Szara rzeczywistość ogranicza zamiary

Zapowiada się gorący weekend!
5 października - otwarcie Powiatowego Ce ntrum Kultury
Zapra szamy po odbiór wejściówek na cz ęść ofic jalną
OT WARCIA POW IAT OWE GO CENT RUM KULT URY
W ST RZ ELCACH OPOLSKI CH
w dniu 5 października 2013
z konc ertem w wyk onaniu
KAROLA LIPIŃSKIE GO-BRAŃKI I SONI LE WOSI UK,
któr zy zagrają na jpiękniejsze melodie muzyki filmo wej.
** *
Dla fanów ro ck&roll’ owego brzmienia mamy wejściówk i na kon cert
w dniu 5 października 2013
w wykona niu
BRAND NEW CADI LLACS.

Tę pracownię ko mputerową te ż prze kazano Stowa rzysze niu

Zespół Szkół Specjalnych w
Strzelcach Opolskich nie jest jedyną tego typu placówką w Polsce
zlikwidowaną przez samorząd.
Wyst arczy przywo łać ch oćby p rzyk ła dy z Ł odz i, So sno wca , Szc z ec ina .
Wszędzie takie decyzje budziły spr zeciw
rodziców i nauc zycieli. Nie inaczej było
w na szym p rzypadku.
P rz edst awia liśm y niejedno kr ot nie
swoje racje. A oto one: od 7 lat systematycznie malała liczba uczniów - z blisko
150 do 47 . Mogłoby ich być tam o 58
więce j, ale rodzice tych zdecydowali, że
dzieci będą się ucz yć w szkoła ch ma sowych naszego powiatu.
Otr zymy wana subwencja oświat owa
nie wystarczała na utrzymywanie placówki i każdego roku z budżetu Powiatu Strzele ckiego do kła daliśmy kilka set ty się cy
zło tych . W sumie - p onad 2,7 mln “ w
c ią gu o st at nich c zt er ec h la t. W r ok u
2009 - ponad 416 tysięcy, w roku 2010 ponad 681 tysięcy złotych, w roku 2011
- blisko 87 0 t ysięcy, a w rok u 2 012 po nad 75 8 t ysięcy z łot ych . Na więc ej
nie było na s st ać i tak ich wyda tków w
kolejnych latach nasz budżet nie mógłby
już wytrzy mać.
W tej sytuacji zaproponowaliśmy rodzico m inne roz wiązanie - przeniesienie
dzieci do SOSW w Leśnicy. Również część
nauczycieli znalazłaby tam pracę. Ta propozycja zo stała odrzucona. T ak więc po
de cyz ji Rady P owiatu o lik widacji Z SS
szkołę postanowiło prowadzić Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich. I
chwała za to, bo decyzja o tym na pewno
nie była łatwa. Zwłaszcza, że nauczyciele
wiedzieli, iż pieniędzy na wypłaty od września do grudnia nie będzie.
Jako samo rząd staraliśmy się jednak
nie o dcinać od St owarz ysz enia. Wrę cz
przeciwnie - pomaga liśmy w zała twianiu
formalności przy two rzeniu szkół niepublicz nych (szk oły podsta wowej i gimnazjum). Przekazaliśmy nieodpłatnie na ten
cel budynek wraz z ubezpieczeniem i niemal całe wyposaż enie. Udzieliliśmy pożycz ki na wydatki rzeczowe w wysokości 32 tysięcy złotych. Na razie to tylko
poż yczk a. Być m oże z osta nie umor zona .
Nie jest więc prawdą, że „[starostwo]
odcięło się od wsze lkich k osztów n owej
placówki”, jak napisano w „Gazecie Wybor czej” (18.0 9.201 3).
Faktem jest, że nie możemy przekazać Stowarzyszeniu „Ósemka” części sub-

wencji oświatowej, o co władze Stowarz ysz enia wnio skowały. T eor ety czn ie
pieniędzy z subwenc ji powinno wystarczyć na cały rok, więc wydawałoby się
logicz ne , ż e c z ęść p rz y pa dając ą n a
okres od września do grudnia tego roku
można byłoby przekazać nowemu podmio towi prowadzą cemu szko łę.
Ale ty lko teorety cznie. Jak wspomniałem wcześniej - w praktyce wysoko ść subwe ncji nie wystarc za n a ca ły
rok budżetowy! Gdyby było inaczej, nie
musielibyśm y co ro ku dokładać do tej
szkoły sporych sum z budżetu. Nie schowaliśmy ty ch pie niędzy, ani nie pr zezna czyliśmy n a inn e cele - p o pro stu
ic h n ie ma my! Ró wnież w tym ro ku
podobnie jak w latach poprzednich, pomimo iż Ze spó ł Sz kół Spe cjalnych w
Str zelc ach Opolskich prowadził swoją
dz iała lno ść do dnia 31 sier pnia 20 13
rok u, Powiat St rzelec ki był zmusz ony
do przekazania wyższej kwoty na funkcjo nowanie niż przewidywała to cz ęść
oświato wa subwe ncji ogólnej. W r oku
bieżąc ym otrzymaliśmy na działalność
zespołu szkół kwotę 1,194 mln złotych,
n at om ia st k oszt f unk cjon owan ia t o
1, 680 m ln zł. T ak wię c w t ym ro ku
Powia t Strzele cki dopłac ił do fun kcjono wa nia ze sp ołu kwot ę 48 5 ty sięc y
k oszt em inn yc h je dno st ek o świa to wych. Ponadto w art. 90 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty wyra źnie okre ślono , iż dota cje dla
szkół niepublicznych, w których realizo wa ny je st o bowią zek szk oln y lub
obowią zek nauk i, p rzysługują n a ka żdego uczn ia pod warunkiem, że osoba
prowadząc a szkołę poda orga nowi właściwe mu do udz ielania dotacji planową
liczbę uczniów nie później niż do dnia
30 wrz eśnia roku p oprzedzające go rok
udzielenia dotacji. Warunek został wprowadzo ny, aby jednostka samorządu terytorialnego mogła zaplanować w swoim budżecie niezbędne środki na dotacje dla uczn iów szkół nie publiczny ch.
Tym samym Powiat Strzelec ki nie ma
możliwości prawnej przeka zania dotacji na p ro wa dz enie no wo po wsta ły ch
szkół niepublicznych w okresie od września do grudnia. Taką możliwość wprowadza dopiero podjęta w dniu 13 czerwca 2013 roku ustawa o zmianie ustawy
o systemie oświaty, która artykułem 1
ust. 1 pkt 20 lit. d wprowadza w artykule 90 ustawy o systemie oświaty ust.
2g w brzmieniu „Na wniosek osoby prowadz ąc e j o dpo wie dnie n iep ublic zn e
pr zedszko le, in ną f orm ę wycho wan ia
pr ze dszk olnego, szk ołę p odst awową,

ośrodek lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, o których
w mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, organ
wy kon awczy je dno st ki sam orz ądu t er yt or ia ln ego wła śc iwej do udz ie la nia
do tacji mo że wyraz ić z godę na odst ąpie nie od t erminu, o kt órym mowa w
ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 i 3a, lub na udzielenie dota cji w ter minie wc ześnie jsz ym
niż od p oc zą tk u ro ku budże to we go ”,
je dna k p rze pis te n, zgo dnie z ar t. 18
ustawy z dnia 13 czerwca 20 13 roku o
z mian ie ust awy o sy st em ie oświa ty,
wchodzi w życie dopiero z dniem 1 wrześn ia 20 15 rok u. W ten sp osó b Min ist erst wo E duka cji Naro dowe j po twie rdziło, iż poprzednie zapisy art. 90 ustawy o system ie oświaty nie p ozwala ły
na udzielenie dotacji bez spełnienia warunku, że osoba prowadząca szkołę poda
organowi informację o planowanej liczbie ucznió w nie później niż do dnia 30
wrz e śn ia r o ku po p rz e dz a ją c e go ro k
udzielania dotac ji.
W takiej samej sytuacji jak „Ósemka ” zn alaz ł się r ówn ież Powiat Strz ele cki, bo prz ecież od 1 wrz eśn ia ur uc ho m io n a z ost ała no wa p la c ówk a Młodzie żo wy Ośrodek Wy ch owa wc zy
w Leśnicy. I on od września do grudnia
te go r oku te ż musi funk cjo nować bez
subwe nc ji o świat owej. Uruch om ie nie
MOW w Leśnicy było dla nas konieczno śc ią . Ten a rgume nt t ra fił do Ra dy
Miasta w L eśnicy, któr ą po prosiliśmy
o wsparcie finansowe. Leśn ickiemu samorządowi również zależy na utrzymaniu p lac ówk i, któ ra je st najwię ksz ym
pr ac odawc ą w gminie. Gdyby r odzice
ucz niów ZSS skor zysta li z nasz ej p ropozycji, sytuacja byłaby całkowicie inna.
W ostatnich dniach sprawa nauczycieli pracujących w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych na zasadach wolontariatu, bez wynagrodzenia, wzbudziła
zain teresowanie nie tylko mediów. Zapowiedź „ra tunku” szkole z apowiedział
też jeden z dużych banków, który obiecał, że „postara się przekazać placówce
kilkana ście tysię cy z łotyc h” (c ytat za
GW z 24.09.2013). Jak ta kwota ma się
do pomocy, której Powiat Strzelecki nie
szczędził ZSS przez ostatnie lata, a także do wsp omnian ych wcześniej 32 tysięcy złot ych? Celowo nie przy wołuję
tu nazwy owego banku - bo czy nie chodz i t u r acz ej o n iewspó łmiern ie tan ią
jego reklamę niż o poryw serca?
St owarz ysz en iu „Ósem ka” ży cz ymy, by szara rzeczywistość nigdy go nie
do padła.
Zarząd Po wiatu Strzeleckiego

