienie drogi oraz 
nowa nawierzchnia jezdni.

Ruszyły roboty drogowe w Olszowej 9 maja w Teatrze im. Jana Kochanowskiego odbyła się Gala „Opolskie 10 lat w 
Unii Europejskiej” podczas, której tytuł Opolskiego Super Lidera otrzymali: Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna oraz prezes zarządu firmy Adamietz Sp. z o.o Rajmund 
Adamietz, którym osobiście gratulacje złożyła wicepremier i minister infrastruktury i 
rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

- To fantastyczne podsumowanie pracy w okresie 10 ostatnich lat – cieszy się staro-
sta Józef Swaczyna – ale to nagroda również dla wszystkich samorządowców z terenu 
naszego powiatu, bo w tym okresie udało się nam wspólnie zdobyć ponad 94 mln zł, nie 
licząc tych beneficjentów, którzy skorzystali np. z PROW. To także podziękowanie dla 
wszystkich pracowników naszego starostwa, którzy pod kierunkiem wicestarosty Gaidy 
aktywnie włączali się w pozyskiwanie środków zewnętrznych na nasze projekty.

Statuetkę Opolskiego Super Lidera z rąk marszałka Województwa otrzymało tylko 
dziesięć osób – tym cenniejsze to wyróżnienie.

Starosta Strzelecki 
Opolskim Super Liderem

Zostały zakończone prace polega-
jące na remoncie elementów pomostu i 
wyposażenia mostu w ciągu drogi powia-
towej ul. 3 Maja w Ujeździe. Na moście 
powiatowym na rzece Kłodnica zostały 
odnowione bariery ochronne o długości 
84 m oraz zostały wyremontowane kątow-
niki ochronne chodników wraz z naprawą 
krawędzi płyt betonowych chodników, 
na długości ponad 76 m. Bezpieczeństwo 
ruchu zostało znacząco poprawione, w 
przeszłości dochodziło tutaj do zdarzeń 
drogowych polegających m.in. na uszko-
dzeniach pojazdów o odstające do jezdni 
kątowniki chodników. 
Całość prac kosztowała prawie 12 tys. zł.

Bezpiecznie na moście w Ujeździe

Harcerze 
w Legionach Polskich

Zamek Królewski jest miejscem 
wyjątkowym. - Jest on nie tylko wspo-
mnieniem miejsca, gdzie uchwalono Kon-
stytucję 3 Maja, ale także jest sam w sobie 
symbolem naszego trwania jako państwa, 
jako narodu, jako społeczeństwa pomimo 
wszystkich katastrof – mówił podczas 
Święta 3 Maja Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. 

W warszawskich uroczystościach 
uczestniczył starosta Józef Swaczyna.

- Lało jak z cebra, ale deszcz nie za-
kłócił przebiegu uroczystości – wspomina. 
– To było dla mnie niezwykłe przeżycie i 
zaszczyt, bo byłem chyba jedynym samo-
rządowcem z województwa opolskiego. 

- W progach Pałacu Prezydenckie-
go wszyscy razem, łącznie z korpusem 

dyplomatycznym, przyłączyliśmy się do 
toastu wzniesionego szampanem przez 
prezydenta Komorowskiego za pomyśl-
ność Rzeczypospolitej Polskiej, a podczas 
poczęstunku próbowaliśmy specjałów z 
regionu podlaskiego. Były przepyszne, 
ale muszę przyznać, że niektóre potrawy 
jadłem po raz pierwszy w życiu

 

Starosta u Prezydenta RP
Wystawę w Powiatowym Centrum Kultury, otwartą 14 maja, można będzie oglądać 
przez trzy tygodnie. 

Więcej czytaj na str. 5

Wypromuj swój Powiat
WEŹ  UDZIAŁ  W  KONKURSIE

wymyśl hasło promujące Powiat Strzelecki

NA  HASŁA  CZEKAMY  DO  30  CZERWCA  2014

Szczegóły konkursu na str. 4
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Ostatnia sesja rady Powiatu, zwołana na 30 
kwietnia rozpoczęła się bardzo miłym akcentem.

Starosta Józef Swaczyna wraz z Przewod-
niczący Rady Henrykiem Bartoszkiem dwojgu 
mieszkańcom powiatu wręczył symboliczne 
dyplomy i upominki. Jedną z nich była pani 
Sybilla Fusiarz, nominowana w konkursie 
pn.  „Lady Di im. Krystyny Bochenek”, którego 
inicjatorem jest parlamentarny Zespół ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz Parlamentarna Grupa 
Kobiet. Jest ona mediatorem rodzinnym oraz 
trenerem z zakresu wsparcia osób niepełno-
sprawnych. Całe swoje życie poświęca dla osób 
niepełnosprawnych realizując wiele autorskich 
inicjatyw. Organizatorka wielu konferencji i 
szkoleń, autorka publikacji. Inicjatorka powsta-
nia  Opolskiego Oddziału Laryngektomowanych 
oraz Prezes Stowarzyszenia „Bariery w świecie 
niepełnosprawnych” - obecnie „Ambasady 
Sukcesu”, która podjęła się budowy Centrum 
Rehabilitacji Społecznej „Magnolia”. Drugim 
gościem był Jacek Lyka – dyrektor Przedsię-
biorstwa Przemysłu Obuwniczego w Strzelcach 
Op., które zdobyło tytuł Solidna Firma  2013. 

S. Fusiarz – dziękuję za wyróżnienie. 
Dziękuję przede wszystkim Dyrektorowi PCPR 
za zgłoszenie mnie do Lady Di. Te kwiaty należą 
się również państwu, bo mam nadzieję, że pań-
stwo również wspieracie osoby niepełnosprawne. 
Nawiązując do słów Starosty – jeśli nauczycie 
się mówić „larygektomowany”, na pewno będzie 
patrzeć na osoby bez krtani, z rurką treastomijną, 
pomyślicie sobie: to też jest człowiek i pomyśli-
cie o naszym stowarzyszeniu, które od ponad 12 
lat działa na rzecz osób po usunięciu krtani. W 
Staniszczach Wielkich remontujemy dom dla 
osób po usunięciu krtani. Niestety, po wyjściu 
ze szpitala  te osoby zostają same i nikt nie wie 
jak im pomóc. W tym roku na pewno zaprosimy 
pana Starostę i państwa na otwarcie tego domu, 
gdzie, mam nadzieję, zrealizujemy wszystkie 
plany i marzenia.   

J. Lyka – jestem pod dużym wrażeniem 
i czuję się zaszczycony, że na sesji nastąpi-
ło wyróżnienie naszej firmy. Rzadko się to 
zdarza. Media najczęściej są zainteresowane 
niepowodzeniami kryzysem, rzadko mówi się 
o pozytywach. A nam potrzeba nadziei, wiary w 
przyszłość i budowania pozytywnego wizerunku 
środowiska, w którym pracujemy. Nasze przed-
siębiorstwo ma 60 lat. W środowisku nie jest zbyt 
widoczne, a to dlatego, że działa za wysokimi 
murami. Faktem jest, że jesteśmy liderem na 
rynku obuwia ochronnego bezpiecznego.  W 
skali kraju jesteśmy rozpoznawalni, doceniani. 
Nie jest to nasze pierwsze wyróżnienie: mamy 
dwa najwyższe odznaczenia Grand Prix na Mię-
dzynarodowych targach, mamy 4 złote medale. 
Osiągnięcia te pokazują, że w tym trudnym 
okresie musimy konkurować nie tylko na rynku 
polskim, ale szczególnie z natłokiem produktu 
wschodniego, taniego. Na całą Polskę rozpo-
wszechniamy dobre imię Strzelec Opolskich. W 
mniejszym środowisku powstała firma, która dzi-
siaj ma największe osiągnięcia. Zaawansowanie 
techniczne jest na skalę europejską, wyposażenie 
w maszyny i urządzenia – najwyższej jakości. 
Mamy się czym poszczycić – mamy dowody na 
to: w rankingu firm ukazanym w Trybunie Opol-
skiej na kilka tysięcy firm, PPO uplasowało się 
w dwóch kategoriach w pierwszej 30. Jesteśmy 
w gronie filarów biznesu, filarów gospodarki 
opolskiej. Jesteśmy również w gronie tygrysów 
finansowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 350 
skazanych i ponad 150 pracowników spoza ZK. 
Zatem jesteśmy dużym pracodawcą. Korzysta-
jąc z okazji, wszystkim tym, którzy sprzyjają 
naszej działalności, wspomagają nas i wykazują 
zrozumienie naszej trudnej sytuacji, pragnę 
podziękować. 

Radny Norbert Lysek: – Tydzień temu 
miałem przyjemność gościć w gabinecie pana 
dyr. Lyki. Tyle wyróżnień, ile zobaczyłem 
tam – na miejscu, jeszcze nie spotkałem. Takich 
przedsiębiorstw w powiecie powinno być więcej. 

Po przedstawieniu przez starostę J. Swa-
czynę informacji o pracy Zarządu Powiatu głos 
zabrał radny Jan Bogusz. – Czy po podliczeniu I 
kwartału Zarząd przewiduje jakieś środki na pod-
wyższenie pensji dla pracowników starostwa? 
W informacji o pracy Zarządu jest wzmianka o 
zakupie kuchenki gazowej dla Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 2,5 
tys. zł. Czy jest to kuchnia polowa, czy zwykła?

Starosta J. Swaczyna – z reguły na Święto 
Policji, czy też Straży Pożarnej Zarząd Powiatu 
przeznacza środki. Kwota 2,5 tys. zł została 
przeznaczona dla Straży Pożarnej. Natomiast 
co do pierwszego pytania – tak – planujemy 
podwyżkę nie tylko w PUP, ale i w innych 
jednostkach organizacyjnych. Zobaczymy, jak 
sytuacja rozwinie się pod koniec półrocza. Praw-
dopodobnie pracownicy starostwa w tym roku 
nie będą mieć podwyżki, ponieważ otrzymali ją 
w roku ubiegłym.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie 
trzech sprawozdań PCPR:
• z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
za rok 2013 r.

• sprawozdania Dyrektora Powiatowego 

Sesja Rady Powiatu
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 
PCPR za rok 2013 r. z zakresu realizacji 
Ustawy o wspieraniu rodziny systemie 
pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 

• rocznego sprawozdania z efektów pracy 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
za rok 2013
Przewodniczący Komisji Edukacji radny 

Piotr Szuba przedstawił opinię komisji dotyczącą 
tych sprawozdań: – Jest to bardzo ważny obszar 
funkcjonowania powiatu. PCPR jest jednost-
ką, która realizuje zadania z zakresu pomocy 
społecznej, zadania z zakresu zadań zleconych 
administracji publicznej i inne zadania wyni-
kające z odrębnych przepisów prawa. Sprawo-
zdanie składa się z 4 elementów: sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich za rok 2013 r., 
dwa sprawozdania z zakresu realizacji Ustawy o 
wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej 
oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. Czwarty element, który łączy 
funkcjonowanie pomocy społecznej w powiecie  
to ocena zasobów pomocy społecznej. Sprawo-
zdanie  z działalności PCPR to zestawienie tabela-
ryczne statystyczne. Przedstawione zostały fakty 
dot. finansowania jednostki, jest bogaty serwis 
fotograficzny. Została opisana kadra PCPR, plan 
wydatków oraz zadania realizowane. Szczegó-
łowo omówiono również programy realizowane 
przez PCPR (18+ nowe szanse i możliwości oraz 
Aktywny samorząd). Z analizy przedstawionych 
Komisji dokumentów wynika, że systematycznie 
wzrasta liczba osób korzystających ze wsparcia 
PCPR. Jest to związane m.in. większą wiedzą o 
możliwości uzyskania uprawnień skierowanych 
do osób niepełnosprawnych oraz świadczeń. W 
opracowaniu zawarte jest również sprawozdanie 
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosun-
ku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 
w rodzinie. W 2013 r. taki program został przyjęty 
przez Radę program profilaktyczny. Również w 
tym opracowaniu opisano wszelkie działania w 
tym zakresie związane z programem. Ponadto ze-
stawienie zawiera wykaz kontroli wewnętrznych 
jak również dodatkowo analizę nt. sprawozdaw-
czości, którą opracowuje nie tylko Zarządowi, 
Radzie, ale i innym jednostkom zewnętrznym 
wynikającym z przepisów prawa. 

