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Naprzód, Jemielnico!

Turniej św. Jacka

Pierwsze wybicie należało do abp. Alfonsa Nossola.

Zwycięstwo 5:2 dało zespołowi „Naprzód” Jemielnica historyczny awans do ligi okręgowej.

Więcej czytaj na str. 5

Więcej czytaj na str. 6

Jubileusze OSP

Dla nich - gratulacje!

105 lat OSP Kolonowskie
Więcej o Jubileuszach czytaj na str. 4

Łukasz Sotor z ZS im. A. Kamińskiego zajął I
miejsce w konkursie o ruchu drogowym.

Dominika Konieczna z ZSZ nr 1 dzięki ma
gicznym opowieściom z Sieroniowic wyjecha
ła do Strasbourga.

Kamil Paliński z LO w Zawadzkiem zdobył
tytuł Super Beneficjenta.

Więcej czytaj na str. 5 i 6

Moc atrakcji na zielonej szkole
85 lat OSP Staniszcze Wielkie

Zawody sportowo-pożarnicze

Więcej czytaj na str. 6
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POWIAT ST R Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu
30 maja odbyła się sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego, podczas której zostały przyjęte
rozliczenia finansowe za rok 2011. Czytaj: ta
sesja była dla Zarządu powiatu najważniejszą
w roku - chodziło przecież o udzielenie
absolutorium.
Pierwszą uchwałę Rada podjęła w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
za rok 2011 planu finansowego Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich, dla którego organem
założycielskim jest Powiat Strzelecki.
Radny Janusz Żyłka, w imieniu Klubu
Radnych PO: - Chciałbym powrócić do
pytania z ostatniej sesji skierowanego do
Przewodniczącego Zarządu. Czy Zarząd
Powiatu rozważa dwa warianty rozwoju sytuacji
finansowej szpitala - ten lepszy i ten gorszy?
Jakie kierunki będą proponowane Radzie na
wypadek pogorszenia sytuacji szpitala. Pan
Starosta powiedział, że odpowie na kolejnej
sesji.
W tym miejscu trzeba dodać, że
szczegółowo sytuacja finansowa naszego
szpitala była omawiana jeszcze na sesji
kwietniowej - za ub. rok strata netto wyniosła
ponad 1,2 mln zł. Dyrektor Beata Czempiel
wyjaśniała wówczas również, że NFZ nie
zapłacił za nadwykonania ani w ostatnim roku,
ani nie udało się odzyskać pieniędzy z tego
tytułu w poprzednich okresach. Wróćmy jednak
do przebiegu sesji ostatniej.
Starosta Józef Swaczyna - temat szpitala
należy do tych „gorących”. Myślimy o pewnych
krokach w przypadku pogorszenia się sytuacji
finansowej. Patrzymy na to z wyprzedzeniem,
bo w przypadku ujemnego wyniku szpitala
za rok 2012, musielibyśmy uwzględnić to w
budżecie Powiatu za rok 2013. Za kwiecień
wynik placówki jest dodatni. W tym roku
obligatoryjny zakup tomografu i związane z
tym wydatki pociągnęły za sobą koszty rzędu
660 tys. zł. Powiat nie dołożył do tego, to
szpital sfinansował ten wydatek samodzielnie.
Liczę na to, że od tego roku będą się zwracać
koszty termomodernizacji (wymiana okien,
zamontowanie solarów).
Kolejne uchwały Rada podjęła w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego z siedzibą w Strzelcach
Opolskich za okres 1 stycznia 2011 r. do
31 grudnia 2011 r.
- 1. Przyjęcia rocznego sprawozdania za
rok 2011 z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Zawadzkiem złożonego przez podmiot
prowadzący warsztat - Zgromadzenie Braci
Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu;
2. Oceny działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem w 2011 roku
Przewodniczący Komisji Edukacji Piotr
Szuba zaznaczył, że Komisja dokładnie
przeanalizowała sprawozdanie z tak ważnej
społecznie działalności, szczególnie dla
uczestników WTZ. Obecnie jest ich 35. Jednostką
merytoryczna odpowiedzialną za ocenę jest
PCPR. Została ponadto przeprowadzona
kontrola, która nie wykazała nieprawidłowości
zarówno ani merytorycznych, ani wykorzystania
środków finansowych. Finansowanie WTZ to
w 90% środki PFRON i w 10% - środki własne
Powiatu. Komisja w wyniku analizy obszernych
materiałów źródłowych, pozytywnie oceniła
działalność Warsztatów, a także pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Strzeleckiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2011
Przewodniczący Komisji Budżetu
Franciszek Łupak: - Komisja na swym
posiedzeniu rozpatrzyła materiały związane z
realizacją budżetu za rok 2011, a w szczególności
sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za
rok 2011, roczne sprawozdanie finansowe
powiatu strzeleckiego za 2011 rok, opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii
wykonania budżetu, opinię Komisji Rewizyjnej
z rozpatrzenia rocznego sprawozdania
finansowego Rady Powiatu Strzeleckiego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r.
Komisja Budżetu pozytywnie jednogłośnie
zaopiniowała projekt uchwały dotyczący
sprawozdania oraz w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
Komisja Budżetu analizując sytuację finansową
powiatu, w szczególności położyła akcent na to,
że nadwyżka budżetowa w wysokości 1.756.000
zł została przeznaczona na spłatę długu powiatu.
Pierwszy raz od 2003 r. dług powiatu nie
powiększył się, a zmniejszył i wynosi na
dzień 31 grudnia 2011 r. 13.369.000 zł, co
stanowi 19,12%. Płynność finansowa powiatu
była utrzymywana przez cały rok. Patrząc na
powiatowy „tort budżetowy” - 42% wydajemy
na edukację, 25% na pomoc społeczną, 11 %
na transport i drogi, 14% na administrację.
Wszyscy chcielibyśmy, by dochody budżetu
były wyższe i na drogi powiatowe wydać np.
40%.
Chciałbym w tym miejscu podziękować
wszystkim ludziom pracującym w Wydziale
Finansowym, a szczególnie pani Skarbnik za
wkład pracy włożony w tworzenie, realizację i
sprawozdawczość z zakresu budżetu powiatu.

Jest to ogrom pracy, za który dziękuję także i
Zarządowi.
Następnym tematem było udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Joanna Mróz: - Komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem finansowym, ze sprawozdania
z wykonania budżetu. Zauważyliśmy, że
wykonanie budżetu oscyluje w granicach
100%, oraz - co jest bardzo pozytywne majątek powiatu dzięki wielu inwestycjom
w znacznym stopniu wzrasta. Dlatego też
Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie
Zarządowi absolutorium.
Przewodniczący Rady Henryk
Bartoszek - na ręce Członków Zarządu, a
za ich pośrednictwem dla wszystkich, którzy
realizowali budżet, składam w imieniu Rady
podziękowania za wkład pracy.
Starosta Józef Swaczyna: - W imieniu
Zarządu Powiatu i wszystkich, którzy
przyczynili się do takiej realizacji budżetu,
chciałbym podziękować Radzie. Takie wyniki
za 2011 r. są efektem zgodnej współpracy nas
wszystkich. Sytuacja finansowa jednostek
samorządy terytorialnego jest coraz bardziej
złożona. Nie są uwzględniane przez rząd
protesty w sprawie przydzielania nowych
zadań bez skierowania na te cele pieniędzy.
Patrząc na finansowanie dróg, w przyszłym
roku będzie spadek o 50%. Wiadomo jest, że bez
inwestycji następuje regres. Dzięki dostępnym
środkom europejskim i naszemu wysiłkowi w
postaci wkładu własnego udało nam się w wielu
dziedzinach ponieść standardy infrastruktury.
Niestety - drogi pozostają w fatalnym stanie.
Apelowałem już o to, by podjąć kroki w
kierunku zmiany sposobu finansowania. Już
kończy się mit, że drogi na Opolszczyźnie są
w dobrym stanie. A przecież stan dróg rzutuje
na wizerunek powiatu. Minister Finansów
wprowadza ograniczenia poprzez wymóg
osiągnięcia wskaźników. W naszym powiecie
to udało się osiągnąć w roku ubiegłym. Już
w budżecie roku 2013 powinniśmy planować
to, co będziemy realizować w latach 2014
2015. Strategia Województwa jest jeszcze w
powijakach, potem my i gminy musimy się do
tego dostosować. W 2014 r., gdy ukażą się środki
europejskie, powinniśmy mieć już gotowe
projekty. Nie będzie już projektów punktowych,
ale będą skomasowane i tym samym o wiele
kosztowniejsze. Wiadomo jednak, że nie będzie
już pieniędzy na drogi lokalne.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji budżetu, a Radzie
dziękuję za jednogłośność przy udzieleniu
absolutorium.
w sprawie: zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Powiatu
Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31
grudnia 2011 roku
w sprawie przekształcenia Technikum
Uzupełniającego w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 1 i. Bojowników o
Wolność i Demokrację w Strzelcach Op.
przy ul. Powstańców Śl. 3
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 im. Bojowników o
Wolność i Demokrację w Strzelcach Op.
przy ul. Powstańców Śl. 3
w sprawie włączenia Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Strzelcach Op. do
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w strzelcach Op. przy ul.
Powstańców Śl. 3
w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie
strzeleckim
Radny Norbert Lysek: - Komisja
Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Niemniej
Komisja sugerowała wpisanie do planu sieci
Technikum Samochodowego przy ul. Matejki.
Proszę wicestarostę o wyjaśnienie w tej sprawie.
Wicestarosta Waldemar Gaida: Zacytuję brzmienie art. 15 ust. 5 ustawy o
systemie oświaty: „Rada powiatu ustala plan
sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu
prowadzonych przez inne organy prowadzące,
tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży
zamieszkującym na obszarze powiatu lub
przebywającym w zakładach i jednostkach, o
których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b), realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki.” Oznacza to, że w polskim
systemie prawnym mamy następujące typy
szkół funkcjonujących w systemie szkoła
publiczna, którą może prowadzić samorząd
bądź inny organ (w tym stowarzyszenie). Szkoła
techniczna prowadzona przez inny podmiot jest
automatycznie szkołą publiczną dotowaną przez
samorząd. I są to dwa typy szkół publicznych:
samorządowa i prowadzona przez inny podmiot,
dotowana przez samorząd. Występują jeszcze
inne typy szkół: szkoła niepubliczna i szkoła
niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
i tej szkole przysługuje dotacja z budżetu
samorządu na zadanie edukacyjne. Ale pozostaje
szkołą niepubliczną. Sednem zacytowanego
przepisu jest to, że Rada ustala plan sieci szkół
publicznych. Szkoła, o której pan wspomniał
jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły

publicznej. Podam przykład - taka szkoła
względem nas, jako dotującego samorządu ma
tylko jedną zależność: dostaje pieniądze i musi
się z nich rozliczyć. A jeśli stowarzyszenie,
które prowadzi szkołę, zlikwiduje ją, to skąd
samorząd powiatowy będzie o tym wiedział,
aby ująć tę zmianę w planie sieci szkół? Nie
ma innej zależności oprócz finansowej. Gdyby
była to szkoła publiczna prowadzona przez
stowarzyszenie, znalazłaby się w planie sieci
szkół.
Pozostałe uchwały „finansowe” przyjęte
na tej sesji:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej powiatu strzeleckiego
w sprawie zmiany budżetu i zmian w
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2012
zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/268/09
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29
kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia
do realizacji projektu pn. „18+ nowe szanse
i możliwości” w ramach Priorytetu VII,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/10
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie określenia
składu osobowego i przedmiotu działania
Komisji Bezpieczeństwa (powołanie w
skład Komisji radnego Norberta Lyska,
na jego wniosek).
W końcowej części obrad zostały zgłoszone
następujące tematy.
Radny Janusz Żyłka: - Na poprzedniej
sesji w imieniu Klubu Radnych PO złożyliśmy
do Przewodniczącego prośbę o opinię prawną nt.
projektu uchwały. Otrzymaliśmy tę opinię, która
nie wyklucza złożenia takiego wniosku. Dlatego
dzisiaj w imieniu Klubu Radnych na podstawie
§ 17 ust. 1 pkt 4 Statutu Powiatu Strzeleckiego
składam wniosek o podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego
dotyczącej ustalenia zasad sporządzania i
ewidencjonowania protokołów z sesji Rady
Powiatu Strzeleckiego, posiedzeń komisji
oraz stanowionych przez Radę Powiatu aktów
prawnych w zakresie obowiązku zamieszczania
na stronie internetowej protokołów z sesji Rady
Powiatu, posiedzeń komisji i rejestru wniosków
i interpelacji składanych przez radnych powiatu
strzeleckiego. Kierując się opinią prawną,
wykreśliliśmy z wniosku zamieszczanie
protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu. Nic
nie stoi na przeszkodzie, by ten wniosek złożyć
i poddać projekt uchwały pod obrady komisji.
Radny Henryk Bartoszek: - Zgodnie z wolą
wnioskodawców projekt zostanie skierowany
pod obrady komisji celem wypracowania
stanowiska.
Radny Jan Bogusz: - Czy Zarząd Powiatu
wystąpił z wnioskiem do Związku Powiatów
Polskich o podjęcie działań zmierzających do
zmiany obecnych regulacji prawnych w zakresie
sposobów umożliwiających jednostkom takim
jak domy pomocy społecznej świadczenie usług
bez konieczności ponoszenia dodatkowych
kosztów? Pół roku za nami - kiedy rozpoczną
się prace na drogach powiatowych związane z
usunięciem dziur, czy prace przyjęte w budżecie
powiatu na rok 2012?
Radny Norbert Lysek: - Starosta w swoim
wystąpieniu poruszył problem finansowania

dróg. Rozumiem, że sytuacja jest nieciekawa,
ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem.
Nie jestem mieszkańcem Strzelec Op., ale
mieszkam przy trasie E94. Powinniśmy zacząć
mówić o obwodnicy Strzelec. Po wprowadzeniu
opłat na autostradzie i szacowanym zwiększeniu
obciążenia ruchu lokalnego o 30%, nie wolno
nam zapominać o tym, że ta sprawa musi kiedyś
znaleźć rozwiązanie. Wiem, że były kiedyś
koncepcje obwodnicy. Uważam, że powinniśmy
wrócić do tego tematu.
Radna Wanda Szostok: - Kontynuując
temat dróg, chciałabym poruszyć sprawę
najbliższej mi - ul. Strzeleckiej w Żędowicach.
Prace związane z doprowadzeniem kanalizacji
spowodowały uszkodzenie nawierzchni. Kostka
rozsunęła się, powstały zapadnięte miejsca, w
których zbiera się woda. Stanowi to zagrożenie
i dla ruchu pieszego i dla pojazdów. Pragnę
zwrócić uwagę na to, że są to sprawy niby
drobne, na niewielkich odcinkach jezdni,
ale skoro w perspektywie nie będzie dużych
pieniędzy na remonty, musimy też myśleć o
drobnych naprawach i reagować odpowiednio
wcześniej.
Starosta Józef Swaczyna: - Na etapie
budżetu na 2013 r. komisja wiodąca dokona
analizy remontów dróg (poprzez objazd)
mając na uwadze natężenie ruchu i znaczenie
danej drogi dla powiatu. Na tej podstawie
zostaną wybrane zadania. Rozumiem, że droga
przez Żędowice to zabytkowa droga z kostki
granitowej. Musimy się jednak zastanowić, czy
droga przez Żędowice jest ważniejsza niż np.
droga 805 łącząca powiat strzelecki z powiatem
kędzierzyńskim.

Odpowiadając na pytanie radnego Lyska:
w 2001 r. była gotowa dokumentacja, ale
3 mieszkańców Strzelec Op. zablokowało
obwodnicę, co było na rękę GDDKiA. Popatrzmy
na to, ile ważnych obwodnic zostało usuniętych
z planu realizacji z powodu braku pieniędzy.
Mamy jednak obwodnicę północną Strzelec Op.,
która łączy drogę 426 z 94. Wiadomo, że droga
426 zostanie przesunięta, co również wpisze
się w zakres obwodnicy północnej w kierunku
Śląska. Od strony Kędzierzyna na razie nic się
nie zmieni. Będziemy obserwować jak będzie
wyglądało natężenie ruchu po wprowadzeniu
opłat na autostradzie. Mówi się, że ok 15-20%
wraca z powrotem na autostradę, ale podobno
jeśli autostrada jest płatna, GDDKiA nie jest
zainteresowana obwodnicami dróg krajowych,
bo na nie „ucieka” ruch samochodowy z
autostrad.
Mogę stwierdzić, że szkoda, że te kilka lat
temu obwodnica naszego miasta nie powstała,
niemniej temat nie może być zapomniany.
Co do zapytania pana Bogusza: - Czy
możemy świadczyć usługi mieszkańcom dotyczy to kilku mieszkańców Szymiszowa,
którzy jedli posiłki w naszym DPS. Dziś
możemy się sprzeczać, czy było to prawnie,
czy też nieprawnie. Dziś obowiązują przepisy,
w myśl których nie ma takiej możliwości, choć
z punktu widzenia ludzkiego, nic by się nie stało,
gdyby te posiłki były wydawane. Wówczas DPS
musiałby prowadzić działalność gospodarczą,
odprowadzać VAT, wystawiać faktury, itd.

Iwona Tyslik

26 czerwca wpisy dzieci
do paszportów rodziców
tracą ważność
Od 26 czerwca 2012 dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu
w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Ta sytuacja doty
czy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r.,
bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już
możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.
Według informacji Wydziału Spraw Obywatelskich OUW na Opolszczyźnie jest 411
dzieci, które są wpisane do paszportu któregoś z rodziców i teraz podlegają obowiązkowi
wyrobienia własnego dokumentu podróży. Urząd wyśle do ich rodziców informację o koniecz
ności wyrobienia dziecku paszportu. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z
delegowanym do tego celu pracownikiem Wydziału. Sprawę prowadzi i dodatkowych infor
macji udziela - inspektor wojewódzki Józefa Piechowiak, tel. 4411548, e-mail: jpiechowiak@
opole.uw.gov.pl
Ze względu na zbliżające się wakacje wnioski paszportowe dzieci, których wpis w pasz
porcie rodziców traci ważność 26 czerwca br. będą realizowane priorytetowo. Również Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało, że dołoży wszelkich starań, aby produkcja
dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność,
była jak najszybsza.
Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca br. wynika ze sta
nowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
MSW przypomina także, że dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport
tymczasowy oraz - w zależności od celu podróży - dowód osobisty. Utrata ważności wpisów
dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesie
niu do jego posiadacza.
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Branżowe Centrum Biznesu
- w Zawadzkiem?
Ciekawe, kiedy o dawnym szpitalu
w Zawadzkiem przestanie się mówić
„szpital”? Od lat taka placówka tam
nie funkcjonuje i budynek zaczął już
właściwie żyć „po nowemu”, ale jeśli
powiedzie się zamysł firmy EnergioSilesia - wkrótce może zacząć prawdziwe
drugie życie. To „wkrótce” oznacza
zapewne jesień tego roku, ale przymiarki
już trwają.
Najkrócej rzecz ujmując chodzi o stworzenie w Zawadzkiem
branżowego centrum biznesu, przy
wykorzystaniu środków unijnych.
Cóż to takiego? Dobrym przykładem
może być uruchomione niedawno
Dobrodzieniu centrum meblowe. Tyle
tylko, że tam powstało w oparciu o
cztery mocne firmy, a w Zawadzkiem
lider ma być jeden - właśnie EnergioSilesia, firma znana i mocno osadzona na
specjalistycznym rynku wszelkich usług
automatyki przemysłowej i systemów
chłodzenia transformatorów olejowych
dla energetyki.
- Chcemy pozyskać do współpracy co
najmniej 10 małych lub mikro firm - mówi
Piotr Jonek, specjalista ds. technicznohandlowych Energio-Silesii. - To pomysł,
który na pewno się sprawdzi. My, jako
lider projektu, oferujemy współpracę
w ramach prowadzonej działalności z
dziedziny automatyki przemysłowej.
Oznacza to, że chcemy pozyskać np.
firmy zajmujące się projektowaniem
konstrukcji mechanicznych, instalatorskie
czy elektryczne itp. I tak tego typu prace
zlecamy - możemy to równie dobrze robić
w ramach Centrum, na zasadach kooperacji.
W zamian oferujemy nie tylko współpracę
marketingową, np. podczas imprez
targowych, ale całą - i to kompleksową
- obsługę okołobiznesową na miejscu,
czyli: dostęp do biura rachunkowego,
kancelarii radcy prawnego, biura bhp itp.
To nie wszystkie profity z przystąpienia
do Centrum: każda z firm przez okres 3

lat (tyle trwać będzie projekt) otrzyma
pomieszczenie biurowe w budynku BCB
na zasadach wynajmu z marżą „non profit”
z pełnym umeblowaniem w biurze, z
laptopem, urządzeniem wielofunkcyjny
(drukarka, skaner, fax), z profesjonalnym
oprogramowaniem oraz sprzętem. I
jeszcze: bezpłatny dostęp do sali
szkoleniowo-konferencyjnej oraz obsługę
poprzez wspólny sekretariat (jego obsługa
będzie dwujęzyczna), pomieszczenia
kuchennego, pomieszczeń socjalnych oraz
WC.
To stawka, o którą warto powalczyć,
bo czy wiele firm może liczyć na TAKIE
wsparcie?
W dodatku lider projektu (czyli PPH
Energo-Silesia) partycypuje w kosztach
realizacji projektu i w 100% pokrywa
wartość kosztów kwalifikowanych
oraz podatku VAT jako kosztu
niekwalifikowanego.
Jedyny warunek, jaki firmy
przystępujące do projektu i chcące
przyłączyć się do BCB w Zawadzkiem
muszą spełnić to zarejestrowanie
działalności na terenie województwa
opolskiego. Nie ma innych wymogów
- ani wielkości zatrudnienia, ani okresu
funkcjonowania na rynku. Ważna jest
oczywiście branża, w jakiej firma działa jak wspomniano - z dziedzin kooperujących
w liderem, ale też okołobiznesowych.
Kiedy należy się zgłaszać?
Jak najszybciej - najlepiej do końca
czerwca, choć początek lipca też nie
będzie złym momentem na przystąpienie
do Branżowego Centrum Biznesu.
O szczegółach można porozmawiać z
następującymi osobami:
• Zając Jacek +48509580110 lub
77/4620160 wew 13
• Jonek Piotr +48501021533 lub
77/4620160 wew 18
• Danysz Agata +48502299415 lub
77/4620160 wew 16

O FE RTY PRACY
POWIATOWY URZĄD 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

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

ZAWADZKIE

TECHNOLOG

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

HANDLOWIEC - SPRZEDAWCA

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA % etatu
SPRZEDAWCA / KASJER % etatu

