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Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Inwestujemy w Twoją przyszłość

tyczę optymizmu i wielu radosnych chwil w gronie najbliższych. Ciesz

my się wszyscy każdym nadchodzącym dniem

Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przezna
czonego do celów dydaktycznych
dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Milion dla szkoły

i pięknem świata. Bądźmy Życzliwi dla siebie

i oczekujmy życzliwości od innych.

Oby Nowy - 2013 - Rok był choć trochę lepszy od tego,
który właśnie mija i ohyśmy mieli więcej powodów do optymizmu. Oby

zdrowie nam dopisywało,
a choroby i nieszczęścia omijały nasze rodziny.
Przewodniczący Rady Powiatu
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Ambicje mamy większe
Najnowszy raport o wynikach matur
ukazał się niespełna dwa tygodnie temu.
Teraz, zimą?! -już słyszę tego głosy niedo
wierzania. Po co do tego wracać? Przecież
sami pisaliście, że wyniki matur plasują
nasz powiat w czołówce województwa powiedzą Państwo.
Różnica między wcześniejszymi a
najnowszymi informacjami jest jednak
istotna - teraz opublikowano wskaźnik
trzyletni, obejmujący wyniki uzyskane
przez maturzystów w latach 2010-2012,

dokładniej pokazujący, czy nasze szkoły
rzeczywiście dobrze uczą.
Każdą z nich „prześwietlono” w czte
rech obszarach nauczania. Pierwszy,
humanistyczny, obejmuje: język polski,
historię i wiedzę o społeczeństwie. Drugi
- wyłącznie wyniki egzaminu z języka
polskiego. Trzeci to przedmioty mate
matyczno-przyrodnicze: matematyka,
informatyka, fizyka, chemia, biologia i
geografia. Natomiast czwarty obszar to
wyłącznie wyniki matur z matematyki.

EWD to wskaźnik edukacyjnej
wartości dodanej, miara efektywności
nauczania. Czyli - wskaźnik pokazują
cy, czy szkoła daje uczniom szanse na
rozwój, czy - nie daj Boże - marnotrawi
potencjał, z jakim przychodzą do niej
absolwenci gimnazjum. Punktem wyjścia
oceny jest właśnie wynik egzaminu gim
nazjalnego - w części humanistycznej i
matematyczno-przyrodniczej, natomiast
punktem końcowym - wyniki osiągnięte

Zmiany w szkołach naszego powiatu
następują niemal bez przerwy. Nie może
być inaczej skoro muszą odpowiadać na
rzeczywiste potrzeby uczniów i wyzwania
stawiane przez dynamicznie zmieniającą
się rzeczywistość.
Jednąz takich zmian było utworzenie
w maju 2012 r. Centrum Kształcenia Usta
wicznego w Strzelcach Opolskich (CKU).
Od września tego roku placówka ta weszła
w skład Centrum Kształcenia Zawodowe
go i Ustawicznego w Strzelcach Opol
skich (CKZiU), które obejmuje ponadto
Zasadniczą Szkołę Zawodową, Liceum
Profilowane, Technikum, Technikum
Uzupełniające dla Dorosłych, Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych. CKZiU
jest następcą Zespołu szkół Zawodowych
nr 1 Strzelcach Opolskich.
Wyposażenie pracowni zajęć prak
tycznych na odpowiednim poziomie
wymaga dużych pieniędzy, dlatego Za
rząd Powiatu zdecydował o skorzystaniu
z możliwości ubiegania się o środki w
ramach działania 5.1.1 Regionalnego
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Człowiek - najlepsza inwestycja

Równamy
do najlepszych

dok. na str. 2

Pieniądze, które uczniowie uzyskająze sprzedaży ozdób przeznaczone zostaną na zakup
materiałów na zajęcia plastyczne.
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Kiermasz świąteczny
Czwartego grudnia, już po raz trzeci,
uczniowie i nauczyciele Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
leśnicy zorganizowali na rynku świątecz
ny kiermasz. Można było na nim kupić
ozdoby świąteczne i pyszne wypieki,
n.in.: stroiki, wieńce, choinki, aniołki,
świeczki, kartki oraz pierniki.
- Dzieła zostały wykonane własnoręcz
nie przez naszych uczniów - powiedziała
opiekunka - Sylwia Friedrich.
Kiermasz cieszył się wielkim zain
teresowaniem leśniczan. Uczniowie byli
■dumni, że ich prace się podobają i mogą
sprawić komuś radość. Ozdoby świąteczne
rozeszły się jak „ciepłe bułeczki”, więc
uczniowie już myślą, czym zaskoczyć
mieszkańców Leśnicy następnym razem
(oczywiście na Wielkanoc).
- Tradycja kiermaszu świątecznego nie
jest nowa. Wcześniej sprzedawaliśmy na
sze ozdoby w budynku Urzędu Miejskiego
w Leśnicy oraz Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich - dodała pani
Sylwia.

Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013.
No i udało się!
Za kwotę 1.046.486,25 zł (z czego
889.327,66 zł dofinansowania) zaku
pione zostanie wyposażenie pracowni
fryzjerstwa, rysunku technicznego i
programowania systemów mechatronicznych, planowania, żywienia i produkcji
gastronomicznej, techniki biurowej i
ekonomiczna, mechanika pojazdów sa
mochodowych, obrabiarek sterowanych
numerycznie i programowania CNC.
W ten sposób najnowsze technologie
(mechatronika, urządzenia CNC) trafią
do szkoły. A zatem umożliwią nie tyl
ko zdobywanie nowych umiejętności
praktycznych przez uczniów, ale także
prowadzenie takich kursów dla dorosłych,
które odpowiadać będą potrzebom praco
dawców i zmieniającym się wymogom
rynku pracy. Realizacja projektu ruszy
w pierwszym kwartale roku 2013, i zo
stanie zakończona przed końcem roku
szkolnego.