Część druga to sprawozdanie z zakresu z 
zakresu realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny 
systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta w spo-
sób kompleksowy reguluje zasady wspierania 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz postępowania 
adopcyjnego. Organizatorem pieczy zastępczej 
zostało PCPR. W 2013 r. były 72 rodziny za-
stępcze, z czego jedna zawodowa jako pogotowie 
rodzinne, później zawodowa specjalistyczna. 
Niezawodowych rodzin jest 25,a spokrewnionych 
– 44. W 2013 r. powstało 11 rodzin zastępczych. 
W rodzinach zastępczych przebywało łącznie 
w 2013 r. 134 dzieci. Przedstawione są również 
dane dotyczące instytucjonalnej opieki zastępczej 
oraz wszelkie inne wynikające z ustawy o pieczy 
zastępczej. Wartym podkreślenia jest to, że rea-
lizacja pieczy zastępczej wymusiła na gminach 
współfinansowanie tego zadania. W 2013 r. udział 
gmin we współfinansowaniu pieczy zastępczej 
kształtował się na poziomie 46 tys. zł. Oprócz 
sprawozdania dot. realizacji ustawy o wspieraniu 
rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiono rów-
nież sprawozdanie z efektów pracy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. Zadania organizatora 
można podzielić na zadania z zakresu: promocji, 
szkolenia, organizacji, pomocy, opiniodawczości 
i sprawozdawczości. Jeśli chodzi o wnioski 
sformułowane na posiedzeniu Komisji Edukacji 
– ustawa narzuca pewne wymogi dot. standardów 
opieki nad rodziną zastępczą. Z ustawy wynika, 
że koordynator powinien opiekować  się max. 
30 rodzinami. W naszym powiecie koordynator 
opiekuje się obecnie 36 rodzinami. Kolejnym 
wnioskiem jest to, by wszelkie operacje i decyzje 
dotyczące dalszego kształtowania prawidłowego 
systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu, 
jak również przeanalizowania sytuacji kadrowej 
związanej z opieką zastępczą. Wszystkie spra-
wozdania zostały rzetelnie i dokładnie przygo-
towane, zawierają bogaty serwis fotograficzny. 
Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie 
wszystkie 3 sprawozdania. 

Radna Joanna Mróz: – Komisja Rewi-
zyjna też kontrolowała części zakresu objętego 
sprawozdaniem, czyli pieczę zastępczą. Zbadała 
jej funkcjonowanie i finansowanie. Wysoko 
oceniła działalność koordynatora, który opiekuje 
się rodzinami, którym doradza, szkoli. Cieszy-
my się, że ubiegłoroczne szkolenia w ocenie 
koordynatora i pracowników PCPR przyniosły 
pozytywne skutki, bowiem do rodzin zastępczych 
trafiają dzieci z wieloma trudnymi problemami. 
Pozytywne jest to, że coraz więcej dzieci trafia 
do tych rodzin, a nie do domu dziecka. Nasz 
wniosek, podobnie jak Komisja Edukacji, do-
tyczy koordynatora, który obecnie opiekuje się 
36 rodzinami. Wskazane było by zwiększenie 
liczby koordynatorów do 2, aby w pełni  otoczyć 
rodziny opieką. 

Radny N. Lysek: – Komisja Gospodarcza 

stwierdza, że jest to praca pełna zaangażowania 
i PCPR robi to dobrze. Komisja ustosunkowała 
się pozytywnie do materiału i uważamy, że na-
leży wyróżnić ten rodzaj działalności. Dyrektor 
sugerował, że wkrótce mogą wystąpić problemy 
kadrowe, co należy uwzględnić w kontekście 
nawet powiększenia etatyzacji w jednostce. 

Radny Franciszek Łupak: – Opieka spo-
łeczna jest rozumiana bardzo szeroko. W 2013 r. 
poprzez pomoc społeczną „przeszło” 18.371.000 
zł. Jest to druga pozycja, po edukacji w naszym 
budżecie. Ta szeroko rozumiana pomoc społecz-
na to PCPR z funkcją wiodącą, ale też DPS-y w: 
Strzelcach Op., Szymiszowie, Leśnicy, Kadłubie, 
Zawadzkiem, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Przy 
tej okazji w imieniu Komisji Budżetu chciałbym 
wyrazić słowa uznania dla pracowników pomocy 
społecznej za wkład pracy. 

W głosowaniu wszyscy radni jednogłośnie 
przyjęli owe trzy sprawozdania. 

Następnie przewodniczący komisji prob-
lemowych przedstawili opinie do projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów 
pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za 
rok 2013”, która, jak podsumował to radny P. 
Szuba, jest tabelarycznym zestawieniem wszyst-
kich tendencji i stanu faktycznego w zakresie 
funkcjonowania pomocy społecznej na terenie 
powiatu strzeleckiego.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 
-16 za.

Kolejny punkt obrad to sprawozdanie 
z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2013”.

Z upoważnienia Komisji Gospodarczej 
głos zabrał radny Kazimierz Kubal: – Na Ko-
misji była burzliwa dyskusja nt. sprawozdania i 
pozwoliłem sobie dokonać krótkiego podsumo-
wania i przedstawić je Radzie. Każda organizacja 
pozarządowa zawsze liczy na lokalny samorząd. 
W prowadzenie stowarzyszeń zaangażowani są 
społecznicy, którzy kosztem własnej rodziny, 
własnych dzieci poświęcają czas na prowadzenie 
takiej organizacji. To właśnie do samorządów 
kierują kroki po pomoc, bo wierzą, że samorząd 
jest odpowiedzialny i  w sposób odpowiedzialny 
realizuje zadanie, jakim jest współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi. Muszę powiedzieć, że 
w latach 2005-2006 do Starostwa spływało dużo 
wniosków (od 17 do 31). W latach 2007-2012 
tych wniosków już było dużo mniej. W roku 
2005 podpisano 16 umów, w 2006 - 23 umowy, w 
następnych latach podpisano już od 6 do 8 umów. 
W 2013 r. podpisano tylko 3 umowy, konkurs się 
nie odbył. Na podstawie tych liczb można po-
wiedzieć, że „interes się zwija”. Świadczą o tym 
te liczby. W latach 2007-2012 nastąpiła selekcja 
pod 3 kątami: te same organizacje otrzymywały 
dotacje, silniejsi otrzymywali zawsze dotacje i 
w wysokich kwotach, słabsi odchodzili z kwit-
kiem i albo musieli rozwiązać działalność, albo 
przestali pisać wnioski o pomoc finansową do 
starostwa. Duzi mieli środki, finansowali siebie 
i zadanie, natomiast wolontariat został przez 
takie działanie wyeliminowany i zniechęcony 
dla dalszego działania. Jeżeli nie pomagamy 
społecznikom, to zabijamy aktywność naszego 
społeczeństwa i aktywność naszych miesz-
kańców. I co się stało? W 2013 r.  podpisano 
2 umowy z konkursu i jedną poza – tego nie 
będę komentował. Jedynie powiem, że nasuwa 
się wniosek, że Powiat Strzelecki zrealizował 
zadanie współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2013 r. w 
zakresie szczątkowym. 

Radny N. Lysek: – Dyskusja była oży-
wiona i zmierzała do tego, by w jakiś sposób 
zmienić formułę, aby zachęcić społeczników do 
występowania do Starostwa o pieniądze. Wynik 
głosowania jest następujący: 4 za, 1 przeciw, 1 
wstrzymujący. 

Radna J. Mróz: – Na jakiej podstawie 
sporządza pan diagnozę, dlaczego organizacje 
pożytku publicznego nie składały wniosków w 
kolejnych latach. Czy są to informacje pozyskane 
od organizacji, czy też są to pana domysły?

Radny K. Kubal: – To materiał histo-
ryczny, m.in. posłużyłem się protokołem z 
ubiegłorocznego posiedzenia Rady. 

Radna J. Mróz: – Czy rozmawiał pan z 
organizacjami? 

Radny K. Kubal – Spłynęły tylko dwa 
wnioski. Nie odbył się konkurs, tylko na zasadzie 
opisowej przydzielono. O czym to świadczy? W 
innych latach było bogactwo. Ja już w zeszłym 
roku mówiłem, że zasady przydzielania środków 
są niewłaściwe. Bo przez okres 2007-2012 
dostawały prawie te same podmioty. Innych to 
tylko zniechęciło. Państwo mi będziecie mówić, 
że starostwo organizowało spotkania, uczyło 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak 
pisać projekty. Oni składają projekty, sięgają 
po środki gdzie indziej, a jaka jest  w tym rola 
naszego samorządu? Są duże projekty: Góra 
św. Anny, Zasoby Ludzkie, Zasoby Wiejskie. 
Ale proszę mi powiedzieć jakie jest wsparcie 
naszego  samorządu, dla którego to jest zadanie? 
To nie może być współpraca tylko na papierze. 

Radna J. Mróz: – Więc nie rozmawiał pan 
z organizacjami, jest to pana domysł. 

Radny K. Kubal: – Jaki domysł? Jest pani 
z Zespołu ds. Promocji, proszę zapytać, ile wnio-
sków złożono w poprzednich latach, a ile teraz. 
Ludzie zostali zniechęceni. Zabito samorządność 
i społecznikostwo. 

Radny R. Nocoń: – Dyskusja powoli staje 
się bezprzedmiotowa, bo w sytuacji, gdy nasze 
wymogi są takie, a nie inne, organizacje nie 
zwracają się do Powiatu po 2 tys. zł, tylko do 
organizacji, gdzie większe pieniądze mogą dostać, 
w prostszy sposób i przy łatwiejszym rozliczeniu, 
np. Stowarzyszenia Kraina św. Anny, czy fundacji 
przy firmie Górażdże. 

Radny K. Kubal: – To po co mówić o 
współpracy z samorządem?

Radna J. Mróz: – Nasze organizacje poza-
rządowe są sprytniejsze, sprawniejsze i potrafią 
sięgać po wiele różnych środków. Nie ukrywam, 
że napisanie wniosku do Fundacji Górażdże jest 
bajecznie proste, bo na małe projekty do 10 tys. 
zł wystarczy wniosek na kartce A4. Uważam, 
że takie uwagi są niesłuszne, możliwe że nasze 
obwarowania biurokratyczne w związku z tym, że 
są to pieniądze unijne, mogą zniechęcać niektóre 
organizacje.  

Kierownik Zespołu ds. promocji Joanna Ko-
szela: – Chciałabym sprostować: otwarty konkurs 
ofert odbył się w ubiegłym roku - radny Kubal 
myli się, twierdząc, że konkurs nie odbył się. Na 
dwa z 3 zadań ogłoszonych w konkursie zgłosiły 
się stowarzyszenia, na jedno zadanie nie zgłosił 
się nikt. W związku z tym pieniądze, które zostały 
z tego zadania, mogły być rozłożone i przekazane 
poza konkursem. Zgodnie z ustawą o pożytku 
publicznym istnieje taka możliwość. Wówczas 
takie zadanie nie może przekraczać 3 miesięcy 
i kwoty 10 tys. zł. Trzecia dotacja została w taki 
sposób przekazana. Druga rzecz – jest to otwarty 
konkurs ofert. Otwarty oznacza: dla wszystkich. 
Jest ogłoszony przez co najmniej 21 dni w BIP, 
na  stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego i 
innych nośnikach dostępnych w naszym powiecie, 
m.in. naszej gazecie. Wysyłamy również maile 
do tych stowarzyszeń, których adresy mamy  w 
bazie, informujemy, dzwonimy. Być może orga-
nizacje zniechęcają się wielością dokumentów, 
które trzeba złożyć, ale to jest od nas niezależne, 
bo określone Rozporządzeniem MPIPS, który 
określa wzór oferty i wzór rozliczenia. Poza tym 
pieniądze na realizację programu współpracy 
z roku na rok są niższe. Współpraca powiatu z 
organizacjami nie przejawia się tylko dotacjami, 
ale szkoleniami, wspólnymi informacyjnymi 
spotkaniami. Stowarzyszenia mogą pytać u nas, 
gdzie można otrzymać ewentualne inne dotacje. 
Staramy się również w sposób materialny (wypo-
życzanie sprzętu multimedialnego) lub poprzez 
umieszczanie  artykułów w Internecie, gazecie, 
pomagać stowarzyszeniom. Więc ta współpraca 
nie ma tylko charakteru finansowego. 