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
KOLONOWSKIE

KIEROWNIK MARKETU

WYSOKA

POMOC KUCHNI

POMOC KUCHENNA 7/8 etatu
KIEROWCA KAT. C+E

KOLONOWSKIE
TRASY KRAJOWE
ORAZ MIĘDZYNARODOWE

PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK PRODUKCJI
ELEKTRYK

STRZELCE OPOLSKIE
SZYMISZÓW
ORAZ DELEGACJE

MONTER KABIN SANITARNYCH

TEREN CAŁEGO KRAJU

ZAWADZKIE

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
(do przyuczenia)
PIELĘGNIARKA RODZINNA

s

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

STANOWISKO

STRZELCE OPOLSKIE
ORAZ
TEREN POWIATU STRZELECKIEGO

- wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne
- obsługa komputera
- min. dobra znajomość j. niemieckiego
- obsługa komputera, miły ton głosu, odporność na stres,
dyspozycyjność
- wykształcenie średnie zawodowe
- obsługa programu SUBIEKT 5 GT, bardzo dobra
znajomość branży budowlano - instalacyjnej
- prawo jazdy kat. B - uprawnienia na wózek widłowy
- wykształcenie zawodowe handlowe lub średnie
- obsługa kasy fiskalnej - aktualna książeczka zdrowia
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie min. zawodowe
- umiejętności organizacyjne i zarządcze
- obsługa komputera
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- wykształcenie min. zawodowe, preferowane
gastronomiczne
- badania SANEPID
- doświadczenie mile widziane na podobnym stanowisku
- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy - doświadczenie
- znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym
- umiejętność współpracy w zespole
- doświadczenie mile widziane
- stopień niepełnosprawności
- zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie
- wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. B
- doświadczenie zawodowe
- znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
w stopniu komunikatywnym
- wykształcenie średnie zawodowe / techniczne
- mile widziana znajomość rysunku technicznego
- prawo jazdy kat. B - doświadczenie mile widziane
- chęć podjęcia pracy
- doświadczenie na stanowisku produkcyjnym
- wykształcenie kierunkowe - pielęgniarka rodzinna
- prawo jazdy kat. B
- kurs pielęgniarki rodzinnej lub środowiskowej

KAPITAŁ LUDZKI
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POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OPOLSKICH
ZAPRASZA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
Projekt jest finansowany 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.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ REGIONALNA
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
Z SIEDZIBĄ W OPOLU PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POLSKIEJ
AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op., ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu 77 4621863

***

ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE
do składania wniosków o skierowanie na szkolenie.

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udział w spotkaniu informacyjnym:

Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski, w których pracodawca oświadczy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu.

Zasady aplikowania o środki w ramach działania
6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op., ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu 77 4621814

które odbędzie się 18 czerwca 2012r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 na Sali narad
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2
KAPITAŁ LUDZKI

Na spotkaniu podjęte zostaną następujące zagadnienia:
1. Dla kogo przeznaczona jest dotacja
2. Jakie rodzaje kosztów kwalifikowalnych podlegają zwrotowi
3. Jaka jest intensywność wsparcia i kwota dofinansowania
4. Kryteria oceny formalnej
5. Kryteria oceny merytorycznej
6. Sesja pytań i odpowiedzi
Uwaga !!!!
Rejestracja uczestników prowadzona będzie
do 15 czerwca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00

W celu rejestracji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z Panią Iwoną Jagusz, lub Panią Moniką Sętkiewicz-Dusza:
dzwoniąc pod numer telefonu: (77) 440 17 05,
wysyłając potwierdzenie drogą mailową na adres poczty elektronicznej:
pcieg@powiatstrzelecki.pl ,
lub
przychodząc bezpośrednio do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich (LPI) mieszczącej się
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2
(parter, pokoju nr 7).
INFORMUJEMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM
JEST BEZPŁATNY.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy pn.
„18+ nowe szanse i możliwości”
1

o

.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi
nie w Strzelcach Opolskich od roku
2009 realizuje projekt systemowy pn. „18+
nowe szanse i możliwości” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Spo
łecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra po
mocy rodzinie na podstawie zawartej umowy w
dniu 14.04.2009 r. W dniu 11.05.2012 r. pod
pisano Aneks nr POKL.07.01.02-16-011/09-08
do umowy ramowej na realizację projektu w
2012 roku.
Projekt „18+ nowe szanse i możliwo
ści” skierowany jest do bezrobotnych i/lub
nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnio
nych zagrożonych wykluczeniem społecz

•

nych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego,
którzy są w wieku aktywności zawodowej
oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecz
nej. Przewidziano następujące grupy docelowe:
Grupa I - 54 osoby niepełnosprawne,
Grupa II - 20 osób opuszczających
rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci
i młodzieży.
Celem głównym projektu jest przeciw
działanie marginalizacji i wykluczeniu społecz
nemu uczestników/uczestniczek poprzez uru
chomienie instrumentów aktywnej integracji
(aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodo
wej i zdrowotnej).
Do celów szczegółowych projektu zaliczamy:
zwiększenie motywacji do działania i za
ufania we własne siły oraz zwiększenie
zdolności komunikacyjnych,

•

•

<

•»

doskonalenie umiejętności pracowni
czych, zdobycie umiejętności umożliwia
jących wejście na rynek pracy oraz rozwój
aspiracji edukacyjnych,
usprawnienie psychoruchowe,
wzrost umiejętności rozwoju osobistego,
podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Budżet projektu w 2012 roku ogółem
wynosi 391 405,71 zł, w tym wkład własny
finansowany ze środków własnych Powiatu
Strzeleckiego (świadczenia dla pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych oraz pla
cówek opiekuńczo-wychowawczych wypła
canych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich) w wysokości
stanowiącej 10,5% całej sumy wydatków kwa
lifikowanych projektu stanowi kwota 41 097,60
zł.
-
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Nauki na zmiany nie będzie
Od września w Zawadzkiem - zmiany.
Zamiast dwóch szkół ponadgimnazjalnych
powstanie jedna placówka - zespół szkół.
Decyzja o tym zapadła na lutowej sesji Rady
Powiatu. Siedzibą zespołu będzie budynek LO,
przy ul. Krótkiej. Od 1 września.
Kto będzie szefował placówce?
Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem stanął tylko
jeden kandydat - Ryszard Pagacz, dyrektor LO,
który przedstawił bardzo interesującą koncepcję
pracy nowej placówki. I gdyby nie drobny
brak formalny - decyzja komisji konkursowej
byłaby jednoznaczna. - Tak więc konkurs
pozostał nierozstrzygnięty, ale Zarząd Powiatu
zamierza powierzyć to stanowisko właśnie
Ryszardowi Pagaczowi - mówi wicestarosta
Waldemar Gaida. - To bardzo trudne zadanie,
o czym najlepiej świadczy fakt, że nikt się
go nie chciał podjąć, poza tą jedyną osobą,
o ogromnym doświadczeniu w zarządzaniu
placówką oświatową i doświadczeniu
pedagogicznym. Wierzę, że wszystkie opinie,
o które się zwróciliśmy w tej sprawie, będą
pozytywne.
Uczniowie będą się uczyć na dwie
zmiany?
Nie, nie ma do tego żadnych przesłanek.
Mamy niż demograficzny i uczniów coraz mniej.
Zresztą zobaczymy, jak zakończy się tegoroczny
nabór do pierwszych klas.
Kadra nauczycieli zmniejszy się?
Nie, ale ściślej mówiąc - jednemu
nauczycielowi pracującemu na pół etatu kończy
się umowa zawarta na czas okreslony.
A co stanie się ze sprzętem kupionym
dla ZSZ w Zawadzkiem w ramach programu
e-szkoła?
Najpierw wyjaśnienie dla tych, którzy
zarzucają nam marnotrawstwo: sprzęt,
oprogramowanie i okablowanie, które
otrzymaliśmy dla tej placówki, to wynik projektu
- „Opolska e-szkoła szkołą ku przyszłości”, do
którego przystąpiliśmy przecież nie miesiąc ani

Warsztaty w Pro Futura
W ramach Dni Europejskich odbyły się
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzel
cach Opolskich warsztaty dziennikarskie dla
uczniów zainteresowanych pracą w mediach.
Trzygodzinne warsztaty przeprowadził dy
rektor niemieckiej redakcji radiowej PRO
FUTURA dr Rudolf Urban, który zaprosił na
jednodniowy staż do swojej redakcji troje naj
lepszych adeptów dziennikarstwa. Z pracą w
redakcji radiowej, telewizyjnej, jak i prasowej
bliżej mogli zapoznać się: Jolanta Wieczorek
(IV TS), Kamil Juranek (IV TS) oraz Waldemar
Przemus (IV TG). Nasza młodzież po krótkim
szkoleniu z obsługi sprzętu nagrywającego
udała się na miasto, by zebrać materiał, który
następnie pod czujnym okiem dziennikarzy docinali i „kleili”, by powstała z tego relacja ra
diowa. Wszyscy dziennikarze byli zadowoleni
z poziomu wiedzy językowej, jak i umiejętności
naszych uczniów. Cała trójka dostała propozy-

dwa temu, tylko ponad dwa lata temu. Każdy,
kto wie, jaka jest procedura aplikowania o
środki, zdaje sobie sprawę, jak długo to trwa. I
kiedy już zaczęliśmy wdrażać projekt - zaczęły
się rozmowy o przyszłości ZSZ. W efekcie
doszło do sytuacji takiej, jaką mamy dziś: część
infrastruktury została wbudowana na stałe w
obiekcie, który przestanie być naszą szkołą, ale
jako samorząd powiatowy musimy zapewnić
trwałość projektu przez trzy lata. Tak więc
zgłosiliśmy wniosek o przeniesienie sprzętu
do innej placówki - SOSW w Leśnicy. To
spotkało się z aprobatą Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji, jednak kolejny postawiony
warunek jest już trudniejszy - że okablowanie
w nowym miejscu będzie wykonywać ta sama
firma, która wykonała je w ZSZ. Nie wiemy
jeszcze, jaki będzie tego koszt. Jednak to nasze
zmartwienie, samorządu, nie będzie to miało
znaczenia dla uczniów w nowym Zespole Szkół
w Zawadzkiem, bo dostęp do komputerów będzie
identyczny jak dotychczas.
(mg)

Żeby wakacje były bezpieczne

cję odbycia praktyk studenckich w redakcji
PRO FUTURA, jeśli zdecydują się na studia

dziennikarskie.
Naszym uczniom gratulujemy sukcesu!!!