Pod taką nazwa ruszyła od 1 grudnia
realizacja kolejnego projektu edukacyjne
go skierowanego do uczniów liceum w
Strzelcach Opolskich i w Zawadzkiem.
Celem projektu jest rozszerzenie oferty
edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb
ucznia poprzez dodatkowe zajęcia z mate
matyki, informatyki, języka angielskiego i
niemieckiego. Oprócz zajęć rozwijających
zainteresowania, realizowane będą rów
nież zajęcia dla uczniów wymagających
wsparcia w postaci zajęć wyrównawczych
z przedmiotów, które sprawiają im trud
ności. W ramach projektu działać będzie
także Pracownia Rozwoju Osobistego,
której celem jest aktywne poradnictwo i
doradztwo edukacyjno-zawodowe, czyli
informowanie uczniów o korzyściach
płynących z wyboru danej ścieżki eduka
cyjnej oraz jakie sąmożliwości kształcenia
w kontekście uwarunkowań lokalnego i re
gionalnego rynku pracy. Pracownia będzie

Strzel'eekiego 2012

działała na zasadzie organizacj i treningów
i warsztatów tematycznych oraz poprzez
porady indywidualne organizowane w
każdej ze szkół.
Na zakończenie uczestnicy zajęć
dodatkowych z języka obcego przystąpią
do egzaminu po zdaniu którego uzyskują
certyfikat z języka angielskiego FirstCertificate in English (FCE) lub z języka nie
mieckiego Zertifikat Deutsch. Natomiast
uczestnicy kursu z technologii informa
tycznych będąmieli możliwość uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych (ECDL). W projekcie
udział weźmie około 340 uczniów z obu
szkół. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Eu
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz
z Budżetu Państwa. Wartość projektu to
ponad 284 tyś. złotych. Projektodawcą i
realizatorem projektu jest Powiat Strze
lecki.
Jan Wróblewski

WYGRAJ TELEWIZOR

Sesja Rady Powiatu
Przedostatnią w tym roku sesję Rady
Powiatu Strzeleckiego zwołano na 28
listopada. Ostatnia, pod koniec grudnia,
poświęcona będzie przyszłorocznemu
budżetowi.
Pierwszym z tematów była informacja
o działalności Domów Pomocy Społecznej
prowadzonych przez Powiat Strzelecki
oraz instytucje kościelne. Ich działalność
przedstawili:
Jolanta Osuch - Dyrektor DPS w
Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i
filią w Leśnicy, Janina Telega - Dyrektor
DPS w Kadłubie, Paweł Siennicki - Za
stępca Dyrektora DPS w Zawadzkiem.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Piotr
Szuba podkreślił, że dowodem bacznego
przyglądania się funkcjonowaniu DPS-ów przez jego komisję są posiedzenia
wyjazdowe. - Podczas nich mamy okazję
do bezpośrednich kontaktów z podopiecz
nymi oraz z zapoznaniem się z funkcjono
waniem danej placówki - mówił. - Ostatnio
gościliśmy w filii DPS w Leśnicy, gdzie
zapoznaliśmy się z zakresem wykonanym
remontów. Członkowie Komisji bardzo
pozytywnie oceniają funkcjonowanie
DPS-ów i jednocześnie sąpełni uznania za
wkład i zaangażowanie w funkcjonowanie
tych placówek - nie tylko pod kątem za
rządczym, ale i społecznym oraz zapewnie
niem podopiecznym atmosfery rodzinnej.
Komisja Edukacji, po zapoznaniu się z
materiałem, opiniuje go pozytywnie.
Kolejnym punktem była informacja
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa,
ochrony przeciwpożarowej w powiecie
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
Radny Ryszard Nocoń zauważył,
że „Komisja Bezpieczeństwa na swoim
posiedzeniu obradowała w silnym skła
dzie strażackim, bo członkami Komisji
są: Komendant Powiatowy PSP. Prezes
Zarząd Powiatowego OSP. Członek Za
rządu Gminnego OSP w Strzelcach Op.
i jednocześnie członek Zarządu Powiato
wego i Wojewódzkiego. Komisja z uwagą
wysłuchała bryg. Wojciecha Lisowskiego,
zastępcy komendanta, który przedstawił
sprawozdanie.
Radni zwrócili uwagę na zmianę w
podejściu do zadań - straż pożarna nie
będzie już pełniła roli sprzątaczki, tj.
nie będzie usuwać pozostałości (płynów,
środków) po wypadkach drogowych, ani
nie będzie usuwać gniazd niebezpiecznych
owadów (liczba interwencji spadła ze 136
do 12). Radni stwierdzili, że błędem jest
niewyjeżdżanie straży do takich wezwań
na wsiach, bo mieszkańcy absolutnie nie są
przygotowani do tego, aby sami poradzić
sobie.
Padł też wniosek, aby starosta na
najbliższym spotkaniu z wójtami i bur
mistrzami zwrócił uwagę na potrzebę
kontynuowania współpracy z jednostkami
OSP w zakresie usuwania gniazd owadów,