Radny F. Łupak: – Komisja Budżetu rów-
nież przeanalizowała sprawozdanie. W ubiegłym 
roku przeznaczono 15 tys. zł, wykorzystano 
prawie całość. W tym roku pula środków wynosi 
20 tys. zł. Nie zgodzę się z taką oceną sytuacji, 
że ciągle korzystają ci sami, a inni niedostają nic. 
Przede wszystkim decydują te obwarowania, które 
obowiązują w prawie. U nas obowiązuje udział 
własny, poza tym organizacja musi posiadać 
rachunek bankowy, musi być prowadzona rachun-
kowość. Na pewno są takie stowarzyszenia, które 
mają już obeznanie i większą praktykę. 

Radny R. Nocoń: – Komisja Gospodarcza 
przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. 

Radny P. Szuba: – Komisja Edukacji zaopi-
niowała sprawozdanie pozytywnie przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 

Radny K. Kubal: – Powinniśmy zadać 
sobie pytanie, dlaczego w 2005 r. dotacja samo-
rządowa wynosiła 90 tys. zł, złożono 23 wnioski, 
a w 2006 – 70 tys. zł, złożono 31 wniosków, a w 
2013 – 15 tys. zł i złożono 2 wnioski. Powinniśmy 
umieć odpowiedzieć  sobie na pytanie: gdzie tkwi 
błąd? O jakiej współpracy tu mówimy? Jest ona 
zrealizowana na etapie szczątkowym. 

Radny Jan Zubek: – Jestem zaskoczony 
takim uchwyceniem tematu, ponieważ działalność 
społeczna troszkę zaczyna nam zanikać. Co my 
jako samorząd powiatowy mamy zrobić? Czy za-
niedbaliśmy informacji? Czy nie poddaliśmy dys-
kusji, czy nie pomagamy tym, którzy przychodzą? 
Ludzie nie chcą tak się angażować. W tym roku 
zostałem przewodniczącym komisji oceniającej 
wnioski – nieprawdą jest to, że dajemy dużo tym 
wielkim. Patrzymy na względy merytoryczne i 
społeczne. Mam czyste sumienie, że sprawied-
liwie podzieliliśmy te pieniądze. Mówi się, że 
mamy coś zrobić – ale co konkretnie? Ostatnio 
rozpatrywaliśmy mały wniosek z Rozmierzy, 
tam są 3 osoby zaangażowane. Złożyli i dostali. 
Daliśmy też organizacji większej, bo wniosek 
był dobrze napisany i wiele ludzi było zaanga-
żowanych. Dziwię się koledze, że domaga się od 
Powiatu czegoś, co nie należy do nas. Trzeba sobie 
szczerze powiedzieć: ludzie nie są zainteresowani. 
Biurokracja dotyczy wszystkich nas, więc nie 
zrzucajmy winy na nią w kontekście konkursu. 

Radny N. Lysek: – Odnoszę wrażenie, 
że jeśli ktoś powie coś krytycznego na tej sali i 

domaga się dyskusji, albo nowych rozwiązań, 
to pozostali radni rzucają się na niego jak na 
sępa. Bo on powiedział, że trzeba coś zmienić. 
To jest dyskusja, jesteśmy na posiedzeniu Rady 
i jesteśmy samorządem. Zarząd jest po to, by 
przeanalizować uwagi radnego. 

Radny K. Kubal: – Czy obecny stan 
nie jest konsekwencją poprzednich lat? Okres 
2007-2012, w oparciu o dane otrzymane ze 
starostwa, to czas gdy dotacje otrzymały te 
same organizacje. 

Radny Stefan Szłapa: – Warto by wie-
dzieć, ile jest organizacji, które mogłyby starać 
się u nas w powiecie. Co roku stowarzyszenia 
mają obowiązek składać sprawozdania, tam też 
widać aktywność tych stowarzyszeń. Warto, tak 
jak pani radna powiedziała, ankietować i roze-
znać z pierwszej ręki. Ciekawa byłaby informa-
cja, czy gminy, które również ogłaszają podobne 
konkursy, zauważyły podobne tendencje.

W dalszej części obrad przyjęto uchwały 
w sprawach:
-  zaopiniowania planu finansowego i inwe-

stycyjnego na rok 2014 samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
dla którego organem założycielskim jest 
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 
Op. (16 za)

-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego (wraz z autopo-
prawkami) - 16 za

-  zmiany  budżetu i zmian w budżecie 
powiatu na rok 2014 (wraz z autopopraw-
kami) -16 za

-  wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy 
nieruchomości  (16 za)
W punkcie interpelacje i zapytania radnych 

radny N. Lysek złożył interpelację w sprawie 
zmiany organizacji ruchu w m. Izbicko na ul. 
Powstańców Śl. Na tej ulicy jest duże zagroże-
nie bezpieczeństwa drogowego, gdyż z jednej 
strony jest znak zakazu postoju, którego nikt 
nie przestrzega. Z drugiej strony petenci apteki, 
przedszkola, Urzędu Gminy parkują samocho-
dy. Uważam, że jest to bardzo dużo zagrożenie 
bezpieczeństwa. Proszę Wydział Dróg o rozwa-
żenie sprawy i podjęcie stosownych kroków w 
celu poprawy bezpieczeństwa. 

Przewodniczący Rady H. Bartoszek po-
informował w sprawach bieżących informuję, 
iż wpłynęły: 
-  skarga pana K. Kowalik na filię DPS w 

Leśnicy – proszę o przegłosowanie skie-
rowania skargi do Komisji Rewizyjnej 
celem przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego

-  pismo OSP Kadłub o wsparcie zakupu 
samochodu – czy Zarząd rozparzył już tę 
sprawę?
Starosta J. Swaczyna: – Rozumiem: 

kampania wyborcza, powiat ma strażaków w 
Radzie, w Zarządzie. Koszt takiego samochodu 
to 700 tys. zł. Kadłub ma 350 tys. zł pewnych 
pieniędzy. Brakuje 350 tys. zł. trzeba odpo-
wiedzieć strażakom, że będą duże pieniądze 
europejskie na zakup sprzętu przez OSP. Myślę, 
że spotkamy się ze strażakami z Kadłuba i 
będziemy na ten temat rozmawiać. Wystąpiłem 
do Komendanta Głównego PSP o wsparcie 
dla OSP Kadłub. Rozmawiałem w piątek z 
Ministrem Rakoczym, który w MSWiA odpo-
wiada za straże. Jeśli coś się wyklaruje, będzie 
jakiejś kwoty brakowało, wówczas będziemy 
rozmawiać. Obecnie jest spore zainteresowanie 
zakupem samochodów przez różne OSP, ale my 
wcale nie odżegnujemy się od pomocy dla OSP 
Kadłub. Czasem tylko warto przemyśleć pewne 
sprawy, odczekać trochę, by dostać pieniądze 
europejskie. 

Radny J. Bogusz: – Przepraszam za po-
równanie, ale pewnego razu święty Jan Paweł 
II powiedział, że nawet kichnięcie może mieć 
wymiar ekumeniczny. Dlatego teraz wszystko, 
co się zrobi może być pociągnięte jako kampa-
nia. Wniosek o zakup samochodu pożarniczego 
dla Kadłuba był efektem pewnych namów i 
pomocy ze strony i Komendanta i Starosty. W 
związku z tym trudno dziwić się strażakom, 
że poszukują wielu  źródeł pomocy. Jednostka 
w Kadłubie liczy 100 lat, należąca do syste-
mu, uczestniczy w wielu akcjach i nie tylko, 
począwszy od największych (pożar w Kuźni 
Raciborskiej, powódź w 1997 r., huragan 2004, 
2008). Jest to jednostka wartościowa i jak to 
mówi pan Komendant jest to jednostka JRG 
2. Trudno im się dziwić, że szukają pomocy, 
żeby nie być posądzeni o zaniechanie. Stąd 
wszędzie, gdzie możliwe pukają, łącznie z tym 
że samo podjęli inicjatywę zbierania złomu w 
swojej miejscowości. Uzyskali z tego kwotę 11 
tys. zł. Zwrócili się z wnioskiem do Kolei, aby 
zgodziła się zezłomować część istniejącej infra-
struktury kolejowej. Zatem,  jeśli byłaby szansa, 
to byłyby to dobrze zainwestowane pieniądze. 
Samo przyznanie pieniędzy nie równa się z ich 
wykorzystaniem, bo jak nie będą mieli dotacji, 
możliwości, to te środki nie będą wydatkowane. 
Nic  nie stoi na przeszkodzie, by im pomóc.

(it)
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DORDCA KLIENTA ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
  -  prawo jazdy kat.B, - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  min. wykształcenie średnie
W DZIALE MATERIAŁOWYM  -  znajomość programu Exel w stopniu dobrym
  -  dobra organizacja własnej pracy
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  dobra znajomość j.angielskiego
LABORANT POMIARÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – ochrona środowiska,
ŚRODOWISKA PRACY + TEREN -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. rok doświadczenia
PRACOWNIK BIUROWY OTMICE -  wykształcenie średnie lub wyższe
  -  obsługa komputera i urządzeń biurowych, - doświadczenie
SPEDYTOR PIOTRÓWKA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
  -  biegła znajomość  j.niemieckiego i j.angielskiego
SPEDYTOR  DOLNA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  dobra znajomość j.niemieckiego oraz mile  widziana j.angielskiego
SPECJALISTA DS. MARKETINGU OLSZOWA -  prawo jazdy kat.B, - aktualna książeczka sanepidowska
  -  odpowiedzialność
PRACOWNIK BIUROWY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa pakietu OFFICE
  -  prawo jazdy kat.B, 
  -  mile widziane 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j.niemieckiego 
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DYLAKI -  wykształcenie wyższe techniczne
  -  dobra znajomość prog. Exell - samodzielność i odpowiedzialność
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j.niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY ½ ETATU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe
  -  obsługa komputera, - znajomość programów księgowych
  -  znajomość programu płatnik
  -  znajomość zasad wystawiania faktur i zagadnień kadrowych
  -  umiejętność rozliczenia delegacji, - doświadczenie min. 2 lata
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu,
  -  odporność na stres, - dyspozycyjność
ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA -  wykształcenie średnie, - praca przy komputerze, 
  -  prawo jazdy kat. B
SPRZEDAWCA KĘDZIEŻYN-KOŹLE -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku elektrycznym, 

budowlanym, - znajomość technik sprzedaży
  -  prawo jazdy kat.B - uprawnienia operatora wózków widłowych
  -  mile widziane doświadczenie w sklepach specjalizujących się w 

branży budowlanej
KASJER – SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie  handlowe, - obsługa kasy fiskalnej
CUKIERNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - umiejętność pieczenia, dekorowania,
  -  książeczka sanepidowska, - min. 3 lata doświadczenia
KELNER KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - aktualne badania lekarskie
POMOC KUCHENNA OLSZOWA -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  umiejętność pracy w zespole
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
KUCHARZ – BARMAN ½ ETATU ZAWADZKIE -  prawo jazdy kat. B
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
CIEŚLA/ ZBROJARZ/ MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  praktyka w zawodzie
PRACOWNIK BUDOWLANY/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie budowlane,
KAFELKARZ/GIPSIARZ  -  prawo jazdy kat.B, - wymagane doświadczenie
INŻYNIER BUDOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe 
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B,
OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe, - obsługa komputera
  -  obsługa maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
  -  znajomość zagadnień z pneumatyki, hydrauliki
  -  mile widziane doświadczenie przy obsłudze wtryskarek
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
MECHANIK SAMOCHODOWY IZBICKO -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK POJAZDÓW SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
POMOCNIK MECHANIKA SAM./ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK GOSPODARCZY  -  doświadczenie w pracy jako mechanik przy naprawie lub montażu 

samochodów ciężarowych
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, - doświadczenie
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie – techniczne,
PRODUKCYJNYCH  -  obsługa komputera, - umiejętność czytania rysunku technicznego
  - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
MECHANIK MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mechaniczne
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY TRASY MIĘDZYNARODOWE -  wykształcenie średnie lub zawodowe
 – PILOT POJAZDÓW  -  znajomość j.niemieckiego 
PONADNORMATYWNYCH  -  doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dmc 3,5 t
  -  mile widziane uprawnienia BF3
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  mile widziane doświadczenie
STOLARZ CENTAWA -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  umiejętność obsługi maszyn stolarskich
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  min. 3 lata doświadczenia
TOKARZ/FREZER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe, - wymagane doświadczenie
PRACOWNIK BRYGADY ZAWADZKIE -  uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
TRANSPORTOWEJ  -  uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego
ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  mile widziane uprawnienia spawacza
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym,
  -  umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
  -  mile widziane doświadczenie na produkcji
KIEROWCA WÓZKÓW OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
JEZDNIOWYCH  -  mile widziane uprawnienia operatora
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia, - doświadczenie
KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność współpracy w zespole,
JEZDNIOWYCH  - zaangażowanie, - upr. operatora, - doświadczenie mile widziane
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  upr. do badań ultradźwiękowych UT 2 –min
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne – automatyka,
  -  znajomość j. niemieckiego,  j. angielskiego
OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie, - uprawnienia
  -  doświadczenie przy wyburzeniach
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI POWIAT STRZELECKI -  wykształcenie zawodowe/średnie
  -  uprawnienia operatora, - doświadczenie
PRACOWNIK FIZYCZNY STRZELCE OPOLSKIE -  chęci do pracy
PRACOWNIK PRZY BUDOWIE BOIS KOLONOWSKIE -  doświadczenie przy układaniu kostki
DORADCA SERWISOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
 - MAGAZYNIER  -  znajomość branży samochodowej
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - samodzielność
  -  doświadczenie mile widziane 
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To dla mnie pierwsza kadencja w samorządzie, 
wielu moich kolegów ma dłuższą „praktykę”. Do-
świadczyłem dużo ciekawych rzeczy związanych z 
samorządem, jego organizacją i funkcjonowaniem.