Wejśc iówki do o debrania w sekretariacie (I piętro)
Powiatowego Centrum Kultury w Strz elcach Opolskic h, ul. Dworcowa 23,
od 26 września do 2 października
w godz. od 9.00 - 15.00
Szczegóły na str. 7

6 października - Święto Chleba

Za rzą d P owiat u Strz ele ck iego z aprasza do strzeleck iego parku n a pełen
wr aże ń, śląski pikn ik „Święt o Ch leba.
Pikn ik Rodz inny”. Rozpoc zniemy tradycyjn ym korowodem z udziałem delega cji z k o ro n a mi doż y n ko wy mi z
wszy stkich gmin na szego p owiatu oraz
młodzie ży z e szk ół na sze go p owiat u.
Program jest wypełniony atrakcjami dla
młodszych i nieco starszych. Do tańca i
wspó lnego śpiewu z achęca Mirek Szołtysek ze swoim triem, humorem śląskim
ro zbawi Grz ego rz St asiak z na ny ja ko
Alojz ze śląskie go serialu „Święta wojna”. A gwiazdą wieczoru ( jak słyszymy
t u ió wdzie niez wy kle oc ze kiwa ną n a
str zele ckiej ziem i) będzie Tere sa Werner, która swoją płytę pokry ła złotem,
a jej hit y na stałe goszc zą na śląsk ich
listach prze bojó w. T egor oczne święto
odbę dzie się w stylist yce Dz ikiego Zachodu, toteż sam k orowód już wprowadzi ucz estników w t e klimaty. Z aprosiliśm y Indian z wioski Hociok a, a n asz
„n adwo rny ” f otograf w swoim Atelier

sz ykuje niespo dzia nkę dla pragnący ch
uwiecznić siebie na zdjęciu. Zaczerpniemy t ez nieco wiedzy z prz yr ody c zy
eko logii, a właściwie najmłodsi ucze stnicy, bo dla nich przygotowaliśmy warsztaty ekologiczne. Będzie wiele uciechy
z masą papierową, gipsem, a po zachodz ie słońc a – Tea tr Cien i, więc zap owiada się ciekawie. Na pewno nikt nie
pójdzie głodny do domu, bo o to zadbają
piekarze i cukiernicy z naszego powiatu
oraz pełna gama punktów gastronomicznych. Zapraszamy też już dziś do zastanowienia się nad hasłem reklamujących
nasze wspólne Święt o Chleba, ponieważ
podczas imprezy ogło simy k onkurs na
takie hasło, a autora najciekawszego hasła na gro dzim y bardz o a trak cyjną n agro dą multim edialną!
Ci, którzy już z nami się bawili, na
pe wno prz ybędą, a ci, k tórz y p rzyjdą
pierwszy r az – na pewno nie pożałują!
Zaprasz amy w ni e dz i e lę
– 6 paź dz ie rni ka!
Szczegóły na str. 8

Babie lato w kajaku

Więcej czytaj na str. 4
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Zgodnie z zapowiedziami wicestarosty W. Gaidy na jednej z sesji Rady Powiatu, wracamy do tematu
inwestycji zrealizowanych przez samorząd powiatowy, od roku 2010. Prezentujemy zarówno projekty „twarde”, jak i „miękkie”, bo inwestycje w wiedzę i umiejętności mogą przynieść więcej niz
inwestycje w obiekty

PO WIAT ST R ZE LEC KI
5 X wielkie otwarcie
Powiatowego
Centrum Kultury

Inwestycje oświatowe (1)

Ograniczenie energochłonności budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem wraz
z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii
I Etap przebudowa i termoizolacja dachu szkoły i sali gimnastycznej: 629 203,50 zł.
Rok realizacji 2010

Poznaj swoich dzielnicowych
REWIR DZIELNICOWYCH W GMINIE LEŚNICA

Niezwykły koncert muzyki filmowej Karola –
Lipiński ego Brańki (dyrekt ora artyst ycznego
Letnich Koncertów Organowych i Kameralnych
we Władysławowie) z repertuarem z muzyki filmowej w akompaniamencie piano w wykonaniu
Sonii Lewosiuk. Koncert o tyle niezwykły, gdyż
prezentuje j edynie oryginalne transkrypcj e na
skrzypce i fortepian dokonane przez wybitnych
kompozytorów – m.in. Johna Williamsa, czy Nigela Hessa.
Na program koncertu składają się utwory z nowowydanej płyty duetu Karol Lipiński-Brańka
– skrzypce, Sonia Lewosiuk – fortepian. Są to
m.in. melodie z filmów Lista Schindlera, Zapach
kobi ety, Czarowni ce z Eastwick, Lawendowe
Wzgórze, Sabrina i.in.

sta rsz y sie rż ant
An na Kle ko wska -Kuz io
tel. 77/461 5222 lub 77/462 1903
Re j on s ł uż bo wy nr 11 o be jm uj e
swoim nadz ore m:
miejscowość Le śnic a i pr zez ok res 6
miesięcy re jon służ bowy n r 13:
- Zalesie Śląskie, L ichynia, Cza rnocin,
Popice, Raszowa, Łą ki Kozielskie, Kuszó wka, Kraso wa.

sta rsz y sie rż ant
Woj cie ch Lat acz
tel. 77/461 5222 lub 77/462 1903
Re jon służ bowy nr 12 obe jmuje swoim nadz ore m mie jsco wośc i:
- Gó ra Św. Ann y, Wy so ka , Ka dłubie c,
Doln a, Por ęba.

REWIR DZIELNICOWYCH W GMINIE UJAZD

II Etap Ocieplenie budynku i sali od zewnątrz, nowa instalacja c.w.u. z wykorzystaniem energii
solarnej, wymiana instalacji c.o. - 1.349.208,00 zł
Rok realizacji 2011

Wymiana okien w budynku sali gimnastycznej, pralni i administracji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy na kwotę 159.692,00- zł
Rok realizacji 2011

Wystawa akwareli artystów z Warszawy Rafała
Rudko i Dominiki Łuczak
Obrazy Dominiki Łuczak i Rafała Rudko są dokumentacją wrażeń i odczuć rzeczywistości. Pośrednikiem j est tut aj niepowtarzal na technika
akwareli. Słowo od autora Rafała Rudko: „…najbardziej do gustu przypadła mi akwarela. Zafascynowała mnie jej lekkość, szybkość i nieprzewidywalność. Cały czas poszukuję nowych rozwiązań i z całej siły staram się nie spoczywać na
laurach. Do każdej pracy podchodzę indywidualnie próbując stworzyć coś niepowtarzalnego.”

sie rż an t Adrian Dom browski
tel. 77/463 7077 lub 77/462 1903

aspirant Roma n Sz a bat
tel. 77/463 7077 lub 77/462 1903

Re j on s łu ż bowy n r 15 o be jm uj e
swoim nadz ore m mie jsco wośc i:
Sta ry Ujazd, Ujazd Fer dynan d, Zimna
Wó dka , Olszo wa, Klucz, Buczki or az
na okr es 6 miesięcy re jo n służ bowy
nr 14 - miejscowość Ujazd

Re jon służ bowy nr 16 obe jmuje swoim nadz ore m mie jsco wośc i:
Ja ry sz ów, No go wc zy ce , Sier on io wice ,
Grz eboszowice, Balc arzo wice , Niezdr owic e, Prz ysiółek.

Dodatkowe patrole
w Kolonowskiem

Magi czna Wys pa – Fabryka Niespodzianek –
Bajkowa Ścieżka - kreatywne zabawy i animacje
dla dzieci

„Akademia nowych specjalności zawodowych – dobry początek kariery”
Wartość projektu: 406 750 zł
W tym:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 354 889,39 zł
wkład własny Powiatu Strzeleckiego: 51 860,61 zł
Projekt zrealizowany z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 w latach 2009-2010.
Projekt swoim zakresem obejmował specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne (spawanie metodą MAG,
prawo jazdy kat. B, język angielski zawodowy, uprawnienia na wózki widłowe, projektowanie w
CAD/CAM) dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego:
1. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich ,
2. Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem,
3. Technikum Zawodowego przy Społeczno - Oświatowym Stowarzyszeniu Menedżerów w Strzelcach Opolskich,
Projekt zakładał podniesienie kwalifikacji zawodowych 150 przyszłych absolwentów szkół zawodowych, by ułatwić im start w życie zawodowe.

Teatr Falkoshow - interaktywny spektakl familijny „O szewczyku co Smoka Wawelskiego pokonał”“ W podaniu o Królu Kraku i Smoku Wawelskim można odnaleźć przesłanie, iż czasem
spryt lepszy jest niż brutalna siła, a prawdziwą
odwagę prezentuje nie zawsze ten, kto najbardziej się nią chełpi.

18 września br. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich młodszy inspektor
Dariusz Wierzbicki podpisał porozumienie z
Burmistrzem Kolonowskiego Norbertem Koston. Dotyczy ono przekazania środków finansowych w wysokości 3 000 złotych na dodatkowe patrole policyjne, mające pełnić służbę
na terenie gminy Kolonowskie.

