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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Wszystkim mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
r

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 
Życzymy obfitych łask i błogosławieństw 

Chrystusa Zmartwychwstałego.
r

Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego, 
będzie dniem radości, wytchnienia i spokoju 

oraz wypełni wszystkich wiarą i siłą 
w pokonywaniu trudności, 

które pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

| Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady Starosta Strzelecki
| Waldemar Gaida Henryk Bartoszek Józef Swaczyna
b ' HI.

Samorządowi Menedżerowie Regionu

27 marca laury odebrali burmistrzowie: Tadeusz Goc, Tadeusz Kauch i Norbert Koston. Więcej czytaj na str.

Fachowcy na start!

Projekt Akademia przyszłych fachowców! był największym z dotychczas realizowanych przez Powiat Strzelecki dla uczniów 
szkól zawodowych. Udział w nim wzięło ponad 400 uczniów z trzech szkół zawodowych. Więcej czytaj na str. 5

Kiermasze świąteczne 
do Wielkiego Czwartku!

Jeszcze do 5 kwietnia w holu strzeleckiego starostwa na parterze będzie można 
kupić ozdoby wielkanocne! We wtorek tj. 03.04. swoje ozdoby świąteczne wystawi 
Zespół Szkół Specjalnych “z Zawadzkiego, w środę Środowiskowy Dom Samopo
mocy ze Strzelec Opolskich, a na sam koniec w Wielki Czwartek z pewnością 
będzie można zakupić pyszne rogaliki zrobione przez DPS z Kadłuba.

Serdecznie zapraszamy na kiermasze - można tu znaleźć na prawdę dużo 
rozmaitych i ciekawych ozdób wielkanocnych.

Stoły na Wielkanoc

Dzieło pani z Dolnej

Na wystawie w Komicy (25 marca) panie z 22 kół śląskich kobiet prezentowa
ły najpiękniej jak można przygotowane na Wielkanoc stoły. Nie tylko pięknie 
udekorowane, z obowiązkowym barankiem, ale też zastawione potrawami, na wi
dok których leciała ślinka.

Wśród wystawców nie mogło zabraknąć członkiń Związku Śląskich Kobiet 
Wiejskich z terenu naszego powiatu. Wspaniale reprezentowały nas panie z kół w 
Spóroku: Irena Koik, Krystyna Deja, Gizela Palus, Aniela Glik, którym przygoto
waniach do wystawy pomagały: Maria Bok i Monika Hasterok i z koła w Dolnej: 
Wiesława Karwot, Marianna Skowronek, Lidia Koj, Urszula Płachetka i Elżbieta 
Barteczko

„Drużyna” ze Spóroka

http://www.powiatstrzelecki.plwww.bip.powiatstrzelecki.pl


Sesja Rady Powiatu
W dniu 28 marca 2012 r. odbyła 

się sesja Rady Powiatu Strzeleckiego, 
której głównym tematem było spra
wozdanie z działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 
za 2011 (szerzej piszemy o tym na str. 
3). Z uwagi na fakt, że materiał szcze
gółowo był analizowany przez poszcze
gólne komisje problemowe, radni bez 
uwag i jednogłośnie przyjęli owo spra
wozdanie.

Punktem, który zdominował ob
rady, było podjęcie uchwały w sprawie 
określenia środków reakcji na zanie
czyszczenie rzeki Sucha z listopada- 
grudnia 2011. Zgodnie z wnioskiem z 
poprzedniej, nadzwyczajnej sesji Rady, 
projekt został skierowany do prac w 
komisjach problemowych. Komisje 
analizując przedłożony projekt oraz 
projekt alternatywny - opracowany 
przez Kluby Radnych: Ziemi Strzelec
kiej i Mniejszości Niemieckiej przyję
ły większością głosów uchwały Klubów 
Radnych. Głos w dyskusji zabrali radni 
Janusz Żyłka i Norbert Lysek (przed
stawiciele grupy wnioskodawców, któ
rzy postulowali o zwołanie sesji nad
zwyczajnej), którym nie spodobało się 
od strony formalnej przedłożenie al
ternatywnego projektu uchwały oraz 
jego zbyt liberalna treść. Ich zdaniem 
celem nagłośnienia sprawy było podję
cie wszelkich możliwych kroków w celu 
wskazania truciciela.

Radny Janusz Żyłka zabrał głos 
w imieniu Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej: - Na prośbę koalicji, po 
gorących rozmowach na ostatniej se
sji, wycofaliśmy się z przegłosowywa- 
nia tej uchwały. Nam chodziło o to, by 
służby wiedziały, że Zarząd, Starosta 
jako gospodarz powiatu, żywotnie in
teresuje się sprawą, która, gdyby nie dr 
Lysek, przypuszczalnie nie byłaby rad
nym znana. Żeby nie było bezczynno
ści w czasie, kiedy prawnie podjęte kro
ki trzeba rozpracować. Przewodniczą
cy Bogusz na ostatniej sesji powiedział, 
że „robiliśmy wszystko, by sprawę wy
jaśnić”. Piękne słowa, tylko chciałbym 
zauważyć, że do współpracy trzeba co 
najmniej dwóch stron. Nie było ich. Nie 
było żadnego zaproszenia do spotka
nia roboczego na temat tego, jak roz
wiązać sprawę i osiągnąć konsensus. 
Spotkaliśmy się na Komisji Budżetu, 
gdzie zostały przedstawione dwie wer
sje uchwały: głosowaliśmy projekt zgło
szony przez 5 radnych, a kiedy został 
odrzucony, głosowaliśmy drugi - jak 
dzisiaj słyszałem - zgłoszony przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Pierw

szy raz zdarzyło mi się (a radnym je
stem już 12 lat), że na Komisji budżetu 
sprawa tak ważna była przedstawiana 
jako stanowisko klubów. A przecież 
chodzi nie tylko o śnięte ryby, ale lu
dzi, którzy do dzisiaj trują się i będą się 
truli tym, co jest w powietrzu. Dowody 
na to są. Moją wątpliwość budzi też 
fakt, że przed sesją Rady Powiatu nie 
otrzymaliśmy drugiego projektu w ter
minie 7 dni, a powinniśmy. Natomiast 
klub, czy koalicja klubów powinna wno
sić swój projekt uchwały wnosić na 
posiedzeniu Rady Powiatu zgodnie ze 
Statutem Powiatu Strzeleckiego i do
piero potem powinien być kierowany 
do komisji. De facto mieliśmy do czy
nienia z nową uchwałą. Były głosowa
ne na komisji dwie uchwały, a nie jed
na. Czyli jedną z nich trzeba było po
traktować jako zupełnie nową. Nagło
śnienie sprawy ma na celu jedno: żeby 
nie została zamieciona pod dywan i na
brała tempa. Oprócz dyskusji i braku 
chęci do przyspieszenia toku spraw, sły
szymy pouczania, że nie możemy, po
mimo że ustawa Prawo ochrony środo
wiska mówi, że m.in. starosta sprawuje 
kontrolę przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska w 
zakresie objętym właściwością tych or
ganów, czyli np. w zakresie kontroli 
wydawanych przez siebie decyzji. To 
jest kolejna sprawa, kiedy słyszymy, że 
wydawane są decyzje, ale nie można 
ich kontrolować. Spodziewam się, że z 
tej sprawy będą nici. Winnych nie bę
dzie. To dziwny kraj.

Starosta Józef Swaczyna: - Cie
kawy to kraj - Polska, piękny i taki 
pozostanie. Ale ostrożnie z populi
zmem. Wbrew wszystkim słowom ani 
Zarząd, ani Rada nie spali od 7 marca.

Na dowód przytoczył pismo Jolan
ty Rusińskiej - Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska o podjętych dzia
łaniach. Po pierwsze - 13 marca br. 
wystąpiono do: Komendy Powiatowej 
Policji, Prokuratora Rejonowego, 
RDOS w Opolu, OWIOŚ z prośbą o 
szczegółowe wypowiedzi w sprawie 
przyczyn śnięcia ryb. Na powyższe pi
sma odpowiedział tylko Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Opo
lu, który potwierdził, że rzeki Sucha 
nie objęto Państwowym Monitorin
giem w latach 2010-2012 iw związku 
z tym nie dysponuje wynikami badań. 
Możemy natomiast zlecić badanie ja
kości wód (ale warunek - przez cały 
rok kalendarzowy) po zawarciu umo
wy z WIOŚ. Z tym, że koszt tych ba
dań wyniesie ok. 30 tys. zł.
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Po drugie - w tym samym dniu, tj. 
13 marca przeprowadzono kontrolę 
Zakładu DSO, m.in. w zakresie: zbiera
nia i odzysku odpadów, pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów, wprowadzania 
gazów i pyłów do powietrza. Sprawdzo
no m.in. miejsce i sposób magazyno
wania odpadów - jest zgodny z ww. de
cyzjami. Obecnie przygotowujemy 
nowe pozwolenie na wytwarzanie od
padów. W trakcie kontroli uzyskano 
informację iż ścieki produkcyjne z linii 
lakierowania, oczyszczane są w zakła
dowej podczyszczalni ścieków. Uzyska
ny szlam poddawany utylizacji, a pod
czyszczona woda zawracana jest do in
stalacji (obieg zamknięty). Szlamy 
magazynowane są w szczelnych zbior
nikach metalowych. Pojemniki usta
wione są na szczelnym podłożu wyklu
czającym przedostanie się odcieków do 
kanalizacji (protokół w załączeniu).

Po trzecie - 15 marca wystąpiono 
do Opolskiego Wojewódzkiego Inspek
tora Ochrony Środowiska, skąd uzyska
no informację, że „WIOŚ jest w trak
cie zbierania dokumentacji i przygoto
wania wniosku do RZGW o uchylenie 
pozwolenia wodnoprawnego”. Według 
zapewnień, pismo w tej sprawie miało 
zostać wysłane 27 marca.

Pozostałe instytucje nie udzieliły 
odpowiedzi. - Prawo w Polsce jest, ja
kie jest - mówił starosta Swaczyna - 
ale obowiązuje i musimy je szanować. 
Czasy nakazów minęły 23 lata temu. 

Jesteśmy wszyscy mieszkańcami tego 
regionu, radnymi wybieranymi przez 
mieszkańców. Wszystkim nam zależy 
na wyjaśnieniu tej sprawy; na pewno 
doprowadzimy do tego.

Radny Norbert Lysek zapowie
dział, że ponieważ nie zadowalają go 
dotychczasowe działania starosty oraz 
służb i inspekcji, nie pozostanie bierny 
w tej sprawie. Gdy niszczone jest śro
dowisko - trzeba wykorzystać wszyst
kie niezbędne środki, w tym posłów i 
senatorów, aby uświadomić wszystkim 
wagę sytuacji.

Wiceprzewodniczący Rady 
Stefan Szłapa: - Wszystkim radnym 
leży na sercu troska o stan środowiska 
naturalnego - wszyscy chcą wyjaśnie
nia sprawy i wskazania winnych. Chce- 
my także, aby ta rzeka była monitoro
wana całą dobę, ale z uwagi na niesa
mowite koszty może to być bardzo trud
ne.

Radna Joanna Mróz: - W tro
sce o środowisko, ale i o zgodność z 
obowiązującym prawem, wskazane jest 
podjęcie projektu uchwały w alterna
tywnej wersji, która zyskała akcepta
cję prawną.