Mijająca kadencja była dla wszystkich bardzo 
trudna - borykaliśmy się z kryzysem, który dotknął 
również samorządy. Niejednokrotnie podejmowaliśmy 
decyzje trudne i budzące kontrowersje w społeczeń-
stwie, ale niezbędne i konieczne. Czasami była duża 
różnica poglądów pomiędzy radnymi,  ale zawsze  
umiejętnie wypracowywaliśmy wspólne stanowisko. 
W moim odczuciu ocena mijającej kadencji jest pozy-
tywna, ale... Trudno nie odczuwać lekkiego niedosytu, 
ponieważ nie wszystko udało nam się zrealizować tak, 
jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli - i dla naszego 
wspólnego dobra.

Co do plusów i minusów. Plusem na pewno jest dobra kondycja szkolnictwa i szpitala, 
chociaż to może większa zasługa dyrektorów jednostek. Do plusów można też zaliczyć 
powstanie Powiatowego Centrum Kultury. Natomiast minus - albo minusy, bo to nie 
jeden - to chyba drogi powiatowe, które są w opłakanym stanie. 

Podsumowujemy kadencję

Przypadł nam trudny czas
mówi Artur Kiowski

Wypromuj swój Powiat
WEŹ  UDZIAŁ  W  KONKURSIE

wymyśl hasło promujące Powiat Strzelecki

• konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
• konkurs polega na przygotowaniu hasła promującego Powiat Strzelecki  

w formie jednego zdania – sloganu,
• hasło może określać dowolną kategorię , tj. atrakcje turystyczno-krajoznaw-

cze, zabytki połączone z historią, kulturalne, przyrodnicze, krajobrazowe, 
ciekawostki-osobliwości, historyczne, przyszłościowe

NA  HASŁA  CZEKAMY  DO  30  CZERWCA  2014

A zgłaszać je można mailowo na: pp@powiatstrzelecki.pl
lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska, 47-100 Strzelce Opolskie,  

z zapisem na kopercie: „Konkurs – Wypromuj swój Powiat”

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN KONKURSU:
www.powiatstrzelecki.pl  

www.facebook.com/starostwostrzeleckie

Zapraszamy wszystkich serdecznie w dniu 24.05.2014 r. w godzinach 13:00-16:00 na 
kolejny Dzień Otwarty w KP PSP w Strzelcach Opolskich, przy ul. Zakładowej 1. Jak 
co roku podczas naszego „Dnia Otwartego” zaplanowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, 
a przede wszystkim:
• przybliżenie specyfiki służby strażaka z możliwością zwiedzenia obiektów naszej 

komendy, 
• ogłoszenie alarmu, wyjazd ćwiczebny, prowadzenie działań ratowniczych,
• pokazy samochodów i sprzętu,
• pokazy udzielania pierwszej pomocy, gdzie również liczymy na aktywne zaanga-

żowanie Państwa, 
• przejście przez namiot zadymiony dymem teatralnym, zademonstrowanie warunków 

pożarowych,
• pokazy technik samoratowania strażaków z wysokości przy użyciu linki ratowniczej,
• pokazy umiejętności strażaków podczas pokonywania pożarniczego toru przeszkód 

oraz wspinania przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni,
• dla żądnych mocnych wrażeń zapewniamy możliwość wspaniałej zabawy na pro-

fesjonalnej ściance wspinaczkowej.
Ponadto zaplanowaliśmy szereg atrakcji skierowanych dla najmłodszych, m.in. gry i 
zabawy zręcznościowe, zabawa wodą, zabawy świetlicowe dla maluchów lubiących 
wycinać i malować oraz wiele innych atrakcji przygotowanych przez naszych strażaków. 
Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby czas spędzony z nami stanowił dla Wa-
szych pociech i Państwa niezapomniane chwile.

Ze strażackim pozdrowieniem
Załoga KP PSP w Strzelcach Op.

Dzień otwarty u strażaków

To tytuł wystawy otwartej w Powiato-
wym Centrum Kultury 14 maja. Zaprasza 
na nią Pierwsza  Szkolna Drużyna Harcer-
ska ZHP w Strzelcach Opolskich „Wilk, 
który nigdy nie śpi” im. gen. Roberta 
Boden Powell’a, reprezentowana przez 
drużynowego phm. Jerzego Dolińskiego. 
Jak widać, odradza się harcerska drużyna 
w Strzelcach Opolskich po kilkuletniej roz-
sypce, pod egidą Hufca ZHP Krapkowice. 

- Jedną z idei Związku Harcerstwa 
Polskiego jest krzewienie patriotyzmu. 
Czynimy to różnorodnymi metodami, 
ważny jest cel – mówi hm Robert Nowak, 
komendant krapkowickiego hufca. – ZHP 
ma własne muzeum w Warszawie, można 
więc wypożyczyć część jego zbiorów na 

zorganizowanie wystaw w środowiskach 
lokalnych. Odradzają się struktury ZHP 
w Strzelcach Opolskich, więc pomyśle-
liśmy, że pokazanie korzeni polskiego 
harcerstwa tuż po święcie 3 Maja będzie 
interesujące dla młodzieży, tym bardziej, 
że pewne jej watki wiążą się ze Śląskiem. 
Dostaliśmy na ten cel dotację z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego w ramach otwartego 
konkursu ofert dla NGO, więc możemy 
zaprosić na wystawę nie tylko młodych 
ludzi., a ci – trzeba przyznać – są coraz 
bardziej zainteresowani nie tylko tym, co 
mają w najbliższym otoczeniu, ale i poza 
horyzontem. Młodość ma to do siebie, że 
patrzy i sięga daleko. 

Harcerze w Legionach
dok. ze str. 1

Czym powinna być taka placówka, jak Powiatowe Centrum Kultury w mieście, 
gdzie obok funkcjonuje druga, podobna (SOK)?

Jak sama nazwa wskazuje nasza placówka ma z założenia szerszy zasięg oddziały-
wania niż tylko miasto Strzelce Opolskie. Poza tym praktyka wolnorynkowa pokazuje, 
że zdrowa konkurencja jest korzystna dla wszystkich, wymusza nowe działania i nie 
pozwala spocząć na laurach. Odbiorca kultury może więc na takiej sytuacji tylko zyskać, 
wybierając z szerszej oferty kulturalnej. Dysponujemy innym zapleczem technicznym i 
z drugim ośrodkiem kultury możemy się znakomicie uzupełniać.

Jak ma wyglądać funkcjonowanie PCK pod Pani kierownictwem?
Stawiam na ciągły rozwój i nie tylko zapewnianie dostępu do szeroko rozumianej 

kultury, ale i  jej współtworzenia. Centrum będzie miejscem otwartym na mieszkańców 
całego powiatu. Chciałabym  odszukać wśród nich twórców i liderów inicjatyw kultural-
nych, których chcemy przyciągnąć do Centrum i promować. Na razie budujemy swoją 
wizję. Budujemy zespół. Budujemy stronę internetową – wszystkich proszę o trochę 
cierpliwości, wkrótce będzie aktualna.

Jaki cel stawia sobie Pani na trzy lata kontraktu na tym stanowisku?
Moim celem jest wypracowanie przez ten okres dobrej, rozpoznawanej marki Po-

wiatowego Centrum Kultury jako miejsca dającego możliwość korzystania z ciekawej 
oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Zbudujemy naszą markę
mówi Joanna Popów-Bogdoł, nowy dyrektor Powiatowego Centrum Kultury

W dniach 04.05 – 09.05 odbył się wy-
jazd studyjny do Mannheim w Niemczech, 
mający na celu przedstawienie systemu 
dualnego kształcenia zawodowego na 
przykładzie zawodów rzemieślniczych. 
Wyjazd ten był zorganizowany przez  
Uniwersytet Opolski oraz Inkubator Przed-
siębiorczości w ramach projektu unijnego 
„ PWP Dualne specjalistyczne szkolenia 
kadr dla regionu”. Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich reprezentowała nauczycielka 
języka niemieckiego i branży turystycznej 
Karolina Bittner. Gospodarzem niemie-
ckim szkolenia była Izba Rzemieślnicza 
w Mannheim wraz z Akademią Kształ-
cenia, w której gościliśmy. Uczestnikami 

O kształceniu dualnym w Mannheim
projektu w ramach tego wyjazdu byli 
przede wszystkim przedsiębiorcy z terenu 
województwa opolskiego oraz przedstawi-
ciele szkół i uczelni, którzy odpowiadają 
za przygotowanie merytoryczne uczniów 
do nauki. W ramach pobytu uczestnicy 
mieli możliwość wizytacji na tamtejszych 
targach rzemieślniczych, które odbywały 
się właśnie w Mannheim, a także udziału w 
wykładach na temat kształcenia dualnego 
oraz w panelach dyskusyjnych między 
stroną polską i niemiecką w celach porów-
nania systemów kształcenia. W kolejnym 
etapie projektu do Mannheim wybiorą się 
pracownicy tychże przedsiębiorców, by 
sprawdzić w praktyce ich system kształ-
cenia dualnego.

Karolina Bittner 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Siedlisko” w roku 2014 
przeprowadziło już dwie zbiórki publiczne. 
Pierwsza z nich odbyła się w okresie świąt Wiel-
kanocnych i była prowadzona na terenie Powiatu 
Strzeleckiego – Decyzja Starosty  Strzeleckiego 
Nr 1/2014. Środki finansowe zebrane w ramach 
tej akcji to kwota 5 683,67 zł.

 W zbiórce uczestniczyła młodzież ze szkół: 
- CKZiU w Strzelcach Opolskich: Weronika 

Golec, Anita Kotysz, Paulina Materla, Aneta 
Drewniok, Anna Jasińska, Adriana Gebauer, 
Maja Ordyniec, Aleksandra Kolbe, Sandra Mro-
żek oraz Kamil Chlebowski

- ZSP w Zawadzkiem: Marzena Rakowska, 
Luiza Pasieka, Agnieszka Bartocha, Elwira Cie-
śla, Martyna Małek oraz Roksana Opas. 

Wymienionym wyżej młodym ludziom - 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Zbiórka publiczna
W niedzielne popołudnie 11 maja w trakcie 

imprezy pn. „Europejskie Dni Przyjaźni” człon-
kowie stowarzyszenia prowadzili drugą zbiórkę 
do puszek kwestarskich oraz sprzedając ciasto 
i kawę (Decyzja Burmistrza Kolonowskiego z 
dnia 9 maja). Tym razem kulinarne wspaniałości 
przygotowały dla nas Członkinie Stowarzysze-
nia Kobiet Żędowickich w Żędowicach oraz 
panie Bronder Ewa, Hordes Danuta, Jeruszka 
Małgorzta, Lenart Ewa i Pęska Paulina, za co 
serdecznie dziękujemy. 