pod warunkiem ubezpieczenia strażaków
przez samorządy.
Radny Lysek zwrócił uwagę na szcze
gólne znaczenie zabezpieczenia p.poż. w
lasach państwowych. - Wraz z Komisją
Gospodarczą w ubiegłym miesiącu miałem
okazję zobaczyć co Nadleśnictwo Zawadz
kie w tej materii robi - przypomniał. - Je
steśmy pod wrażeniem ilości i jakości dróg
na terenie lasów i ilości punktów wodnych
umożliwiających gaszenie pożaru w lesie.
Nasi strażacy zajmują się również odbie
raniem inwestycji - zwróciłem uwagę na
sprawy związane z opiniowaniem projek
tów budowlanych. Często zdarza się, że
straż pożarna nie odbiera inwestycji, co
wynika z faktu, że projekty opiniują rze
czoznawcy wprawdzie z uprawnieniami,
ale nie będący na bieżąco z przepisami,
jako że są to na ogół emerytowani straża
cy - dlatego sugerowaliśmy, by na etapie
projektowym straż pożarna uzgadniała
warunki odbioru inwestycji. Komisja dys
kutowała również nt. sprzętu pożarniczego
- godnym uwagi jest to, że w Szymiszowie
cały czas funkcjonuje wóz liczący 50 lat.
Ponadto zwróciliśmy uwagę na zmniej
szenie dotacji na finansowanie zarówno
jednostek zawodowych jak i ochotniczych.
Już w poprzednim roku były problemy ze
znalezieniem pieniędzy na paliwo, w tym
roku ta dziura budżetowa w przypadku PSP
zwiększyła się do 100-120 tys. zł. Nowy
sprzęt jest coraz lepszy, dlatego przeglądy
techniczne i ubezpieczenie kosztują coraz
więcej.
Radni przyjęli tę informację jednogło
śnie, podkreślając jej merytoryczność i
obszemość.
Radny Jan Bogusz: - O roli straża
ków w środowisku lokalnym mówi się nie
od dziś. Ten temat był poruszany m.in.
przez zespół parlamentarzystów, ponadto
wydano wiele opracowań i publikacji
naukowych. Również w naszym powiecie
praktycznie na każdym miejscu widać
zaangażowanie strażaków w różnego
rodzaju działalność społeczną. Proszę
wyobrazić sobie uroczystości i święta
(gminne, powiatowe) bez udziału pocztów
sztandarowych, delegacji, zabezpieczenia
strażaków. Byłoby smutne święto 3 Maja,
11 Listopada. Czy w ogóle można by
zorganizować z takim rozmachem dożynki
gminne w Osieku, czy Powiatowy Dzień
Chleba? Jako w pewnym sensie decydenci
i autorzy określonych procedur i zasad
postępowania powinniśmy pamiętać i
mieć na uwadze tę rolę OSP. Co jakiś czas
odzywają się głosy i są zakusy podziałów
OSP na te „extra”, czyli systemowe i
„wspierające”. Czasem „z góry” oceniane
OSP najlepiej sprawdzająsię w działaniach
długofalowych (tornado, powodzie). Może
nie wyjadądo akcji w ciągu 15 minut, ale
zawsze można na nie liczyć, zwłaszcza
w zakresie zwalczania skutków klęsk
żywiołowych. Z tego chociażby powodu
nie należy ich marginalizować. Wycho

dząc naprzeciw wielu głosom strażackim,
chciałbym prosić pana Komendanta o to,
by w procedurach alarmowania, kierowa
niu do akcji ratowniczych uwzględniać
także jednostki OSP miejscowości, w
których prowadzona jest akcja. Strażacy to
ludzie honorowi, trudno jest im zrozumieć
i czasem nie mogą się z tym pogodzić, że
do zdarzenia w ich miejscowości alarmo
wana jest straż z sąsiedniej miejscowości.
To zniechęca do działań. Kończąc pragnę
podziękować w imieniu strażaków z gminy
Strzelce Opolskie komendantowi i wszyst
kim strażakom z KP PSP za działalność
na rzecz straży ochotniczych, za wsparcie
w trudnych działaniach, za szkolenie, za
pomoc.
Sąjeszcze dwie sprawy wymagające wy
jaśnienia. Pierwsza to pożar w Szczepanku
- akcja kilkunastogodzinna. Od samego
początku brał w niej udział Burmistrz
Strzelec Op., który podjął decyzję, aby
wszyscy strażacy otrzymali posiłek rege
neracyjny. Dlatego tutaj warto wspomnieć
pozytywną rolę samorządu. Druga - jeżeli
oceniamy udział jednostek OSP w zawo
dach ogólnopolskich, to oprócz sukcesu
Raszowej, której serdecznie gratuluję,
również sukcesem był udział jednostki z
Kadłuba, której zabrakło 2 sekund, aby za
kwalifikować się do udziału w olimpiadzie,
która odbędzie się we Francji.
Radny Henryk Bartoszek - jako
ciekawostkę podam, że 1/4 składu Rady
to strażacy - nie czynni, ale organizujący
cały system w powiecie, gminach, miej
scowościach.
Starosta Józef Swaczyna: - Z infor
macji wynika, że zarówno PSP jak i OSP
w powiecie mają się dobrze. Wynika to ze
ścisłej współpracy na poziomie gminnym,
jednak nie we wszystkich powiatach tak
jest. Na zawodach wojewódzkich i central
nych województwo opolskie reprezentuje
jeden powiat - strzelecki. To również dzię
ki strażakom zawodowym, którzy potrafią
zainspirować ochotników. Przeglądy operacyjno-techniczne w poszczególnych OSP
to również mobilizacja na rzecz swojej
jednostki. Mamy w budżecie powiatu środ
ki, aby na koniec roku podziękować najlep
szym jednostkom za to, co robią na rzecz
powiatu. Warto w tym miejscu podkreślić
wydatną pomoc burmistrzów i wójtów z
terenu naszego powiatu. To oni doceniają
ogromnej roli strażaków jaką pełnią na
swoim terenie. Stąd dofinansowanie do
zakupu sprzętu. Są takie jednostki, jak np.
w gminie Ujazd, gdzie nie ma samochodu
starszego niż 5-letni. Korzystając z okazji
chciałbym zdopingować inne gminy w tym
zakresie. Chciałem podziękować Radzie
za wprowadzenie kwoty, która pozwala
na zaspokojenie potrzeb i uhonorowanie
działań OSP. Konkursy plastyczne, wiedzy
pożarniczej, przeglądy, zawody sportowo-pożarnicze, to formy, które wspieramy,
przy czym marszałek województwa od 2
lat już nie dofinansowuje zawodów spor-