Policjanci będą pełnić służby dodatkowe w miejscach występowania problemów oraz konfliktów
społecznych zgodnie z występującym w tym zakresie zapotrzebowaniem społecznym. Wiele z organizowanych do tej pory służb było odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczności lokalnej.
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Rynek pracy

O F E RTY PRACY

Trochę lepiej, nie na długo
Miały być dodatkowe pieniądze, ale
chyba nie możemy na nie liczyć – ubolewa dyrekt or strze leckiego PUP, Norbe rt Jaskó ła, prz ypo mina jąc, że min ist er pra cy już dwukro tnie wy stę pował
do ministra finansów o przekazanie 500
mln zł na walkę z bezrobociem - ostatni
raz we wrześniu. Minister finansów wydaje się nieugięty. Tym bardziej, że bezro boc ie w sier pniu wyr aźn ie spa dło w
kr aju.
I nie inaczej jest w naszym powiecie. Sierpniowa stopa bezrobocia na pozio mie 9 ,5% ( w lip cu – 9,9%) upla sowała powiat strzele cki w c zołówce województwa. Raczej na krótko, bo wraz z
nade jściem jesieni znów be zrobocie będzie rosło. Jak co roku. Kończą się prace sezonowe w kraju i zagranicą. Kończą
się zwiększone nabory do FM czy Pearl
St re am. Z ac zyn ają się po wr ot y t egoro czn ych a bso lwe ntó w z wa ka cji. Z ac zy na ją się w P owiat owym Urz ędzie
Pra cy re jestro wać c i, kt órzy wybier ają
się na studia zaoczne. Gdyby mogli znaleź ć za trudnien ie – nie musieliby t ego
robić, ale… jest jak jest. Więc zapewne
we wrześniu stop a bezr obocia wzrośnie
do ok. 10%. I, jak wynika ze słów szefa
PUP, gdy minister finansów nie przekaże owej puli środków, na k tóra tak licz yły urzę dy pr ac y, ra cze j n ie bę dz ie
widoków na zwiększ oną liczbę szko leń
czy staży z gwarancją zatrudnienia.
W o st at n ich n um e r ac h na sz ego
dwutygodnika widać zdecydowany wzrost

ilości ofert. Wydaje się, że pra codawcy
wc iąż szuk ają wie lu prac owników. Je st
wielu ludzi, którzy chcą pracować, a nie
mo gą .
Na organiz owan ych u n as spotk aniach z agencjami zatrudnienia pojawiało
się sporo osób – mówi dyrektor Jaskóła.
– Jednak wcale z te go nie wynikało, że
wszyscy zn aleźli pracę. Wręc z przeciwnie – z 30 osób obecnych na spotkaniu
ofertę zatrudnienia otrzymuje 5-6. I to,
mimo że cała grupa, kt órą zapra szamy
na sp otkanie spełnia for malne kry teria
sta wiane przez prac odawc ów.
- Moim zdaniem , mówi dyrektor Jaskóła, agencje pracy –przy okazji nabor u n a k o n kr e t ne sta n o wisk a p r ac y
tworzą swoje bazy danych do wykorzyst ywan ia w pr zysz łośc i, a le trze ba t eż
przyznać, że oczekiwania potencjalnych
pr acownikó w i pra coda wcó w zdecydowa nie się ro zmijają. Pra coda wcy ch cą
zatrudniać oso by młode, ale z doświadcz enie m dy spoz ycyjne i mobilne . St awiają p rzy ty m sze reg in nyc h wym agań, czasem wygórowanych, i to nawet
w przypadku całkiem prostych prac. Ale
płaca, którą oferują, to zazwyczaj 1600
złot yc h. P ot en cjalni p ra co wn ic y te ż
wtedy rozwa żają m.in. to, czy w p rzypadku takiej pensji będzie się im opłacało dojeżdżać kilkanaście kilometrów czy
umo wa o pracę na o kres tygo dnia czy
dwóch tygodni to jest odpowiednia oferta .
Tak kręci się błędne koło.

O G Ł O S Z E N I E !!!
w dniu 27.09.2013 roku o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy PROMEDICA24
na stanowisko: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH
miejsce pracy: NIEMCY

POWIATOWYURZĄD 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
MIEJ SC E
PRAC Y
SPECJALISTADS.SPRZEDAŻY
I MARKETINGU
POMOCNIK HANDLOWCA

NEGOCJATOR

PREZENTER HANDLOWY

HANDLOW IEC

ZAPRASZAMY NA DARMOWE KURSY :
* Pracownik administracyjno – biurowy,
* Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych,
* Sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych,
* Pracownik gospodarczy i remontowo – budowlany.
SKIEROWANE DO:
* Osób bezrobotnych poniżej 30 – tego lub powyżej 50 – tego roku życia,
* Zamieszkujących w województwie opolskim,
* Chętnych do podjęcia zatrudnienia lub przekwalifikowania się,
* Zapewniamy płatny 3 – miesięczny staż.
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ
Fundacja Dla Dobra Publicznego
ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn – Koźle, Tel. 774810300, www.fddp.pl

PREZENTER HANDLOWY

Weź udział w konkursie !!!

WOJ.OPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE,
MAŁOPOLS KIE
WOJ. OPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE,
MAŁOPOLS KIE
WOJ. OPOLSKIE,
DOLNOŚLĄSKIE,
MAŁOPOLS KIE

CAŁY KRAJ

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
7/8 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
3/4 etatu
SPRZEDAWCA CZĘCI ZAMIENNYCH

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCAKURCZAKÓW
Z ROŻNA ORAZ DAŃ TYPU FAST FOOD
CUKIERNIK - CIASTKARZ - PIEKARZ

STRZELCE OPOLSKIE

KUCHARZ/ SZEF KUCHNI

STRZELCE OPOLSKIE

BARMAN/ KELNER
KELNER KA

STRZELCE OPOSKIE
IZBICKO

PRACOWNIK OCHRONY
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
KIEROWCA W RUCHU
MIĘDZYNARODOWYM

STRZELCE OPOLSKIE
BORYCZ
UE, UKRAINA

KADŁUB

STRZELCE OPOLSKIE

UNIA
RASZOWA
OKOLICE OZIMKA

MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH,
SLUSARZ, SPAWACZ 136
SPAWACZ 136

WOJ. OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

BRUKARZ
POMOCNIK DEKARZA - DEKARZ

WG.ZLECEŃ
WOJ. ŚLĄSKIE

OPERATOR PRODUKCYJNEJ LINII
TECHNOLOGICZNEJ
KIEROWNIK PRODUKCJI

BŁOTNICA STRZELECKA

OPERATOR
MASZYN I URZĄDZEŃ
(DO PRZYUCZENIA)
PRACOWNIK PRODUKCJI

KOLONOWS KIE

ZAWADZKIE
(WRA)
STRZELCE OPOLSKIE

PAKOWACZ TOWARU

Proje kt jest finansowa ny ze śro dków Euro pejskieg o Fundusz u Rozwoju Regiona lnego
w ram ach Progr amu Oper acyjnego Pomoc Tec hniczna 2 007-2013 we współpracy
z Min isterstwem Rozwoju R egionalneg o oraz ze środków b udżetu pań stwa.

STRZELCE OPOLSKIE

CAŁA POLSKA

KIEROWCA C+E
FREZER
WYTACZARZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

S TANO WISKO

OLSZOWA

PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ
POMOC NA MAGAZYNIE

STRZELCE OPOLSKIE
OLSZOWA

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

STRZELCE OPOSLKIE
STRZELCE OPOLSKIE

-

- wykształcenie zawodowe- średnie, - prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie średnie, - obsługa komputera
- wykształcenie wyższe techniczne-specjalność technologii budowy maszyn/obróbki skrawaniem,
- obsługa programu autocad,
- znajomość budowy maszyn i urządzeń,
- doświadczenie mile widziane,
- dobra znajomość języka niemieckiego
- doświadczenie na stanowisku produkcyjnym

-

JAK FUNDUSZE UNIJNE ZMIENIAJĄ POWIAT STRZELECKI
Jeśli interesujesz się Unią Europejską,
weź udział w konkursie na plakat, promujący wybrany przez Ciebie projekt
sfinansowany ze środków unijnych w
Powiecie Strzeleckim, który przedstawi korzyści, jakie stwarzają Fundusze
Europejskie dla naszego powiatu, może
to być plakat przedst awiaj ący np.
obiekt turystyczny, rekreacyjny, infrastruktural ny.
Na autorów najlepszych prac czekają
atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych
uczniów: "klas I-III", "klas IV-VI”.

PALACZ CO

Prace należy przesłać lub przynieść do
Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, który mieści się w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Termin nadsyłania prac upływa 1 października. Rozdanie nagród odbędzie się na obchodach „Święta Chleba. Pikniku Rodzinnym” organizowanym 6 października przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego

HYDRAULIK

Regulami n konkursu dos tępny jest u Dyrektora palcówki szkolnej, na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki.pl w zakładce Lokalny Punkt Informacyjny(LPI), oraz w siedzibie LPI

LEŚNICA

TECHNIK LEŚNIK
PRACOWNIK SORTOWANIA
REC YKLINGU
AUTOMATYK

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE

OPERATOR HDS
ELEKTRYK MASZYNOWY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

SPRZĄTACZKA BIUROWA

LEŚNICA

WOJ. OPOLSKIE
STRZELCE OPOSLKIE

wykształcenie wyższe kierunkowe, - doświad. mile widziane,
biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
wykształcenie średnie, - umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność, - samodzielność, - otwartość,
umiejętność negocjacji
wykształcenie min. średnie, - umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność, - samodzielność, - otwartość,
umiejętność negocjacji
wykształcenie min. średnie, - praca w zespole
nastawienie na osiągnięcia, inicjatywa, - zdolności handlowe,
umiejętności negocjacyjne,
umiejętności wystąpień publicznych
wykształcenie min. średnie
mile widziane doświadczenie w sprzedaży, negocjacjach
wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
gotowość do odbywani a podróży służbowych
wykształcenie min. średnie,
doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
znajomość komputera, - komunikatywność
wysoka kultura osobista
znajomość komputera , - miły ton głosu,
odporność na stres, - dyspozycyjność
wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera, - otwartość
łatwość nawiązywania kontaktów, - umiejętność pracy w grupie,
zorganizowanie, rzetelność, lojalność, dyspozycyjność,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
aktualna książeczka sanepidowska, - doświad. mile widziane
wykształcenie kierunkowe – cukiernik – ciastkarz – piekarz
aktualna książeczka zdrowia, - min. 3 lata doświadczenia
wyks ztałceni e kierunkowe
mile widziane doświadczenie zawodowe
wykszt ałcenie średnie
wykształcenie min. średnie
wysokie umiejętności interpersonalne
aktualna książeczka sanepid, - znajomość gwary śląskiej
biegła znajomość j.niemieckiego i j.angielskiego
wykształcenie min. zawodowe
wykształcenie zawodowe, - mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe lub średnie
komunikatywność, zaradność, - prawo jazdy kat. C+E
kurs na przewóz rzeczy, - min. rok doświadczenia zawodowego
dobra znajomość j. niem., mile widziana ang. i rosyjskiego
prawo jazdy kat. C+E
wykształcenie zawodowe, - min 5 lat doświadczenia
wykszt ałcenie zawodowe,
obsługa maszyn sterowanych manualnie i numerycznie
min. 2 letnie doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - znajomość rysunku technicznego
uprawnienia na obsługę suwnicy, - min. 2 letnie doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - umiejętność spawania metodą 136
min. 2 letnie doświadczenie