Ostatecznie Rada stosunkiem gło
sów 13 za do 5 przeciw podjęła uchwałę 
(pozytywnie zaopiniowaną przez 
wszystkie komisje) w treści zapropo
nowanej przez Kluby Radnych Ziemi 
Strzeleckiej i Mniejszości Niemieckiej. 
W dalszej części obrad Rada podjęła: 

uchwałę w sprawie zmiany uchwa
ły Nr XVIII/186/12 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2011 
r. w sprawie założenia Central 
Kształcenia Ustawicznego w Strzel
cach Opolskich 
uchwałę w sprawie zmiany kwot 
wydatków na realizację przedsię
wzięć, o których mowa w art. 221 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 
uchwałę w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie Powiatu na rok 
2012
uchwałę w sprawie określenia za
dań realizowanych przez Powiat 
Strzelecki, na które przeznacza się 
w 2012 roku środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych i wysokości środ
ków na ich finansowanie

Kolejna sesja zaplanowana jest na 25! 
kwietnia 2012 r. Podczas sesji radni: I 

wysłuchają informacji Komenda! 
ta Powiatowego Policji o stanie 
bezpieczeństwa w powiecie 
zapoznają się z realizacją „Progra-j 
mu współpracy Powiatu Strzelec ] 
kiego z organizacjami pozarządo
wymi i innymi podmiotami pro
wadzącymi działalność pożytki 
publicznego w roku 2011” 
dokonają oceny realizacji projek
tów priorytetowych „Strategii 
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego i I 
roku 2015”.

Samorządowi Menedżerowie
dok. ze str. 1 dok. ze str. 1

Fachowcy na start!
Po raz pierwszy w historii przy

znano w kraju takie tytuły, a wyróżnie
nia wręczano podczas imprez makro- 
regionalnych. 27 marca na uroczystej 
Gali we wrocławskim Teatrze Lalek na
grody odbierali samorządowcy z woje
wództwa dolnośląskiego i opolskiego. 
Kto przyznawał laury? Inni samorzą
dowcy, wskazujący lidera pod względem 
tempa rozwoju, pozyskania środków z 
UE, wsparcia dla przedsiębiorców oraz 
zaangażowania na rzecz rozwoju spo
łeczności lokalnych.

Spieszymy poinformować, że 
wśród 10 nagrodzonych z Opolszczy
zny znalazły się aż trzy gminy z nasze
go powiatu: Kolonowskie, Strzelce 
Opolskie i Ujazd.

Dzień po uroczystości poprosiłam 
ich burmistrzów o krótkie komenta
rze.

Burmistrz Tadeusz Kauch pod
kreślił, że wyniki rankingu cieszą po
trójnie. Po pierwsze dlatego, że ran
king TNS Pentor i „Puls Biznesu” był 
zupełnie bezpłatny (a to wyjątkowa 
rzadkość w dzisiejszych czasach), więc 
wysokiej oceny nie można było sobie 
„kupić”. Po drugie dlatego, że spośród 
10 nagrodzonych w województwie opol
skim gmin cztery to sąsiedzi - trzy 
gminy z naszego powiatu plus Kędzie
rzyn-Koźle, co sprawia, że ten zakątek 
Opolszczyzny staje się wyjątkowy na 
tle województwa. Po trzecie wreszcie - 
że oceniającymi byli inni samorządow
cy, czyli koledzy, a to ma swoją odpo
wiednią wagę. Tym bardziej, że nikt nie 
mógł głosować na siebie.

Za to mogli głosować również 
mieszkańcy. Wprawdzie wcale nie na
mawialiśmy ich do tego, ale jeśli jed
nak to zrobili - serdecznie dziękuję, bo 
oznacza to, że docenili nasze starania 
o to, by żyło się u nas coraz lepiej - 
dodaje burmistrz.

Norbert Koston, burmistrz 
gminy Kolonowskie, która niedaw
no w ocenie studentów Szkoły Głównej 
Handlowej zdobyła tytuł „Gminy na 5”, 
przyznaje, że zawsze jest powodem do 
satysfakcji fakt, gdy dobre noty zdo
bywa się w ocenie ważnego i niezależ
nego gremium. I nawet jeśli nie przy
zna ono maksymalnej liczby punktów, 
to wysoka pozycja w rankingu wskazu
je, że idzie się w dobrym kierunku.
- I ważne jest - dodaje burmistrz Ko
ston - że jeśli w naszej gminie pokaże 
się jakiś inwestor, to nie ucieknie z niej 
z powodu naszej niekompetencji.

Burmistrz Tadeusz Goc: - Wy
różnienie jest tym bardziej satysfak
cjonujące, że wyraża oceny specjalistów, 
czyli innych samorządowców. Nie teo
retyków, ale praktyków, żyjących na 
co dzień tymi samymi problemami. Je
stem przekonany, że na wysokie oce
ny gminy Strzelce Opolskie wpłynęła 
zarówno nasza skuteczność w korzy
staniu z funduszy europejskich, jak i 
ściąganiu inwestorów, np. firm Krono- 
span, Pearl Stream czy ostatniego suk
cesu - sprzedaży działki firmie Coro- 
plast. Mam też nadzieję, że dostrzeżo
no podejmowane przez nas działania 
prospołeczne i inwestycje w „białego 
Orlika” (rzadkość na Opolszczyżnie) 
czy w krytą pływalnię.

Ponad 160 uczniów szkół zawo
dowych z terenu powiatu strzeleckie
go wzięło w poniedziałek 26 marca br. 
udział w konferencji podsumowującej 
projekt Akademia przyszłych fachow
ców!

Projektu jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Eu
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencji obecny był rów
nież Pan Waldemar Gaida Wicestaro- 
sta Strzelecki, który pogratulował 
uczniom zdobycia dodatkowych kwa
lifikacji i umiejętności potwierdzonych 
certyfikatami i świadectwami kwalifi
kacyjnymi. Przedstawił również potrze
bę ciągłego dostosowania swoich kwa
lifikacji do zmieniającego się rynku 
pracy. Podkreślił również, iż taką moż
liwość zdobycia nowego zawodu i kwa
lifikacji stwarza nowopowstałe Cen
trum Kształcenia Ustawicznego.

Projekt Akademia przyszłych fa
chowców! był największym z dotych
czas realizowanych przez Powiat Strze
lecki dla uczniów szkół zawodowych. 
Udział w nim wzięło ponad 400 
uczniów z trzech szkół zawodowych” 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w 
Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół 
Zawodowych w Zawadzkiem oraz 
Technikum Samochodowego w Strzel
cach Opolskich.

Dzięki otrzymanemu dofinanso
waniu w ramach Działania 9.2 Podnie
sienie atrakcyjności i jakości szkolnic
twa zawodowego Programu Operacyj

nego Kapitał Ludzki uczniowie skorzy
stali z następujących szkoleń i kursów:
1. Nauka spawania metodą MAG - 40 

uczniów,
2. Eksploatacja urządzeń i instalacji 

elektrycznych -15 uczniów,
3. Nauka języka niemieckiego zawo

dowego - 30 uczniów,
4. Nauka języka angielskiego zawo

dowego - 30 uczniów,
5. Kurs barmana - 30 uczniów,
6. Kurs pilota wycieczek - 20 

uczniów,
7. Uzyskanie uprawnień na wózki wi

dłowe - 50 uczniów,
8. Uzyskanie uprawnień na koparko- 

ładowarkę - 10 uczniów.
Każdy z kursów zakończył się eg

zaminem, który pozwalał uczestnikom 
uzyskać uprawnienia państwowe, bądź 
certyfikaty dające im atrakcyjną po
zycję na rynku pracy.

Oprócz uczestnictwa w kursach 
i szkoleniach uczniowie skorzystali 
z praktyk zawodowych, podczas któ
rych mogli wykorzystać zdobyte umie
jętności i nawiązać kontakty z przy
szłymi pracodawcami. Praktyki prowa
dzone były we współpracy z następują
cymi firmami: Kleinmann Wyroby Me
talowe Sp. z o.o., DOR-BUR, Biuro Tu- 
rystyczno-Marketingowe Marek, Re
stauracja Alter-Ego, Hotel Zacisze, Pub 
w Szarej Willi, Hotel Mercure, Rewol- 
Spedycja i transport międzynarodowy 
i WIR-BRUK.

Najwięcej uczniów skorzystało z 

kursu obsługi wózków widłowych, bo ii 
50. Kurs był zorganizowany przez 
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usl® 
we Polifach.

Dużą popularnością cieszyły się 
kursy, które były organizowane po tt 
pierwszy, tj. kurs barmana, kurs pilota 
wycieczek i kurs obsługi koparko-tel 
warki. W realizację tych kursów zai- i 
gażowane były następujące ośrodki 
szkoleniowe: Interwiedza, Coctail Shox I 
Edukator i Biuro Turystyczno-Marb- i 
tingowe Marek.

W ramach projektu działała rów- I 
nież Pracownia Kariery 2. Ze wsparci 
na treningach i warsztatach skorzysta- I 
ło ponad 180 uczniów. Mieli oni oh I 
zję poznać techniki radzenia sobie ze I 
stresem i rozwiązywania konfliktów. I 
Ponadto uczniowie uczestniczyli, i 
warsztatach asertywnego zachowyw I 
nia się, komunikacji interpersonalnej, I 
autoprezentacji i wystąpień publicznych I
1 zarządzania sobą w czasie.

W realizacji projektu zaangażowt I 
nych było 4 instruktorów, 4 lektorów; I
2 pedagogów i psycholog oraz 3 szko
ły ponadgimnazjalne prowadzące f 
kształcenie zawodowe.

Wartość projektu to 693.294,44 
zł, w tym 604.899,40 zł to dofinanso- l 
wanie z Unii Europejskiej w ramach &• | 
ropejskiego Funduszu Społecznego,z i 
88.395,04 zł to wkład własny Powiatu | 
Strzeleckiego.

Joanna Palm



Blisko połowa 
bezrobotnych to młodzi

Zaprezentowany przez dyrektora PUP Norberta Jaskółę na ostatniej sesji Rady 
Powiatu materiał podsumowujący sytuację na rynku pracy w naszym powiecie w 
roku 2011 i pierwszych dwóch miesiącach 2012 nie napawa optymizmem, mimo że 
liczba bezrobotnych na koniec lutego tego roku była niższa o 205 osób w stosunku 
do końca lutego 2011.

Niepokojącym sygnałem jest nie tylko zmniejszenie liczby mieszkańców z 
80421 w roku 2006 do 75715 w końcu lutego 2012, ale również liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym, przy nieznacznym wzroście osób w wieku produkcyjnym i 
poprodukcyjnym, co zaobserwowano w okresie 2006-2010. Wniosek? Zaczynamy 
odczuwać na własnej skórze niekorzystne zmiany demograficzne.
W dodatku powiat strzelecki ze wskaźnikiem 66,3 zajmuje niechlubne ostatnie 
miejsce na Opolszczyźnie pod względem przedsiębiorczości, i to mimo obserwowa
nego tu od 2009 roku wzrostu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (naj
więcej związanych jest z handlem i naprawą pojazdów samochodowych, z budow
nictwem i przetwórstwem przemysłowym).

Prymat pod względem przedsiębiorczości - ze wskaźnikiem 162,0 - zajmuje 
miasto Opole. A nasi sąsiedzi? Też nas wyprzedzają: powiat kędzierzyńsko-koziel- 
ski uzyskał wskaźnik 90,0, a krapkowicki - 72,1.