W ramach akcji zebraliśmy kwotę 1491,20 
zł. Cieszy nas udana współpraca z okolicznymi 
organizacjami oraz osobami indywidualnym. 
Dzięki temu mamy nie tylko przekonanie, że 
nasze działania są ważne i dostrzegane ale przede 
wszystkim możemy przeznaczyć zebrane środki 
na tworzenie miejsc pracy dla naszych niepełno-
sprawnych intelektualnie podopiecznych. 

W piątek, 25 kwietnia 2014 r. na boisku 
szkolnym Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Szymiszowie odbyły się Zawody 
Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych z terenu powiatu strzeleckiego. W 
zawodach udział wzięło 17 drużyn, w tym 6 
dziewczęcych. Gościnnie wystąpiła drużyna 
dziewcząt z OSP Porąbka (woj. Śląskie).  
Zawody rozegrano wg Regulaminu CTIF. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał st. 
bryg. Stefan Szlapa Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 
Opolskich. Organizatorem zawodów była 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich przy współ-
udziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP, Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich oraz Gminy Strzelce Opolskie.  
Zawody rozegrane zostały w dwóch kon-
kurencjach: ćwiczenie bojowe oraz szta-
f e t a  p o ż a r n i c z a  z  p r z e s z k o d a m i .  
KLASYFIKACJA GENERALNA W GRUPIE 
DZIEWCZĄT: I miejsce – MDP Raszowa 
(1042,28 punktów), II miejsce – MDP Kadłub 
(1017,44 punktów), III miejsce – MDP Za-
lesie Śląskie (1008,21 punktów), IV miejsce 
– MDP Stary Ujazd (1002,24 punktów), V 
miejsce – MDP Rozmierka (988,44 punktów), 
VI miejsce – MDP Porąbka (978,91 punktów) 
KLASYFIKACJA GENERALNA W GRUPIE 
CHŁOPCÓW: I miejsce – MDP Raszowa I 
(1041,30 punktów), II miejsce – MDP Kadłub 
(1034,69 punktów), III miejsce – MDP Zale-

sie Ślaskie I (1024,86 punktów), IV miejsce 
– MDP Warmątowice (1014,79 punktów), 
V miejsce – MDP Niezdrowice ( 1010,68 
punktów), VI miejsce – MDP Ujazd (1003,83 
punktów), VII miejsce – MDP Szymiszów 
(998,37 punktów), VIII miejsce – MDP Borycz 
(959,88 punktów), IX miejsce – MDP Roz-
mierka (946,32 punktów), X miejsce – MDP 
Raszowa II (936,93 punktów), XI miejsce 
– MDP Zalesie Ślaskie II (924,80 punktów). 

Podczas ceremonii zamknięcia Powiatowych Za-
wodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
gratulacje, dyplomy i upominki wręczyli Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, Komendant Powia-
towy PSP st. bryg. Stefan Szłapa oraz Burmistrz 
Strzelec Opolskich Pan Tadeusz Goc. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i życzymy jeszcze 
lepszych wyników w kolejnych zawodach. 

st. kpt. Piotr Zdziechowski.

Zawody młodych strażaków
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Historyczny sukces uczennicy CKZIU 
w Strzelcach Opolskich!

W dniu 24 kwietnia w Bydgoszczy od-
były się Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Opolskie reprezentowała mi-
strzyni  województwa, uczennica Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich Jessika Andraczek. 

Po zaciętych meczach Jessika wywal-
czyła tytuł Mistrzyni Polski . 

Serdeczne gratulacje i podziękowania 
za zaangażowanie i godne reprezentowanie 
naszej szkoły, powiatu i Opolszczyzny w 
zawodach tenisa stołowego na różnych 
szczeblach rozrywek przez okres  czterech 
lat nauki w CKZIU. 

Człowiek 25-lecia
Ks. Wolfgang Jośko, wieloletni 

proboszcz parafii św. Wawrzyńca w 
Strzelcach Opolskich w głosowaniu 
NTO został wybrany przez mieszkańców 
naszego powiatu „Człowiekem 25-lecia”. 

W ten  sposób doceniliśmy Jego 
pasję, zasługi, otwartość i życzliwość. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dużo zdrowia!Fot. NTO

Złoto Jessiki

W zawodach w Bydgoszczy brał 
udział również Dawid Kała, który zajął 
XI miejsce.

Opiekunem uczniów jest  B. Furman. 

Matury rozpoczęte

W CKZiU w tym roku do matury przystępuje 173 tegorocznych absolwentów. 88 
maturzystów wybrało język angielski, 85 niemiecki. Wśród przedmiotów dodatkowych 
największym powodzeniem cieszy się wiedza o społeczeństwie i geografia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich do egzaminu matu-
ralnego w pierwszym dniu matur przystąpiło 106 uczniów. 

Natomiast w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych w Zawadzkiem egzamin maturalny 
miało zdawać 69 osób, ale ostatecznie zdecydowało się tylko 62 abiturientów.

Rajd ,,Strzelecka wiosna” obchodzi 
w tym roku jubileusz 10-lecia. W ostatnią 
sobotę kwietnia spotkali się miłośnicy 
wędrówek pieszych, jazdy na rowerze i 
kontaktu z budzącą się do życia przyrodą.

Czy dziesięć lat to dużo czy mało? 
Pierwszy tak poważny jubileusz pro-
wokuje do podsumowań, wspomnień. 
Zaczynało się przecież  skromnie- setka 
osób- koleżeńskie grono z czterech szkól, 
grochówka ze szkolnej stołówki, zabawne 
fanty jako nagrody dla grup, ognisko, 
gitara.  

W ciągu 10lat w rajdzie wzięło udział 
około 2500 uczestników, a miejsca, w 
których odbywała się impreza zmieniały 
się, by wreszcie na stałe zadomowić się 
w annogórkim amfiteatrze. –Lubię ten 
rajd- mówi trzecioklasistka z gimnazjum.- 
Przyjeżdżam, bo fajnie jest spotkać się ze 
znajomymi, pobawić, pośmiać. W imprezie 
biorę udział od podstawówki i raczej będę 
tu przyjeżdżać jeszcze w szkole średniej-
-deklaruje.

Co tak podoba się rajdowiczom? 
Wymieniają odpowiedzi jednym tchem: at-
mosfera spotkania uczniów z różnych szkól 
powiatu, konkurencje, posiłek na świeżym 
powietrzu (bigos rajdowy to ulubiona 
potrawa wszystkich, nawet niejadków), 
samo miejsce (amfiteatr  wiosną wygląda 
naprawdę malowniczo). –Bardzo podobało 
mi się na rajdzie. Myślę, że dzięki niemu 
coraz bardziej się ze sobą zaprzyjaźnia-
my- podsumowuje Alicja z debiutującej 
na rajdzie ,,Eskadry Patałachów”. –Jest to 
ciekawy sposób na spędzenie soboty i na 
pewno wezmę w nim udział za rok-dodaje.

Osoby odpowiedzialne za ,Strzele-
cką wiosnę”-dziś już imprezę o zasię-
gu wykraczającym poza województwo 
opolskie- reprezentują Zespół Szkól 
Ogólnokształcących (Dorota Maćkula), 
Publiczne Gimnazjum nr 1 (Ewa Raczyń-
ska) oraz strzelecki oddział PTTK (Piotr 
Szablewski). 

 Tegoroczny Rajd ,,Strzelecka wiosna” 
zgromadził około 340 osób z dwunastu 

10 lat Rajdu ,,Strzelecka wiosna”

szkół powiatu strzeleckiego, a także gości  
województwa śląskiego. Dwadzieścia 
jeden drużyn walczyło w różnych konku-
rencjach- grupowych (piosenka turystycz-
na, konkurs ekologiczno-przyrodniczy, 
sportowy, plastyczny, ,,Zgadnij, jakie to 
miejsce?”, gwarowy i jednakowy strój) 
i indywidualnych (na kronikarza rajdu). 
Drużyny uczestniczące w rajdzie reprezen-
towały szkoły podstawowe (,,Wagabunda” 
z PSP 7, ,,Stonogi” z PSP 4, ,,Złotka z 
Błotka” z PSP w Błotnicy Strzeleckiej, 
,,Leśniczanie” i „Łazik” ze SP    w Leśni-
cy, ,,Leśni wędrowcy” z PSP w Żyrowej, 
,,Bezkrwawi  łowcy” ze SP w Kotulinie) 
i gimnazja (,,Izbicko Team” z PG w 
Izbicku, „Hatifnaty” z PG w Jemielnicy, 
„Rowerowa Dwójka” z PG 2 w Strzel-
cach Op., „Powsinogi”, „Pumy” i „Dzikie 
Smerfy” z PG 1, „Eskadra Patałachów”, 
„Śledzie w oleju”, „Gumisiątka”, „Orły” 
i „Oklahoma” w Publicznego Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Strzelcach Op.

Była również drużyna harcerska repre-
zentująca Hufiec ZHP w Krapkowicach, 
grupa licealistów oraz ,,Nieustraszeni” z 
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach.

Klasyfikacja rajdowa wygląda w tym 
roku następująco:
* Szkoły podstawowe

1. ,,Stonogi” z PSP 4 w Strzelcach Opol-
skich 

2. ,,Złotka z Błotka z PSP w Błotnicy 
Strzeleckiej

3. ,,Leśni wędrowcy” z PSP w Żyrowej

* Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1. ,,Powsinogi” z PG 1
2. ,,Śledzie w oleju” z Publicznego 

Gimnazjum Dwujęzycznego
3. ,,Orły” z Publicznego Gimnazjum 

Dwujęzycznego
Rajd ,,Strzelecka wiosna” stał się 

imprezą rozpoznawaną i oczekiwaną w 
lokalnym środowisku młodzieżowym. 
Zyskał grono wiernych uczestników i 
sprzyjających przedsięwzięciu dobroczyń-
ców. Jubileuszowy X  Rajd nie miałby tak 
wspanialej oprawy, gdyby nie wsparcie: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych., firmy kompute-
rowej Vobis, Nadleśnictwa w Strzelcach 
Opolskich, Narodowego Centrum Polskiej 
Piosenki w Opolu, Informacji Turystycznej 
w Opolu, Huty Szkła ,,Sudety” w Stroniu 
Śl., Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny 
i Urzędu Marszałkowskiego     w Opolu.

Serdeczne podziękowania składają 
pomysłodawcy i organizatorzy Rajdu.

Dorota Maćkula

Działanie na rzecz poprawy stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, w tym dzieci 
i młodzieży szkolnej to jeden z głównych 
celów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. Eliminacje 
powiatowe odbyły się w PSP w Krośnicy 26 
kwietnia. Zawodnicy musieli wykazać się 
wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie 
przepisów ruchu drogowego. Jak co roku w 
pracach komisji konkursowej uczestniczył 
policjant strzeleckiej drogówki.

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono naj-
lepsze drużyny, które zostały wyróżnione 
pucharami i medalami. Spośród wszystkich 
uczestników turnieju nagrody otrzymali 
również najlepsi zawodnicy całego konkur-
su. Zwycięskie drużyny będą uczestniczyć 
w finale wojewódzkim. 

Wyniki klasyfikacji drużynowej 
szkół podstawowych:
I miejsce – PSP Krośnica
II miejsce – PSP Sucha
III miejsce – PSP Piotrówka
Wyniki klasyfikacji drużynowej 
szkół gimnazjalnych:
I miejsce – PG Izbicko
II miejsce – PG Szymiszów
Wyniki klasyfikacji indywidualnej 
szkół podstawowych:
I miejsce – Wiktoria Hurek – PSP Krośnica
II miejsce – Marysia Hendel – PSP Krośnica
III miejsce – Michał Ochman – PSP Sucha
Wyniki klasyfikacji indywidualnej 
gimnazjów:
I miejsce – Mirela Hendel – PG Izbicko
II miejsce – Kevin Warzecha – PG Izbicko
III miejsce – Marta Kampa – PG Szymiszów

O bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym

Już po raz XXI 9 maja w Zespole Szkół 
Gminy Izbicko Publicznej Szkole Podstawowej 
im. F.  Myśliwca w Izbicku odbył się Wojewódzki 
Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”, który 
objęty został patronatem honorowym: Marszałka 
Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Opol-
skiego Kuratora Oświaty Haliny Bilik, Starosty 
Strzeleckiego Józefa Swaczyny i Wójta Gminy 
Izbicko Brygidy Pytel. Patronat medialny spra-
wowały: Radio Opole, Radio DOXA, Nowa 
Trybuna Opolska, Gość Niedzielny oraz Strzelec 
Opolski. 