Na pomoc straży w każdej sytuacji można liczyć
towych. Jeszcze raz dziękuję wszystkim:
wójtom, burmistrzom, radnym troszczą
cym się o los OSP i KP PSP.
Komendant PSP Stefan Szlapa: Inaczej czas płynie tym, którzy oczekują
pomocy, a inaczej tym, którzy zmierzajądo
akcji. Ale zawsze dotarcie na miejsce zda
rzenia zajmuje trochę czasu i z tego trzeba
sobie zdawać sprawę i to często musimy
tłumaczyć. W nawiązaniu do wypowiedzi
druha Bogusza chciałbym powiedzieć, że
dla nas wszystkie ochotnicze straże pożar
ne są bardzo ważne, ale priorytetowe są te z
krajowego systemu i na nich jest budowany
system - od poziomu centralnego po po
ziom powiatowy. Nie lekceważymy żadnej
straży pożarnej. Zawsze też bierzemy pod
uwagę jako pierwsząjednostkę miejscową.
Zdarzająsię jednak incydentalne zdarzenia
i czasami ta miejscowa jednostka nie jest
zadysponowana, ale to na bieżąco wyja
śniamy. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w
Raszowej. Chciałbym również zaznaczyć,
że będziemy pracować nad tym, aby niszę
w zakresie usuwania rojów owadów oraz
usuwania zanieczyszczeń z dróg mogły
wypełniać OSP spoza systemu - one też
są świetnie wyposażone. Będzie to jeszcze
przedmiotem rozmów z wójtami i burmi
strzami. Myślę, że przy pomocy właśnie
tych jednostek uda się wypracować taki
model, by mieszkańcy mogli otrzymać
pomoc w tym zakresie. Chciałbym też
przyłączyć się do podziękowań za wsparcie
naszej komendy i generalnie - OSP. Nasz
budżet zawsze jest mniejszy od oczekiwań,
czasem trudno nam związać koniec z koń
cem, ale na powiat zawsze możemy liczyć.
Wydaje się, że tegoroczny budżet uda nam
się zamknąć. Niestety - przyszłoroczny nie
jest większy.
Następnym tematem przyjętym przez
Radę była informacja o współpracy powia
tu strzeleckiego z samorządami gminnymi.
Łukasz Jastrzębski, burmistrz
Leśnicy: - W tematach „mniejszych”:
patronaty, wspólne imprezy, można tę

współpracę określić jako bardzo dobrą.
Przy inwestycjach współpracę należy
podzielić na 2 części: wnioskową i re
alizacyjną. Ta pierwsza jest idealna, z
częścią realizacyjną nie jest już idealnie,
bo są tu potrzebne konkretne środki fi
nansowe. System wspólnych inwestycji,
funkcjonujący od lat, jest zadowalający i
dzięki temu pojawia się infrastruktura na
terenie naszej gminy - głównie chodniki
przy drogach powiatowych. Pod adresem
starosty, zarządu oraz radnych kieruję
podziękowania za współpracę. Proszę, by
pamiętać o inwestycjach na terenie gminy
Leśnica wpisanych w projekt budżetu na
2013 r., a szczególnie o tych, gdzie chcemy
partycypować w kosztach.
Następnie Rada podjęła następujące
uchwały:
*
w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do przeprowadzenia badania sprawoz
dania finansowego za rok 2012
*
w sprawie uchwalenia „Programi
współpracy Powiatu Strzeleckie® I
z organizacjami pozarządowymi
innymi podmiotami prowadzącym
działalność pożytku publicznego)
roku 2013”
*
w sprawie wyrażenia zgody na z>
warcie kolejnej umowy dotyczące I
nieruchomości stanowiącej wlasnośi
Powiatu Strzeleckiego
*
zmieniającą Uchwałę Nr XX/198/12
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28
marca 2012 roku w sprawie określenia
zadań realizowanych przez Powił
Strzelecki, na które przeznacza się«
2012 roku środki PFRON i wysokości
środków na ich finansowanie
* w sprawie zmiany kwot wydatkowa
realizację przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
*
w sprawie zmiany budżetu i zmian,
budżecie Powiatu Strzeleckiego narok
2012.