Jak wspomniano - liczba bezrobotnych na koniec lutego 2012 była niższa niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ogółem w pierwszych dwóch miesiącach 
2012 roku zarejestrowano 873 bezrobotnych i 591 osób wyrejestrowano. Przyj
rzyjmy się, jak w końcu lutego bież, roku bezrobocie kształtowało się w poszczegól
nych gminach.

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄD PRACY 

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01 

e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p

Jak widać, bardzo trudna jest sytuacja bezrobotnych kobiet. Z zarejestrowanych 
na koniec lutego br. 1376 kobiet (52,30 % ogółu bezrobotnych): 371 (26,96 %) 
dotychczas nie pracowało; 1193 (86,70 %) nie posiada prawa do zasiłku; 680 
(49,42 %) to mieszkanki wsi.

Jak kształtowała się sytuacja w całym roku 2011? W naszym powiecie zostało 
zarejestrowanych 4872 bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 5197 osób 
(spośród nich 2465 osób podjęło pracę, tj. 47,43 %).

Wśród bezrobotnych największą grupę stanowią ci z najniższym poziomem 
wykształcenia, ale niepokoi liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, 
i nie jest to - co obrazuje poniższy diagram - liczba najmniejsza. Bezrobotni po 
studiach to najbardziej dotkliwy problem w naszym powiecie. Gdy już udało się 
„odkręcić” wieloletnie przyzwyczajenia kończenia edukacji na poziomie zawodo
wym i coraz więcej młodych ludzi wybierało się na wyższe uczelnie - okazało się, że 
szanse na znalezienie po nich pracy niedaleko od domu jest raczej trudne. Jak 
mówią specjaliści „istnieje duża nadwyżka osób z wyższym wykształceniem wobec 
potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Najgorszą sytuację mają pedagodzy: jest ich aż 31 (15 magistrów i 16 z licencja
tem). Kiepskie perspektywy są też dla 29 absolwentów zarządzania i marketingu (w 
tym 9 z licencjatem), a gdyby do tego doliczyć jeszcze tych z kierunków zarządza
nia ( zarządzania strategicznego czy zarządzania i inżynierii produkcji) - liczba 
wzrosłaby jeszcze o 6. Za dużo jest bezrobotnych prawników (6) i osób po admini
stracji z licencjatem (5), za dużo jest...

Można by jeszcze długo wymieniać, ale w skrócie można powiedzieć tak: absol
wenci studiów wyższych prezentują szeroki wachlarz zawodów - humanistycznych, 
ścisłych i artystycznych. Jest bezrobotny dentysta, ratownik medyczny, są filolo
dzy, biotechnolodzy, mechanicy, elektrotechnicy, logistycy, teolodzy, śpiewacy, 
ekonomiści, fizjoterapeuci. Praktycznie rzec można, że nie ma kierunku, który 
gwarantowałby zatrudnienie.

Bezrobotni według poziomu wykształcenia - 
stan na koniec grudnia 2011 r.

28%

■ wyższe

■ policealne i średnie zawodowe 

s średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe

• gimnazjalne (poniżej

Kolejny wielki problem związany jest z wiekiem bezrobotnych: zbyt dużo 
wśród nich jest ludzi młodych, w wieku od 25-34 lat, którzy stanowią ponad jedną 
czwartą a razem z tymi jeszcze młodszymi (w wieku 18-24 lata) - prawie połowę 
ogółu bezrobotnych.

W liczbach bezwzględnych wygląda to następująco:

18-24 lata 530 osób,
25-34 lata 606 osób,
35-44 lata - 341 osób,
45-54 lata 536 osób,
55-59 lat 258 osób,
60-64 lata 78 osób,

tj. 22,56 % ogółu bezrobotnych 
tj. 25,80 % ogółu bezrobotnych
tj. 14,52 % ogółu bezrobotnych 
tj. 22,82 % ogółu bezrobotnych
tj. 10,98 % ogółu bezrobotnych 
tj. 3,32 % ogółu bezrobotnych

(mg)

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZCŁCACM OPOLSKICH

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:
SPECJALISTA DS. CELNYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie

- znajomość przep. z dziedziny prawa celnego
- aktualny wpis na listę agentów celnych
- min. 2-letnie dośw. na podobnym stanowisku

SPECJALISTA DS. MARKETINGU 
I HANDLU

JEMIELNICA + 
TEREN WOJ. OPOLSKIEGO

- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane
- mile widziana znajomość j. niemieckiego

SPECJALISTA DS.MARKETINGU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie o kierunku: handel, 
marketing lub ekonomia

- obsługa komputera i urządzeń biurowych
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu 

biura handlowego
- biegła znajomość j. angielskiego

KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- umiejętność obsługi komputera
- komunikatywność

KONSULTANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA/TELEMARKETER

STRZELCE OPOLSKIE - znajomość obsługi komputera
- mile widziane doświadczenie w kontakcie 

z klientem
ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie - obsługa komputera

- prawo jazdy kat. B
PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie - obsługa komputera

- prawo jazdy kat. B
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie - obsługa komputera

- prawo jazdy kat. B - doświadczenie w handlu
- znajomość języków w stopniu słabym

KASJER - SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - wykształcenie min. zawodowe
- mile widziana obsługa kasy fiskalnej
- stopień niepełnosprawności

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- mile widziana obsługa kasy fiskalnej
- stopień niepełnosprawności

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
- obsługa kasy fiskalnej - doświadczenie w handlu

MECHANIK SKUTERÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- mile widziane doświadczenie w branży 

samochodowej, motorowej
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe

- mile widziana znajomość komputera, 
elektromechaniki

- prawo jazdy kat. B - doświadczenie min. 2 lata
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY KLUCZ - wykształcenie min. zawodowe

- zdany egzamin w TDT
KIEROWCA SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO

CAŁY KRAJ - karta kierowcy
- kurs na przewóz rzeczy

KIEROWCA SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO

POLSKA, EUROPA - prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
- doświadczenie min. 2 lata
- znajomość języków obcych w stopniu słabym

KIEROWCA KAT. C+E WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
- kurs na przewóz rzeczy

SAMODZIELNY MURARZ WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- dośw. w pracy na podobnym stanowisku
- samodzielność w wykonywaniu prac

SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- samodzielność w wykonywaniu prac
- prawo jazdy kat. B
- stanowisko na stanowisku brukarz

OPERATOR
KOPARKO-ŁADOWARKI

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- samodzielność
- uprawnienia operatora koparko-ładowarki
- doświadczenie w zawodzie

DEKARZ WG. ZLECEŃ 
KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW

- doświadczenie 3-letnie
- obsługa szlifierki kątowej
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- obsługa wózka widłowego
- doświadczenie w zawodzie

TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- doświadczenie 3-letnie w zawodzie

TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, kierunek 
mechaniczny lub doświadczenie na 
podobnym stanowisku pracy

FREZER ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- 3-letnie doświadczenie w zawodzie

ŚLUSARZ-SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - odczytywanie rysunku technicznego
- doświadczenie na podobnym stanowisku

ŚLUSARZ URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH

ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, kierunek 
mechaniczny

- uprawnienia energetyczne GR 2, PKT. 2,4,5,6,7
- wymagane doświadczenie na podobnym 

stanowisku
SPAWACZ MIG-MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe

- umiejętność czytania rysunku technicznego
- spawanie metodą MIG-MAG

PRACOWNIK OCHRONY 3/4 etatu STRZELCE OPOLSklE - wykształcenie min. zawodowe
- zdolność logicznego myślenia
- mile widziany kurs pracownika ochrony
- doświadczenie w ochronie obiektów handlowych

PORTIER STRZLCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- mile widziane doświadczenie w ochronie

PORTIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- mile widziane doświadczenie w ochronie
- stopień niepełnosprawności

dok. na str. 7
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Patrycja Czichoń w finale ogólnopolskim
7 kwietnia

Światowy Dzień Zdrowia
W zawodach okręgowych XVII edy

cji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Han
dlowo Menadżerskich wzięło udział 410 
uczniów z 93 szkół. Do finału ogólno
polskiego zakwalifikowali się uczniowie, 
którzy uzyskali 36 i więcej punktów 
wśród nich jest uczennica ZSZ nr 1 w 
Strzelcach Opolskich Patrycja Czichoń 
z kl. IV tek a. Zawody centralne są dwu
stopniowe i obejmują: test wiadomości i 
sprawdzian praktyczny celem wyłonie
nia od 10 do 12 najlepszych zawodni
ków, zakwalifikowanych do części dru
giej, którą będzie finał ustny w formie 
bezpośredniej rywalizacji w obecności 
wszystkich uczestników, zaproszonych 
gości oraz młodzieży.

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Uczestnik zawodów centralnych 
otrzymuje tytuł „Finalisty Turnieju”. 
Wszyscy finaliści Turnieju otrzymują za
świadczenie i są zwolnieni z etapu pi
semnego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, przeprowadza
nego w czerwcu 2012 roku (dotyczy za
wodów: technik ekonomista i technik 
handlowiec). Zawodnik, który zakwali
fikuje się do części drugiej zawodów cen
tralnych otrzyma tytuł „Laureata Tur
nieju”.

Gratuluję i życzę powodzenia w eta
pie finałowym, który odbędzie się w 
Krakowie.

Danuta Dziubek-Szrajber

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Strzelcach Opolskich in
formuje, że w roku bieżącym obchody 
Światowego Dnia Zdrowia koncentro
wać się będą wokół problemów zdro
wotnych wynikających ze starzenia się 
społeczeństwa. Hasło przewodnie dla 
działań podejmowanych w 2012 roku 
brzmi: „Więcej Zdrowia — Więcej 
Życia”.

Według szacunków Światowej Or
ganizacji Zdrowia, na przestrzeni 2000- 
2050 roku populacja ludzi w wieku 60 
lat i więcej potroi się - z 600 milionów 
do 2 miliardów. Problem starzejących 
się społeczeństw dotyka wszystkie kra
je, ale najbardziej jest widoczny w pań
stwach słabo rozwiniętych - tam liczba 
ludzi starszych wzrośnie z 400 milio
nów w 2000 roku do 1,7 miliarda w 
2050 roku. Ta zmiana demograficzna 
będzie miała znaczący wpływ na zdro

wie publiczne. Zachowanie dobrego zdro
wia w przypadku starszych ludzi jest nie
zwykle ważne, jeśli mają oni pozostać 
niezależni i być aktywnymi członkami 
swoich rodzin i społeczności.

Narodowy Program Zdrowia zakła
da „tworzenie warunków do zdrowia i 
aktywnego życia osób starszych”, a jed
nym z priorytetów do osiągnięcia przed 
2015 rokiem jest „zmniejszenie wystę
powania niepełnosprawności, chorób 
przewlekłych i przedwczesnych zgonów 
w populacji osób powyżej 60 roku życia 
i zwiększenie liczby lat wolnych od nie
pełnosprawności”. Efektywna realizacja 
powyższego celu może być zrealizowa
na jedynie poprzez stały i systematycz
ny postęp w zakresie profilaktyki, dia
gnozowania i leczenia chorób oraz pro
mocji zdrowego stylu życia.

Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Opolskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizatorem projektu jest Powiat Strzelecki

Cel - kompetencja urzędników
Po niemal dwóch latach zakończy

ła się realizacja projektu „Życzliwy i 
kompetentny urzędnik gwarancją wzro
stu jakości świadczonych usług”. Celem 
projektu zrealizowanego przez Powiat 
Strzelecki w współpracy z gminami Je
mielnica, Kolonowskie, Strzelce Opol
skie, Ujazd oraz Zawadzkie był wzrost 
jakości świadczonych usług publicznych 
przez jednostki samorządu terytorial
nego z powiatu strzeleckiego. Służył 
temu system szkoleń pracowników.

W okresie od 7 kwietnia 2010 roku 
do 29 marca 2012 roku w szkoleniach 
wzięło udział 153 pracowników wyżej 
wymienionych urzędów. Samorządow
cy podnosili swoją wiedze w zakresie Ko
deksu postępowania administracyjnego 
(145 osób), rachunkowości budżetowej 
(28 osób), tworzenia projektów finan
sowych w ramach Europejskiego Fun
duszu Społecznego (14 osób), technik 
szybkiego czytania (38 osób), obsługi 
komputera (25 osób), ustawy Prawo 
zamówień publicznych (20 osób) oraz

Podsumowanie projektu.

nauki języków niemieckiego i angiel
skiego (36 osób).

Realizacja tak poważnego projektu 
szkoleniowego (880 tys. zł) nie byłaby 
możliwa bez wsparcia zewnętrznego. Za
danie było dofinansowywane ze środ

ków Unii Europejskiej oraz budżetu pań
stwa w ramach działania 5.2.1 Progra
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wy
sokości 94,98 % wartości. Pozostałą 
część zadania sfinansowano z budżetu 
powiatu strzeleckiego.

O bezpieczeństwie 
w przedszkolu

W ramach prewencyjnych spotkań strzelecki policjant uczestniczył w spotkaniu i 
uczniami w Szymiszowie. W jego trakcie przeprowadził pogadankę związanym z 
zagrożeniami płynącymi z nieodpowiedniego i nieodpowiedzialnego zachowania 
się na terenie kolei.

PUNKT
INFORMACYJNY

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

30 marca w Komendzie Powiato
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich odbyły się elimi
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Tur
nieju Wiedzy Pożarniczej, w których 
udział wzięło 32 z 35 zakwalifikowa
nych uczestników.

Młodzież reprezentowała gminy: 
Strzelce Opolskie, Ujazd, Izbicko, Le
śnica i Zawadzkie.

Przygotowania do świąt
W Domu Pomocy Społecznej trwają 

przygotowania do Świąt Wielkanoc
nych. W strzeleckim ośrodku 19 marca 
spotkali się mieszkańcy domów w 
Strzelcach Opolskich, Szymiszowie i 
Leśnicy na Konkursie Zdobienia Jaj 
Wielkanocnych. Robili to pod okiem 
instruktorów terapii zajęciowej i kultu
ralno-oświatowych, przy wykorzysta
niu różnych technik.

Turniej wiedzy pożarniczej
Najlepsze miejsca w poszczególnych grupach zajęli kolejno:

I grupa wiekowa
Kamil Socha, Adam Skolik i Piotr Paszek

II grupa wiekowa
Antonina Biela, Kewin Gordzielik i Adrian Alscher

III grupa wiekowa
Dawid Skóra, Fabian Rosły i Natalia Klimas

Spośród finalistów powiatowych 6 osób z najlepszymi wynikami zakwalifiko
wało się do finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Spotkanie miało charakter nie tyl
ko integracyjny, ale również kultywo
wania tradycji i wymiany doświadczeń. 
Wykonane prace posłużyły jako deko
racje do domów, a także zostały zapre
zentowane podczas kiermaszu wielka
nocnego w starostwie powiatowym, 
gdzie 29 marca prace swoich mieszkań
ców miał okazję zaprezentować nasz 
Dom.

Jolanta Siwiec

Matematyka 
nie jest taka 

trudna...
Dnia 28 marca 2012 roku ucznio

wie Zespołu Szkół im. A. Kamińskiego 
uczestniczyli w Wojewódzkim Konkur
sie Matematycznym w Głogówku. Naszą 
szkołę reprezentował jeden uczeń szko
ły podstawowej i jeden gimnazjum.

Uczniowie musieli rozwiązać zada
nia często wykraczające poza treści pro
gramowe. Oprócz zadań typowo aryt
metycznych, musieli wykazać się umie
jętnościami praktycznymi np. w ukła
daniu tangramu. Logiczne myślenie, 
znajomość podstawowych działań ma
tematycznych zaowocowały dobrymi 
wynikami w konkursie.

II miejsce zdobył uczeń gimnazjum 
Łukasz Sotor, natomiast uczeń szkoły 
podstawowej Andrzej Kauder miejsce IV.

Serdecznie gratulujemy naszym 
uczestnikom i życzymy kolejnych suk
cesów i tego by zdobywanie wiedzy ma
tematycznej było dla Was niekończącą 
się przygodą.

Grażyna Semeniuk 
Stanisława Szeremeta

Mobilny Punkt Informacyjny 
w zasięgu ręki

Każda osoba, która jest zainteresowana możliwością ubiegania się o dofinansowanie unijne na 
realizację swojego projektu, ale nie wie do jakiego Programu Operacyjnego, Priorytetu, Działa
nia lub Poddziałania się kwalifikuje lub do której instytucji musi się udać w celu złożenia wnio
sku o wsparcie finansowe, może taką informację uzyskać od konsultantów Lokalnego Punktu 
Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich w ramach Mobilnych Punk
tów Informacyjnych organizowanych w wybranych gminach powiatu strzeleckiego.
Do tej pory w bieżącym roku zorganizowanych zostało aż 5 takich Punktów, ostatni 12 marca w 
Urzędzie Miejskim w Leśnicy. Konsultacje te ciszyły się sporym zainteresowaniem wśród spo
łeczności lokalnej, dlatego też planowane jest kolejne doradztwo w takiej właśnie formie. Poza 
Urzędem Miejskim w Leśnicy LPI w Strzelcach Opolskich współpracuje również z Urzędem 
Gminy w Jemielnicy oraz Urzędem Miasta i Gminy w Kolonowskiem.
Pomysł organizacji MPI powstał z myślą o osobach, które nie mają możliwości dojazdu do sie
dziby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich mieszczącej się w Staro
stwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, a chciałyby z takiego doradztwa skorzystać.

W najbliższym czasie LPI w Strzelcach Opolskich planuje zorganizować trzy kolejne Mobilne 
Punkty:
20 kwietnia (piątek)
27 kwietnia (piątek)
14 maja (poniedziałek)

13.00 - 14.30 Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Jemielnicy
13.00 - 16.00 Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem
14.00 - 16.00 Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Leśnicy

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z przedmiotowych konsultacji w:
* Urzędzie Gminy Jemielnica, pod numerem telefonu 77 46 23 500 wew. 517 (zgłoszenia na 

konsultacje w ramach MPI w Jemielnicy),
* Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, pod numerem tel.: 77 461 11 40 w. 29 (zgłoszenia 

na konsultacje w ramach MPI w Kolonowskiem),
* Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pod numerem tel. 77 461 52 81 (zgłoszenia na konsultacje w 

ramach MPI w Leśnicy),
* Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich 

pod numerem telefonu: 77 440 17 05 lub adresem poczty e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

W przypadku pytań szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu 
Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich pod nr tel. 77 4 40 17 05. 
Zapraszamy również do odwiedzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego osobiście.
Znajdujemy się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 

(parter, pokój nr 7).

mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl


Strzelczan Album Rodzinny
Gdy w listopadzie ubiegłego roku do redakcji dawne fotografie przy

niósł pan Herbert Wacławczyk ze Staniszcz Wielkich, wspólnie zastana
wialiśmy się (nr 22/2011) nad zagadkowym „zniknięciem” z pamiątkowe
go zdjęcia jednej z postaci. Przypomnij my, że dokumentowało ono wizytę 
w Staniszczach Wielkich kardynała Georga von Koppa.

Bawiąc się w detektywów, snuliśmy dziwaczne nawet pomysły. 
Dziś możemy już powiedzieć z radością: zagadka została wyjaśniona. 
Zapraszamy do pasjonującej lektury fragmentu kroniki prowadzonej przez 
ówczesnego proboszcza parafii w Staniszczach Wlk.

Bierzmowanie w Staniszczach Wielkich

19 maja [1905]

Gdy o 5 szedłem do kościoła, zleci
łem mojej pokojówce, aby o 6 poszła z 
telegramem na pocztę z powodu stołów. 
Gdy wróciłem z kościoła, dowiedziałem 
się, że stoły przyszły wczoraj o 10.00, 
.ile nie uważano za wskazane, żeby mnie 
o tym poinformować.

W kościele stały wprawdzie narzę
dzia malarskie w całej nawie kościoła, 
ale wszystkie były tak przykryte wień- 
cami, że wydawało się, iż dekoracja jest 
specjalnie tak przygotowana. O 7.13 
przyjechał kardynał wraz ze swym taj
nym sekretarzem Zieschem i tłumaczem 
ojcem Lipskim, profesorem i przełożo
nym jezuitów z Cieszyna, księdzem 
Abramskim i kapelanem Leszczykiem 
oraz księdzem Senftem.
i Urzędnicy na stacji Fossowskie nie 
pobrali opłaty od kardynała, nie musiał 
również płacić za zamówienie w restau
racji.

Przed budynkiem dworca oczekiwał 
na kardynała dyrektor huty w Zawadz
kiem - Esser .

Po drodze z dworca, przed domami, 
witało kardynała wielu ludzi, ale nie klę- 

I tając, jakkolwiek czynili to z niewie
dzy. Niestety, nie uczuliłem mieszkań- 

| ców na to. I nie zrobiło to dobrego wra- 
I żenią na kardynale.

Na szanownego gościa czekał roz
winięty dywan i szpaler złożony z człon
ków towarzystwa wojskowego. Nagle 
zaczęło padać i wszyscy patrzyli z troską 
w niebo. Pocieszałem ich i miałem na
dzieję, że bierzmowanie się uda. Gdy uj
rzeliśmy naszego szacownego gościa, 

! przestało padać, dzięki Bogu. Podsze
dłem do kardynała, ukląkłszy, pocało
wałem go w pierścień, po czym cofną
łem się i powitałem go słowami:

Wasza Eminencjo, serdecznie wita
my w naszych progach. Gdy ogłosiłem 
parafianom szczęśliwą wieść, że będzie
my witać Waszą Eminencję, wszędzie u 
nas zapanowała wielka radość. Pierwszy 
mz nasza parafia gościła następcę świę
tych apostołów 66 lat temu, podczas 
bierzmowania [było to pierwsze bierz
mowanie w Staniszczach Wlk. i odbyło 
się 10 września 1839 r., kiedy probosz
czem w parafii był ks. Leopold Siedlnic- 
ki -przyp. red.]. Tylko jednego męż
czyznę udało mi się znaleźć, który pa
miętał tamte wydarzenia - to Walentyn 
Drzymała z Myśliny, liczący 88 lat.

Dopiero dziś, mając kardynała tak 
blisko, możemy sami przekonać się, ja
kie szczęście nas spotkało. Dziękujemy 
Bogu, że był dla nas tak łaskawy. Mam 
nadzieję, że mimo naszego kiepskiego 
geograficznego położenia, będziemy 
często mieli zaszczyt gościć najwyższe
go pasterza w naszej parafii.