W Konkursie wzięło udział 193 gawędzia-
rzy: 165 uczniów z 23 szkół podstawowych  w 
26 scenkach rodzajowych oraz 20 uczniów z 10 
gimnazjów oraz 8 dorosłych (w tym z dwóch 
szkół ponadgimnazjalnych). Do konkursu 
przygotowywało uczniów  44 opiekunów. Naj-
starszy uczestnik miał 73 lata, najmłodszy był 
przedszkolakiem.

Komisja w składzie: dr Dorota Świtała-
-Trybek - adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa 
i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, dr 
Małgorzata Iżykowska – pracownik naukowy 
Katedry Historii Języka Polskiego i Dialekto-
logii UO, ks. Manfred Słaboń - ksiądz etnograf, 
proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączni-
ku, Bogdan Jasiński - etnograf - Muzeum Wsi 
Opolskiej, Ryszard Lipok - wieloletni dyrektor 
PSP w Izbicku, pomysłodawca i twórca konkursu 
„Śląskie Beranie”, Norbert Kleman - twórca 
ludowy, Helga Bieniusa - nauczycielka języka 
polskiego, regionalistka, dyrektor PSP w Żyro-
wej, Krystian Czech - dyrektor Łubniańskiego 
Ośrodka Kultury, Lesław Janicki - wieloletni 
konsultant d.s. edukacji regionalnej WOM w 
Opolu, Monika Raczek – twórczyni ludowa z 
Otmic, Teresa Salbierz - Biblioteka Gminna w 
Izbicku, Urszula Matonóg- pracownik Urzędu 
Gminy w Izbicku po wysłuchaniu gawędziarzy w 
kategoriach występów indywidualnych i scenek 
rodzajowych postanowiła przyznać:

W kategorii scenek rodzajowych „ma-
łych”- szkoły podstawowe (duża sala):

I miejsce - Zespół Placówek Oświatowych 
w Kadłubie, „Mamulka”, opiekun Angela 
Szewczyk                                                                                                                

II miejsce: ZSGI Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Izbicku, „Na banhofie”, opiekun Monika 
Gołofit, Tomasz Friedrich

III miejsce ex aequo: 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Pokrzyw-

nicy, „Świniobicie”, opiekun - Katarzyna Damrat
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głogówku, 

„Pomyłka Tante Any”, opiekun - Barbara Przy-
bylska, Renata Larysz

W kategorii scenek rodzajowych „du-
żych”- szkoły podstawowe (duża sala):

I miejsce ex aequo:
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach 

Wielkich, „VIII wieków Olesna”, opiekun 
Anna Meryk

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędo-
wicach, „Jak je żytko, to byndzie wszystko”,  
opiekun - Anita Stachowska

II miejsce: ZSGI Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Krośnicy, „Żona”, opiekun Adriana 
Jarosz

III miejsce: Zespół Szkolno Przedszkolny 
w Złotnikach, „Piyrwyj u stolołrza”, opiekun 
Klaudia Milek, Iwona Ciszewska.

W kategorii występów indywidualnych- 
gimnazja (mała sala):

I miejsce: Mirela Hendel, ZSGI Publiczne 
Gimnazjum w Izbicku, „Jak krośnickie KGW 
Chorzów podbijało”, opiekun- Aneta Kurek, 
Violetta Besz 

II miejsce: Wiktor Griner, Publiczne Gim-
nazjum Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich, 
„Muzyczka”, opiekun - Anna Zmuda

III miejsce: Justyna Nieświec, ZSGI Pub-
liczne Gimnazjum w Izbicku, „Marasy”, opiekun 
- Aneta Kurek, Violetta Besz

IV miejsce: Jessica Palica, ZSGI Publiczne 
Gimnazjum w Izbicku, „Jak to ołma po świecie 
rajzowała”, opiekun - Aneta Kurek, Violetta Besz

V miejsce - Weronika Siwek,  Publiczne 
Gimnazjum w Zdzieszowicach, „Dwie kamratki 

z Krampy”, opiekun - Beata Babilec
Zwieńczeniem konkursu był – organizowa-

ny po raz drugi - Izbicki Jarmark Folklorystyczny 
„W tradycji siła i moc zaklęta”. Na tle pięknej 
dekoracji, przygotowanej z okazji konkursu, 
wiejskiej chaty, przy swojskich dźwiękach ku-
rzego gdakania, wystąpiły liczne i różnorodne 
zespoły, soliści z folklorystycznym repertuarem. 
Na Jarmarku wystąpili: Echo Krośnicy, Zespół 
Pieśni i Tańca Śląskiego „Silesia” z Rozmierki, 
gawędziarz i twórca ludowy Norbert Kleman, 
Zespół Pieśni Śląskiej „Silesia” z Łubnian, 
Grupa Folklorystyczna z Podhala (Bańska), 
Duet – Simona i Denis z Warmątowic, Zespół 
Pieśni i Tańca ŚLĄSK, muzyk, wykonawca 
pieśni Kurpiowszczyzny - Adam Strug, Teresa 
Mirga z przyjaciółmi - cygańska poetka i rom-
scy artyści z Czarnej Góry, a  na zakończenie 
Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem MANTIKORA. 
Oprócz występów można było wziąć udział w 
warsztatach rękodzielnictwa przeprowadzonych 
przez Centrum Edukacji Rękodzielnictwa z Mar-
kotowa, w turnieju łuczniczym o „złotą strzałę” 
zorganizowanym przez firmę JANCZAR, podzi-
wiać wystawy prac artystów ludowych, czy kupić 
tradycyjne, naturalne wyroby wędliniarskie.

Organizatorzy - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Izbicku oraz Stowarzyszenie Mi-
łośników Otmic dziękują wszystkim osobom i 
instytucjom, które pomogły w przygotowaniu 
tak dużej imprezy. Nawet niebo nam sprzyjało i 
mimo chłodu, nie padało. 

Zapraszamy za rok!

Śląskie Beranie w Izbicku
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Odkryć Europę poprzez bezpośredni 
kontakt z młodymi ludźmi z Niemiec i Francji, 
pozbyć się stereotypów oraz odpowiedzieć sobie 
na pytania dotyczące swojej własnej, ale też 
europejskiej tożsamości, zrozumieć, że tylko 
tolerancyjna, demokratyczna i otwarta różno-
rodność Europy gwarantuje życie w pokoju. Do 
takich poszukiwań i odkryć już po raz dziewiąty 
zostali zaproszeni uczniowie klasy Ib Publicz-
nego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach 
Opolskich, którzy pod opieką  nauczycielek 
języka niemieckiego, Dominiki Swaczyny – Pie-
chaczek oraz Anny Rzeźniczek  wraz z uczniami 
z Humboldt – Gymnasium  Ulm (Niemcy) oraz 
Lycee International, Saint Germain – en – Laye 
(Francja),w dniach od 6 do 11 kwietnia b.r. 
wzięli udział w Seminarium  w Centrum Edukacji 
Obywatelskiej  w Bad Urach (Niemcy, Badenia 
Wirtembergia) pt. „Wir sind Europa” (Jesteśmy 
Europą). Zadaniem projektu jest zaopatrzenie 
młodzieży w podstawową wiedzę dotyczącą 
instytucji europejskich, zapoznanie ich z po-
lityczną codziennością Europy, a tym samym 
kształtowania w nich postaw obywatelskich  
młodych Europejczyków . Konieczność komu-
nikowania się w języku niemieckim, który jest 
obowiązującym językiem projektu, daje naszym 
uczniom dodatkową możliwość zastosowania w 
praktyce tego, czego nauczyli się z na lekcji oraz 
motywuje do dalszej pracy nad rozwojem swoich 
umiejętności językowych.

Poznaniu krajów uczestników projektu 
służyły na pewno przygotowane przez uczniów 
już w szkole prezentacje multimedialne, poka-
zujące najcenniejsze skarby każdej z kultur, np. 
najważniejsze miasta, osobowości, zabytki oraz 
narodowe specjały kulinarne.  Grupa z Polski 
przywiozła ze sobą typowo polskie słodkości, by 
uraczyć nimi swoich kolegów i dać możliwość 
spróbowania tego o czym opowiadali.

Dużą atrakcją dla młodzieży była całodnio-
wa wycieczka do Strassburga, by tam odbyć 
spacer po  magicznych uliczkach Starego Miasta, 
a później skonfrontować się z wiekami historii 
strasburskiej katedry. Ta średniowieczna budow-

la kryje w sobie wiele bogactw. Można w niej 
podziwiać zegar astronomiczny, czy np. witraż 
maryjny z koroną z dwunastu unijnych gwiazd, 
który jest darem Rady Europy.  Nie mniejsze 
wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w 
siedzibie Rady Europy oraz możliwość  udziału 
w jej plenarnych obradach , które odbywają się 
tylko cztery razy w roku. 

Ważnym tematem poruszanym w trakcie 
trwania projektu są prawa człowieka, a co za tym 
idzie także prawa dziecka. Poprzez spotkanie z 
autorem książek dla dzieci i młodzieży, panem 
Reinerem Engelmannem, który odczytywał frag-
menty swojej książki i dyskutował z uczniami 
na temat przyczyn występowania takich zjawisk 
jak „dzieci ulicy” czy „małoletni żołnierze”, 
młodzież dostrzegła i doceniła warunki, w 
jakich żyje.  Spotkanie to pozostawiło u wielu 
uczestników pytanie, jak można  zaangażować 
się na rzecz sprawiedliwego traktowania wszyst-
kich dzieci .

Indywidualne koszty, jakie ponoszą zazwy-
czaj uczestnicy projektu, już po raz drugi  pokry-
wane są w całości przez Niemiecko-Francuską 
Wymianę Młodzieży (Office franco-allemand 
pour la Jeunesse), co podnosi  jego rangę , a 
wyznacznikiem  uczestnictwa w seminarium 
są postępy językowe ucznia, a nie możliwości 
finansowe.

Realizowanie wspólnych zadań , rozmowy 
w czasie wolnym, a w końcu też wspólna zabawa 
pozwoliły dostrzec, że nie trzeba się bać tego co 
nie znane, że jest także wiele rzeczy, które  łączą 
młodych Europejczyków, jak muzyka, zaintere-
sowania, sposoby spędzania czasu wolnego, a 
nawet marzenia i plany na przyszłość.

Wszystko, co dobre i piękne szybko się 
kończy. W piątek 11 kwietnia przyszło nam 
się pożegnać i wyruszyć w drogę powrotną do 
swoich domów. Wróciliśmy bogatsi o nowe 
wiadomości, zdobyte doświadczenia, a przede 
wszystkim nowe znajomości, bardziej otwarci 
na innych ludzi, inne kultury i obyczaje.

Anna Rzeźniczek
Dominika Swaczyna - Piechaczek   

Jesteśmy Europą!

Prawa młodych Europejczyków

Podążając „Szlakiem legend polskich” 
– projektu edukacyjnego realizowanego 
przez uczniów Gimnazjum w Zespole 
Szkół przy DPS w Kadłubie, zawędro-
waliśmy 28 kwietnia do Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu - Bierkowicach. 

Mogliśmy tu zapoznać się z bogatą 
kolekcją zabytkowej wiejskiej architektury 
drewnianej Śląska Opolskiego, urządzonej 
wewnątrz i wyposażonej w oryginalne 
sprzęty, meble i narzędzia. Pracownicy 
Muzeum interesująco opowiadali, jak wy-
glądało życie i zajęcia naszych przodków, 
a uczniowie mogli w bezpośredni nama-
calny sposób zaspokoić swoją ciekawość, 
wchodząc do wnętrz i dotykając sprzętów.

Miło było spacerować w klimacie 
wiejskich zagród, łąk, sadów i ogródków. 
Największy  podziw wzbudził młyn 
wodny, natomiast największe zdumienie 
wygląd dawnej  izby szkolnej. 

Była to wspaniała lekcja w plenerze, 
której nie zastąpią najnowocześniejsze 
zdobycze techniki multimedialnej. Z 
pewnością wrócimy tu znowu, bo jeszcze 
wiele ciekawostek nie zostało przez nas 
odkrytych.

Dziękujemy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Kadłubie, którego 
finansowe wsparcie umożliwiło nasz 
wyjazd.

Szlakiem legend polskich

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego 
Konkursu Fizycznego „Eureka” ogłosił wyniki 
konkursu, który odbył się 12 marca w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich. 