Ambicje mamy większe
jakie zajmuje szkoła na wykresie, może
uplasować się w jednej z kilku kategorii:
szkół neutralnych - w których notuje
się średnie wyniki z egzaminów i taki też
poziom efektywności nauczania,
szkół sukcesu - w których uczniowie
majądobre wyniki z testów, a efektywność
nauczania jest wysoka,
szkół wspierających - których ucznio
wie mają niskie wyniki, ale które mimo to
przekazują sporo wiedzy,
szkół wymagających pomocy - któ
rych uczniowie słabo piszą egzaminy, a
szkoły niewiele uczą podopiecznych,
szkół niewykorzystanych możliwości których uczniowie dobrze pisząegzaminy,
ale które niewiele ich uczą.

na maturze. Wskaźniki EWD służą ocenie
poszczególnych szkół, ale też porównywa
niu - w środowisku lokalnym, w regionie,
w kraju. Nie przypadkiem przecież na osi

współrzędnych obok pozycji szkoły wid
nieje elipsa wskazująca funkcjonowanie 90
i 50 proc, szkół w Polsce. W tym miejscu
wyjaśnijmy, że w zależności od miejsca,

O ocenę naszych szkół ponadgimnazjalnych porosiłam wicestarostę Waldema
ra Gaidę.
- Centralna Komisja Egzaminacyjna po
raz pierwszy opublikowała wskaźnik
EWD w dłuższej perspektywie czasowej
niż rok. I dobrze, bo potwierdziło się, że

wyniki osiągane w każdym z kolejnych
lat w okresie 2010-2012 (plasujące nasze
szkoły w czołówce województwa) nie są
przypadkowe. Ale też zauważyć należy,
że nie możemy do końca być z siebie
zadowoleni, bo jednak sporo jest jeszcze
do zrobienia, żeby przeskoczyć na wyższy
poziom. Ale po kolei.
Liceum ogólnokształcące w Strzelcach
Opolskich to szkoła już ciesząca się niezłą
renomą ale też z wysokimi aspiracjami.
Jeśli jej zamiarem jest znalezienie się w
gronie najlepszych w kraju i zostanie w
przyszłości „szkołą sukcesu” we wszyst
kich przedmiotach zdawanych na maturze,
a nie tylko w matematyczno-przyrod
niczych i samej matematyce, to jeszcze
przed nią trochę pracy. Nawiasem mówiąc
-gimnazjum w strzeleckim Zespole Szkół
Ogólnokształcących bezsprzecznie można
określić tym mianem.
Całkiem dobrze, zwłaszcza w przed
miotach humanistycznych - kontynuuje
wicestarosta Gaida - wypada też liceum
w Zawadzkiem. Nie odbiega od średnich

wskaźników w kraju, mimo że przecież nie
należy do tych, które ograniczająprzyjęcii
absolwentów gimnazjów do tych, którzy
najlepiej zdali egzamin gimnazjalny.
Sporo uwagi musimy natomiast
poświęcić obu naszym technikom. Oczy
wiście, można powiedzieć, że są to typy
szkół, w których stawia się głównie m
kwalifikacje zawodowe i dostosowani
do zmieniających się warunków na ryn
ku pracy, niemniej - część abiiurientół
podchodzi do matury. A zatem do tego
egzaminu szkoły powinny przygotował
równie dobrze.
Oświata jest jednym z priorytetów
naszego samorządu - mówi dalej wice
starosta Waldemar Gaida. - Dlatego u
wszelkie możliwe sposoby staramy się
szukać dodatkowych źródeł finansowanii
przedsięwzięć edukacyjnych. W ostatnim
czasie udało się nam podpisać umowy na
realizację dwóch projektów, dzięki czerni
będziemy mogli przeznaczyć blisko 1)
min zł dla szkół (piszemy o tym w innym
miejscu).
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Więcej osób znajduje pracę po kursach