-

-

zdolności manualne, - umiejętność współpracy w zespole
zaangażowanie, - mile widziane doświadczenie na produkcji
wykształcenie podstawowe,
mile widziane doświadczenie w pakowaniu
wyks ztałcenie zawodowe
wykształcenie podstawowe,
mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie
uprawnienia na operatora wózka widłowego
wykształcenie podstawowe/gimnazj alne,
upr. kwalifikacyjne E gr 2 kotły wodne na paliwa stałe o mocy
powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi – do 100C,
doświadczeni e – wskazane
świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do obsługi urządzeń
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających
ciepło - tzn. kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50Kw
wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50Kw
wykształcenie kierunkowe, - kurs pilarza, - prawo jazdy kat. B
wyks ztałcenie zawodowe
mile widziane uprawnienia na obsługę ładowarki
wykształcenie techniczne ze znajomością zagadnień automatyki
mile widziane uprawnienia SEP E1 - obsługa komputera
dobra znajomość j. angielskiego
uprawnienia do obsługi HDS, - doświadczenie zawodowe
min. zawodowe wykształcenie, - upr. E gr I do 1 KV
doświadczenie mile widziane
wyks ztałcenie zawodowe
prawo jazdy kat. B mile widziane
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W dniu 26.09.2013 roku o godzinie 12.00 w PUP w Strzelcach Opolskich w pok. nr 5
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy: SANPRO JOB SERVICE
na stanowisko: pracownik produkcji
– miejsce pracy: INTERSILESIA McBRIDE POLSKA – STRZELCE Opolskie

4

PO WIAT ST R ZE LEC KI

Dyrektorzy placówek oświatowych Powiatu Strzeleckiego odebrali niedawno nominacje na kolejne kadencje. Poprosiliśmy ich
o wypowiedzi na temat planów. Dziś prezentujemy wypowiedzi
dwojga z nich:
Danuty Kupny, dyrektor Schroniska Młodziezowego w Górze Św.
Anny oraz Ryszarda Baszuka, który szefuje zupełnie nowej jednostce - Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Lesnicy.
W następnym numerze o swoich planach opowie Barbara Kemska-Guga, dyrektor Poradni P sychologiczno-Pedagogicznej

Jestem realistą
Ryszard Baszuk,
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy
P od względem
przygot owania placówki (kadry, pomieszczeń, itp.) do pełnienia nowej funkcji,
jaką jest Młodzi eżowy Oś rodek Wychowawczy w Leśnicy,
pierwsze dni funkcjonowania napawaj ą
optymizmem. Przebywającym u nas dziewczętom
placówka kojarzy się bardziej z internatem niż
MOW-em. I zdecydowana większość z nich jest
zadowol ona z pobytu t utaj. To duża zasługa
nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i obsługi. Staramy się otoczyć dziewczęta szeroko rozumianą opieką, od pomocy psychologa i pedagoga poczynając, po pomoc medyczną. Tworzymy atmosferę zaufania i serdeczności.
Pesymizmem natomiast napawa fakt, że na
dzień dzisiejszy dowieziono do nas tylko 16
wychowanek, mimo że powinno być ich około
36. Jednak na to nie mamy, jako placówka, żadnego wpływu. MOW w Leśnicy został wskazany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jako placówka odpowiednia dla dziewcząt
niedos tosowanych społecznie właśnie dla ta-

kiej liczby. Owo „wskazanie” ORE jest jednak
ważne tylko 30 dni. Dlatego też 20 wychowanek na dzień 24 września 2013 r. musiałem skreślić „z listy” – nie doprowadzono ich w obowiązującym terminie.
Zmiany są nieodzowne. Od drobnych nie
wymagających nakładów finansowych, czysto
technicznych, po te poważne - remontowe, wiążące się ze sporymi wydatkami. Kosmetycznych
zmian wymaga opracowana w sierpniu dokumentacja: program zintegrowanych oddziaływań wychowawczych, statut MOW, Szkolny
System Oceniania, itp. W miarę posiadanych
środków fi nansowych nal eży wyremont ować
węzły sanitarne w budynku na parterze i I piętrze, podjąć prace mające na celu zabezpieczenie
fundamentów budynku przed wilgocią. Rozbudować istniejący system monitoringu wizyjnego. Przygotować i wyposażyć aneksy kuchenne przy grupach wychowawczych.
Jestem realistą. Przyszłość MOW jest związana z liczbą uczennic, które będą uczęszczały
do gimnazjum i szkoły zawodowej. Ich liczba w
dniu 30 września każdego roku będzie decydowała o dalszych losach MOW. Jeśli wypełnimy
uczennicami klasy szkolne i grupy wychowawcze w 100% o przyszłość placówki jestem spokojny.

Dożynki w Górze Św. Anny

Kultura, natura i swojskość
Danuta Kupny, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny

Szkolne Schronisko M łodzieżowe w
Górze Św. Anny nie
jest tylko tanią bazą
noclegową ale realizuje działania dydakt yczne opart e na
współpracy z różnymi
środowiskami mające
na celu uj awnienie i
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie
al ternatywnych sposobów s pędzani a czasu
wolnego a także inicjowanie i kreowanie pozas zkol nych działań edukacyjnych. Nas zym
celem jest również wspieranie szkół w procesie
dydaktyczno- wychowawczym a także promowanie współpracy między placówkami a otoczeniem.
Realizowaliśmy te zadania poprzez udział
w grantach edukacyjnych, zapraszaliśmy młodzież wraz z nauczycielami na plenery malarskie
itp, współpracujemy ze szkołami, Zespołem Parków Krajobrazowych w Górze Św. Anny, Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy , Urzędem Miasta i Gminy w Leśnicy innymi placówkami kulturalno -oświatowymi i edukacyjnymi.
W celu promocji schroniska zrzeszyliśmy się w
Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i braliśmy udział w konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat OROT, stworzyliśmy stronę internetową, oraz opracowaliśmy
szereg materiałów promocyjnych.
Podczas poprzedniej kadencji w schronisku przeprowadzono wiele remontów podnoszących standard naszej placówki ,począwszy
od gruntownego remontu dachu, wymianę całej
instal acji elektrycznej i odgromowej poprzez
remonty wnętrza budynku zwłaszcza całkowity
remont łazienek, świetlicy i kuchni aż po malowanie pomieszczeń i elewacji zewnętrznej.
Przez cały ten czas systematycznie wymieniano
zużyty w schronisku sprzęt i doposażano obiekt
. Zakupiono nowe łóżka i tapczany oraz inne
meble, wymieniono podłogi w pokojach a także
systematycznie uzupełniano schronisko w niezbędny sprzęt podwyższający standard oferowa-

nych usł ug. Znacznej poprawie uległa baza i
estetyka pomieszczeń. Poprawiły się warunki
bytowe i bezpi eczeństwa przebywających w
schronisku turystów
Wszystkie te prace wykonane były ze środków budżetowych Powiatu Strzeleckiego. Pozyskano również sojuszników przy drobnych
pracach remontowych w naszym obiekcie, to firmy i osoby prywatne które wspomogły naszą
placówkę.
Taka modernizacja schroniska przyczyniła się
znacznie do wzrostu liczby udzielonych noclegów i w roku 2012 udzieliliśmy ich ok czterech
i pół tysiąca.
Kadra pracująca w schronisku, doskonaliła swoje umiejętności z zakresu turystki na kursach i szkoleniach współfinansowanych głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego aby jak najlepiej wykonywać swoje zadania w schronisku, prowadzić
informację turystyczną ,promować Region ale
także przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom.
W ciągu najbliższych pięciu lat w schronisku na pewno będziemy kontynuowali pracę dydaktyczno-wychowawczą na różnych płaszczyznach. Jak najbardziej chcemy rozwijać naszą

współ pracę ze szkołam i, dokładać wszelkich
starań aby turyści przebywający w naszej placówce czuli przyjazną i gościnną atmosferę .
Planujemy wykonać j eszcze szereg prac
remontowych, które zdecydowanie będą podnosiły standard schroniska tak aby było ono
jeszcze bardziej funkcjonalne , bezpieczne i wygodne oraz spełniało rosnące oczekiwania naszych gości.
Chcemy, aby pobyt w schronisku obfitował w twórcze działania, które relaksują, dają
wytchnienie, a zarazem uczą i sięgają do źródeł,
korzeni i pozwalają człowiekowi odnaleźć swój
rytm.
Postanowiliśmy, że w naszym schronisku
będzie królowała kultura, natura i swojskość.
Dlatego też oferujemy aktywności oparte o kulturę, tradycję i przyrodę naszego regionu.
Chcemy aby w dalszym ciągu było to miejsce kameralne,przytulne emanujące pasją i poczuciem dobrze wykonanej pracy.
Wierzę, że przy tak dużym wsparciu organizacyjnym i finansowym jakie otrzymujemy od
naszego organu prowadzącego czyli Powiatu
Strzeleckiego, uda nam się zrealizować zaplanowane działania.

Uśmiech i wspólna zabawa na koniec lata

Oby chleba nie zabrakło dla nikogo i zawsze był sprawiedliwie dzielony
W niedzielę, 22 września, w Górze Św. Anny
odbyły się Dożynki Diecezjalne i Gminne. W
Grocie Lurdzkiej w mszy św. dziękczynnej za
zebrane plony, z udziałem Biskupa Pawła Stobrawy uczestniczyli rolnicy i delegacje z koronami. Gminę Leśnica reprezentowały delegacje
z 11 miejscowości, które po zakończonej mszy
udały się do namiotu pod Domem Pielgrzyma, w
którym odbył się Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek.
Różnorodny program artystyczny zapewnili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, Crostwitzer Musikanten, mażoretki, Studio Wokalne BIS, kabaret Ludziska z Grodziska, Alojzy
Kwoczała i Kasia Pluta z zespołem oraz zespół
muzyczny Oxygen.
Podczas najważniejszego momentu uroczystości dożynkowych chleb z tegorocznych zbóż
przekazany przez s tarostów dożynkowych z
każdej miejscowości poświęcił ks. Hubert Janowski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników, a
następnie Burmistrz Łukasz Jastrzembski przekazał go m.in. Marszałkowi Województwa Opolskiego Józefowi Sebeście, Staroście Strzeleckie-

mu Józefowi Swaczynie, Burmistrzowi Crostwitz
Matthiasowi Brützke, Markowi Suchy – Dyrektorowi serbołużyckiej fundacji, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Leśnicy Ryszardowi
Froń, Sekretarzowi Gminy Róży Nizoł.
Przepiękne korony dożynkowe z 11 miejscowości zostały ocenione w konkursie koron
przez komisję składającą się z osób wskazanych
przez sołtysów wszystkich sołectw/os iedli
zgłoszonych do konkursu i przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Dolna, Lichynia, Wysoka i Zalesie
Śląskie.
II miejsce – Kadłubiec, Krasowa i Raszowa.
III miejsce – Góra Św. Anny, Leśnica, Łąki Kozielskie i Poręba.
Organizatorem imprezy było Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy i Gmina
Leśnica.
Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek sfinansowany został z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec.

Szczepienie lisów
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniach 13-15 października 2013 roku planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolnożyjących przeciw
wściekliźnie na terenie województwa opolskiego. Szczepionka wykładana będzie przy użyciu
samolotów.
W związku z powyższym prosi się aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt. Przynęty, które
miały kontakt z ludźmi są omijane przez lisy. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

21 września Stowarzyszenie Przyjaci ół
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 „Dwójka” w Strzelcach Opolskich z inicjatywy pomysłodawcy, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia
Waldemary Gaidy zorganizowało Projekt kulturalno – edukacyjny integrujący dzieci i rodziców środowiska PS P Nr 2 w Strzelcach
Opolskich, promujący kulturę oraz zdrowy tryb
życia pod hasłem „Uśmiech i wspólna zabawa

na koniec lata”. Impreza odbyła się na terenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich. Uczestnicy festynu mieli okazję zobaczyć m.in. pokazy straży pożarnej z pianą,
pościg policji za bandytą oraz szereg innych
dział ań profi laktycznych prowadzonych przez
te sł użby. Dl a dzieci zorgani zowano zawody
sportowe, oczywiście z nagrodami. Po ciężkich
zmaganiach nadszedł czas na degustację wypie-

ków rodziców uczniów PSP Nr 2 w Strzelcach
Opolskich oraz zjedzenie pieczonej kiełbaski.
W miłej atmosferze i ładnej pogodzie uczestnicy pożegnali lato oraz rozpowszechnili informację o działalności Stowarzyszenia. Impreza
odbyła się dzięki wsparciu samorządów, przedsiębiorstw, instytucji, firm prywatnych z terenu
powiatu strzeleckiego, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.

Babie lato w kajaku
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Kadłubie już po raz drugi zorganizowało rajd
niepełnosprawnych, tym razem był to spływ kajakowy na rzece Mała Panew. Celem rajdu była
integracja osób niepełnosprawnych poprzez
wspólne spędzania wol nego czasu oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Do udziału w
tej imprezie organizatorzy zaprosili osoby niepełnos prawne ze s zkół specjalnych powiatu
strzeleckiego oraz mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Kadłubie i Zawadzkiem. Dla wielu uczestników było t o nowe doświadczenie,
nigdy wcześniej nie m ieli okazji spróbować
popłynąć kajakiem. Wrażeń i atrakcji było bez
liku. Trasa spływu wynosiła 11 km, wszystkim
dzielnie udało się przepłynąć zaplanowaną trasą.
Po drodze była przerwa na regenerację sił i drugie śniadanie. Po przepłynięciu trasy na uczestników czekał pyszny żurek, kiełbaska oraz ciasto domowej roboty. Dla chętnych organizatorzy zaplanowali także mini plener malarski oraz
konkurs sportowy. Z uśmiechem na twarzy, dyplomem w ręku i zadowoleniem „kajakarze” wrócili do swoich domów.

Organizatorzy szczególnie dziękują wolontariuszom: Oskarowi Chabraszewskiemu, Pawłowi i
Michałowi Kańgowskim, Mariuszowi Macygon,
Neli Mielcarz, Joannie Palus oraz Beacie Stróżyk, którzy zechcieli na jeden dzień zostać opiekunami niepełnos prawnych kolegów. II Rajd

Niepełnosprawnych pn „Babie lato w kajaku”
został współfinansowany przez Powiat Strzelecki w ramach zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych”.
Monika Szendzielorz
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10 lat partnerstwa

Przebadano 800 uczniów strzeleckich gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych

Nasze dzieci piją, lulki palą
Pie rwsz y papie ros - w wie ku 13,5 lat.
Pie rwsz e piwo - w wie ku 14,3 lat.
Pie rwsz y wódka - w wie ku 15,2 lat.
P ie rws z a m ar i hu an a l ub h a sz ys z
- w wie ku 15,3 lat.

W sobotę, 21 września w Leśnicy odbyła
się uroczystość z okazji 10-lecia partnerstwa pomiędzy gminą Crostwitz w Saksonii (RFN) i
Leśnicą. Z tej okazji gościliśmy delegację z Crostwitz, m.in. Burmistrza Matthias Brützke oraz
dyrektora fundacji dla narodu łużyckiego (Stiftung für das sorbische Volk) Marko Suchy i orkiestrę Crostwitzer Musikanten.
O godz. 15.00 w leśnickiej stodole w parku rozpoczęła się część artystyczna: wystąpili
uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy, grupa śpiewacza Frohsinn, Stu-

dio Piosenki LOKiR, mażoretki oraz Crostwitzer Musikanten.
Burmistrz Leśnicy Łukasz Jas trzembski
przedstawił prezentację dokumentującą partnerstwo z gminą Crostwitz oraz przekazał niemieckiemu partnerowi szklane trofeum upamiętniające spotkanie. Z kolei Burmistrz Crostwitz
przekazał rzeźbę Matki B oskiej, wykonaną
specjalnie na tę okazję.
Uroczystość zakończyło symboliczne odsłonięci e tablicy pamiąt kowej na l eśnickim
Rynku.

„Tony Serca” - dla Ciebie
Fin ałowy m dniem k ampan ii „T ony
Serc a” będz ie 19 paź dz ie rn ika ( sobota ).
Te g o dni a O pol s ki e C e n t ru m
O nkologii (O pole , ul. Katowicka 66
A) z org aniz uje Biał ą So botę w r amach cor ocz ne go Dnia Wal ki z Raki e m Pie rsi . W godz . 8-1 4 c z yn na
bę dz ie P rac owni a Ma mmo gr af ic z na, w k tóre j pani e „w wie k u sk ryn in go wy m” , c z y li 5 0- 6 9 la t, bę dą
mo gły wyk ona ć be z pł atn e ba dan ie
mam mogr afic z ne w ra mach rz ą dowe go progr amu prz e sie wowe g o.

Finał kampanii w dniu 19 października zwieńczy trzeci koncert pn. „Sztuka nie tylko lekarska”, który o dbędzie
się na terenie OCO (początek godz.13).
Jak w poprz ednich koncert ach tak że i
tutaj wystąpią zespoły oraz goście Projektu „Doktor Band”. Gwiazdą k oncertu będzie Kuba Sienkiewicz. Również w
trakc ie tego k oncertu przeprowa dzony
zo sta nie ko nkurs z na gro dam i, tem atem któ rego będą za gadnienia z zakresu pr o filak ty k i c ho ró b n o wo two ro wy ch .

Pocztówka z Italii

Od 6 do 15 września br. 23-osobowa
grupa em erytó w z po wiatu strz eleck iego pr ze bywała n a 1 0-dniowy m wyp oczyn ku we Włosze ch.
Rozpoczęliśmy go zwiedzaniem Padwy. Byliśm y w XIII -wieczn ej Bazy lice
św. Antoniego. To w niej przechowywane jest ciało wielkiego kazn odziei i cudotwórcy, ku niej zmierzają w pielgrzymce liczne rzesze ludzi ze wszystkich stron
świata. Od początku jest pod opieką Braci
Mn iejszy ch Kon wen tua lny ch. Ustan awia jąc Bazylikę Pa dewsk ą San ktuar ium
M ię dz y na r odowy m po t wier dzo n o je j
wie lkie z naczen ie.
Gr up a e me ry tów z ko ła „ Mia st o”
PZE RiI, Warmąto wic, Szymiszowa, Jemieln icy i Leśnicy zamie szkali w miejsco wo śc i Ga tt eo a M ar e na Riwie rz e
Włosk iej i tu roz poc zął się ich pobyt
wypoczynkowy z możliwością korzystania z wycieczek do pobliskiego San Mar ino , nie c o o dle glejsz ego Rz y m u, a
przede wszystkim statkiem do pobliskich
port ów, m.in. Rim ini.

Kole jnego dnia o dwiedz ono Re publikę San Marino, wysłuchując o powieści pilo tki o Górz e Mon te T itano, na
któr ej w I V wieku Dalmat yńczyk Marino, uznany później za świętego, założy ł wspó lnot ę, w k tór ej woln ość st awiana była nade wszystko. Zaakceptowa ł ją k ościół p ot wier dz ając bullą w
1126 roku , a uszanował nawet Napoleon p odbija ją c Euro pę . Ta k więc San
Marino nigdy na przestrzeni wieków nie
było uzależnione od in nych nar odów.
Nast ępnym c elem eme ryckiej wycieczki był Rzym. Wyjeżdżając w nocy
uniknię to kolejek do Bazyliki Św. Piotra będąc przed nią jako jedn i z pierwsz ych, a r eszt ę dn ia p rzez nacz ono na
zwiedzanie: Zamku i Mostu Św. Anioła,
Piaz za Navo na, Pan teon,Schody Hiszpańskie, fontannę di T revi, Forum Roman um i Colosse um.
Uwie ńc z en iem p o by t u we W ło szech było w ostatn im dniu zwie dzenie
Wenecji. Janusz Wnuk

To wsz ystko robią nasze dziec i. Nie
dzieje się to „gdzie ś tam”, w Polsce czy
zagranicą. To dzieje się u nas. Od marca
do czerwca tego roku w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnaz jalnyc h na t erenie gminy St rzelce Op olsk ie Pr acownia
Bada ń Społe cznych z Opola przepr owadziła badania na tem at zagrożeń związanyc h z używaniem prz ez młodzież substa ncji psych oakty wnych . Ank ietowano
800 uczniów – z klas 1 i 3 trzech gimnazjów (dwóch w Strzelcach Op. i w Szymiszo wie) oraz kla s drugich LO, CKZiU i
Technikum Zawodowym (dawniej: Samoch odo wym ).
Wyn ik i pr ze dst awio no 1 0 wrz eśnia w
strzeleckim ratuszu, bo to gmina Strzelce
Opolskie zleciła takie ba danie, podobnie
jak w p oprzednich latach.
Jest źle, czy nie? Wyniki zaskakują?
– p ytam podin sp. Jo lantę Dec od 8 lat
zajm ująca się prewe ncją w KP Polic ji w
Str zelca ch Op olskich.
- Nie zaskoczyły mnie wyniki badań –
odpowiada podinsp. J. Dec. – Nie odbiega my p od t ym wzglę dem od średniej w
wo jewó dztwie, cho ć w ost atnich lata ch
widać, że młodzież co raz częściej się ga
po wsze lkiego rodza ju używki. P oczynają c o d lekó w z awiera jąc ych pseudoef edrynę, a dostępnych bez recepty w aptece, prz ez dopalacze kupowane pr zez Internet (o których składzie ta k naprawdę
nie mamy pojęcia), przez alkohol, aż po
n ar ko ty ki, głównie m ar ih ua nę . Co ra z
więcej nar kot yków je st w Leśnic y, Z awadz kiem, w Strze lcach Opolsk ich.

Nietrudno je kupić podczas dyskote k.
Coraz częściej spotykamy się z 13latka mi, zacho wującymi się jakoś „nie
ta k”. Czasem są po d wpływe m śro dków odurzających, czasem – alk oholu.
Odwozimy je do rodziców, ale też inform ujemy sąd.
Obserwujemy też zwiększo ną tolera ncję r odz icó w wobec ryz yko wny ch
zachowań swoich dzieci. Kiedyś reagowa li ina cz ej, ostr ze j. Dziś właściwie
m oż na p owie dz ie ć, że p oz wa la ją n a
picie alkoholu. Widać to podcza s masowyc h imprez organiz owanych np. w
str zele ckim park u, gdy 15 - i 1 6-la tki
piją razem z rodzicami piwo. Przyzwolenie jest też na „ miękkie” nar kotyki.
Swoje znac znie ma fakt , że wie lu r odz ic ów p rac uje zagra nicą , głó wn ie w
Holandii, gdzie marihuana jest legalna.
Nie należy wykluczyć, że czę ść z nich
ją przywozi dla siebie, ale nie widzą nic
nagannego także w tym, że i ich dziecko sięga po „trawkę”.
P o do bn ego zda n ia je st M ar e k
Łabudziński, psycholog z opolskiej Pracowni Badań Spo łeczn ych, k tóry p rezen tował podcz as wsp omnia nego spotkan ia wyn iki ba dań.
Gdy pytam, czy próba 800 uczniów jest
repreze ntatywna, słyszę w odpowiedzi,
że oczywiście. I to nie tylko dla gminy
Strze lce Opolsk ie, ale i dla całego powia tu strze leck iego , bo prz ecie ż młodzież w trz ech szkołach pona dgim nazjalnych to mieszkańcy każdej z gmin.
M. Ł abudziński p odkr eśla spe cy fikę
naszego powia tu.
Po pie rwsze – z czę sty ch wyja zdów do Holandii przywozi się liberalny
st osun ek do k o no p i in dyjsk ic h .

Wz macn ia go blisko ść gran icy z Cz echami, gdzie marihuana też jest legalna.
Po dr ugie – na waszym te ren ie widać
wyraźnie większe niż gdzie in dziej spożyc ie prz ez mło dzież wódki; w inn ych
regiona ch młodzi ludzie częściej sięgają
po piwo. Po trzecie – rodzice mają słaby kon tak t wy chowawc zy z własny mi
dziećmi. Często nie wiedzą, gdzie dzieci
spędzają wieczory, ani co wówczas robią.
Dz ieci z k ole i nie wiedzą , jak r odzice
za re agowaliby na wieść, ż e po ciec hy
popalają skręty. I t o nie tylko z marihuany, ale i innych przetworów z konopi indyjskich. W jednym z punktów naszej ankiety pytaliśmy o to, czy w ostatnich 30 dn iach choć raz uczn iowie korzy stali z pr zetwor ów z konop i indyjsk ic h . „ T a k” o dp o wie dz ia ło 1 2 %
uc znió w klas p ierwszyc h, a le już 2 8%
uczniów klas trzecich gimnazjów. W klasach drugich szkół ponadgimn azjalnych
odsetek był jeszcze wyższy – „tak” odpowiedzia ło 34% uczniów. Nie odbiega
to od średniej wojewódzk iej, ale – niestety – województwo opolskie pod tym
względem zawsze zna jdowało się w krajowe j czołó wce.
Terapeuci powinni zwrócić większa
uwagę na problem spożywania alkoholu
przez młodych ludzi. Jeszcze nie można
mówić o uz ależnieniu, ale to już nie są
ani pojedy ncze o kazje, ani p róby e kspery mentowania z tą uż ywką. Jeśli alko hol p owo duje p ro ble my spo łe czn e,
pierwsze wagar y i pierwsze konta kty z
policją, to znaczy, że my, dorośli, musimy temu zapobiegać skuteczniej. I konieczn ie trze ba zwró cić uwa gę na p oprawę jakośc i relac ji między rodzicami
i dziećmi. To jest prawdziwe wyzwanie.
Marta Gó rka

Uwaga grzybiarze!

Policja apeluje o ostrożność
Ape lujem y o z achowa nie o stroż ności i przestrze ganie podstawowych zasad
be zp ie cz eń st wa p odcz as grz ybobra nia.
Uważajmy by nie zabłądzić w lesie! Szczególnie w sezonie grzybobrania Policja odbiera wiele zgaszeń o zaginięciach. Poniżej kilka porad, co zrobić by uniknąć takich sytua cji.
Wielu z nas w najbliższym czasie wybierze się do lasu na grzybobranie. Strzele ckie lasy odwie dzają t akż e m iło śnicy
grzybobrania z różnych stron i zdarza się,
że w tym terenie są po raz pierwszy. Uważajmy by nie za zabłądzić w lesie !!
16 wr ześnia br. p o godz. 14:00 do
Ko men dy Powiato wej Po lic ji w St rze lca ch Op olskich zadzwonił męż czy zn a,
który poinform ował dyżurnego, że podczas zbierania grzybóww lesie stracił orientac ję w teren ie i się z gubił. Nie wie jak
dojść do drogi, gdzie pozostawił zaparkowa ny samo chó d. Naty chmiast zo rgan izowano działania po szukiwawcze. Dzięki

st ałej łą czn ości z męż cz yzn ę, pa tr ol
Policji wraz z pomocą Pana Leśniczego zlokalizowali miejsce i odnaleźli 59lat ka. Ty m raze m poszukiwa nia tr wały krótko i skończyły się sz częśliwie.
Nie zawsze jest jednak tak, że osoba zaginiona szybko się odnajduje. Chocia ż są i ta kie z darz enia, kiedy osoba
poszuk iwana dotarła do domu autostopem nie informując o tym osób, z który mi wy bra ła się do lasu. W mie jscu
zaginię cia są wciąż prowadzone poszukiwania.
Co mo że my z ro bić aby un ik ną ć
takich sytua cji:
• do la su, szcz egó ln i w niez nan ym
nam terenie, nigdy nie wybierajmy
się w pojedy nkę,
• starajmy się pozo stać w kontakcie
wzr okowym z oso bami z któr ymi
wybr aliśmy się na grzybobra nie,
• zapewn ijmy sobie możliwość kontaktu ze służ bami rat ownictwa za-

bie rając telef on ko mórko wy,
jeśli nie znamy te renu starajmy się
nie oddala ć od szlaków komun ikacy jny ch or az mie jsc , gdz ie poz ostawiliśmy pojaz dy,
• w przypadku zbłądzenia i samodzielne go wy jścia z la su, sta ra jmy się
przekazać informację osobom, które mo gą nas sz uk ać. Mo żna ró wnież z adzwonić na num er a larm owy 997 bądź 112 i poinform ować,
o za istniałe j sytua cji.
• gdy nasi zn ajom i lub bliscy zabłądzili w lesie niezwłocznie zaalarmujmy P olicję , pamię tajmy, że sz czegó lnie je sie nią sz ybk o za padają cy
zmro k stanowi poważ ną przeszkodę w p rowa dzen iu t akic h po szuk iwa ń.
Często po siadanie telefon u komórkowego po zwala uniknąć tego typu sytuac ji, a n awet pom aga w o dnalezieniu
za gin io nyc h.
•