Zbiórka książek
Uczniowie ZSZ nr 1 w Strzelcach Opol
skich wspierają Polaków na Ukrainie.
W środę 30 maja 2012 r. w Zespole Szkół
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich miał
miejsce finał wspólnej zbiórki książek dla Pola
ków na Ukrainie zorganizowanej przez Opolską
Gazetę Wyborczą, Towarzystwo Społeczno
-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Ukraina
„Nadwórna”.
Kiedy na początku marca otrzymaliśmy
zaproszenie do udziału w zbiórce, nawet przez
chwilę nie mieliśmy wątpliwości czy społecz
ność szkoły włączy się w to przedsięwzięcie.
Uczniowie naszego Zespołu zawsze bardzo
chętnie biorą udział w różnych akcjach charyta
tywnych, które są organizowane w szkole oraz
wspierają swym udziałem wiele akcji o zasięgu
regionalnym, a nawet ogólnopolskim.
Zbiórkę książek, bajek oraz podręczników
mogących wspomóc Polaków na Ukrainie w
nauce języka polskiego zorganizował na tere
nie szkoły w dniach od 15 marca do 15 maja
Samorząd Uczniowski, któremu dzięki wspar
ciu uczniów, nauczycieli bibliotekarzy, a także
nauczycielki Anny Grzesińskiej udało się zgro
madzić 164 książki i bajeczki, 18 egzemplarzy
ćwiczeń do nauki języka polskiego, 17 zeszy
tów, mazaki oraz 2 paczki kredek.
Nasza szkoła włączyła się w to szlachetne
przedsięwzięcie wraz z innymi ośmioma szko-

łami z terenu woje
wództwa opolskiego
(obok szkół w Raszowej, Czarnowąsach,
Solarni, Komprach
cicach,
Strzelecz
kach, Kędzierzynie-Koźlu oraz dwóch
szkół w Oleśnie).
Zebrane książki
trafią na Ukrainę do
Polaków we Lwowie
i Stanisławowie. Do
wiedzieliśmy się, że
transportem zajmie
się firma przewo
zowa PORJOT ze
Strzelec Opolskich.
Jesteśmy dum
ni, że uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich wzięli udział w tej
pięknej akcji. Nasza obecność w tej inicjatywie
pokazała, że jesteśmy społecznością bardzo
życzliwą i zawsze chętną do pomocy, otwartą
na innych.
Takie akcje uczą tolerancji i wrażliwości,
pokazują, że czasem niewiele potrzeba, by ko
muś pomóc. Wierzymy, że zebrane wspólny
mi siłami książki, bajeczki i przybory szkolne
przyczynią się do wzmocnienia tożsamości
kulturowej i dalszego krzewienia języka ojczy-

stego wśród Polaków na Ukrainie.
Mamy gorącą nadzieję, że zapoczątko
wana współpraca kontynuowana będzie w
przyszłości i „Zbiórka Książek dla Polaków na
Ukrainie” wejdzie na stałe do kalendarza akcji
charytatywnych organizowanych przez Samo
rząd Uczniowski w naszej szkole.
Bardzo dziękujemy wszystkim biorącym
udział w tej cennej inicjatywie i liczymy, że
taka akcja spotka się z Waszym gorącym odze
wem także w następnych latach.
Agnieszka Kozłowska i Anna Dalibóg

Położna pomoże
W Strzeleckim Ośrodku Kultury policjanci
spotkali się z przedszkolakami i uczniami klas
I-III w ramach programu „Bezpieczne Waka
cje”. Przeprowadzili z nimi pogadankę dot.
m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i
ogólnym zachowywaniu się podczas wakacji.
Natomiast młodzież teatru „Po drugiej stronie”
przedstawiła dzieciom bajkowy spektakl „Za

ósmą górą”. Rozpoczęli oni swoje działania w
październiku ubiegłego roku, w ramach progra
mu pod nazwą Profilaktyka a Ty, zorganizowa
nych przez MEN we współudziale z Komendą
Główną Policji. Młodzi ludzie sami piszą sce
nariusze profilaktyczne, sami reżyserują sztuki
oraz sami tworzą rekwizyty.

105 lat OSP Kolonowskie
W sobotę 19 maja jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem obchodziła jubileusz
105-lecia istnienia. W ramach uroczystości jubileuszowych została uroczyście oddana do użytku
rozbudowana remiza oraz zakupiony w ubiegłym roku samochód ratowniczo-gaśniczy. W
uroczystościach uczestniczyli również goście z partnerskiej gminy Beilrode w Niemczech, gdyż w tym
roku mija dokładnie 40 lat od rozpoczęcia współpracy jednostek straży z Beilrode i Kolonowskiego.
Oprócz udziału w uroczystościach goście z Niemiec odwiedzili również leśne Arboretum przy
leśniczówce oraz kompleks pocysterski w Jemielnicy.

85 lat OSP Staniszcze Wlk.
Sobota 26 maja była bardzo ważnym dniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Staniszczach Wielkich. W tym dniu bowiem obchodzono jubileusz 85-lecia istnienia jednostki. Po
uroczystej Mszy Św. odbył się apel przed remizą, na którym wręczono medale i odznaczenia oraz
odczytano krótki rys historyczny jednostki. W trakcie apelu odbyło się uroczyste ślubowanie na
sztandar 6 nowych członków MDP. Wszyscy zaproszeni gości złożyli na ręce Prezesa Andrzeja Czok
życzenia i drobne upominki. Po apelu nastąpiła część nieoficjalna uroczystości: koncert Orkiestry Dętej
Colonnowska i zabawa taneczna dla mieszkańców gminy, która trwała do późnych godzin nocnych.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śro
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa
nia na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm), podaje do publicznej wiadomo
ści informację o wydaniu w dniu 11 czerwca 2012r. na rzecz POLMAG Spółka z o.o., ul. Szkolna
15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, decyzji administracyjnej Nr 194/12 o pozwoleniu na budowę hali
produkcyjnej - odlewni magnezu z częścią biurowo-socjalną (I etap) i budynku biurowego (II
etap), wraz z drogą wewnętrzną, parkingiem i zbiornikiem retencyjnym, oraz dwoma zjazdami z
drogi publicznej, w Olszowej przy ul. Niemieckiej, na działkach nr: 51/14, 52/11, 52/9, 51/12 i 312
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul.
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn. 800^1600, wt.-pt. 730^1530), można
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

O tym, że po porodzie każdą kobietę
odwiedzi położna, wiadomo nie od dziś. I
wszystkie młode mamy (a i tatusiowie coraz
częściej) na taką pomoc liczą i czekają na
wskazówki przydatne tuż po narodzinach
potomka: jak go przewijać, karmić, kąpać, a
także np. jak dbać o własne piersi w czasie
karmienia.
Nie wszystkie panie jednak wiedzą,
że kontakt z położną może być znacznie
wcześniejszy, i wcale nie musi się skończyć na
jednej wizycie. Wręcz przeciwnie - może być
stały i trwać nawet 30 wizyt w czasie ciąży!
Jak to możliwe?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z 23 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 187
z 8 kwietnia 2011, poz. 1259), czyli nowymi
standardami opieki okołoporodowej, osoba
sprawująca opiekę [nad ciężarną]: „(...) kieruje
kobietę w okresie pomiędzy 21—26 tyg. ciąży
do położnej podstawowej opieki zdrowotnej w
celu objęcia jej opieką (.)”.
W okresie od 21 tygodnia do 31 tygodnia
ciąży przysługuje przyszłej mamie jedna
BEZPŁATNA wizyta tygodniowo, potem - i to
już do końca ciąży - można będzie BEZPŁATNIE
odwiedzać położną dwa razy w tygodniu. Tyle,

że to raczej teoria. Większość lekarzy raczej
nie informuje pacjentek, że mogą liczyć na
taką opiekę. A przyszłe mamy - czy w ogóle to
wiedzą? Dlaczego statystyki wyglądają tak, a
nie inaczej - trudno powiedzieć, może z czasem
się coś zmieni. W każdym razie może być lepiej
wtedy, kiedy panie same podczas wizyty u
lekarza zaczną pytać o skierowanie do położnej.
Tylko, czy istotnie zaczną to robić? Jedna z nich,
doświadczona już mama z jednym dzieckiem i
właśnie spodziewająca się drugiego, zapytana,
czy w czasie ciąży kontaktowała się z położną,
odpowiedziała bez ogródek: a po co? Mam
bardzo dobrego lekarza prowadzącego.
Więc tak naprawdę po co można przyjść
do położnej przed porodem? I najpierw - jakie
dokumenty trzeba mieć przy sobie?
Oczywiście - kartę ciąży i aktualne
ubezpieczenie. Tylko wtedy wizyty u położnej
(lub położnej w domu, kiedy ciąża jest zagrożona)
są bezpłatne (położne mają podpisany kontrakt z
NFZ). Warto dodać, że w każdej gminie można
skorzystać z opieki położnych, niezależnie od
faktu, że mamy prowadzącego ciążę lekarza.
A po co można przyjść? Właściwie po
całą „instrukcję obsługi” - od początku do
końca ciąży i czas po porodzie, ale i to za mało
powiedziane: właściwie „instrukcję obsługi”

całej kobiecości - śmieje się Anita Golec,
położna od 7 lat, pracująca na terenie gminy
Strzelce Opolskie. - Nie wszyscy wiedzą, że z
naszej pomocy korzystać mogą również panie po
wszelkich operacjach ginekologicznych, trzeba
tylko mieć skierowanie ze szpitala lub lekarzaginekologa.
A co to znaczy owa „instrukcja obsługi”?
Nasza praca u podstaw to spotkania
edukacyjne. To wyjaśnianie wszystkiego od
początku do końca, instruowanie co do sposobu
odżywiania, zachowania w czasie ciąży i porodu
(zarówno siłami natury, jak i ze znieczuleniem
zewnątrzoponowym, za pomocą cięcia
cesarskiego, ale też o niefarmakologicznych
metodach łagodzenia bólu porodowego), i w
pierwszych tygodniach życia dziecka (to w końcu
najczęściej kojarzymy z czynnościami położnej).
W każdym przypadku pomagamy kobiecie
zrozumieć, co dzieje się z jej organizmem i jak
najlepiej poradzić sobie z taką nową dla niej
sytuacją.
Dodajmy jeszcze na koniec, że w
wielu krajach Zachodniej Europy całą ciążę
niezagrożoną prowadzi właśnie położna,
natomiast lekarze-położnicy - ciąże zagrożone
powikłaniem.
mg

Jak malują straż pożarną
W dniu 31 maja 2012 roku w Urzędzie
Miasta i Gminy Strzelce Opolskie odbyło
się uroczyste podsumowanie Konkursu
Plastycznego na szczeblu gminnym pod hasłem
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas
widzą, tak nas „malują”.
Do udziału w konkursie zgłosiły się
szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz
specjalne z terenu gminy Strzelce
Opolskie nadsyłając łącznie 190 prac.
Pośród wielu laureatów znaleźli
się nasi uczniowie, którzy uzyskali
III miejsce — Dariusz Dwornik
IV miejsce — Piotr Bosy
V miejsce — Piotr Pzionka
Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz
upominki. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy
jeszcze wielu sukcesów.
Barbara Macygon
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Strzelczan Album Rodzinny
Gdyby zapytać
mieszkańców
Strzelec Opolskich o
to, czy wiedzą gdzie
w naszym mieście
znajduje się ulica,
której patronem jest
Józef Wilkowski,
wielu miałoby
problem z tym
zadaniem. Gdyby
spytać mieszkańców
ulicy Wilkowskiego o to, kim był Józef
Wilkowski pewnie sytuacja byłaby podobna.
Wilkowski jest znany w Zalesiu: tam został
bardziej uhonorowany — jest patronem
szkoły. Kim był bohater Kroniki Filmowej
z sierpnia 1946 roku, o którym opowiadał
lektor — Władysław Hańcza?
Urodził się 14 sierpnia 1889 roku w
Zalesiu. Nie otrzymał wielkiego wykształcenia
- ośmioklasowa szkoła oraz kurs spółdzielczy
to było wszystko, co można było osiągnąć na
wsi w końcu XIX wieku, ale nie przeszkadzało
to w pracy na rzecz Ziemi Strzeleckiej i jej
mieszkańców. Angażował się w większość
działań mających podtrzymać świadomość
ludności polskiej zamieszkującej na naszym
regionie. Początki jego działalności wiążą
się ze sztabem księdza Wajdy - posła do
Reichstagu. W czasie I wojny światowej został
zmobilizowany i brał udział w działaniach
wojennych w okresie od 8 marca 1915 do 5
grudnia 1918 r. (data zwolnienia do cywila).
W latach 1918-20 był członkiem Powiatowej
Rady Ludowej w Strzelcach Opolskich oraz
przewodniczącym Rady Ludowej w Zalesiu.
Także członkiem zarządu gminy w Zalesiu oraz
działaczem Banku Ludowego w Strzelcach
Opolskich. Wstąpił do Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Śląska i uczestniczył
w I powstaniu Śląskim. Zaangażował się w
działalność plebiscytową. Działał aktywnie w
Polskim Komitecie Plebiscytowym w Zalesiu
oraz Komitecie Plebiscytowym w Strzelcach.
W wyniku decyzji państw zachodnich powiat
strzelecki - podobnie jak większość obszaru
plebiscytowego - znalazł się poza granicami
Polski. Niekorzystny podział doprowadził do
wybuchu III powstania śląskiego, w którym
Wilkowski brał czynny udział. Nie jest znany
dokładny szlak powstańczy Józefa Wilkowskiego