Mogę jej wystawić dobrą ocenę. Pa
rafianie nie są gorsi, lecz lepsi, są po
słuszni i trzymają się z daleka od zagro
żeń moralnych, pragnąc otrzymać łaski 
kościoła.

Wasza Eminencja będzie teraz 
łaskaw podzielić się modlitwą wzmac
niając naszą wiarę.

Proszę Pana Boga, aby Jego Emi
nencja Kardynał pobłogosławił naszych 
parafian, utwierdził ich w dobru i zapro
wadził do wiecznej -szczęśliwości.

Następnie 8-letni Leopold, syn or
ganisty Puzika, wygłosił wiersz.

Zanim weszliśmy do przedsionka, 
wziąłem asparagus, pocałowałem pier
ścień kardynała, pokropił nas wodą świę
coną, gdy przed nim klęczeliśmy, doło
żył mirry do kadzidła.

Wraz z naszym wejściem do kościoła 
nauczyciele rozpoczęli chórem śpiewać 
Ecce Sacerdos (Oto kapłan) na cztery 
glosy, ale fałszowali, więc w połowie prze

stali śpiewać, ale organista Puzik zagrał 
jeszcze parę akordów, zanim kardynał 
podszedł do ołtarza.

Puzik oskarżał nauczycieli, że dzień 
wcześniej byli na pogrzebie pana Kwiat
ka - kierownika zakładu) i wrócili po 
północy. Nauczyciele wręcz przeciwnie 
obwiniali Puzika, że za mało ćwiczył z 
nimi. Byłoby lepiej gdyby pieśń została 
odśpiewana przez ludzi, zanim kardynał 
podszedł do ołtarza.

Wcześniej proponowałem Puziko- 
wi, że kiedy pieśń będzie przećwiczoną 
ma zostać zaprezentowana, czy została 
dobrze się przygotowaną z drugiej stro
ny nauczyciele dużo za dużo wypili. Ale 
też, będąc dumni, chcieli pokazać się 
kardynałowi, więc nie miałem nic prze
ciwko.

Po czym kardynał wstąpił na oł
tarz, aby wyśpiewać orację świętego 
Karola. Mszał był otwarty - stojąc koło 
kardynała wskazywałem mu palcem ora
cję.

Po niej kardynał podziękował za 
przyjęcie, szczególnie za piękne przy
strojenie drogi (drzewkami), więc wy
glądała, jakby mieszkańcy zamienili ją 
w las i ogród. Ojciec Lipski tłumaczył 
przemowę kardynała bardzo dokładnie.

Po mszy świętej wszyscy niebierz- 
mowani (w tym dniu) powinni opuścić 
kościół, aby zrobić miejsce bierzmowa
nym. W ostateczności wszyscy bierz
mowani znaleźli się w kościele, kardy
nał wygłosił mowę, a ojciec Lipski tłu
maczył.

W kościele był jeden r^ąd bierzmo
wanych, a pozostali dookoła nich - aż 
do ostatniego.

Bierzmowani zachowywali się po
rządnie. W poprzednią niedzielę mówi
łem parafianom, że powinni być uważni 
i rozważni, jako ostrzeżenie opowiedzia
łem im, co wydarzyło się przed 12 laty 
w Krasiejowie: gdy kardynał wracał z 
bierzmowania na stację kolejową wi
dział jednego albo kilku pijanych para
fian na ulicy, być może tych samych, 
których wcześniej bierzmował. Co so
bie ten kardynał musiał pomyśleć! W 
czasie bierzmowania przyszedł do mnie 
Mateusz Kolik z wieścią że na placu 
kościelnym jest Stanisław Foles i jest 
pijany. Powiedziałem, żeby zachowywał 
się spokojnie.

Kardynał bierzmował bez przerwy 
[19 maja 1905 r., a nie 22, jak głosi 
podpis pod zdjęciem do bierzmowania 
w tej parafii przystąpiło 829 osób - 
przyp. red.]. Na znak dzwonu kościel
nego przyszli wszyscy do kościoła, kar
dynał pobłogosławił zebranych i wygło
sił mowę, którą tłumaczył ojciec Lip

—
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, • 

że w wyniku tragicznego wypadku 
w Czechach, który miał miejsce 19 marca 2012 roku, śmierć ponieśli:

Iwona Lyra

Dominik Płaszczyk

Grzegorz Szczygieł

Ich Rodzinom i Bliskim składamy gorące wyrazy współczucia 
po tak ogromnej stracie

Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida Henryk Bartoszek Józef Swaczyna

ski. Następnie w procesji odprowadzo
no kardynała pod baldachimem na ple
banię. Na drodze był położony dywan. 
Było południe, kardynał wrócił z odpo
czynku o 2, wszak noc wcześniej prawie 
nic nie spał. Aby nie przeszkadzać kar
dynałowi, poczekaliśmy w przedpoko
ju.

Informacja, którą przekazał mi oj
ciec Wawrzak sprawiła mi nowe zmar
twienie: właściciel dóbr, który miał pod
stawić samochód dla kardynała, telegra
fował, że może to zrobić dopiero na
stępnego dnia. Co zrobić? Zatelegrafo
wałem do Wankego, że powinien samo
chód jeszcze dzisiaj wysłać.

Duchownym na śniadanie podałem 
bułeczki, kawiorowe bułeczki, masło i 
sardynki.

Na obiad, który rozpoczął się o go
dzinie 2 zupą kalafiorową podana zo
stała surówka z sadzonym jajkiem, szpa
ragi ze zrumienionym masłem i z kar
toflami, ciasto z kremem, budyń z po
lewą winną lody z bitą śmietaną i wa
flami, ser, pumpernikiel, kawa, dakty
le.

Podczas obiadu przyjechał kapelan 
Pampuch ze Szczedrzyka z trzema sa
mochodami. W obiedzie uczestniczyli 
duchowni: Gonczarski, Wawrzok, ks. 
Abramski, Grund, Senft, Waida, Janer, 
kap. Lenczyk, Sobek, Pampuch, tajny 
sekretarz Ziesche i ojciec Lipski.

Do godziny 17.00 odpoczywaliśmy. 
Poprosiłem kardynała o możliwość zro
bienia pamiątkowego zdjęcia. Sprowa
dziłem fotografa Wąsika z Zawadzkie
go. Kardynał zażyczył sobie, aby zdję
cie wykonać przed kościołem. Bez na
szej wiedzy na fotografii został uwiecz
niony malarz Goletz. [i to on zapewne 
został „ wymazany " Jako persona non 
grata wśród tak zacnego grona — przyp. 
red.].

Po tym poszliśmy do podstawio
nych samochodów. Usiadłem obok kar
dynała, sekretarz naprzeciwko. Pozo
stali duchowni pozostali na miejscu - do 
czasu odjazdu pociągu z kardynałem. W 
lesie zaczęło padać i lało aż do Szcze
drzyka.

Za „ odszyfrowanie ” tekstu zapisa
nego gotykiem i tłumaczenie dziękuje
my serdecznie Pani Helenie Lasończyk 
z Rozmierki i Wojciechowi Witoniowi z 
Opola, a za pomoc merytoryczną — Panu 
Gerardowi Mańczykowi z Kolonowskie
go-

* * *
Georg von Kopp (ur. 25 lipca 1837 

w Duderstadt koło Getyngi, zm. 4 mar
ca 1914 w Opawie); święcenia kapłań
skie otrzymał w 1862 roku. Później był 
wikariuszem szkolnym w Hennecken- 
rode oraz wikariuszem w Detfurcie. W 
1865 roku został pomocnikiem przy wi- 
kariacie generalnym w Hildesheim; w 
latach 1881-1887 biskup Fuldy oraz 
1887-1914 biskup wrocławski, kardy
nał od 1893. Papież mianował go 1887 
za zgodą rządu pruskiego księciem-bi- 
skupem Wrocławia.

Franciszek Kirchniawy (ur. 3 
października 1843); święcenia kapłań
skie - 1870 we Wrocławiu, wikary w 
Wieszowej, proboszcz w Ziemięcicach, 
potem w parafii Staniszcze Wlk. w okre
sie 16.02.1887 - 25.12.1911, ta data 
jest tez datą jego śmierci, pochowany 
został na placu kościelnym w tej wsi. 
Dziesięć lat przed śmiercią został dzie
kanem dekanatu opolskiego - znacznie 
rozleglejszego niż dziś.

To on jest autorem kroniki, z któ
rej pochodzą cytowane fragmenty.

W Warszawie kilka osób głoduje w proteście przeciwko reformie nauczania 
historii. Słusznie? Co na ten temat sądzą nauczyciele historii.

Historia z wątpliwościami
Od przyszłego roku szkolnego do 

szkół ponadgimnazjalnych zostanie 
wprowadzona nowa podstawa progra
mowa. Trudno jest odnieść się do niej w 
pełni. Wydaje się, że najwięcej wątpli
wości budzą zmiany dotyczące naucza
nia historii. Wiele z elementów refor
my to szczytne, ale rewolucyjne zało
żenia, które nie przyniosą spodziewa
nych efektów. Oczywiście już wiadomo, 
że wina spadnie na nauczycieli, których 
co prawda pytano o zdanie, ale nikt nie 
wziął go pod uwagę. Nikt nie podważa 
zasadności przeprowadzenia zmian w 
zakresie nauczania, uczenia się historii, 
ale szkoła, prócz kilku innych instytu
cji, to jednak miejsce, gdzie rewolucja 
jest niedopuszczalna. Drogą do osiąga
nia celów powinna być ewolucja i ciągłe 
monitorowanie.

Twórcy reformy bronią jej twier
dząc, że kontynuacja programu naucza
nia z gimnazjum przeniesiona do pierw
szej klasy liceum jest dobrym rozwiąza
niem, bo i tak nauczyciele nie byli w 
stanie zrealizować całego kursu historii 
w gimnazjum oraz w liceum. Na każ
dym etapie edukacyjnym uczniowie roz
poczynali nauczanie od starożytności, 
ale mało gdzie starczało czasu na reali
zację tematów związanych z historią 
najnowszą powojenną. Dlaczego zatem 
nie zwiększono liczby godzin? Odpo
wiedź jest prosta - to by kosztowało. A 
zatem pod pozorem nowego spojrzenia 
na nauczanie, uczenie się historii wy
starczyło podzielić materiał na różne 
etapy edukacyjne i tym samym osią
gnąć dwa cele jednocześnie. Po pierw
sze treści nauczania z historii zostaną 
zrealizowane, tylko że potrzeba na to 
dwóch etapów edukacyjnych. Po drugie 
szkoła nie będzie z tego tytułu genero
wać dodatkowych kosztów. Koszty zo
staną przerzucone na obywatela, a ten 
jak zwykle winą za zmianę na przykład 
książek obarczy nauczyciela, który do 
zmiany zostanie zmuszony.