Uczniowie z niecierpliwością czekali na 
wyniki konkursu i na informacje ile punktów 
zdobyli w konkursie. Maksymalnie można było 
uzyskać 38 punktów. Największą liczbę punktów 
w szkole, kolejny raz zdobył Andrzej Osadnik z 
klasy III Tmel i tym samym zasłużył na dyplom 
wyróżnienia i nagrodę książkową ufundowaną 
przez organizatorów konkursu. Na dyplom 
wyróżnienia zasłużył również Grzegorz Radziej 
z klasy II Tmtel i on również otrzymał nagrodę 
książkową. Dyplom wyróżnienia przyznawany 
jest dla ucznia, który w tej edycji konkursu, 
uzyskał od 27 punktów. Serdecznie gratulujemy 
i mamy nadzieję, że w przyszłości Andrzej i 
Grzegorz oraz pozostali uczniowie będą uczestni-
czyli w konkursach z fizyki i uzyskiwali wysokie 
wyniki. Andrzej i Grzegorz otrzymali również 
kubki, długopisy i smycze ufundowane przez 

Wydawnictwo Nowa Era a wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy i długopisy.

Tym razem w Ogólnopolskim Konkursie 
Fizycznym „Eureka” brało udział jedenastu 
uczniów CKZiU. Każdy udział w konkursie to 
dla ucznia  sprawdzian wiedzy i umiejętności, a  
Konkurs „Eureka” to jednocześnie sprawdzian 
szybkości w zaznaczaniu poprawnych odpo-
wiedzi. Czas trwania testu to tylko 45 minut a 
pytań do rozwiązania aż 31, w tym jedno pytanie 
opisowe! Myślę, że wszyscy uczestnicy świetnie 
poradzili sobie ze stresem i są zadowoleni z 
uzyskanych wyników i w przyszłości wezmą 
udział w kolejnej edycji konkursu a jednocześnie 
zachęcą swoich kolegów do wzięcia w nim udzia-
łu i sprawdzenia swoich wiadomości z fizyki.

Dodatkowe informacje o Konkursie można 
uzyskać na stronie: www.eureka.suwikr.pl.

Mam nadzieję, że wyniki uzyskane przez 
wyróżniających się uczestników Konkursu będą 
stanowić zachętę do kontynuowania i rozwijania 
przez nich swoich umiejętności. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Katarzyna Uchańska - Łukasik

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”

Dyplomy dla Andrzeja i Grzegorza

W piątek 9 maja w godzinach po-
rannych na terenie Parku Wiejskiego w 
Raszowej odbyły się IX Mistrzostwa 
Województwa Opolskiego w Wędkarstwie 
Spławikowym Szkół Integracyjnych i 
Specjalnych. Tradycyjnie organizatorem 
zawodów był Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Leśnicy. Honorowy patronat 
nad mistrzostwami objął Józef Swaczyna, 
starosta strzelecki. Staw „Za drogą” udo-
stępniła Gmina Leśnica oraz Towarzystwo 
Ekologiczne „Ziemi Leśnickiej”. Otwarcia 
zawodów dokonał burmistrz Leśnicy Łu-
kasz Jastrzembski.

W zawodach uczestniczyły trzyosobo-
we drużyny ze szkół z Grodkowa, Ozimka, 
Kędzierzyna–Koźla, Głogówka i Leśnicy. 
Po krótkiej odprawie, w trakcie której 
przypomniano harmonogram oraz regula-
min zawodów, przeprowadzono losowanie 
sektorów. Ze względów bezpieczeństwa 
zawodnicy reprezentujący placówki łowili 
ryby wyłącznie w wylosowanym sektorze. 
Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto 
wędkowanie. Pierwsze ryby na haczykach 
pojawiły się po kilku minutach. Skuteczną 
przynętą okazała się pinka, biały robak i 
ochotka. Połów ryb odbywał się na jedną 
wędkę spławikową z kołowrotkiem lub 
bez. Rywalizacja była bardzo zacięta, do 
końca nie było wiadomo kto zwycięży. 

Punktualnie o 13.00 sędzia dał sygnał 
kończący wędkowanie. Komisja sędziow-
ska na stanowiskach wędkarskich dokonała 
ważenia złowionych ryb. Łącznie zawod-
nicy złowili 11,5 kg ryb (w poprzedniej 
edycji 12 kg). Największą rybą zawodów, 
złowioną przez ucznia SOSW w Głogówku 
Sebastiana Kozicę, okazał się karaś o masie 
1250 gram. 

SZUWAREK 2014

Po zważeniu zawodnicy wpuścili 
złowione ryby z powrotem do wody, 
zgodnie z zasadą „złów i wypuść”. Pierw-
sze miejsce indywidualnie zajął Sebastian 
Kozica z SOSW w Głogówku -3,05 kg ryb 
( 3085pkt), drugie – Tomasz Witkowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku- 2,81 
kg ryb (2833 pkt), trzecie – Kamil Besia 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku - 
0,87 kg (881 pkt) , czwarte - Aleksandra 
Piechaczek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Ozimku - 0,83 kg ryb (847 pkt), piąte - Pau-
lina Gaszek z MOW w Leśnicy- 0,69 kg 
ryb (710 pkt), szóste - Tomasz Olszewski 
z SOSW w Leśnicy- 0,66 kg ryb (674 pkt). 

Drużynowo I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Ozimku - 4561 pkt, 
II – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Głogówku - 3849 pkt, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśni-
cy - 1507 pkt. Zwycięzcy zawodów otrzy-
mali puchary, medale, statuetki, dyplomy, 
wędki, kołowrotki, podbieraki, siatki, torby 

wędkarskie. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy upominek w postaci czapki, 
zestawu żyłek, spławików, haczyków, 
itp. Sebastian Kozica za największą rybę 
otrzymał statuetkę i zestaw wędkarski 
ufundowany przez Koło Wędkarskie PZW 
Reńska Wieś KOFAMA.

 Zawodników oraz opiekunów po-
częstowano smacznym bigosem przygo-
towanym przez panie kucharki z ośrodka 
w Leśnicy. 

Sponsorami zawodów byli: Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego, Kuratorium Oświa-
ty w Opolu, Zarząd Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Opolu, Zarząd 
Koła Wędkarskiego PZW w Reńskiej Wsi, 
firma: Jaxon z Poznania, Balsax z Kłodzka. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wolontariuszom, którzy corocznie wspo-
magają organizację zawodów.

Połamania kija i rekordowych oka-
zów ryb w następnej edycji „SZUWAR-
KA” życzą organizatorzy.   
 

    

W czwartek 8 maja uczniowie 
najmłodszych klas Zespołu Szkół Spe-
cjalnych przy DPS w Kadłubie pojechali 
pociągiem do Opola do  Teatru Lalki i 
Aktora na spektakl pt. „Psiakość 2, czyli 
kostka została rzucona”. Wspólnie z 
Kostką, Lisicą i Klopsem oraz innymi 
zwierzęcymi bohaterami mogli przeżywać 
wspaniałe przygody. 

Udział w przedstawieniu pozwolił im 
poczuć emocje takie jak miłość, dziecięca 
zazdrość o  nowego członka rodziny i inne, 
jakie przeżywali ich leśni przyjaciele. A 
wszystko to było możliwe dzięki Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji i 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
Kadłubie, które sfinansowało projekt  cyklu 
wycieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy 
świat”, rozszerzających ofertę edukacyjną 
szkoły, opracowany przez nauczycielki 
szkoły: p. Iwonę Mielcarz i p. Martę Kapi-
cę.  Celem tej wycieczki było poznawanie 
i korzystanie z różnych form kulturalnych,  
kształtowanie umiejętności poruszania się 
w ruchu ulicznym oraz utrwalanie umiejęt-
ności korzystania ze środków komunikacji 

publicznej - pociągu. Niektórzy uczestnicy 
mieli możliwość po raz pierwszy w życiu 
przejechać się pociągiem. Był to również 
doskonały sposób zaobserwowania życia 
w dużym mieście. Wyjazd ten sprawił, że 

uczniowie zadowoleni, szczęśliwi i pełni 
wrażeń, opowiadali o  swoich przeżyciach 
po  powrocie do domu swoim rodzicom i 
opiekunom.  

Iwona Mielcarz

Wycieczka do teatru
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 Strzelce Opolskie, dnia 29.04.2014r. 
 

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację 
o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2014r. na rzecz HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o., ul. 
Niemiecka 1, 47-143 Ujazd, decyzji administracyjnej Nr 149/14  o zmianie pozwolenia Nr 288/13 
z dnia 30.08.2013r. na budowę budynku magazynowego z przylegającą do niego częścią socjalno-
-biurową, parkingu na samochody osobowe, zjazdu z drogi gminnej – działka nr 312/2 na działkę           
nr 319, wraz z wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, w Olszowej przy ul. Niemieckiej, na 
działkach nr 319, 312/2 obr. ewid. Olszowa, w części dotyczącej projektu budowlanego w zakresie:

-  zmiany funkcji budynku z pomieszczeń magazynowych lp.1.1 i  lp.1.2 na produkcyjne 
(produkcja wyrobów betonowych i żelbetowych),

- zwiększenia powierzchni i kubatury budynku o pomieszczenia lp.1.13  i  lp.1.14,
- budowy podziemnych zbiorników myjni brudnych form (jednego prostokątnego i czterech 

okrągłych),
- instalacji: zmiany sposobu ogrzewania obiektu w części socjalno-biurowej z elektrycznego 

na gazowe, wykonania                                                                                 
ogrzewania gazowego pomieszczeń lp.1.1 i lp.1.2, zamiany wentylacji grawitacyjnej na 
mechaniczną w części socjalno-biurowej,

- budowy sieci oświetlenia zewnętrznego,
- zagospodarowania działki, wynikającego ze: zmiany zakresu utwardzenia terenu, zwiększenia 

powierzchni zabudowy budynku o pomieszczenia lp.1.13 i lp.1.14, budowy podziemnych 
zbiorników obsługujących myjnię brudnych form, zmiany lokalizacji gruntowego zbiornika 
chłonnego i układu sieci kanalizacji deszczowej, w Olszowej przy ul. Niemieckiej, na działce 
nr 319.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich–Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn. 8.00÷16.00, wt.-pt. 7.30÷15.30), 

można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty

TERESA WANECKA
Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego 

Strzelce Opolskie, dnia 30.04.2014r.

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  STRZELECKIEGO

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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 687), art. 49 
ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267), 

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 kwietnia 2014 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Kolonowskiego decyzję 
administracyjną Nr 1/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie 
publicznej drogi gminnej w Kolonowskiem, na działkach ewidencyjnych:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiący pas drogowy - działki ew. nr:            
- 1304/4 ark.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie (działka nr 1304/4 o pow. 0,3103 ha powstała 

po podziale działki nr 1304/2 na działki  1304/3 i 1304/4 – zostaje zajęta pod drogę; działka 
nr 1304/3 o pow. 1,5115 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),

- 1305/12 ark.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie (działka nr 1305/12 o pow. 0,0013 ha po-
wstała po podziale działki nr 1305/1 na działki 1305/11 i 1305/12 – zostaje zajęta pod drogę; 
działka nr 1305/11 o pow. 0,5307 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),

- 1305/9 ark.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie (działka nr 1305/9 o pow. 0,0012 ha powstała 
po podziale działki nr 1305/3 na działki 1305/9 i 1305/10 – zostaje zajęta pod drogę; działka 
nr 1305/10 o pow. 0,1414 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiący teren niezbędny – działki 
ew. nr 1180/2 i 1176/2 ark.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie. 

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 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) zapoznać się 
z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 7 maja 2014r. do 3 czerwca 2014r.
z up. Starosty

Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

informuje, iż dnia 30 maja 2014 roku

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków  przeznaczonych   na po-
moc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w 
sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrudnienie do dnia 
23 maja 2014 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla  których  organem  
prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa  Uchwała    nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 29, poz. 426 z późn. zm.). Uchwała dostępna w 
sekretariatach placówek oświatowych.