OFERTY PRACY

- mówi Norbert Jaskóła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Rok 2012 był dla poszukujących
pracy gorszy niż 2011?
Ocena tego, co działo się na strzelec
kim tynku pracy w 2012 roku w kontekście
roku 2011 jest bardzo trudna. Spojrzenie
trzech głównych podmiotów, które działają
na rynku pracy (bezrobotnych, pracodaw
ców i PUP) jest różne. Urząd pracy jest
instytucją która stara się spełniać oczeki
wania i potrzeby, zarówno bezrobotnych
jak i pracodawców. Nie jest to rzecz łatwa,
gdyż te potrzeby i oczekiwania rozmijają
się. Często osoby bezrobotne przy minimal
nym wysiłku chciałyby dobrze zarabiać, a z
drugiej strony napotykająna pracodawców,
którzy chcąpozyskać dobrego pracownika
płacąc mu minimalne lub niewiele większe
wynagrodzenie. Na szczęście jest też duża
grupa pracodawców, która wie, że dobremu
pracownikowi należy godziwie zapłacić i
jest duża grupa osób, którzy podejmując
pracę rzetelnie zarabiają na swoje wyna
grodzenie. Urząd pracy pośredniczy w tych
kontaktach pracodawca-bezrobotny. Od
stycznia br. roku za pośrednictwem urzędu
ponad 2000 osób podjęło zatrudnienie. W
większości było to zatrudnienie okresowe i
wostatecznym rozliczeniu liczba bezrobot
nych w porównaniu do roku 2011, wzrosła
o ponad 200 osób i wyniosła na koniec
listopada 2394 osoby.
Stąd można wysunąć tezę, że urząd
pracy niewłaściwie działa, bo liczba
bezrobotnych rośnie.
Nie zgadzam się z tym. To nie urząd
pracy tworzy miejsca pracy. Spowolnienie
gospodarcze jest coraz bardziej widoczne
i pracodawcy bądź zwalniają pracow
ników (zwłaszcza branża budowlana i
około motoryzacyjna), bądź wstrzymują
się z inwestycjami i tworzeniem nowych
miejsc pracy. Urząd ze swej strony stara się
wspierać tworzenie nowych miejsc pracy
poprzez udzielanie finansowego wsparcia
dla osób, które rozpoczynają działalność
gospodarczą (w 2012 roku wsparcie
wyniosło 1631,1 tys. zł dla 63 osób) lub
pracodawcom, którzy tworzą dodatkowe
miejsca pracy (937 tys. dla 52 osób). Or
ganizujemy również szkolenia, które mają
na celu podniesienie kwalifikacji osób
bezrobotnych, dostosowanie ich do potrzeb
rynku pracy. Często słyszy się od osób,
które nie mają rozeznania rynku pracy, że
te szkolenia nic nie dają i to są wyrzucone
pieniądze. Może i były gdzieś w Polsce
realizowane, osławione w mediach kursy
decoupage czy zdobienia ceramiki, ale nie
w powiecie strzeleckim. Nasze pieniądze
staramy się wydać w sposób jak najbardziej
efektywny i racjonalny. Stąd przeważają
u nas kursy pozwalające na uzyskanie
określonych uprawnień (kierowcy wózka,
spawacza, operatora koparki, kierowcy
samochodu ciężarowego itp.) Efektywność
po naszych szkoleniach przekracza 70%,
czyli.ponad 70% osób podejmuje pracę w
ciągu 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia.
Wnioski osób, które posiadają gwarancję
zatrudnienia po zakończonym szkoleniu
są zawsze rozpatrywane pozytywnie.
A co z ludźmi młodymi, wykształco
nymi absolwentami wyższych uczelni?
Oni mają wysokie kwalifikacje, ich nie
trzeba szkolić, wystarczy im zapewnić
miejsca pracy.
To jest problem bardzo złożony. To,
że absolwent skończył studia, nie oznacza
jeszcze, że posiada wysokie kwalifikacje.
Produkcja bezrobotnych absolwentów
przez uczelnie wyższe jest przeogromna.
Obecnie w PUP jest zarejestrowanych pra
wie 300 osób z wyższym wykształceniem.
Ofert pracy dla nich w skali roku mamy
kilkadziesiąt. Bardzo ważna jest również
jakość kształcenia wielu uczelni. Uczelnie
walcząc o swoje profity i miejsca pracy
dla kadry naukowej, przedstawiają coraz
bardziej „oryginalne” kierunki kształcenia
izachęcająmłodych ludzie do studiowania.
Rodzice finansują swoim dzieciom studia,
realizując często własne, niespełnione
wcześniej marzenia, a młodzież przedłuża
swoją młodość. Zresztą również ukoń
czenie ogólnie poszukiwanego kierunku,
na dobrej uczelni, często nie gwarantuje
zatrudnienia. Uwarunkowania lokalnego
rynku pracy sprawiają że zawody defi
cytowe w Warszawie czy we Wrocławiu
wcale nie muszą być poszukiwane w
Strzelcach Opolskich. Jako urząd pracy w
tej kwestii nie możemy wiele zrobić. Na