Twórcy nowej podstawy uratowali 
więc historię najnowszą ale kosztem 
całej historii. Część młodzieży i tak bę
dzie pozbawiona realizacji tematów z 
najnowszych dziejów, gdyż nie wybie- 
rze szkoły średniej. I to budzi moje naj

Policjanci - kierowcy 55:57
W poniedziałek (26 marca br.) strze

leccy policjanci wspólnie z policjanta
mi Samodzielnego Pododdziału Prewen
cji Policji w Opolu przeprowadzili dzia
łania „Prędkość". Funkcjonariusze 
skontrolowali 57 pojazdów, których 
kierujący w 55 przypadkach przekro
czyli prędkość. Poza tym policjanci 

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje, że w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 

przy ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, 
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

większe wątpliwości. Czy można na da
nym etapie edukacyjnym, który jest 
pewną całością nie zaplanować realiza
cji całego materiału z historii? Zachę
cam do pochylenia się nad tym proble
mem prawników, którzy moim zdaniem 
za 3 lata będą mogli w imieniu pozba
wionych możliwości uczenia się całej 
historii uczniów występować na drogę 
sądową. Zresztą problem nie dotyczy 
tylko tego przedmiotu.

Oczywiście reformatorzy pomyśleli 
o rekompensacie. Pojawił się zatem sub
stytut historii w postaci nowych zajęć 
pod nazwą historia i społeczeństwo. 
Będą one realizowane przez ucznią któ
ry nie wybierze historii jako przedmio
tu nauczanego na poziomie rozszerzo
nym. Reformatorzy dali nauczycielowi 
dużo swobody względem wymienionych 
zajęć. Może ona jednak prowadzić do 
dość nieuzasadnionego wyboru treści na
uczania, przez co uczeń zatraci zdol
ność do całościowego postrzegania hi
storii. Historia i społeczeństwo będzie 
przypominać pogaduchy o czymś i o 
niczym. Będzie dla ucznia „ciekawe” i 
niewymagające, a więc „fajne”. Już te
raz myślę o tym, czy nie przenieść do 
klasy kanapy.

Pozostaje jeszcze kwestia historii 
rozszerzonej. Wybór przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym przesunięto na 
najdalszy możliwy czas. Twórcy refor
my tłumaczą że uczeń w wieku 16 lat 
nie do końca wie, co będzie robić w przy
szłości. Czyli jak będzie miał 17 lat, to 
widocznie będzie wiedział? Liczba go
dzin na realizację historii rozszerzonej 
została zwiększona, tylko że czas na to 
1,5 roku do matury. Wystarczy? Tak, 
czego dowodem jest liceum w Strzelcach. 
Da się to jednak zrobić jedynie przy 
zastosowaniu starego modelu, czyli po
wtarzania treści z niższego etapu edu
kacyjnego na wyższym. Można powie
dzieć tak było. Jeżeli reformatorzy od 
tego odchodzą bo chcą poprawić staro
żytnych i zrezygnować z powtarzania 
by treści utrwalać to oczywiście mają 
do tego prawo. Jaki przyniesie to sku
tek? Moim zdaniem podniesiemy po
ziom „fajności” oraz „bylejakości”.

Dariusz Szczypura

ujawnili jednego kierującego pod wpły
wem alkoholu, jednego poszukiwanego 
celem ustalenia miejsca pobytu i zatrzy
mali jedno prawo jazdy.

Najczęściej prędkość przekraczamy 
na głównych drogach, i niestety, w ob
szarze zabudowanym!



ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
działając na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

(Dz.U. z dnia 201 Or., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) "oraz Uchwały Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012" 

ogłasza:

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji 
następujących zadań publicznych:

I. Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strze
leckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji.
- kwota dotacji: 6 000 zł

II. Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego.
- kwota dotacji: 6 000 zł

III. Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzelec
kiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, 
teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi 
rodzajami sztuki wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział 
w wydarzeniach kulturalnych.
- kwota dotacji: 3 000 zł

IV. Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji - mniejszości narodowych i 
etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego.
- kwota dotacji: 4 000 zł

V Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki.
- kwota dotacji: 2 000 zł

VI. Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców po
wiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, architekto
nicznego i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy.
- kwota dotacji: 4 000 zł

VII. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - zwiększenie świadomości 
zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w środowisku, 
zajęcia służące poprawie zdrowia i kondycji wraz z rehabilitacją.
- kwota dotacji: 5 000 zł

1) Formy realizacji zadań.
1. W ramach zadania Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzie
ży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji będą wspie
rane działania skierowane do dzieci i młodzieży powiatu strzeleckiego o charakte
rze:

nieobozowych turnusów letnich dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza pochodzą
cych z rodzin ubogich, 
wycieczek rekreacyjno - turystycznych, 
różnych przedsięwzięć artystycznych, 
konkursów plastycznych, technicznych, 
gier i zabaw, również plenerowych, 
edukacji poprzez zabawę, 
propagowania zdrowego stylu życia np. sport jako alternatywa dla negatyw
nych postaw, zachowań, 
zajęć o charakterze profilaktyki uzależnień - pogadanki, wizualizacje, 
zajęć sportowych np. nauki pływania, biegów na orientację itp. 
zajęć kulturalno - edukacyjnych np. projekcje filmowe, inscenizacje teatral
ne.

2. W ramach zadania Popularyzacja i organizacja sportu drużynowego będą 
wspierane działania skierowane do mieszkańców powiatu strzeleckiego o charak
terze:

zajęć wprowadzających elementy gry zespołowej w zależności od trenowa
nej dyscypliny sportu, 
imprez sportowo-rekreacyjnych, 
uczestnictwa reprezentacji sportowych powiatu w zawodach regionalnych i 
ogólnopolskich, 
treningów dla dzieci i młodzieży, 
turniejów, mistrzostw, 
promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej 
sportowo, 
w ramach zadania nie będzie wspierane uczestnictwo klubów sportowych w 
rozgrywkach ligowych.

3. W ramach zadania Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, 
plastyczne, teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań róż
nymi rodzajami sztuki wśród mieszkańców powiatu strzeleckiego, aktywny udział 
w wydarzeniach kulturalnych będą wspierane działania skierowane do mieszkań
ców powiatu strzeleckiego o charakterze:

teoretycznych i praktycznych zajęć muzycznych - gra na instrumentach, śpiew, 
taniec, nauka nut,
koncertów, recitali i występów o charakterze muzycznym, 
spotkań z artystami związanych z edukacją kulturalną 
konkursów obejmujących tematykę szeroko pojmowanej sztuki, 
przedstawień i zajęć teatralnych, 
organizacji plenerów malarskich czy rzeźbiarskich.

4. W ramach zadania Propagowanie kultury - obyczajów i tradycji - mniejszo
ści narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie Powiatu Strzeleckiego będą 
wspierane działania skierowane do mieszkańców powiatu strzeleckiego o charak
terze:

popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa 
kulturowego powiatu strzeleckiego,
działań promujących wielokulturowość, w tym kulturę mniejszości narodo
wych i etnicznych,
festynów kulturowych z naciskiem na kultury mniejszości narodowych i et
nicznych zamieszkujących powiat,
wystaw prezentujących charakterystyczne elementy danej kultury (potrawy, 
stroje itp.)

5. W ramach zadania Popularyzacja i organizacja sportów sztuki walki będą 
wspierane działania skierowane do dzieci i młodzieży powiatu strzeleckiego o cha
rakterze:

zajęć z zakresu sztuk walki, 
treningów dla dzieci i młodzieży, 
turniejów, mistrzostw, zawodów sportowych, 
zajęć teoretycznych propagujących ideę sportów walki, 
promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej 
sportowo.

6. W ramach zadania Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych 
mieszkańców powiatu strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, 
architektonicznego i historycznego powiatu strzeleckiego i okolicy będą wspiera
ne działania skierowane do mieszkańców powiatu strzeleckiego o charakterze:

wycieczek krajoznawczych w powiecie strzeleckim, 
rajdów turystycznych w powiecie strzeleckim, 
spotkań i prelekcji poświęconych lokalnej historii i kulturze, 
konkursów związanych ze znajomością lokalnej historii, tradycji i kultury.

7. W ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna - zwiększe
nie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w śro
dowisku, zajęcia służące poprawie zdrowia i kondycji wraz z rehabilitacją będą 
wspierane działania skierowane do mieszkańców powiatu strzeleckiego o charak
terze:

propagowania informacji o zdrowym trybie życia poprzez organizację kon
kursów,
konferencji, seminariów, szkoleń, publikację broszur i innych materiałów in
formacyjnych, 
programów promujących zdrowy tryb życia,
działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu i rozwojowi chorób 
społecznych typu: cukrzyca, miażdżyca i innych schorzeń przewlekłych, 
badań profilaktycznych w kierunku chorób cywilizacyjnych, 

zajęć o charakterze sportowym i rehabilitacyjnym, służącym poprawie kon
dycji i wydolności organizmu.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
2.1. Na realizację powyższych zadań przeznacza się sumarycznie kwotę 30 000 zł 

zgodnie z Uchwałą Nr XVI/175/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 
grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2012.

2.2. Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań może ulec zmniej
szeniu w przypadku stwierdzenia, iż zadanie można zrealizować niższym 
kosztem nakładów finansowych bądź w przypadku innych ważnych przy
czyn związanych z koniecznością pomniejszenia wydatków ponoszonych z 
budżetu powiatu na zadania publiczne, a niemożliwych do stwierdzenia w 
trakcie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

2.3. Wnioskowana w ofercie kwota dotacji nie może być wyższa od ogłoszonej w 
otwartym konkursie ofert na dane zadanie.

3) Zasady przyznawania dotacji.
3.1. W przypadku wyboru ofert, zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspar

cia zadania.
3.2. Dotacja zostanie przekazana oferentom, którzy wykażą w ofercie największą 

zgodność proponowanego zadania z kryteriami podanymi w pkt.6.
3.3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu wła

snego na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji.
3.4 W wyniku realizacji zadania wartość zadeklarowanego finansowego wkładu 

własnego nie może ulec zmniejszeniu w odniesieniu do deklarowanej kwoty 
w ofercie.

3.5 Dotacja będzie przekazana zgodnie z trybem określonym w podpisanej umo
wie.

3.6. Dotacja może zostać przyznana jedynie podmiotowi wymienionemu w Usta
wie o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. (Dz.U. z dnia 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), jeśli jego cele 
statutowe obejmują działalność w zakresie zadania, o którego wsparcie się 
ubiega.

3.7. Niewykorzystane dotacje należy zwrócić na rachunek bankowy Starostwa 
Strzeleckiego do 14 dni po upływie terminu realizacji zadania objętego pod
pisaną umową. Od kwot niewykorzystanych dotacji i nie zwróconych w/w 
terminie będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, począwszy od dnia następującego po terminie zwrotu okre
ślonego w umowie.

3.8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji za
dania w stosunku do warunków zawartych w umowie zarówno pod wzglę
dem rzeczowym, jak i finansowym zadania, np.: wydatkowanie środków nie
zgodnie z ich przeznaczeniem, wydatkowanie niegospodarne i nieuzasadnio
ne bądź samowolne zmiany w zakresie programowym, Zarząd powiatu zastrze
ga sobie prawo do wstrzymania finansowania zadania i wystąpienia o zwrot 
dotacji wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe.

3.9. Koszty poniesione przez oferenta związane z zadaniem a poniesione przed 
podpisaniem umowy nie są przedmiotem dotacji.

4) Warunki i termin realizacji zadań.
4.1. Dotacja będzie przyznana na zadania rozpoczynające się nie wcześniej niż 15 

maja 2012 roku.
4.2. Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2012 r.
4.3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych 

upływa “w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zawartej w 
umowie.

4.4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z wa
runkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.

5) Warunki, termin składania ofert oraz tryb ich rozpatrywania.
5.1. Oferty należy przygotować nas drukach zgodnie ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 201 Or. » 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozda
nia “z wykonania tego zadania.