- wiadomo jedynie, że znalazł się w grupie wojsk
pod dowództwem „Skrzydły”, a koniec powstania
zastał Wilkowskiego w Jarocinie. Obawiając się
represji ze strony Niemców pozostał w Polsce
podejmując tam pracę m.in. w Wojewódzkim
Związku Kółek Rolniczych w Mysłowicach.
Do Zalesia wrócił początkowo, jako członek
komisji do oszacowania szkód uczynionych
w czasie powstania. W swoich pamiętnikach
Wilkowski tak opisuje ten okres w swoim życiu
„[...] Niełatwy był jednak ten mój powrót.
Chwytano się każdej okazji i każdego pozoru, aby
mnie na teren strzeleckiego nie puścić. Chciano
mi nawet odebrać niemieckie obywatelstwo, o
którego utrzymanie po raz pierwszy i ostatni w
życiu walczyłem tak gorliwie. Bez obywatelstwa
niemieckiego nie miałem przecież prawa powrotu
w Strzeleckie, a tym samym nie mogłem tu
prowadzić pracy społecznej i narodowej. Takie
to były skomplikowane sprawy. Przysięgłem
sobie jednak, że wytrwam i wrócę i przysięgi
swojej dotrzymałem. Kiedy tylko powstał Związek
Polaków w Niemczech wróciłem do siebie, na
ojcowiznę do Zalesia. Zaczęła się nowa moja
służba ojczyźnie. [.]” Oprócz Związku Polaków
w Niemczech Wilkowski działał jeszcze w
Polsko-Katolickim Towarzystwie Szkolnym oraz
„Lutni” i chórze męskim „Piast” w Zalesiu. Fakt,
że w okresie międzywojennym był czynnym
działaczem Związku Polaków w Niemczech, co

Jednodniowa przepustka pozwalająca na opuszczenie obozu, wystawiona już po wyzwoleniu
obochu w Buchenwaldzie przez Amerykanów.

Nasza szkoła znowu górą...
24 maja 2012 roku w Zespole Szkół Spe
cjalnych w Opolu odbył się XII Wojewódzki
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Dro
gowego.
W turnieju rywalizowało 14 zespołów
szkół specjalnych z województwa opolskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy
III gimnazjum - Łukasz Sotor, Stiwen Kalka,
Andrzej Matros. Punktacja turniejowa była
sumowana po wykonaniu trzech konkurencji
praktycznych tzn.:
jazda po miasteczku ruchu drogowego z
przestrzeganiem norm, znaków i zasad
Kodeksu Drogowego;
jazda po torze przeszkód;
pierwsza pomoc przedmedyczna

oraz zaliczeniu testu pisemnego składającego
się z 25 zadań sprawdzających umiejętności
teoretyczne z zakresu wychowania komunika
cyjnego.
Po zsumowaniu punktów z czterech kon
kurencji nasza drużyna po raz kolejny okazała
się najlepsza w województwie, zajmując druży
nowo I miejsce, broniąc w ten sposób tytułu z
poprzednich lat.
Ogromny sukces we współzawodnictwie
indywidualnym odniósł Łukasz Sotor, pokonu
jąc swoich rywali i tym samym zajmując I miej
sce. Radość jest tym większa, iż oprócz złotego
medalu, Łukasz wygrał piękny, markowy rower
górski.
Grażyna Semeniuk , Bernard Janocha

Rodzinny piknik w DPS
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spowodowało, że jeszcze przed wojną znalazł się
na liście osób przeznaczonych do aresztowania
po wybuchu wojny. Aresztowany 11 września
1939 roku, został wywieziony do obozu w
Buchenwaldzie, gdzie pozostał do końca wojny.
Powrócił do domu 14 sierpnia 1945 roku. W
marcu 1942 roku żona Józefa Wilkowskiego
wraz z siedmiorgiem dzieci została wysiedlona z
Zalesia i zmuszona do zamieszkania w okolicach
Niemodlina. Osadzenie Józefa Wilkowskiego
w obozie za działalność na rzecz ludności
polskiej nie przeszkodziło we wcieleniu jego
synów do Wehrmachtu. Jeden z jego synów Franciszek - zginął w czasie wojny we Francji
mając niespełna 20 lat. Po powrocie z obozu,
Wilkowski wrócił do swojej działalności na rzecz
Zalesia i Ziemi Strzeleckiej. Jego przedwojenna
działalność pomagała mu w działaniach w nowej
rzeczywistości. Dzięki jego działaniom zmieniło
się jego ukochane Zalesie, wybudowano osiedle,
drogi, remizę. Największym zrealizowanym
marzeniem Wilkowskiego była budowa szkoły.
Marzenie to się urzeczywistniło 1 września 1964
roku, gdy została oddana do użytku szkoła w
Zalesiu dziś nosząca jego imię. Zmarł 20 lutego
1967 roku.
Dziękuję rodzinie Józefa Wilkowskiego
za udostępnienie materiałów do niniejszego
artykułu.
Wojciech Majkowski
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Dwujęzyczny plakat agitujący za Polsko-Katolicką Partią Ludową

List do żony z grudnia 1939r., z administracyjną adnotacją o cenzurze

Turniej św. Jacka
Gdyby Mistrzostwa Europy odbyły się w
Strzelcach Opolskich, to wygrałaby reprezen
tacja Irlandii, a Polska znalazła by się w półfi
nale. W czwartek 31 maja już po raz 5 odbyły
się Międzydiecezjalne Mistrzostwa Piłkarskie
o Puchar św. Jacka, formułą przypominające
Euro 2012. Na 3 boiskach Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego rywalizowały reprezen
tacje 16 szkół gimnazjalnych, średnich i wyż
szych metropolii górnośląskiej, której patronuje
św. Jacek. Każda z drużyn występowała pod
nazwą jednego z krajów uczestniczących w
mistrzostwach Europy. Rozegrano w sumie 32
mecze w ciągu 7 godzin.
Irlandia, która zwyciężyła w turnieju, była re
prezentowana przez Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem. Po bardzo wyrównanym bezbramkowym finale, w rzutach karnych zwycię
żyła Francję, czyli Zespół Szkół w Prószkowie
5-4. W meczu o 3 miejsce Niemcy (GZS Tu
łowice) pokonały po dogrywce Polskę (ZSZ
Krapkowice) 3-1.
Turniej został zorganizowany wspólnie przez
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich oraz Wydział Teologiczny Uniwer
sytetu Opolskiego w ramach projektu „EURO
2012 - w poszukiwaniu wartości”.
Podczas ceremonii otwarcia turnieju pierw
szego kopnięcia piłki dokonał ks. abp Alfons
Nossol. Wśród zaproszonych gości byli też
obecni: Starosta Strzelecki - Józef Swaczyna,
Wicestarosta Strzelecki - Waldemar Gaida,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Jan Bo
gusz, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Strzelce
Opolskie - Józef Kampa. Prelekcję o św. Jacku
- jako patronie piłkarzy wygłosił pan Zbigniew

Borkowski z Gdańska - redaktor Portalu św.
Jacka Odrowąża, główny sponsor nagród oraz
przyjaciel szkoły. Każda z drużyn otrzymała
pamiątkowy puchar, a także nagrody rzeczowe

w postaci koszulek i piłek z autografem kapita
na reprezentacji Polski - Jakuba Błaszczykowskiego, które wręczał piłkarz Śląska Wrocław,
reprezentant Polski - Waldemar Sobota.

NASZE DRUŻYNY ZAJĘŁY KOLEJNE MIEJSCA:
ZSZ ZAWADZKIE (Irlandia)
ZSO STRZELCE OPOLSKIE (Dania)
ZSZ 1 STRZELCE OPOLSKIE (Ukraina)
PG SZYMISZÓW (Portugalia)
Była to już V edycja turnieju piłkarskiego o Puchar św. Jacka. Szkoła ZSZ Zawadzkie zwycię
żyła go w składzie:
Robert Ćwikliński, Michał Szostok, Dawid Cembolista, Jacek Gwóźdź, Adam Koj, Krystian Steinert, Patryk Szostok, Jakub Smyka, Daniel Nowak. Opiekunem zwycięskiej drużyny był pan Marek
Binkowski.
Adam Kała

I.
8.
10.
II.

KRĘCIMY FILMY!!!
Piknik Rodzinny odbył sie 26 maj br w
Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opol
skich. Udział w nim wzięło około 200 osób.
Każdy z mieszkańców miał okazję zaprosić
swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych.
Piknik rozpoczął się uroczystą mszą świętą
związaną z odpustem w kaplicy domu pod we
zwaniem Zesłania Ducha Świętego. Dla zgro
madzonych gości wystąpiły dzieci z Publiczne
go Przedszkola nr 10 w Strzelcach Opolskich.
Swoje zdolności wokalne zaprezentował zespół

BIS. Do wspólnego biesiadowania zachęcał
także duet Simony i Denisa oraz Zespół Długomiłowiczanki. Z dużą owacją ze strony gości
spotkał się występ Minikabaretu, który tworzą
podopieczni strzeleckiej placówki. Piknik ro
dzinny minął w radosnej atmosferze i na długo
zostanie w pamięci jego uczestników.
Impreza nie mogłaby odbyć się bez wsparcia ze
strony sponsorów, za które dyrektor, pracowni
cy i mieszkańcy składają serdeczne podzięko
wania.
Jola Siwiec

Uczniowie z klasy II TG i III TG b Ze
społu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich w ramach kółka dietetycznego wzięli
udział w konkursie „Nakręć się na zdrowie” or
ganizowanego przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska, który miał na celu promocję zdro
wego stylu życia, prawidłowego odżywiania się
i świadomości ryzyka chorób będących powi
kłaniami złych nawyków żywieniowych.
Z kilkunastu propozycji tematów postano
wiliśmy zająć się przedstawieniem problemu
cukrzycy jako choroby cywilizacyjnej XXI
wieku, która to właśnie wynika głównie ze złe
go stylu życia.

Efektem wszystkich przygotowań było nakrę
cenie spotu reklamowego pt. „Dramat na wese
lu” oraz reportażu „Za kulisami filmu”.
Uczniowie bardzo zaangażowali się w
przygotowania, gromadzili materiały, zgłębiali
wiedzę na temat przyczyn, objawów, leczenia,
powikłań oraz profilaktyki zapobiegania cu
krzycy które to działania stanowiły I etap kon
kursu.
II etap obejmował już konkretne przygoto
wania do kręcenia filmu - scenariusz, scenorys,
podział ról, przygotowanie strojów i rekwizy
tów, udekorowanie sali.
Kiedy to już wszystko było przemyślane

czas było kręcić i nie dalibyśmy rady gdyby nie
pomoc Strzeleckiego Ośrodka Kultury który
udostępnił nam kamerę i pomógł w nakręceniu
materiału. Pomimo poważnego tematu śmiechu
było co niemiara i niektórzy odkryli niezwykły
talent aktorski.
Efekty naszej pracy można zobaczyć na
stronie http://www.youtube.com/zsz1strzelceop
Na wyniki musimy jeszcze poczekać ale
niezależnie od nich sam fakt, zdobytej wiedzy,
nowego doświadczenia oraz integracji stanowi
nijako nagrodę.
Katarzyna Krępa- Stefanik
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Magiczne opowieści
prowadzą do Strasbourga
W dniach 19-22 maja 2012 Dominika Ko
nieczny wraz z babcią Różą Morawiec uczestni
czyła w wyjeździe do Parlamentu Europejskie
go. Była to nagroda w konkursie „Magiczne
opowieści z rodzinnych stron”. Konkurs został
zorganizowany przez Lidię Geringer de Oedenberg, posłankę do Parlamentu Europejskiego w
związku z ogłoszeniem przez Parlament Euro
pejski i Radę Unii Europejskiej rok 2012 „Eu
ropejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej”.
Zgodnie z regulaminem Senior i Junior
(czyli babcia i wnuczka) mieli podzielić się z
innymi zilustrowaną opowieścią. Na konkurs
„Magiczne opowieści z rodzinnych stron”
wpłynęło 67 prac. Opowiadania, podania, le
gendy, baśnie i bajki były bogato ilustrowane.
Wybór najciekawszych prac był niezwykle
trudny - jak wynika z protokołu komisji kon
kursowej. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród 13
wyróżnionych prac znalazła się praca uczennicy
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich - Dominiki Koniecznej i jej babci.
Zawierała ona opisy i przepiękne ilustracje Sieroniowic.

Wyjazd do Strasbourga był niezapomnia
nym wydarzeniem dla Dominiki, ale także dla
jej babci - Róży.
Byłam zachwycona - przyznaje. - Niemcy
trochę zwiedziłam podczas kilku podróży, ale
we Francji byłam pierwszy raz. Tak wspaniale
nas tam przyjęli - serdecznie i ciepło, a miasto
jest przepiękne. Zwłaszcza, że mogliśmy oglą
dać je z nietypowej perspektywy, czyli poziomu
rzeki. Właśnie taką atrakcję zafundowali nam
organizatorzy - rejs statkiem po Renie. Dla
mnie, 75-latki, to niebywałe wprost wrażenie.
Co to były za magiczne opowieści, które
zaprowadziły obie panie do Parlamentu Euro
pejskiego? Legendy związane z rodzinnymi
Sieroniowicami.
- Oma, opowiadaj, namawiała mnie wnuczka mówi pani Róża - no to opowiadałam. Przede
wszystkim opowieści zasłyszane od mojej bab
ci (która wprawdzie była z tej samej parafii,
ale jej rodzinną wioską był Jaryszów), mamy
(ona, podobnie jak ja, urodziła się już w Sieroniowicach) i te, które słyszałam od innych. Tak
powstała konkursowa praca Dominiki. A że ją
doceniono - tym większy dla nas zaszczyt.

Zwycięstwem 12:0 piłkarze LKS Jemielnica nad drużyną Przysieczy (3 czerwca) zapewnili
sobie, na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek, pierwszy, historyczny awans do ligi okręgowej!
Zwycięstwem 5:2 nad Victorią II Chróścice (10 czerwca) przypieczętowali ten awans.
Dwie bramki zdobył Damian Hajduk, po jednej - Michał Rupacz, Daniel Bombelka oraz Da
mian Gattner. Przewaga jemielniczan uwidoczniła się zwłaszcza po przerwie, w końcowej fazie spo
tkania. Po meczu radości nie było końca, a gratulacje zawodnikom złożyli starosta Józef Swaczyna i
wójt gminy Jachim Jelito. Jeszcze rok temu „Naprzód” występował w klasie B, a teraz - taki ogrom
ny sukces!

Pani Róża Morawiec - senior w konkursie

Siła niepalących
Częste infekcje górnych dróg oddecho
wych, katarakta, choroby żołądka i dwunastni
cy, udar mózgu, rak krtani, trzustki, płuc...Tylu
schorzeń nie wytrzymałby żaden organizm, a
wszystkie one zostały przypisane modelowemu
palaczowi jednego dnia - 31 maja. To właśnie
wtedy przypada Światowy Dzień bez Papiero
sa, który w strzeleckim Zespole Szkół Ogólno
kształcących zyskał niecodzienny wymiar.
Celem naszej akcji było uświadomienie
ludziom palącym, jak niszczą swój organizm
- mówi Julia ze szkolnej grupy ,,Patrz i zmie
niaj”. - Próbowaliśmy przekonać palaczy do
odmówienia sobie palenia w tym dniu - uzupeł
nia.
Była zatem tablica z ponurymi faktami na
temat palenia, był model obarczony wszystkimi
dolegliwościami nałogowego palacza. Z racji
swojego wyjątkowo upiornego wyglądu zwra
cał uwagę każdego i stał się idealną antyrekla
mą nikotyny. Obchody Dnia bez Papierosa mia
ły również swój pozytywny akcent. Wyrazem
poparcia dla niepalenia stały się w tym dniu
kolorowe opaski z napisem ,,Nie palę”, które
rozdawali członkowie grupy realizującej pro
jekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. O skali
poparcia dla niepalenia najlepiej świadczy fakt,
że opasek trzeba było dorobić już na drugiej
przerwie.
Co dają tego typu akcje?
- Mam nadzieję, że w jakiś sposób wpłyną
na palaczy lub tych, którzy mogliby się nimi
stać - stwierdza Szymon. Odpowiadając na to
samo pytanie, Wojtek, również członek grupy
,,Patrz i zmieniaj”, dodaje: - Współczesny na-

Zawody
sportowo-pożarnicze
2 czerwca rozegrano Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w konkurencjach: sztafeta po
żarnicza zgodnie z regulaminem CTIF dla MDP i ćwiczenia bojowe zgodnie z regulaminem CTIF
dla MDP. W klasyfikacji generalnej zawodów w MDP męskich kolejne miejsca zajęły: OSP Warmątowice, OSP STary Ujazd, OSP Raszowa, OSP Zalesie i OSP Borycz.
W rywalizacji drużyn żeńskich I miesjce zajęła OSP Zalesie Śl., a za nia uplasowały się kolejno:
OSP Stary Ujazd, OSP Raszowa, OSP Krośnica i OSP Kadłub.

Kamil Paliński
„Super Beneficjentem”
Taki tytuł uzyskał uczeń LO im. Mieszka I w Zawadzkiem.

stolatek może wiele zdziałać. Według mnie
głównym celem naszej akcji było uświadomie
nie palącym, ile osób n i e p a l i. Zaskoczyło
mnie, że wiele osób bez nakłaniania chciało
założyć opaskę ,,Nie palę”, a wręcz dopytywa
ło się o osoby rozdające bransoletki - dodaje z
zadowoleniem Wojtek, pierwszoklasista z gim
nazjum.
Dzień bez Papierosa to tylko jeden dzień
w roku. Kilkanaście godzin, w czasie których
można n i e z a p a l i ć lub pokazać, że się
n i e p a l i. Gimnazjaliści w ostatnim dniu
maja ustalili, która z możliwości ma więcej

zwolenników. - Chyba nie trzeba wspominać
o tym, że największym sukcesem tego dnia był
Maciek (tak uczniowie nazwali modelowego
palacza)- bilansuje działania grupy Wojtek. Spotkałem się również z miłymi reakcjami ze
strony innych uczniów: każdy był wdzięczny za
włączenie go do happeningowej akcji - dodaje z
zadowoleniem.
Takie podejście młodzieży do sprawy uza
leżnienia od nikotyny pozwala z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Przyszłość bez śmiertel
nego dymku.
Dorota Maćkula

Festyn ku czci św. Jana de la Salle
Członkowie Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” w Piotrówce postanowili przygo
tować imprezę, która pozwoliłaby przekonać
wszystkich, że „Bóg jest obecny w ludziach,
z którymi żyjesz”, a ponieważ są to słowa św.
Jana de la Salle - założyciela zgromadzenia
Braci Szkolnych, członkowie zakonu z radością
i zaangażowaniem przyłączyli się do nas. Byli
pomysłodawcami zorganizowanego wcześniej
wśród młodzieży konkursu plastycznego pod
hasłem „Święty Jan de la Salle patron nauczy
cieli - święty pedagog na nasze czasy”, do
którego przystąpiło około 20 szkół, świetlic i
innych grup młodzieżowych. Wszyscy razem
zebraliśmy siły i środki by przygotować nieza
pomniany festyn dla wszystkich mieszkańców
powiatu, i licznie przybyłych gości.
3 czerwca w kaplicy DPSu w Zawadzkiem
została odprawiona msza św. koncelebrowana
ku czci Świętego przez tamtejszego kapelana
ks. Erwina Szczepanka i ks. proboszcza Alojze
go Piechotę z Piotrówki. Homilię wygłosił Br.
Marek Urbaniak z Częstochowy, śpiewał chór
z Piotrówki prowadzony przez Tomasza Pacha.
Następnie wszyscy przenieśli się na teren Let
niej Leśnej Izby Edukacyjno - Turystycznej w
Leśnictwie Dębie, gdzie zostali powitani przez
Nadleśniczego Zdzisława Siewierę, Br. Pawła
Siennickiego i Dyrektora Okręgu Dolnoślą
skiego Civitas Christiana Piotra Sutowicza.
Po czym zostały wręczone nagrody w postaci
piłek nożnych finalistom konkursu plastycz
nego. Dalej bawił publiczność chór i zespół
teatralny szkoły podstawowej i gimnazjum
prowadzony przez Braci Szkolnych w Często
chowie, a także zespół pieśni i tańca Romów
„Złote Dzieci” ze Strzelec Opolskich i Zespół

Naprzód Jemielnica!

Teatralny „Faska” z Piotrówki. Wielką nie
spodziankę przygotowali strażacy i policjanci,
prezentując swoje możliwości i umiejętności.
Potem wodzirej poprowadził zabawę taneczną
z licznymi konkursami i nagrodami. Rozdano
także upominki dla wszystkich pensjonariuszy
DPSu, a wszyscy zaangażowani w organizacje
festynu otrzymali foldery i misie Nadleśnictwa
Zawadzkie. Wszystko to działo się w malow
niczej scenerii leśnej, przy suto zastawionych
stołach. Wszystkie te atrakcje były możliwe
dzięki hojności ogromnej rzeszy darczyńców
wśród których szczególne podziękowania kie
rujemy do Nadleśnictwa Zawadzkie, Zgroma-

dzenia Braci Szkolnych, Tauron Dystrybucja
oddział Opole, PKO BP O/Strzelce Opolskie,
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrówce, Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, Sta
rostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
Pana Karola Cebuli, Gminy Jemielnica, Gminy
Zawadzkie, Pani Urszuli Neuman, Komendy
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,
Pani Sylwii Sowie - apteka AWOS, Sklepu Ro
dzinnego Państwa Goliszewskich „IGA” , Pani
Janinie Paszkowskiej, Panu Piotrowi Latosze
oraz wszystkim członkom „Civitas Christiana”
w Piotrówce.
Bronisława Latocha

W czasie trwania projektu (3 lata) pilotowanego przez Uniwersytet Śląski Uniwersyteckie To
warzystwo Naukowe ogłosiło pięć konkursów z cyklu „Młodzi Naukowcy”, w których udział wzięło
w sumie 594 beneficjentów projektu „Partnerzy w Nauce”. Uczniowie uczestniczący w zmaganiach
konkursowych wykazali się wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych (zwłaszcza z matematyki, biolo
gii i fizyki), przedsiębiorczością, jak również znajomością różnego rodzaju oprogramowania i obsłu
gi komputera. Tematyka konkursów z cyklu „Młodzi Naukowcy” obejmowała bardzo zróżnicowane
zagadnienia:

I Konkurs: „Uczniowskie pasje”,
II Konkurs: „Festiwale Nauki w Naszej Szkole”,
III Konkurs: „Przyroda w zabawce”,
IV Konkurs: „ Przyrodniczo-techniczne atrakcje naszego regionu”,
V Konkurs: „ Nasz Projekt w Pigułce”.

Wszystkie wymagały od uczestników nie tylko chęci i zaangażowania, ale także wiedzy, pomy
słowości, kreatywności i logicznego myślenia. Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe postanowiło
docenić aktywność uczniów ogłaszając konkurs łączący i podsumowujący wszystkie dotychczaso
we. Wyłonieni w nim zostali uczniowie, którzy najczęściej i najchętniej brali udział w dotychcza
sowych zmaganiach. Kamil brał udział w trzech spośród pięciu konkursów i jako jeden z dwunastu
uczniów otrzymał tytuł „Super Beneficjenta”.
Jest nam tym bardziej miło o tym poinformować, że Kamil jest jedynym uczniem z Opolszczy
zny, który uzyskał ten tytuł (pozostała jedenastka to uczniowie z woj. śląskiego).

Cudze chwalicie
a czy „swoje” znacie?
Znajomość kultury i historii lokalnej to często
początek fascynacji kulturą i historią danego kraju. To
właśnie legendy i opowieści zasłyszane w dzieciństwie
od rodziców i dziadków działają na wyobrażnię i zachę
cają do późniejszych poszukiwań i zgłębiania wiedzy o
miejscu, w którym mieszkamy.
Koło naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawo
dowej w Nysie wraz ze Starostwem Powiatowym w tym
mieście zorganizowało konkurs pod nazwą „Legendy i
Opowieści z Księstwa Nyskiego”. Zadaniem uczestni
ków konkursu było stworzenie fikcyjnego tekstu legen
dy lub opowieści w języku angielskim lub niemieckim,
która w sposób ogólny miała odnosić się do historii
Księstwa Nyskiego.
Konkurs ciekawy i pobudzający wyobraźnię został
rozstrzygnięty pod koniec maja br.
Jednym ze zwycięzców tego konkursu została Katarzyna Kusz z klasy 2 B z Liceum Ogól
nokształcącego w Zawadzkiem. Zajęła w nim II miejsce a jej praca została napisana w języku
angielskim. Organizatorzy dość wysoko ustawili poprzeczkę, gdyż w pracy oprócz pomysłu liczył
się styl pisarski, zgodność z ramami historycznymi Księstwa oraz poprawność językowa tekstu.
Jednak Kasia stanęła na wysokości zadania. Najpierw zapoznała się z literaturą historyczną tego
okresu a potem wykorzystała swoją wiedzę i zasłyszane historie. „Musiałam pilnować nie tylko stro
ny gramatycznej i językowej w mojej pracy, ale przede wszystkim zbudować ciekawą i wiarygodną
opowieść, która zaciekawiłaby czytelnika” - tak o swoim sukcesie mówi laureatka.
Cieszę się, że się udało. Jestem zadowolona, bo trud się opłacił” - mówi. My też się cieszymy i
szczerze gratulujemy!
Dorota Nemś
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POWIAT ST R Z E LE C K I
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

EGZAMIN Z ZARADNOŚCI

„Pre-tekst” w Bochni

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 77 4636422, fax 77 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm .pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 77 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616288, 77 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

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

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621196
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 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

Zespół „Pre-tekst” z ZSS w Strzelcach
Opolskich w składzie: Wiola Narkiewicz,
Magda Ploch i Paweł Pzionka pod kierunkiem
Agnieszki Sepioło zakwalifikował się do V
Ogólnopolskiego Festiwalu „Integracja Malo
wana Dźwiękiem” w Bochni. W związku z tym
30 maja wziął udział w przesłuchaniach kon
kursowych.
Uczestnicy festiwalu rywalizowali w kate
gorii występów solowych (5zgłoszeń), duetów
(17) oraz zespołów (17).W imprezie wzięło
udział ponad 160 uczestników. Ze względu na
osoby zasiadające w jury było to bardzo wyjąt
kowe przeżycie. Byli to bowiem znani muzycy
tacy jak: Stanisław Sojka, Marek Piekarczyk
(TSA), Andrzej Lampert (PIN), Marek Pacuła
(Piwnica pod Baranami) oraz aktorzy: Adrianna
Biedrzyńska, Artur Barciś i Paweł Królikowski.
Koncerty oraz przesłuchania konkursowe po
przedziły dwudniowe warsztaty prowadzone
przez tychże wokalistów, instrumentalistów,
aktorów i kompozytorów.
Ostatni dzień festiwalu był niezapomnia
ną prawdziwą ucztą muzyczną, zarówno dla
uczestników jak i ich opiekunów. Rozpoczął się
wspaniałym recitalem Adrianny Biedrzyńskiej,

która wprawiła wszystkich w doskonały nastrój,
po czym nastąpiły przesłuchania ponad 40-stu
wykonawców.
„Na scenie występowały wspólnie osoby
pełnosprawne i niepełnosprawne. Nie przy
znawano miejsc na podium - nagrodzono naj
lepszych, nie ustalając ich kolejności. Bo choć
laury są ważne, to tak naprawdę nie o to w tej
imprezie chodzi. Wystarczyło być wczorajsze
go wieczoru w bocheńskiej hali, by wzruszyć
się i w mig to zrozumieć”, jak pisał „Bochnianin”. W koncercie laureatów udział wzięło 6
wyróżnionych wykonawców: solista, 4 duety
i nasz zespół „Pre-tekst”. Wywołani na scenę
nie mogliśmy uwierzyć w to, co słyszymy. Pan
Królikowski, widząc nasze oniemiałe twarze,
serdecznym słowem i uściskami potwierdził, że
to naprawdę o nas chodzi.
Po koncercie laureatów zaśpiewał i zagrał
dla wszystkich Stanisław Sojka, a następnie
zespół PIN, któremu rozbawiona publiczność
długo nie pozwalała zejść ze sceny.
To jest tylko sprawozdanie. Tego co prze
żyliśmy w Bochni z tymi wspaniałymi ludźmi
chyba nie da się wyrazić słowami.

W dniach 21 - 23 maja ucznio
wie
Zespołu Szkół Specjalnych przy
Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie
wraz ze swoimi nauczycielami przeby
wali na wycieczce w Sobótce położonej
u podnóża góry Ślęża. W wycieczce bra
li udział uczniowie z niepełnosprawnością
umiarkowaną, znaczną i głęboką.
Dwa dni zajęcia odbywały się w Sobót
ce, a trzeciego pojechaliśmy na cały dzień do
ZOO we Wrocławiu. To były trzy dni wspania
łej przygody, niesamowitych wrażeń, a przede
wszystkim prawdziwy egzamin zaradności
życiowej i społecznej w warunkach pozaszkol
nych. Zajęcia w ośrodku i w terenie pokazały
uczniom i nauczycielom, że całoroczna nauka,
ćwiczenie różnych umiejętności i sprawności
ma konkretne zastosowanie oraz przynosi wy
mierne korzyści w radzeniu sobie poza szkołą
i domem rodzinnym. Okoliczni mieszkańcy
byli pod wrażeniem poziomu uspołecznienia
naszych uczniów i ich zaradności. Bardzo
interesujące okazało się zwiedzanie lotniska
Aeroklubu Dolnośląskiego w Mirosławicach,
rozmowa z kierownikiem oraz możliwość
posiedzenia w samolocie AN-2. Wróciliśmy
zmęczeni, ale pełni wrażeń, uśmiechnięci i za
dowoleni.
To przedsięwzięcie zostało zrealizowane
po części ze środków finansowych Stowarzy-

szenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie oraz
wsparcia finansowego otrzymanego od następu
jących sponsorów:
„ZK-REM”, spółka z o.o. w Zdzieszowicach
Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego w
Strzelcach Opolskich
P. Stanisław Breguła - Zakład Blacharsko-Dekarski w Kadłubie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - oddział Tere
nowy przy ZSS w Kadłubie
P. Eryk Pakosz - „Industrie Service Pakosz”
P. Krystyna Kalina - Apteka „Pod Ratuszem” w
Strzelcach Opolskich
Piotr Nowakowski - Agencja Ubezpieczeniowa
w Strzelcach Opolskich
Tomasz Nowakowski - Agencja Ubezpiecze
niowa w Strzelcach Opolskich
P. Krystyna Rup

Wszystkim darczyńcom serdecznie dzię
kujemy. Dzięki Państwa pomocy zdobyliśmy
najcenniejsze doświadczenia, bo zdobyte
„wśród ludzi i dla ludzi”.

Społeczność uczniowska
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie

XX Przegląd Orkiestr
Mniejszości Niemieckiej
Bl®sorch ester

„Pod Gołym Niebem”
Każdy człowiek ma coś do przekazania
innym. Dzieci niepełnosprawne intelektual
nie nie zawsze mają okazję wyrażać swoje
uczucia, prezentować umiejętności, talenty.
Festiwal „Pod Gołym Niebem” daje im taką
możliwość, jest rodzajem terapii przez sztukę i
zabawę. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzie
ży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym. To jedyny festiwal
muzyczny w województwie opolskim, który
odbywa się na łonie przyrody.
Głównym celem tego festiwalu jest pro
pagowanie i promocja twórczości osób nie
pełnosprawnych, a także zapewnienie wszyst
kim uczestnikom wspaniałej, niezapomnianej
zabawy, która jest najlepszym sposobem na
przełamanie wszelkich barier. Organizatorzy
festiwalu starają się stworzyć niepowtarzalną
atmosferę, dzięki której żadne z dzieci nie czuje
się odrzucone, lecz jest na pierwszym miejscu
jako współtwórca wielkiego wydarzenia stworzonego głównie dla niego.
W piękny, słoneczny dzień, 29 maja, przy
jechali do nas uczniowie wraz z nauczycielami
- opiekunami z Zespołu Szkół Specjalnych w
Kadłubie, Zespołu Szkół Specjalnych w Strzel
cach Opolskich, Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego w Leśnicy, Publicznej Szkoły Pod
stawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu
oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzy
nie - Koźlu. Przyjechały do nas również Natalia
z Żędowic i Ania z Kielczy. Gości witał zespół
muzyczno-wokalny „Tęcza” z Zespołu Szkół
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem - gospo
darz festiwalu.
VI Festiwal „Pod Gołym Niebem” w tym
roku przybrał formę muzyczno-sportową w na
wiązaniu do zbliżającego się EURO 2012. Z tej
okazji organizatorzy zadbali o szczególny kli
mat i dekorację. Wszyscy uczniowie ubrani byli
w biało - czerwone stroje sportowe z napisem
„POLSKA”. Obok sceny powiewały narodo
we flagi i biało-czerwone balony. Od samego
rana rozbrzmiewał hymn mistrzostw „Koko
koko, Euro spoko”, którego uczyliśmy się w
przerwach między występami poszczególnych
zespołów.
Dzięki uprzejmości Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem nasi młodzi artyści
mogli występować na prawdziwej scenie, gdzie

śpiewali, tańczyli i prezentowali inne formy
artystyczne. Taki występ to dla nich ogromne
przeżycie i często zupełnie nowe doświadcze
nie. Również widownia aktywnie uczestniczy
ła w festiwalu i spontanicznie brała udział w
zabawach, pląsach, przyśpiewkach. Imprezę
nagłaśniali uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy: Jakub, Patryk i Fabian.
W czasie przerwy festiwalowej uczniowie
mieli okazję poczęstować się pieczoną kiełba
ską, słodyczami i napojami. Jak co roku Pan
Rudolf Ziaja z Żędowic sprawił wszystkim
niespodziankę, były kolorowe baloniki, wata
cukrowa i popcorn.
Festiwal w swoim założeniu nie jest formą
konkursową, wszyscy są zwycięzcami, dlatego
na zakończenie każdy zespół otrzymał dyplom,
statuetkę lub medal oraz torbę z „euro - upo
minkami”.
Zorganizowanie VI Festiwalu „Pod Go
łym Niebem” w Zawadzkiem nie byłoby moż
liwe, gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczowe
sponsorów, przyjaciół szkoły- ludzi dobrej
woli. Dzięki nim mogliśmy wszyscy oglądać
roześmiane i szczęśliwe buzie młodych arty
stów. Sponsorzy tej pięknej imprezy, którym
serdecznie dziękujemy to: Starostwo Powia
towe w Strzelcach Opolskich, Nadleśnictwo
Zawadzkie, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem,
Państwo Ewa John i Mariusz Grycz, Agencja
Reklamowa „Plotex”, Firma „Technodrew Pol
ska”, Księgarnia J. Zientek w Zawadzkiem, Go
spodarstwo Rolne Elżbiety i Krzysztofa Prus,
Firma Kapica Zawadzkie, Firma Bronder Żędowice, Firma „Bud-dom” Zawadzkie, F.H.U.
„Drew - Trans” Kolonowskie, Piekarnia Pań
stwa Kupka w Zawadzkiem, Pan Rudolf Ziaja
z Żędowic, Pan Grzegorz Dropała z Kolonow
skiego, Sklep „Marko” w Zawadzkiem, Sklep
Mięsny Państwa Neuman, Masarnia „Brol”
w Zawadzkiem, Sklep Mięsny Pyka, Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy, Warsztaty Te
rapii Zajęciowej w Zawadzkiem.
Dziękujemy również wszystkim nauczy
cielom i pracownikom Zespołu Szkół w Zawadzkiem, którzy przyczynili się do zorgani
zowania VI Festiwalu „Pod Gołym Niebem”.
Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, pogoda
nam również dopisze a festiwal zyska jeszcze
większe grono sympatyków.
Organizatorki festiwalu:
Justyna Gireń, Monika Nowak

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
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.