spotkaniach w szkołach informujemy, że
pracodawcy potrzebują ludzi z konkretnymi
kwalifikacjami technika lub fachowca, który
skończył zasadniczą szkołę zawodową.
Ponadto staramy się pozyskiwać dodatko
we środki finansowe, aby jak największej
liczbie młodych ludzi zapewnić chociaż
kilkumiesięczny staż. Staż ten pozwoli
skonfrontować wiedzę zdobytą na uczelni
z rzeczywistością w firmie, pozwoli nabyć
doświadczenia oraz pokazać się pracodaw
cy. Sposób i jakość realizacji zadań przez
stażystę wpływa na dalszą jego karierę
zawodową. Często pracodawca widząc w
stażyście przyszłego dobrego pracownika
szuka dla niego miejsca w firmie lub poleca
go innemu pracodawcy. Od stycznia 2012
roku urząd skierował na staż ponad 260
osób. Z 154 osób, które ukończyły staż,
ponad 70% zostało zatrudnionych.
Co udało się strzeleckiemu PUP w
mijającym roku?
W wielu aspektach rok 2012 był lepszy
niż rok 2011. Udało się nam pozyskać dodat
kową kwotę prawie 900 tys. zł. na aktywiza
cję zawodową. Tym samym większa liczba
osób bezrobotnych mogła skorzystać ze
szkoleń czy staży. Rozpoczęliśmy wspólnie
z Ośrodkami Pomocy Społecznej realizację
pilotażowego projektu przeznaczonego dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecz
nym. Jest to projekt innowacyjny, testujący
pewne nowatorskie rozwiązania w skali
całego kraju. Zakończymy rok najlepszymi
od kilku lat wynikami dotyczącymi efek
tywności zatrudnieniowej. Mam nadzieję,
że pozwoli nam to utrzymać po raz kolejny
miano najlepszego urzędu pracy w skali
województwa opolskiego. Potwierdzeniem
wysokiej efektywności działania PUP w
Strzelcach Opolskich jest fakt uzyskania
wysokiej lokaty w ogólnopolskim projekcie
pn. „Analiza organizacyjno-funkcjonalnych
rozwiązań wyodrębnionych w ramach
powiatowych urzędów pracy Centrów
Aktywizacji Zawodowej wraz z opraco
waniem rekomendacji dotyczącej „najlep
szych praktyk” oraz prowadzeniem działań
upowszechniających” realizowanym na
zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo
łecznej . W grupie powiatów o umiarkowanej
sytuacji na rynku pracy PUP w Strzelcach
Opolskich osiągnął drugie miejsce na 182
powiaty badane. Podstawą rankingu byłą
uzyskiwana efektywność zatrudnieniowa,
efektywność kosztowa oraz ocena klientów
(bezrobotnych i pracodawców). Sylwetka
PUP w Strzelcach Opolskich znalazła się
w publikacji książkowej, która została
wydana po zakończeniu projektu w celu
upowszechnienia w instytucjach rynku pracy
wybranych „10 najlepszych praktyk” kraju.
Ostatnio sporo się mówi o konieczności
pewnych zmian w pracy powiatowych urzę
dów pracy. Jakie zmiany Pan by postawił
jako szef tej placówki?
Pracuję w urzędzie pracy prawie 20 lat i
„przeżyłem” wiele mniej lub bardziej sku
tecznych reform oraz kilkunastu ministrów,
którzy mieli różne pomysły. Sygnalizowany
w ostatnim czasie pomysł wyłączenia
składki zdrowotnej płaconej przez urząd
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku był
rozpatrywany już przez kilka lat. Może
w końcu uda się przetrwać niepotrzebną
wędrówkę pieniądza z Ministerstwa Fi
nansów do Ministerstwa Pracy, następnie
do wojewody potem do powiatu, stąd do
urzędu pracy, w następnej kolejności do ZUS
- by zakończyć w Narodowym Funduszu
Ochrony Zdrowia. I wszędzie przelewy i
sprawozdania. W samym urzędzie zmian
nie będzie wiele. Na podstawie naszego
sprawozdania Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia otrzyma pieniądze z Ministerstwa
Finansów. Jednakże nie liczę, że przy tego
typu rozwiązaniu znacząco spadnie liczba
osób rejestrujących się wyłącznie dla ubez
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pieczenia zdrowotnego. Kolejnym pomy
słem ministerstwa jest propozycja zlecenia
agencjom pracy pośrednictwa pracy, gdyż
są one podobno bardziej efektywne i tańsze
niż urzędy pracy. W obecnym rozwiązaniu
są niewątpliwie tańsze, gdyż współpracują
z osobami, które się do nich dobrowolnie
zgłoszą. Nie muszą aktywizować długo
trwale bezrobotnych, dłużników alimenta
cyjnych czy opuszczających zakłady karne.
A jeżeli nie mają kandydatów, to kierują
ofertę do urzędu pracy i urząd prowadzi
dla nich rekrutację, a agencja na zasadach
agencji pracy tymczasowej zawiera umowy
z konkretnymi już osobami. Przykład pilo
tażowego projektu (realizowanego w PUP
w Gdańsku) zlecania usług do agencj i pracy
pokazał całkowitą bezskuteczność pracy
agencji, która dostała do dyspozycji, nie
wybranych bezrobotnych, lecz cały prze
krój zarejestrowanych w urzędzie łącznie
z długotrwałymi bezrobotnymi. Istnieje
jednak pewne lobby dużych agencji, które
medialnie potrafią nagłośnić temat i które
będą się starać sięgnąć po pieniądze z
Funduszu Pracy.
Oczywiście broniąc urzędów pracy nie
uważam, że ich organizacjajest bez zarzutu.
Setki stron sprawozdań wysyłanych do
różnych instytucji, wymaga wiele pracy,
która moim zdaniem jest zbędna, bo z tych
sprawozdań niewiele wynika i nikt ich nie
analizuje. Szczególnie wymagającym wiele
pracy sąprzepisy o stosowaniu w urzędach
pracy standardów usług rynku pracy. Każda
osoba bezrobotna po 180 dniowym poby
cie w rejestrach urzędu pracy musi mieć
realizowany Indywidualny Plan Działania
- tj. zespół działań, które należy wykonać
wobec osoby bezrobotnej w określonym
czasie. Wymaga to zaangażowania dla
jednej osoby bezrobotnej pośrednika pracy,
doradcy zawodowego oraz specjalisty ds.
rozwoju zawodowego. Idea Indywidual
nego Planu Działania jest słuszna, ale nie
powinna dotyczyć każdej z ponad 1200
osób zarejestrowanych w urzędzie. Wobec
kilkuset osób te działania są bezowocne,
gdyż to są osoby, którym nie zależy na
tym, aby opuścić nasze rejestry. One tylko
pozorująpewne działania. W ostateczności
niby przygotowane do przyjęcia ofert pracy,
na spotkanie z pracodawcą idą „w stanie
po spożyciu” lub opowiadają o swoich
chorobach własnych lub chorobach dzieci.
Wielogodzinna praca z bezrobotnym, oczy
wiście szczegółowo do celów kontrolnych
udokumentowana, idzie na marne. Mało
tego - psuje opinię urzędu pracy, gdyż
pracodawca dzwoni z pretensjami - „kogo
mi przysłaliście?!!!”
A jakie są perspektywy strzeleckiego
rynku pracy w 2013 roku?
Wspomniałem już o spowolnieniu
gospodarczym - jego skutki będą coraz
bardziej odczuwalne w przyszłym roku.
Parę zakładów z naszego powiatu prze
widuje jednak wzrost zatrudnienia i na
pewno, będziemy je wspierać czy to poprzez
szkolenia, czy też refundację tworzonych
miejsc pracy. Z informacji, które posiadam,
będziemy dysponować na początek roku
kwotą ponad 3 min na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu tj. ponad
50% więcej niż przed rokiem. W trakcie
roku będziemy jeszcze wnioskować o
następne środki (w 2012 roku udało nam
się pozyskać dodatkowo prawie 900 tys.
zł). Rezultat jest trudny do przewidzenia,
gdyż należymy do powiatów o najniższej
stopie bezrobocia (10,4%) stąd często nasze
wnioski odpadają w przebiegach z tymi
powiatami, gdzie stopa bezrobocia sięga
20% (Nysa, Brzeg, Prudnik, Głubczyce).
Przyszły rok będzie ukierunkowany na
wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50
roku życia.
Rozmawiała Marta Górka