Ważne dla nauczycieli
15 maja  z inicjatywy miłośnika przyrody red. A. Zalewskiego obchodzony jest w 

wielu środowiskach Dzień Polskiej Niezapominajki  - skromnego kwiatka, który będąc 
ozdobą naszych pól, łąk i ogrodów ma nas inspirować do poszukiwania piękna, wędrówek, 
refleksji i pochylenia się nad tym co najcenniejsze. Przypominając nam kawałek nieba, ten 
niewielki kwiatek jest symbolem miłości, radości i życzliwości. Ma zachęcać do niesienia 
pomocy słabszym i potrzebującym. I to właśnie w otoczeniu niezapominajek odbyła się 
14 maja, w wigilię tego święta, w ogrodzie przy restauracji „U Jana” w Warmątowicach 
majówka  koła „Miasto” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczest-
niczyło w niej 106 osób nie tylko z koła miejskiego, ale także z Jemielnicy, Leśnicy, 
Zimnej Wódki i Warmątowic.

Impreza realizowana była jako zadanie publiczne Starostwa Strzeleckiego w ramach 
projektu „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, rekreację i wypoczynek”

Przewodniczący koła „Miasto” – Janusz Wnuk

Dzień Niezapominajki

Koło „ Miasto” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach 
Opolskich zaprasza mieszkańców na 10 dniowe wczasy w przystępnej cenie organizo-
wane w dniach od 23 maja do 1 czerwca 2014. Szczegółowe informacje w biurze koła 
przy ul. Krakowskiej 16  czynnym we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 -12.00. Jest 
jeszcze kilka wolnych miejsc.

Przewodniczący koła – Janusz Wnuk

Zarząd koła  „ Miasto” PZERiI  w Strzelcach Opolskich organizuje w dniu 25 lipca 2014 
wycieczkę do WROCŁAWIA .
W programie zwiedzanie: - Panorama Racławicka, ogród botaniczny, Rynek (tu czas 
wolny), rejs statkiem, ogród japoński, koncert fontann. Koszt wycieczki ze wstępami 80 
zł.  Wyjazd  z parkingu przy ul. Parkowej (parasole) 25 lipca o godz. 9.00.
Zapisy w biurze koła we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 12.00.

Przewodniczący koła – Janusz Wnuk

Seniorzy dbają o kulturę fizyczną , wy-
poczynek i rekreację. To  tytuł projektu zło-
żonego do Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
przez koło „ Miasto” Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Strzelcach Opolskich w ramach ogłoszo-
nego konkursu jako zadania publicznego 
z zakresu: „ Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej oraz zapewnienie miesz-
kańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych 
form wypoczynku i rekreacji”. 

Projekt przeszedł w konkursie i został 
zatwierdzony na kwotę 7060 zł z czego 
dotacja wynosi 3500 zł, a pozostałość, to 
udział własny uczestników, praca społecz-
na zarządu i wolontariat.

Na projekt składają się zadania : 
1. Spotkanie integracyjno-sportowe – 

„Majówka” organizowana 14 maja 
w Warmątowicach u „Jana”. Na niej 
oprócz dyscyplin o charakterze spor-
towym konkurs „Czy znasz Ziemię 
Strzelecką? ”z nagrodami, poczęstu-

Seniorzy dbają o kondycję
nek i zabawa z zespołem. 

2. „Mała Olimpiada Seniorów” z kolejnym 
spływem kajakowym z Zawadzkiego 
do Kolonowskiego, w gospodarstwie „ 
Dzika Chata” -  konkurencje sportowe 
i ognisko z poczęstunkiem. Na zakoń-
czenie zwiedzenie „Domu Rodziny 
Kolpinga ( 11 lipca).

3. Prelekcja, szkolenie „Pierwsza pomoc w 
glikemii , hiperglikemii, złamaniach i 
innych urazach w tym o charakterze 
sportowym -  prowadzić będzie jako 
wolontariat  p. dr Ludwik Grzesiński – 
prezes Koła Diabetyków w Strzelcach 
Opolskich ( sierpień).

4. Zajęcia aqua-fitness we wrześniu i 
pazdzierniku 8 razy w miesiącu we 
wtorki i czwartki o 15.00 na krytej 
pływalni dla 23 osobowej grupy.
W projekcie uczestniczyć mogą człon-

kowie wszystkich kół z powiatu.
Za wsparcie finansowe projektu ser-

decznie dziękujemy Zarządowi Powiatu.

Mieszkańcy naszego powiatu, zwłaszcza 
ci z miejscowości Rozmierz, świetnie 
wiedzą, jak sprawić, by pokolenie starsze 
dorównało aktywnością swoim dzieciom i 
wnukom. Stowarzyszenie Odnowy Wsi i 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miej-
scowości Rozmierz właśnie realizuje pro-
jekt, który propaguje międzypokoleniowe 
formy aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
Pierwszy wyjazd na dwóch kółkach w 

Zapraszamy do Chorwacji

K O M U N I K A T

obsadzie wielopokoleniowej już za nimi. 
Teraz czekamy na kolejne wielopokolenio-
we aktywności. Przypomnijmy tylko, że 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi i Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego Miejscowości 
Rozmierz otrzymało dotację z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego na realizację za-
dania publicznego w ramach otwartego 
konkursu ofert. 

Pierwszy wyjazd  rowerowy
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Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
wszystkim pracującym na rzecz samorządów

w naszym powiecie 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 

za trud i zaangażowanie oraz życzyć równocześnie wiele sukcesów 
– by dodawały Wam pozytywnej energii,

ale też, by Wasze wysiłki były zawsze zauważane 
i doceniane przez mieszkańców.

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki     

Waldemar Gaida                             

Przewodniczący 
Rady Powiatu      

Henryk Bartoszek                                             

Chwalimy się naszymi talentami

Wraz z nadejściem majowego ciepła, każdy z nas jak najwięcej wolnego czasu chce spędzić na wol-
nym powietrzu, najlepiej wśród odgłosów budzącej się do życia przyrody. Takim właśnie  tropem 
poszły panie pracujące w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy Powiatowym Centrum Kultury  
w Strzelcach Opolskich, które wraz z rozpoczęciem 
Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” wyszły naprzeciw 
potencjalnym czytelnikom, aby słodkimi upominkami oraz rozmową zachęcić ich do odwiedzenia biblioteki 
oraz zapoznania się z jej bogatym księgozbiorem. Akcja informacyjno-promocyjna to nie jedyne wydarzenie 
organizowane przez Centrum, w którym mogliśmy uczestniczyć. W tracie mijającego już Tygodnia Bibliotek 
najmłodsi mieszkańcy powiatu mogli m.in. skorzystać z warsztatów plastycznych.
7 maja mogliśmy natomiast podziwiać efekt ciężkiej pracy dzieci oraz młodzieży rozwijającej swoje talenty 
w ramach warsztatów prowadzonych przy Powiatowym Centrum Kultury. W trakcie zorganizowanego na Sali 
widowiskowej „Dnia Promocji Talentów” można było m.in. zobaczyć spektakl pt.: „Dom mody 
pogody”, przygotowany przez grupę teatralną Zza kurtyny pod kierunkiem Katarzyny Muszyńskiej; zaśpiewać 
razem z przedstawicielkami grupy wokalnej Katarzyny Gdańskiej oraz pobawić się w rytm Hip-hopu, podziwiając 
umiejętności podopiecznych i samego opiekuna grupy tanecznej – Łukasza Ufo Łukomskiego.  

12 maja Powiatowe Centrum Kultury postanowiło uświetnić talent nieco starszych mieszkańców naszego powiatu 
i okolic. W tym dniu bowiem miało miejsce oficjalne otwarcie Wystawy lokalnych twórców 
rękodzieła ludowego. Przez kolejny miesiąc w Regionalnej Izbie Tradycji PCK będziemy mogli 
oglądać rzeźby Pana Mieczysława Dzierżko, Pana Arthura Schulwitza i Pana Wacława Ferdynusa, zaś wystawa 
frywolitek, haftów oraz prac szydełkowych będzie dostępna dzięki życzliwości Pani Marii Scholtz oraz Pani 
Krystyny Deja.

„Dzień Promocji Talentów”,  7 maja

Piętro niżej – w Galerii III Filary Powiatowego Centrum Kultury – również można znaleźć coś miłego 
dla oka. Każdy miłośnik harcerstwa, historyk, czy też zwykły mieszkaniec powiatu przez najbliższy mie-
siąc będzie mógł odwiedzić Centrum w celu przyjrzenia się historii harcerstwa polskiego, przedstawionej  
na trzydziestu planszach wystawy pn.: „Harcerstwo w Legionach Polski” . Wystawa czynna 
od 14 maja – wstęp wolny!

Nadchodzące wydarzenia
W najbliższym czasie zapraszamy młodzież oraz dorosłych na kolejną projekcję filmową. Tym razem będzie to 
dramat w reżyserii Susanne Bier  pt. „W lepszym świecie”. Wstęp – 5 zł. 
Maj to miesiąc poświecony naszym mamom, dlatego PCK przygotowało coś dla nich oraz ich pociech. 27 maja o go-
dzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie pt.: „Mama i ja”, podczas którego każda mama będzie mogła skorzystać  
z bezpłatnych porad kosmetycznych, dzieci zaś mile spędzą czas uczestnicząc w warsztatach plastycznych. 
Ponadto w programie również pokazy taneczne oraz niespodzianka dla najmłodszych. Wstęp wolny!
Cały czas można również zapisywać się do działających już przy Powiatowym Centrum Kultury grup warszta-
towych. Zapraszamy również do odwiedzenia strony PCK www.centrum-kultury.eu oraz profilu na facebook’u . 

Wystawa lokalnych artystów rękodzieła ludowego, 12 maja

Już wkrótce, bo 28 maja, Powiat Strze-
lecki będzie nasadzał nowe młode sadzonki 
czereśni wzdłuż dróg powiatowych. Aleje 
czereśniowe są bardzo charakterystycz-
nym elementem naszego krajobrazu, ale 
również ważnym elementem dziedzictwa 
kulturowego całego Śląska Opolskiego.  
W ubiegłym roku sfinansowano zasadzenie 
87 drzew czereśni dawnych odmian – 
w tym 34 sztuk odmiany „Hedelfińskiej” 
i 53 sztuk odmiany „Büttnera Czerwona” 
- wszystkie w okolicach Leśnicy i Góry 
św. Anny. Już 28 maja Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego planuje kolejne nasadzenia 

60 drzew – pomiędzy Ligotą a Wysoką, 
tym razem będzie to wyłącznie odmiana 
„Büttnera Czerwona”. W sumie w tym 
roku zostanie zasadzonych ponad 160 
czereśniowych drzewek.

W nasadzeniach pomagać będą dzieci 
i młodzież z naszego powiatu. Nowe 
sadzonki opatrzone będą również tablicą 
dydaktyczną opisującą tę starą odmianę 
czereśni.  A może znają Państwo jakiś 
ciekawy i wart polecenia przepis na cze-
reśniowe pyszności? Prosimy o podzielenie 
się tym przepisem. Nasz adres mailowy: 
redakcja@powiatstrzelecki.pl

Czereśniowy zawrót głowy! 

Ad multos annos! Z ogromną przyjemnością dziś przed-
stawiamy Państwu trzy wspaniałe Jubilat-
ki, mieszkające w powiecie strzeleckim, 
które w ostatnim czasie świętowały swoje 
okrągłe urodziny.

Pani Anna Augustyna Niemiec, 
mieszkająca w strzeleckim DPS, urodziny 
obchodziła najpóźniej - 11 maja - ale za to 
jest najstarsza w tym gronie - skończyła 
95 lat.

Trzeciego maja swoje 90. urodziny 
obchodziła Pani Maria Winkler, miesz-
kanka Lichyni.

Natomiast 9 maja równie dostojny 
Jubileusz 90. urodzin świętowała Pani 
Zofia Matuszek, mieszkanka Zimnje 
Wódki. 
 W tak wyjątkowych i ważnych dla 
Jubilatek dniach z serdecznymi gratula-
cjami i życzeniami oraz koszami słodkości 
odwiedzili Jubilatki członkowie Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego.  
Do wszystkich ciepłych słów, jakie Ju-
bilatki usłyszały z okazji swoich urodzin 
dołączamy i swoje: długich jeszcze ,wspa-
niałych lat w jak najlepszym zdrowiu, 
samych słonecznych dni, bez trosk, za to 
pełnych uśmiechu.

Pani Anna Augustyna Niemiec, 95 lat skończyła 11 maja.

Pani Maria Winkler 90 urodziny obchodziła 3 maja

Pani Zofia Matuszek świętowała Jubile-
usz 90. urodzin 9 maja.

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu