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

PKS w Strzelcach Opolskich SA
47-100 Strzelce Opatii. 1 Maja 59
teL 77 462 25 42

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
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Ad multos annos!
Tego jeszcze nie było: w jednym numerze naszego dwutygo
dnika mamy aż 7 Jubilatek! Z tak wyjątkowej okazji - bo wszystkie
Pani obchodziły w ostatnich dniach swoje 90 urodziny - składamy
wszystkim najserdeczniejsze gratulacje!
Wszystkie Jubilatki w dniu śwojego okrągłego Jubileuszu otrzy
mały urodzinowe prezenty i kwiaty od władz powiatu.
Do wszystkich życzeń, które nasze wspaniałe Jubilatki odebrały
w Dniu Urodzin od gości, tych mniej i bardziej oficjalnych, dołącza
my i swoje, najserdeczniejsze:
Życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlep
szym zdrowiu, dni pełnych słońca, w gronie najbliższych osób, ota
czających nasze Jubilatki ciepłem i miłością!

***

27 maja Jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Mieczysława Szematycka z
Zawadzkiego

Pani Anna Kokot z Kielczy z okazji Jubileuszu 90-lecia przyjmowała ży
czenia 30 maja

Pani Olga Rudol z Wysokiej Jubileusz swoich 90. Urodzin obchodziła 27
maja

7 czerwca Pani Anna Rikert z Kadłuba świętowała okragły Jubileusz 90.
Urodzin

29 maja Pani Leokadia Krycińska ze Strzelec Opolskich odbierała życzenia
z okazji swoich 90. Urodzin

Pani Agnieszka Włóczyk z Zawadzkiego obchodziła 90. rocznicę swoich
urodzin 12 czerwca

Za czasów młodości (mówię bez przesady)
łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił mi pozostało,
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą...
A teraz na starość czasy się zmieniły,
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły...

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Niech wstaną rano, „części” pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają,
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,
To znaczy, że są ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ.

24 maja 90. Urodziny świętowała Pani Agnieszka Mrugała z Zawadzkiego

VI Rajd Wiosenny

W dniach 21 - 23 maja 2012 roku, Szkol
ny Klub Krajoznawczo - Turystyczny PTTK
im. dr Tytusa Chałubińskiego działający przy
Zespole Szkół Zawodowych nr 1, był organiza
torem VI Rajdu Wiosennego, który odbył się w
ramach „Tygodnia Turystyki”. Jego celem było
nie tylko poznanie regionu Podhala, ale też pro
pagowanie aktywnego stylu życia oraz integra
cja młodzieży.
Wyruszyliśmy w podróż po Tatrach - Ta
trach Zachodnich.
W Dolinie Kościeliskiej i okolicach prze
bywaliśmy dwa dni. Podczas nich młodzież z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zobaczyła
m.in. Smreczyński Staw, Wąwóz Kraków wraz
z jaskinią ,,Smocza Jama” oraz jaskinią Raptawicką. Punktem kulminacyjnym rajdu było
wejście na górę Ornak (1854m n.p.m.), z której
roztaczają się przepiękne widoki, szczególnie
na pobliski Kominiarski Wierch i rejon Doliny
Tomanowej Pyszniańskiej ze wznoszącymi się
nad nią szczytami Ciemniaka, Tomanowego,
Smreczyńskiego Wierchu oraz na Błyszcz i Starorobociański Wierch.
Dużym przeżyciem dla wszystkich uczest
ników rajdu było zakwaterowanie w schroni
sku górskim ,,Na Hali Ornak”, gdzie młodzież
przygotowywała wspólne posiłki, uczestniczyła

w wielu konkurencjach rajdowych, sprawdzają
cych sprawność fizyczną, wiedzę na temat geo
grafii i historii Tatr oraz z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kolejny dzień poświęciliśmy na odpoczy
nek w stolicy Tatr - Zakopanem, spacerując
wzdłuż słynnych Krupówek. Poznaliśmy też
nieco historii i kultury zwiedzając m.in. stary
cmentarz ,,Na Pęksowym Brzyzku”, na którym
spoczywa wiele słynnych postaci tworzących
historię Zakopanego, m.in. pierwszy proboszcz
ks. Józef Stolarczyk, fundator miejsca pod
cmentarz - Jan Pęksa, młodopolski poeta Kazi
mierz Przerwa-Tetmajer i znany podtatrzański
bajarz Jan Krzeptowski Sabała. Jest także mo
giła twórcy postaci Koziołka Matołka - Kor
nela Makuszyńskiego, a także współczesnych
tatrologów - Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Wi
tolda Henryka Paryskiego, groby Mariusza Za
ruskiego - twórcy Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego (symboliczny) oraz
Jana Długosza, wybitnego taternika i pisarza w
jednej osobie. Dla członków PTTK szczególne
znaczenia ma mogiła patrona klubu - dr Tytusa
Chałubińskiego - „odkrywcy” walorów przy
rodniczo - zdrowotnych Tatr i Zakopanego, na
której zapaliliśmy pamiątkowy znicz.
Roman Hołobut

Piknik sportowy u „Kamińskiego”
Piknik sportowy, który się odbył w dniu 27
maja 2012 miał na celu pokazanie, że Zespół
Szkół Specjalnych im. Aleksandra Kamińskiego jest szansą nie tylko na edukację, ale także
na integrację społeczną. Była to okazja, by
wskazać, że ta szkoła ma swoje miejsce w śro
dowisku - o czym świadczyła liczba uczestni
ków zarówno części sportowej, jak i integracyj
nej.
Zaprosiliśmy do rozgrywek drużyny po
dwórkowe i szkolne naszego Powiatu - tych
pierwszych była większość. Dla wielu z nich
to pierwsze dyplomy tych młodych zawodni
ków, które mieli okazję zdobyć w meczach fair
play rozgrywanych z zawodnikami Odry Opole.
Klub „Odra Opole” ufundował zawodnikom bi
lety wstępu na mecze Odry Opole w tym sezo
nie rozgrywek
Obok boiska do piłki nożnej Wolontariu
sze Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod
opieką Pani Beaty Melich prowadzili Turniej
Małego Olimpijczyka, Młodsze dzieci miały
możliwość zmierzyć się w konkurencjach na
platformie zabaw dziecięcych i było to bardzo
atrakcyjne miejsce dla najmłodszych uczestni
ków pikniku.
Dla miłośników motoryzacji była nie
powtarzalna okazja spotkać się z członkami
i władzami Klubu Troopers of Highways MC
Poland i obejrzeć ich ciężkie motory. To wspa
niali ludzie - o wielkim sercu dla dzieci i bardzo
oddani swojej pasji. Są nie tylko ze Strzelec, ale
również z Krapkowic, Kędzierzyna Koźla i z
województwa śląskiego. Przygotowali nam nie
spodziankę - dmuchany zamek dla dzieci oraz
grila z kiełbaskami.
Uczestnicy imprezy byli świadkami po
kazu umiejętności najbardziej utytułowanych
członków klubu UKS Siódemka - Katarzyny i
Wojtka, którzy w pokazie technik judo pokazali
mistrzostwo, które otwarło drogę na rywali
zację w Mistrzostwach Polskich Judo, a Kasi
również wicemistrzostwo Europy w sumo. Do
walk z utytułowaną zawodniczką i zawodni
kiem klubu trenera Waldemara Sobczyka stanął
orszak dzieci w różnym wieku.
Ponadto była okazja obejrzeć występ
szkolnego zespołu wokalnego „Pre- tekst” który dwa dni później wyjechał na V Ogólno

polski Festiwal Piosenki w Bochni, gdzie na
warsztatach spotkał się ze Stanisławem Soyką
i śpiewającymi artystamiscen polskich. Zespól
prowadzony przez panią Agnieszkę Sepioło
zakwalifikował się do finału tego konkursu i
uzyskał I wyróżnienie w kategorii zespołów
muzycznych .
Para Turniejowa Szkoły Tańca Novomex
w Opolu, która od lat współpracuje ze szkołą w
krzewieniu tanecznej kultury romskie,j wystą
piła w tańcach latynoamerykańskich rozgrze
wając rytmami uczestników imprezy.
Drużyny sportowe trenowały i zagrały
mecze z zawodnikami Odry Opole. Szkołę
z klubem związał trener Odry Pan Wojciech
Mielnik, który jest nauczycielem zajęć wycho
wania fizycznego w szkole. Atrakcja spotkania
był mecz rozegrany pomiędzy zawodnikami
P iasta ze Strzelec O polskich oraz O dry O pole.
Imprezę nagłośnił i prowadziła firma Pana
Karola Ż ygadło ze Strzelec O polskich.
Boisko szkolne Ogólniaka udostępnił dyrektor
Zespołu Szkól Ogólnokształcących.
Wszyscy uczestnicy imprezy mieli okazję
spotkać się ze Społecznością Szkolną Zespołu
Szkół Specjalnych - nauczycielami, rodzicami
uczniów, absolwentami szkoły. Każdy zauwa
żył, że jest to szkoła, która ma swoje aktywne

miejsce w środowisku lokalnym, ma wielu
przyjaciół oddanych sprawie tworzenia warun
ków, by móc wykorzystać szansę dla każdego
dziecka - bo każde dziecko w tej szkole może
być kim.
Nad bezpieczeństwem imprezy czu
wał zespół Ratownictwa Medycznego z na
szego szpitala, Komenda Powiatowa Policji
oraz P ZU „Credo” ze Strzelec O polskich.
O poczęstunek dla uczestników imprezy za
dbali rodzice i pracownicy szkoły, a także nasi
sponsorzy - piekarnia Winnik i Domeredzki,
Zakład Cukierniczy Zimmermann, Zakład Mię
sny Pana Pyki, firma Kobako.
D zię kujemy służb om i sponsorom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapro
szonym gościom za przybycie na imprezę i
dobrą zabawę. Dziękujemy Panu Wojciechowi
Mielnikowi, Pani Iwonie Szotek, Pani Agacie
Zalejskiej za pomysł na integrację społeczną,
która spotkała się z takim uznaniem.
Jestem pod wrażeniem tak wielkiego zain
teresowania naszą otwartą propozycją Pikniku
Sportowego dla mieszkańców naszego miasta
i Powiatu. Społeczność Szkolna Kamińskiego
dziękuję współorganizatorom i uczestnikom za
tę szansę dla uczniów szkoły.
Dorota Łakis - dyrektor szkoły