Adam Misztal najszybszym policjantem
Posterunkowy Adam Misztal z Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,
okazał się najlepszym biegaczem wśród policjantów startujących w XI Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Służb Mundurowych wGłuchołazach. Nasz reprezentant zdobył puchar Komendanta Głównego Policji ufundowany dla
najlepszego policjanta oraz puchar Opolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji ufundowany również dla najlepszego zawodnika garnizonu opolskiego.
W sobotę (21 września br.) odbył się XI
Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych w Głuchołazach. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego,
Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży
Pożarnej. O godzinie 14:30 odbył się bieg główny dla służb mundurowych. Głównym celem
zmagań sportowców jest propagowanie aktywnego stylu życia oraz integracja służb mundurowych na arenie sportowej. W sportowej rywalizacji na dystansie 10 km wzięło udział 20
policjantówi cztery policjantki. T rasa przebiegała drogą asfaltową na pętli 2,5 km wterenie
pagórkowatym.

Zdobył puchar Komendanta Głównego
Policji ufundowany dla najlepszego policjanta
oraz puchar Opolskiego Komendanta Woje-

wódzkiego Policji ufundowany również dla
najlepszego zawodnika garnizonu opolskiego.
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Vademecum - tajemnice przyrody powiatu strzeleckiego

Ochrona przyrody
Przyroda powiatu strzeleckiego obfituje w
osobliwości przyrody, zarówno nieożywionej,
jak i ożywionej. Stąd też najcenniejsze i najlepiej zachowane j ej fragmenty zostały obj ęte
ochroną w postaci licznych form ochrony przyrody.
Na obszarze powiatu znajduje się Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie,
aż 7 rezerwatów przyrody: Biesiec, Boże Oko,
Góra Św. Anny, Grafik, Ligota Dolna, Płużnica,
Tęczynów, liczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, w tym Kocia Góra z łańcuchami wzniesień morenowych z najwyższą w okolicy Zawadzkiego Kocią Górą oraz kompleksem malowniczych stawów hodowlanych zwanych Pluderskimi Stawami, użytki ekologiczne, z najciekawszym Szczyrkowiska - malowniczym kompleksem kilku śródleśnych oczek wodnych, powstałych po nieczynnych wyrobiskach żwiru, chroniącym unikatowe biotopy wodne i bagienne, a
położonym koło Staniszcz Małych oraz pomniki przyrody zazwyczaj w postaci pojedynczych
drzew oraz skupisk drzew pomnikowych, w tym
aleja 96 dębów szypułkowych ros nących w
dolinie Małej Panwi koło Zawadzkiego. Jest ona
największym nagromadzeniem drzew pomnikowych na Śląsku Opolskim i pamiątką po prastarej puszczy porastającej te tereny. Niestety część
z nich usycha bądź już uschła. Jednak te leciwe
dęby przed swoją śmiercią przestały właściwie
być drzewami, a stały się wyszukanymi rzeźbami. Pomimo kresu swego biologicznego istnienia pod względem estetycznym są nadal żywe,
bowiem współuczestniczą w wielkim widowisku, jakie stanowi dla nas przyroda. Drzewa te
potwierdzają prawdę, że przyroda jest niemal
nieskończonym skarbcem form i człowiek nie
musi jej wcale w niczym poprawiać, aby znaleźć
w niej to, co go zachwyca i wzrusza.
Góra Ś więtej Anny znana jako centrum
kultu religijnego związanego z cudowną figurką
św. Anny Samotrzeciej położona jest w samym
centrum Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny
o znacznych walorach przyrodniczych i kulturowych. Na stokach góry o tej samej nazwie położone jest piękne sanktuarium św. Anny wraz
zespołem klasztornym i niezwykle malowniczą
kalwarią. Kalwaria składająca się z 3 dużych i
30 małych kaplic została zbudowana w latach
1700-1709 przez zamieszkałego w Opolu Włocha Domenico Signo na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej. Fundatorem kaplic był Georg Adam
von Gaschin. Na kaplicy Grobu Chrystusa znajduje się wmurowana tablica wykonana z wapienia muszlowego, zapewne z tutejszego kamieniołomu, informująca o dacie rozpoczęcia budowy kalwarii i jej zakończenia oraz o jej autorze.
Ciekawy rysunek znajduje się u dołu tablicy, na
którym ukazano schematyczny zarys planu kalwarii oraz wyłaniającą się z obłoków rękę Boga
z cyrklem i narzędziami mierniczymi. Wyraża ona
w ten sposób zapewne przekonanie o boskim
źródle koncepcji, wyrysowanej przez włoskiego architekta. Kalwaria porośnięta jest licznymi, okazałymi drzewami, przede wszystkim lipami i stanowi interesujące założenie parkowe, w
którym nastąpiło integralne zespolenie działań
człowieka z naturalnym ukształtowaniem terenu. Stanowi uni katowy przykład rozległ ego
parku manierystyczno-barokowego. W okresie
wiosennym kalwarię porastają łany białych zawilców gajowych, tzw. anemonów. Gatunek ten
nazwano kwiatem wiatru, z greckiego anemone.
Wierzono, że otwiera kwiaty tylko przy wietrz-
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nej pogodzie. Ponieważ jednak wkrótce ten sam
wiatr odbierał zawilcowi płatki, roślina stała się
symbolem przemijania, krótkiej młodości i ulotnych uczuć. W średniowieczu nadano zawilcom
nową, religijną symbolikę. Czerwony kolor płatków zawilca wieńcowego, w naszym kraju niespotykanego, miał przypominać wiernym o cierpieniu i poświeceniu Chrystusa oraz chrześcijańskich męczenników. Według legendy rośliny
te wyrosły z krwi Ukrzyżowanego. W maju natomiast, po przekwitni ęciu zawilców kalwaria
mieni się odcieniami fioletu. Masowo zakwitają
tu fiołki wonne. W tym czasie wśród kaplic unosi się intensywny zapach dzikich fiołków. A w
okresie letnim, okazałe, kwitnące lipy, dające w
upalne dni błogi cień i wytchnienie, wieczorem
pachną słodko, zwabiając wiele owadów złaknionych ich nektaru. W nieczynnym kamieniołomie na Górze Świętej Anny w latach 1934-1938
wybudowano największy w Pols ce i jeden z
naj większych w Europi e amfiteatr. Nad nim
wzniesiono rotundę - mauzoleum dla bojowników niemieckich, poległych w bitwie o Górę Św.
Anny w czasie III powstania śląskiego. Po wojnie w 1955 r. miejsce rotundy zajął pomnik Czynu P owstańczego autorst wa Xawerego Dunikowskiego. W sąsiedztwie amfiteatru występuje rzadka na Śląsku Opols kim, objęta ścisłą
ochroną paproć - paprotnik kolczysty.
Spośród rezerwatów przyrody zlokalizowanych
na obszarze powiatu strzeleckiego, do najciekawszych należą: Ligota Dolna, Biesiec, Boże
Oko, Grafik oraz Góra Św. Anny, opisany w pierwszym odcinku tego cyklu. Rezerwat przyrody
Ligota Dolna obejmuje szczyt Kamiennej Góry,
zwanej też Ligocką Górą położonej w sąsiedztwie Ligoty Dolnej. Według podań, na jej szczycie znajdował się w średniowieczu zamek rycerzy rabusiów, który został w późniejszym czasie
przekształcony w rezydencję pałacową. Do dnia
dzisiejszego po zamku i pałacu nie pozostał żaden
ślad. Najdłużej przetrwała na szczycie góry kaplica z kryptą grobową, która została rozebrana
w latach dwudziestych XX w., w momencie przygotowywania tego terenu pod lotnisko szybowcowe. Po II wojnie światowej w Ligocie Dolnej
założono słynną na cał y kraj Cywilną Szkołę
Pilotów i Mechaników. Rezerwat ten został powołany dla ochrony wielu występujących tu
rzadkich gatunków roślin, m.in. ożanki pierzastosiecznej, czosnku skalnego oraz rozchodnika białego, który na Śląsku Opolskim znany jest
tylko z tego stanowiska. Jak się jednak później
okazało, rozchodnik ten został w latach 30. XX
w. posadzony na stokach Kamiennej Góry przez
Pawła Raebla, znanego na Śląsku entomologa
amatora z Zabrza. Zamierzano wówczas wprowadzić na ten teren ginącego motyla niepylaka apollo, którego gąsienice żywią się liśćmi tej rośliny.
Hodowla niepylaka nie udała się, natomiast rozchodnik biały występuje w tym miejscu do dnia
dzisiejszego. Flora tego rezerwatu jest wtórna,
gdyż niegdyś Kamienną Górę porastała pierwotna puszcza bukowa, która już dawno temu została wycięta. Na jej miejscu rozwinęły się ciekawe
zbiorowiska kserotermiczne, czyli światłolubne oraz naskalne, których istnienie jest obecnie
mocno zagrożone. Na skutek naturalnej sukcesji
najcenniejsze murawy roślinności ciepłolubnej
wypierane są przez zarośla i coraz większe skupienia drzew i krzewów, które w ostatnim czasie
zostały wycięte. Dawniej na stokach tej góry
wypasano owce, kozy i krowy. Aby zachować
cenną roślinność w tym rezerwacie należałoby
jak najszybciej wypasać w nim zwierzęta, gdyż
jak dowiodły badania naukowe, inne sposoby,
w tym wykaszanie, nie daje pozytywnych rezultatów. Rezerwat Ligota Dolna prócz walorów
florystycznych stanowi unikalny obiekt faunistyczny. Jeszcze w latach 60. XX w. zanotowano
w nim prawie 600 gatunków motyli, co stanowi
ponad połowę ogólnej liczby i ch gatunków