5.2. Wzór oferty oraz wzór umowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stro
nie internetowej powiatu w dziale ngo.pl www.powiatstrzelecki.pl lub w 
siedzibie Starostwa Powiatowego przy“ul. Jordanowskiej 2 w pok. 310.

5.3. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, której wzór dostępny j est w 
wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu w dziale ngo.pl www.po- 
wiatstrzelecki.pl lub w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jordanow
skiej 5.2 w pok. 310.

5.4. Oferty należy składać do dnia 26 kwietnia 2012 r. do godziny 15:30.
5.5. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli:

jest niekompletna,
została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu), 
została złożona wraz z załącznikami na innych drukach, 
zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych, 
oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
zawarte w ofercie działania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w konkur
sie.

5.6. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie.

5.7. Oferty można przesyłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych koper
tach na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 
47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na zadanie: Należy wskazać tytuł zadania 
zgodnie ze składaną ofertą. Nie otwierać do dnia 26 kwietnia 2012”.
5.8. Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać lub złożyć w 1 egzemplarzu.
5.9. Nadesłane bądź złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
5.10. Wraz z ofertą należy przesłać następujące załączniki (oryginał lub kopia po

twierdzona „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę upoważ
nioną do reprezentowania organizacji):
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru 
lub ewidencji, 
statut podmiotu,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 (bilans, rachunek wyni
ków/ zysków i strat, informacje dodatkowe),
Uwaga: w przypadku gdy rok bilansowy danej organizacji nie pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym dopuszczalne jest złożenie zatwierdzonego spra
wozdania merytorycznego i finansowego za 2010 rok, a w przypadku otrzy
mania dotacji, w późniejszym terminie należy uzupełnić ofertę o aktualne, 
zatwierdzone sprawozdania za rok 2011,

umowę partnerską lub oświadczenie partnera, 
ewentualne rekomendacje.

5.11. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła, bądź 
których realizacja rozpocznie się przed podpisaniem umowy.

5.12. W ofercie należy wskazać termin związania ofertą, który nie może być krótszy 
niż do dnia rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem oferenta.

6) Kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1. Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane w szczególności następujące kry
teria:

zgodność merytoryczna oferty ze wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu: 
zgodność oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat strze

lecki, a określonymi szczegółowo w „Programie Współpracy z Organizacji 
mi Pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyi 
publicznego w roku 2012” - dostępny na stronie www.powiatstrzelecki.pli 
dziale ngo.pl
montaż finansowy zadania,
atrakcyjność proponowanego programu realizacji zadania,
program profilaktyczny - jeśli dotyczy,
posiadane zasoby osobowe adekwatne do proponowanego zadania, 
zagwarantowane zasoby lokalowe i rzeczowe adekwatne do proponowanej 
zadania,
zaproponowana różnorodność form realizacji zadania, 
liczba beneficjentów docelowych zadania, 
efekty realizacji zadania i ich mierzalność,
dotychczasowe projekty zrealizowane-w oparciu o zewnętrzne źródła fik
sowania,
powiązanie wyboru grupy docelowej z zadaniami własnymi powiatu wska
zanymi w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Di 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
struktura odbiorców i wyjaśnienie celowości jej doboru, 
doświadczenie w realizacji zadań analogicznych.

7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Informacja o wysokości dotacji przyznanych w roku 2011.

x Nazwa zadania Podmioty 
otrzymujące dotację

—
Kwota 
dotacji

Popularyzacja i organizacja Uczniowski Klub Sporto- 11 000,00 zł
sportu drużynowego wy
Promowanie uczestnictwa ma- Stowarzyszenie Przyja- 5 985,00 z!
łych i dużych mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego w życiu 
kulturalnym- edukacja poprzez 
zajęcia muzyczne, plastyczne, 
teatralne, wokalne, taneczne- 
rozwijanie talentu i zaintereso
wań różnymi rodzajami sztuki 
wśród mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, aktywny udzia
łów w wydarzeniach kultural-

ciół Szkoły w Żędowicach

nych Stowarzyszenie Wincen- 8 000,00 zł
Propagowanie kultury- oby
czajów i tradycji- mniejszości i 
narodowych i etnicznych za
mieszkałych na terenie Powia
tu Strzeleckiego

tego z Kielczy w Kielczy 
Klub Karate NIDAN z Za
wadzkiego

Popularyzacja i organizacja Klub Karate NIDAN z Za- 4 000,00 i
sportów sztuki walki wadzkiego
Organizacja różnej formy wycie- Stowarzyszenie Przyja- 5 300,00 i .
czek dla małych i dużych miesz
kańców powiatu strzeleckiego 
celem poznania bogactwa przy
rodniczego, architektoniczne
go i historycznego powiatu 
strzeleckiego i okolicy

ciół Szkoły w Żędowicach

Promocja zdrowia i profilakty- Stowarzyszenie Przyja- 7 980,00 Ł
ka zdrowotna- zwiększenie 
świadomości zagrożeń choro
bami cywilizacyjnymi, asymila
cja chorych w środowisku, za
jęcia służące poprawie zdrowia 
i kondycji wraz z rehabilitacją

ciół Szkoły w Żędowicach

OFERTY Z WŁASNEJ INICJATYWY
Wypoczynek podczas wakacji Stowarzyszenie Rodzina 9 980,00 i
letnich dla dzieci i młodzieży z Kolpinga w Staniszczach
powiatu strzeleckiego z elemen
tami sportu, edukacji i rekreacji

OGÓŁEM DOTACJE

Wielkich

1 1
52 245,0011

8). Dodatkowe wymagania i regulacje końcowe.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na intemetoi 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu strzeleckiego i wywiaa 
ne w siedzibie starostwa nie później niż do dnia 20 maja 2012 r. 
Oferent, który wygra konkurs zostanie pisemnie powiadomiony o wyii 
konkursu. Z dotowanym zostanie podpisana stosowna umowa. 
Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania Ustawy z| 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 21 
poz. 1655 z późn. zm.)
Podpisanie umowy nastąpi we wcześniej uzgodnionym ze stroną terminie,pl 
ogłoszeniu wyników konkursu.
W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy Zm 
Powiatu może przeznaczyć dotację na inną wyłonioną w drodze konta} 
ofertę lub ogłosić nowy otwarty konkurs ofert.
Szczegółowych informacji w zakresie interpretacji postanowień konta, 
udziela Zespół ds. Promocji Powiatu, nr tel. 77 4401 713, pok. 310. 1

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
zaprasza 

przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego
do wzięcia udziału w obradach komisji konkursowej 

oceniającej oferty złożone na zadania publiczne.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyta 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn 
zm.2) oraz Uchwałą Nr XV/157/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z 
dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współ
pracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i in
nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w roku 2012” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wska
zane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących 
udział w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 kwietnia 2012 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 2, pokój 310, tel. 77 4401 713 
mail: pp.wm@powiatstrzelecki.pl

http://www.powiatstrzelecki.pl
http://www.po-wiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pli
mailto:pp.wm@powiatstrzelecki.pl


Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
teł. 4612329, 4613480
c-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl

i z filią w Szymiszowie
teł. 4623845

i z filią w Leśnicy
tel. 4639840. 463 9 8 30 

ia- I
KU’ Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
’ I tel. 4636337, 4636422, fax 4636744

Powiatowy Informator Medyczny (8)

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
tel. 4622011

Zespół Szkól Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na liczne sygnały mieszkańców Powiatu Strzeleckiego dotyczą

ce braku kompleksowej informacji na temat podmiotów świadczących usługi me
dyczne na terenie Powiatu Strzeleckiego Starostwo Strzeleckie opracowało, na 
podstawie danych przekazanych przez podmioty medyczne, „Powiatowy Infor
mator Medyczny”. Informator jest publikowany na łamach „Powiatu Strzeleckie
go” oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl 
Dane zostaną zamieszczone bezpłatnie.
Podmiot udostępniający ponosi odpowiedzialność za ich treść.

Nadal istnieje możliwość dosylania danych. Ankietę można pobrać z strony 
www.powiatstrzelecki.pl z zakładki Ankieta ZOZ. Wypełnioną ankietę można 
przesłać na adres abi@powiatstrzelecki.pl bądź dostarczyć ją do siedziby Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2.

MJWIATOMfY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH i

dok. ze str. 3

a’ Zespół Szkół Zawodowy ch nr 1
11 wStrzekach Op.

tel. 4612701
I e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

NZOZ Poradnia Chirurgiczna 
Centromed Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 9, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 77 461 29 10 

www.centromed.info, e-mail: porchir@poczta.fm

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem
tel. 4616430

Świadczenia są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Dzień tygodnia Imię i Nazwisko lekarza Godziny Przyjęć

Poniedziałek Piotr Nawrocki 9.00-15.00
Wtorek Jarosław Kalemba 9.00-15.00

Środa Sławomir Chmielewski 9.00-15.00
Czwartek Aleksander Kisała 8.00-15.00

Piątek Marek Glinka 8.00-14.00

OFERTY 
PRACY

I
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskie

tel. 4613381, 4613901
e-mail: pęprstrzęlęęop@o£^l

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
wStrzełcach Opolskich
tel. 4613026

i e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
wZawadzkicm

| tel. 4620046, 4616049, 4620049
i email: zss^awadzkie@poczta.onet.pł

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich

I tel. 4612882

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
teł. 4636422, 463637

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
teł. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
»GórzeŚw.Anny
tel. 4615473
e-mail:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpitai@sznital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzekach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
wStrzekach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna 
wStrzekach Opolskich 
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
wStrzekach Opolskich 
tel. 4621800

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 77/46127 54; 77/461 23 20;

tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki 
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA” 
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Prywatna Praktyka Lekarska 
Aleksander Kisała - Specjalista Chirurgii Ogólnej 

Ul. Powstańców Śląskich 9, 47-100 Strzelce Opolskie 
Tel: 692 002 519 

www.chirurgstrzelecki.pl, e-mail: chirurgstrzelecki@wp.pl

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek Do uzgodnienia
Wtorek Do uzgodnienia
Środa Do uzgodnienia
Czwartek 16.00-17.00
Piątek Do uzgodnienia

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Lek. med. Andrzej Chwiłowicz 
- Specjalista Chirurgii Ogólnej 

Plac Kopernika 2A, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 604207968, 77 463 05 71

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek 15.00-18.00
Wtorek X
Środa 15.00-18.00
Czwartek X
Piątek X

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Estmed
Dr n. med. Jarosław Kalemba - specjalista chirurg, 

lekarz medycyny estetycznej
Osiedle Piastów Śląskich 20 gabinet 32, 47-100 Strzelce Opolskie

Tel: 606 658 496, www.estmed.eu

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek Rejestracja telefoniczna
Wtorek Rejestracja telefoniczna
Środa Rejestracja telefoniczna
Czwartek Rejestracja telefoniczna
Piątek Rejestracja telefoniczna

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Teł. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Teł. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707,708,709,710,711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714,715,716,717,718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731,732, 733, 734,735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737,738,739, 740, 741,742, 743, 744, 
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Tel. wew.: 760, 761,762, 763.
Wydział Organizacyjny
Teł. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 
758, 764
Zespół Kontroli
Tel wew.: 705.