stwierdzonych na Śląsku. Licznie występujące
głazy i kamienie są znakomitą kryjówką dla żyjącego tu bardzo rzadkiego w województwie
opolskim węża gniewosza plamistego. Z Kamiennej Góry rozpościerają się wspaniałe widoki na
Pradolinę Odry, Kotlinę Kozielską, Płaskowyż
Głubczycki, Góry Opawskie i Równinę Opolską.
Niedaleko Kamiennej Góry znajduje się kilka
wzniesień, m.in. Biesiec, również objęty ochroną
rezerwatową. Obejmuje on wzniesienie, na szczycie którego znajdują malownicze wychodnie skał
wapiennych o nazwie Biesiec. Na skałkach tych
wedł ug podań znajdowała się szubienica, na
której w dawnych czas ach wies zano okolicznych rzezimieszków. Obecnie po szubienicy nie
pozostał już żaden ślad, a cały obszar wzniesienia porastają lasy bukowe, w których spotkać
można wiele osobliwości przyrodniczych. Rośnie tu wiele chronionych i rzadkich gatunków
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roślin. Do najciekawszych należy m.in.: storczyk buławnik wielkokwiatowy, lil ia złotogłów, śnieżyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna oraz bardzo rzadko spotykany na Śląsku
Opolskim pokrzyk wilcza jagoda, którego apetyczni e wyglądające owoce s ą silnie trujące.
Cała roślina zawiera wiele trujących alkaloidów, z których najważniejszym jest atropina,
wykorzystywana obecnie w medycynie. Pokrzyk znany był już w starożytności jako roślina trująca, lecz nie miał zastosowania w lecznictwie. Obecnie atropina wykorzystywana jest
w okulistyce jako środek pomocniczy przy badaniach dna oka, ponieważ powoduje rozszerzenie źrenic.
W okolicach Czarnocina, malowniczej miejscowości położonej na stokach doliny strumienia
Łącka Woda, porośniętej cennymi pod względem przyrodniczym i kulturowym lasami bukowymi, znajdują się kol ejne dwa interesujące
rezerwaty przyrody - Boże Oko i Grafik. Rezerwat Boże Oko został utworzony dla ochrony
starodrzewu bukowego, ze względów naukowych i dydaktycznych. P ołożony j es t na
wschód od Czarnocina. Jego nazwa wywodzi
się od znajdującej się tu kapliczki Bożego Oka,
do której prowadzi romantyczna ścieżka ze stacjami drogi krzyżowej. Według miejscowej legendy w miejscu tym miała objawić się św. Anna.
Dla upamiętnieni a tego wydarzenia pi erwszą
kapliczkę wybudowano tu w XV w. Boże Oko
jest symbolem Bożej Opatrzności, która towarzyszy człowiekowi od momentu narodzin, aż
po śmierć. Rezerwat Boże Oko obejmuje niewielkie wzniesienie sięgające 295 m n.p.m. i
wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu. Występują tu malownicze, rozległe suche dolinki i
parowy o szerokich dnach, głębokie wąwozy o
stromych zboczach oraz bardzo interesujące leje
krasowe - stożkowate zagłębienia sięgające do
6 m głębokości, powstałe po zapadnięciu się
stropu podziemnych szczelin i j askiń. Cały
obszar rezerwatu porośnięty jest drzewostanem
bukowym z domieszką modrzewia, świerka, grabu i sosny. Występują tu liczne chronione i
rzadkie gatunki roślin. Do osobliwości przyrodniczych tego rezerwatu zaliczyć należy okazałe buki o i nteresuj ącym pokroju w wieku
około 160 lat. Występuje tu również wiele gatunków ptaków i ssaków, m.in.: myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny, kuna leśna. Zwiedzając
rezerwat można również natrafić na mogiłę nieznanych bohaterów III Pows tania Śląs kiego,
którzy po wzięciu do niewoli zostali tu straceni. Istnieje też pewna mroczna tajemnica związana z tym miejscem. W jasne, księżycowe noce
w okolicach mogiły pojawiają się duchy pomordowanych powstańców. Stąd też miejsce to
jest po zmi erzchu bardzo rzadko odwiedzane
przez okolicznych mieszkańców.
Rezerwat Grafik położony jest na południowy
zachód od Czarnocina i również został utworzony dla ochrony interesującego starodrzewu
bukowego. Jego nazwa wywodzi się od znajdującego się tu tajemniczego krzyża o tej samej
nazwie. W dawnych czasach okoliczne lasy były
bardzo bogate w zwierzynę, stąd też według
podań stanowił y ulubione m iejsce polowań
właściciela tych terenów - hrabiego Andrzeja
Marii von Renard. W kilka miesięcy po ślubie
swego syna hrabiego Hipolita z hrabiną Laurą
Henckel von Donnersmarck hrabia Renard zorganizował w Czarnocinie polowanie na słonki
z okazji nowo zakupionego ogiera pełnej krwi
Testatora trzymanego w stajni w Olszowej. Na
pol owani u zdarzył się jednak nieszczęśl iwy
wypadek, w wyniku którego hrabia Hipolit
został śmiertelnie raniony w głowę. Jak doszło
do wypadku dokładnie nie wiadomo. Według
oficjalnych informacji młody hrabia postrzelił
się sam, jednak nieoficjalnie mówiło się, że zost ał przypadkowo pos trzelony przez swoją
młodą 17 letnią żonę, której chciano oszczędzić
zarzutu nieumyślnej śmierci swego małżonka.
W miejscu tragicznego w skutkach wypadku
hrabia Renard postawił monumentalny kamienny krzyż, na którym widnieje tylko jedno łacińskie słowo - filio, co oznacza synowi. Rezerwat
Grafik obejmuje niewielką dolinę i wyróżnia
się urozmaiconą rzeźbą terenu. Występują tu malownicze parowy o szerokich dnach i głębokie
wąwozy o stromych zboczach. Cały obszar rezerwat u porośnięty jest drzewostanem bukowym z domieszką brzozy, jaworu, świerka, grabu i jesionu. Wśród stwierdzonych tu licznych
gatunków roślin naczyniowych występują również gatunki chronione. Najciekawszym z nich
jest parzydło leśne o drobnych białych kwiatach, zebranych w liczne gęste kwiatost any.
Gatunek ten najczęściej można spotkać w lasach górskich, stąd też na Śląsku Opolskim występuje przede wszys tkim w Górach Opawskich. Ze względu na dekoracyjne kwiaty hodowany jes t czasem w przydomowych ogrodach. W rezerwacie tym spotkać można także
objęte ochroną częściową rośliny wykorzystywane w lecznictwie: konwalię majową, przytulię wonną i kopytnika pospolitego.
Na terenie powiatu strzeleckiego zostały utwo-
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rzone zostały również 2 obszary Natura 2000 Dolina Małej Panwi i Góra Świętej Anny. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony
wybranych, najważniejszych z punktu widzenia Europy elementów przyrody. System ten nie
zastępuje systemów krajowych, ale je uzupełnia. Polega na wybraniu według określonych
kryteriów, a następnie skutecznej ochronie określonych obs zarów. Podstawę do t worzenia i
ochrony obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią dwa główne akty prawne
Unii - dyrektywa o ochroni e dziko żyjących
ptaków (Dyrektywa Ptasia) i dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). W każdej z nich jest mowa o wybieraniu obszarów
ważnych dla określonych elementów przyrody.
Udział w budowie systemu Natura 2000 jest dla
państw Unii Europejskiej obowiązkowy. Konsekwencją wstąpienia Polski do UE jest także
obowi ązek włączenia s ię do systemu Natura
2000. Kryterium wyznaczania obszarów Natura
2000 związane jest z występowaniem w nich
rzadkich i gi nących gatunków ptaków l ub z
występowaniem interesujących pod względem
przyrodniczym siedlisk oraz gatunków roślin i
zwierząt (i nnych niż ptaki) wym ienionych w
odpowiednim załączniku. Uznanie jakiegokolwiek obszaru za ostoję Natury 2000 nie pociąga
za sobą konieczności uznawania go np. za park
narodowy, krajobrazowy, czy rezerwat przyrody. Pociąga jednak za sobą konieczność zapewnienia, że wartości będące podstawą jego utworzenia zostaną zachowane w dobrym stanie.
Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi, obejmujący odcinek doliny tej rzeki od Krupskiego
Młyna w woj. śląskim do Kolonowskiego, charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią tworzoną przez plejstoceńskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne równiny lodowcowe i wodnolodowcowe z licznie występującymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i rzeczne,
płytko podścielone są nieprzepuszczalnymi iłami górnotriasowymi. Obejmuje on koryto rzeki
o naturalnym silnie meandrującym przebiegu,
dno doliny i przyległe tereny wysoczyzny. Mała
Panew jest jedną z najbardziej naturalnych rzek
nizinnych w granicach woj. opolskiego. Obszar
Natura 2000 Góra Świętej Anny obejmuje prawie w całości Park Krajobrazowy Góra Świętej
Anny, którego walory przyrodnicze opisano w
każdym z odcinków, tego krótkiego cyklu.
Krzysztof Spałek
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Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Jedna z kaplic kalwarii na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny
Fot. Krzysztof Spałek

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.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

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