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

LICENCJONOWANY 
PRACOWNIK OCHRONY 
FIZYCZNEJ

OLSZOWA - wykształcenie średnie
- licencja pracownika 

ochrony
- pozwolenie na broń
- dośw. mile widziane

PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE, 
KOLONOWSKIE - stopień niepełnospraw.

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCEOP. - wykształcenie min. 
zawodowe

- umiejętność współpraca 
w zespole

- doświadczenie mile 
widziane

- stopień niepełnospraw.
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCEOP. - wykształcenie min. 

zawodowe
- licencja pracownika 

ochrony
- mile widziane 

doświadczenie
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - zdolności manualne

- umiejętność pracy w grupie
KONTROLA JAKOŚCI STRZELCE OP. - uczeń lub student

(system zaoczny)
- spostrzegawczość
- rozróżnianie barw

OPERATOR STRZELCE OP. - wykształcenie min. średnie
- techniczne
- obsługa komputera
- zarządzanie podległym 

personelem
- mile widziane 
doświadczenie na 
podobnym stanowisku

NAPRAWIACZ FORM 
DO PLASTIKÓW

STRZELCE OP. - wykształcenie średnie/ 
wyższe techniczne

- umiejętności: naprawa 
form do plastików, 
frezowanie (CNC), 
elekrodrążenie, spawanie 
form

- doświadczenie 2-3 lata

KOSMETYCZKA 
FRYZJER

STRZELCE OP. 
JEMIELNICA

- wykształcenie kierunkowe
- wykształcenie kierunkowe
- umiejętność współpracy 

z ludźmi
- doświadczenie mile 

widziane

eelec Opolskich
* V5>'

wami

Strzelce Opolskie - Plac S. Żeromskiego 
21-22 kwietnia 2012 r.

21.04.2012 r. SOBOTA
10.00 - Otwarcie terenów tar gowych
14.00 - Inauguracja Targów
17.30 - Losowanie nagród dla publiczności

22.04.2012 r. NIEDZIELA
10.00 - Otwarcie terenów targowych
17.00 -Rozstrzygnięcie konkursów dla wystawców
17.30 - Losowanie nagród dla publiczności 
18.00 - Zakończenie Strzeleckich

Targów Wiosennych

• Sprzedaż artykułów ogrodniczych • Pokazy maszyn specjalistycznych •
• Wesołe Miasteczko • Bezpłatne znakowanie rowerów w godz. 12.00 - 15.00 •

• Konkursy dla zwiedzających •
' "" 1 ' ' • S : 3 ' - - w "

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
Teł. wew.:780, 781, 782,785, 786.
Lokalny Punkt Informacy jny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790,791

mailto:dps.strzelceopolskie@wp.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
mailto:abi@powiatstrzelecki.pl
mailto:zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
http://www.centromed.info
mailto:porchir@poczta.fm
mailto:zsz_zawadzkie@interia.pl
mailto:pppstrzelce@poczta.onet.pl
mailto:soswlesnica@poczta.onet.pl
mailto:szpitai@sznital.strzelce-op.pl
http://www.chirurgstrzelecki.pl
mailto:chirurgstrzelecki@wp.pl
http://www.estmed.eu


I

Z okazji nadchodzących
r

Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu 

wielu radosnych i ciepłych chwil, 
odpoczynku przy rodzinnym stole 

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Farion

Burmistrz
Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Najlepsi z Najlepszych 2011
Pod tym hasłem ks. prałat Zygmunt 

Lubieniecki, kapelan sportowców w die
cezji opolskiej już od 19 lat organizuje 
plebiscyt niepełnosprawnych sportow
ców. Na Opolszczyźnie jest ich dość 
spora grupa, grają między innymi w 
koszykówkę, biegają, a nawet pływają. 
Nagrody dla laureatów zostały ufundo
wane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
i wręczone na uroczystej Gali podsumo
wującej plebiscyt w Zdzieszowicach - 
15 marca.

SOSW w Leśnicy
Patrycja Mańka, Anna Czaja, Patrycja 
Lauerman, Rafał Grochla, Krzysztof 
Selcer (opiekunowie: Ewa Kubiszom i 
Tomasz Siciak)

ZSS w Zawadzkiem
Damian Krzysiek, Marcin Kias i To
masz Solecki
(opiekunowie: Artur Walkowiak i Piotr 
Nawrot)

DPS w Kadłubie ZSS w Strzelcach Opolskich
Patryk Koziołek i Michał Woźny Łukasz Sotor - i Daniel Władyka
(opiekunowie: Helena Griner-Sachta i (opiekunowie: Wojciech Mielnik i Agata 
Roman Bem) Zalejska)

126 kartek w konkursie
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 

w Kadłubie zorganizował konkurs „Kar
tek Świątecznych - Wielkanocnych 
Dzieci Specjalnej Troski - Kadłub 2012”, 
którego finał odbył się 29 marca. Jego 
współorganizatorem, a zarazem funda
torem nagród było Koło Przyjaciół Dzie
ci i Młodzieży z Upośledzeniem Umy
słowym TPD w Zespole Szkół Specjal
nych przy DPS w Kadłubie.

Celem konkursu jest prezentacja i 
popularyzacja artystycznej twórczości 
młodzieży niepełnosprawnej intelektu
alnie.

Do udziału w konkursie zostały za
proszone placówki specjalne z woje
wództwa opolskiego: Zespół Szkół Spe
cjalnych przy SOSW w Głubczycach, Ze
spół Szkół Specjalnych w Opolu, Ze
spół Szkół Specjalnych przy DPS w Za
wadzkiem, Warsztaty Terapii Zajęcio
wej w Zawadzkiem, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy, Spe

cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Kluczborku, Zespół Placówek Specjal
nych w Praszce, Zespół Szkół Specjal
nych w Krapkowicach, Zespół Szkół 
Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, Spe
cjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 
w Grodkowie, Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich, Zespół Szkół 
Specjalnych przy DPS w Kadłubie, z któ
rych nadesłano 126 prac. Uczestnicy 
zastosowali bardzo różnorodne techniki 
plastyczne: rysowanie, malowanie, mo
delowanie, wydzieranie, wycinanie, wy
szywanie, z wykorzystaniem różnorod
nych narzędzi i materiałów sztucznych i 
darów natury.

Ostatecznie przyznano dziewięć na
gród głównych i dwadzieścia cztery wy
różnienia, w poszczególnych etapach 
edukacyjnych:
Szkoła podstawowa
I miejsce - Denis Kozłowski ZSS przy 
DPS w Zawadzkiem

II miejsce - Ditmar Werner ZSS przy 
DPS w Kadłubie
III miejsce - Marcin Biernat SOSW w 
Grodkowie
Wśród wyróżnionych w tej kategorii 
Dominik Musie! ZSS przy DPS w Za
wadzkiem zajął 4 miejsce, a Arian Smo
liński ZSS przy DPS w Kadłubie - 6. 
Gimnazjum
I miejsce - Piotr Pogudz ZSS przy DPS 
w Kadłubie
II miejsce - Katarzyna Mrózek ZPS w 
Praszce
III miejsce - Paweł Rosłaniec ZSS przy 
DPS w Zawadzkiem
W gronie wyróżnionych znaleźli 
się:
Dariusz Dwornik ZSS przy DPS w Ka
dłubie na 1 miejscu, Sylwester Kruk ZSS 
przy DPS w Zawadzkiem na 4, Seba
stian Bok ZSS przy DPS w Kadłubie na 
5, a
Dawid Bronder ZSS przy DPS w Za
wadzkiem na 6.
Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce - Natalia Krupa ZSS przy DPS 
w Zawadzkiem
II miejsce - Damian Krzysiek ZSS przy 
DPS w Zawadzkiem
III miejsce - Karolina Lubera ZSS przy 
SOSW w Głubczycach
Na 1 miejscu wśród wyróżnionych 
znalazła się Daria Hanuszewicz ZSS przy 
DPS w Zawadzkiem, na 2 Łukasz Pacz
kowski z tej samej szkoły, a na 5 Ewa 
Kucfir (WTZ w Zawadzkiem).

Po krótkim występie artystycznym 
przygotowanym przez uczniów ZSS w 
Kadłubie, w miłej scenerii zostały wrę
czone nagrody i wyróżnienia. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał dyplom 
za udział.

Wszystkimi pracami możemy się 
zachwycać, odwiedzając starostwo po
wiatowe w Strzelcach Opolskich, gdzie 
już wkrótce będzie zorganizowana wy
stawa.

Iwona Mielcarz

Straż - jak nas malują?

23 marca odbyły się Powiatowe Eliminacje XIV edycji Ogólnopolskiego! 
kursu Plastycznego 2011/2012 dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Paóst 
wej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują”. Ogółem nadesłano 86ji 
Prace oceniało jury w składzie: Barbara Macygon, kpt. Damian Glik, Bemi 
Kałuża, Rajmund Sus. Zgodnie z regulaminem dopuszczalnymi technikami M 
nania prac był: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Poa 
prac uczestników konkursu był bardzo wysoki jury miało trudne zadanie do ta 
nania. Spośród wielu bardzo dobrych prac wyselekcjonowano po 5 w poszczą 
nych grupach wiekowych;

I grupa - grupa młodsza: 6-8 lat -szkoła podstawowa
lmiejsce - Julia Zwiech (Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach), I 
2miejsce - Kacper Muszkiet (Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Intej 

cyjnym w Zawadzkiem),
3miejsce - Paweł Sowa (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie), 
4miejsce - Eliza Piaszczyńska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolon 

skiem),
5miejsce - Jan Oronowicz (Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe). I

II grupa - grupa średnia: 9-12 lat - szkoła podstawowa
1 miejsce - Jakub Biliński (Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe), 1
2 miejsce — Szymon Czech (Zespół Szkolno — Gimnazjalny w Zębowicach’
3 miejsce — Dominika Ciapa (Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe), i
4 miejsce - Martyna Gonet (Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach),.
5 miejsce - Oskar Drzymała (Zespół Szkolno - Gimnazjalny w ŻędowiH

III grupa - grupa starsza: 13-16 lat - gimnazjum
1 miejsce - Weronika Nocon (Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie), |
2 miejsce - Aleksandra Kołodziej (Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzki
3 miejsce - Ewelina Skut (Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolsk
4 miejsce - Gabriela Kalla (Publiczne Gimnazjum w Izbicku),
5 miejsce - Sabina Gawlik (Publiczne Gimnazjum w Izbicku).

IV grupa: uczniowie niepełnosprawni
1 miejsce - Jarosław Pawszuk (Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzeli

Opolskich),
2 miejsce - Piotr Bosy (Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie);
3 miejsce - Kamil Ropiński (Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzeli

Opolskich),
4 miejsce - Dariusz Dwornik (Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadti
5 miejsce - Piotr Pzionka (Zespół Szkól Specjalnych przy DPS w KadłaM

Zwycięskie prace zostały wysłane na eliminacje wojewódzkie, trzymamy kci

rEATR
Po Drugiej Stronę

Wydarzenie organizowane pr;
Gminną komisję Rozwiązw

P RO B L E M Ó W AL KO ElÓ LO W

W STRZELCACH OPOLSKI'

Gdy zawali się cały 
Twój świat, 
Twój brat

UMIERA Z PRZEDAWKOWANIA, 
TY TAKŻE JESTEŚ KUSZONY, 

CO ZROBISZ? 
PODDASZ SIĘ, 

CZY PRZECIWSTAWISZ?

PREMIERA
4.04.2012 

15:00
PLAC

ŻEROMSKIEGO
Strzelce Opolskie