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

-wydatki PUP w okresie styczeń-listopad 2012
Wyszczególnienie
Szkolenia
Staże
Środki na podjęcie działalności gosp.
Dotacje z projektu POKLucz do biznesu
Refundacje kosztów wyposażenia stanowiska
Prace społecznie użyteczne
Roboty Publiczne

Kwota wydatków
(w tys. zł)

Liczba
uczestników

325,7
1303,7
214,0
1417,1
937,0
99,0
64,1

130
256
11
36
52
139
20
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WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie średnie,
książeczka do celów sanitar
no-epidemiologicznych,
gotowość do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
doświadczenie w handlu i w
kierowaniu i motywowaniu
pracowników,
dyspozycyjność
wykształcenie min. zawodo-we,
samodzielność w przygoto
wywaniu potraw,
rok doświadczenia, - prawo
jazdy kat. B
wykształcenie zawodowe,
doświadczenie

OLSZOWA
wykształcenie zawodowe,
upr. do prowadzenia wózka
widłowego,
doświadczenie
wykształcenie min. zawodo
we,
spostrzegawczość, - rozróż
nianie barw,
doświadczenie
wykształcenie min. średnie,
znajomość topografii miasta
Strzelce Opolskie,
prawo jazdy kat. B
wykszt. min. zawodowe,
mile widziany kurs pracow
nika ochrony,
min.3 doświadczenie
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności

Uśmiech dziecka
najlepszym prezentem
Dzień św. Mikołaja i zbliżające się
święta Bożego Narodzenia to najlepsza
okazja aby okazać drugiemu człowiekowi
trochę serca i poświęcić mu swój czas.
Wiele dobrych słów można by napisać o
uczniach Centrum Kształcenia Zawodo
wego i Ustawicznego ale słowa niewiele
znaczą, liczą się czyny... Jak co roku,
młodzież z werwą wzięła udział w akcji
charytatywnej.
Uczniowie klasy I Tmtel(Technik
mechatronik, Technik elektronik) oraz I
Tsek(Technik spedytor, Technik ekono
mista) w Strzelcach Op. postanowili stać
się „świętymi Mikołajami” dla dzieci z
oddziału pediatrycznego naszego strzelec
kiego szpitala oraz dzieci z Domu Małego
Dziecka z Kłodzka.
W dniach 21.11.2012 do 27.11.2012
uczniowie zbierali do puszek datki na
rzecz akcji, natomiast w dniu 28.11.2012
zorganizowaliśmy kiermasz ciast, który
cieszył się powodzeniem wśród uczniów
i nauczycieli.
W tym miejscu chcielibyśmy po
dziękować wszystkim ofiarodawcom tj.
rodzicom uczniów, którzy bardzo chętnie
wsparli akcję za ich otwarte serce i ży
czyć zdrowych, wesołych świąt Bożego
Narodzenia 1

W sumie udało >lf nam uzbierać
751,45 złotych
Za te pieniążki przygotowaliśmy
dla dzieci przebywających w szpitalu
szesnaście nowych zabawek i „ jajka
niespodzianki”. Młodzież zaangażowana
w akcję pięknie popakowała prezenty
i w dniu Świętego Mikołaja ruszyła do
szpitala. Aby rozweselić małych pacjentów
uczniowie: Kolasa Kacper, Gospodarek
Roman, Ogiewka Paryk, Bąk Adrianna,
Pola Agnieszka, Morawiec Magdalena,
Wycisło Dominika, Zielonka Łukasz ode
grali scenkę w języku śląskim “Przajymy
Mikołajowi” oraz śpiewali mikołajkowe
piosenki.
A dla dzieci z Domu Małego Dziecka
w Kłodzku kupiliśmy ciastka i słodycze

na święta Bożego Narodzenia. W sobotę
15.12.2012 pojechaliśmy do Kłodzka z
podarunkami a jednocześnie spotkać się z
dziećmi tak bardzo skrzywdzonymi przez
los. Wspaniale było zobaczyć uśmiechnięte
buzie małych dzieci i uczniów starających
poprzez zabawę okazać trochę serca
Myślę, że dla każdego z nas
biorących udział w akcji, to właśnie
uśmiech tych samotnych dzieci był naj
lepszym prezentem.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenie należą się także
całemu personelowi naszego Szpitala w
Strzelcach Opolskich oraz Domu Małego
Dziecka z Kłodzka, z podziękowaniem za
bardzo miłą atmosferę przy organizowaniu
akcji mikołajkowej.
Jako koordynator chciałabym ser
decznie podziękować wszystkim uczniom
naszej szkoły a szczególnie z klas III Tmt, I
Tot, IIKw2 za waszą ofiarność, poświęco
ny czas i życzyć Wszystkiego najlepszego
na zbliżające się Święta i Nowy Rok 2013
!!!
Maria Gebauer

Chaos i horror, czyli o jeździe koleją

List Starosty Strzeleckiego
do Marszałka Województwa
Z ogromnym zdziwieniem, ale i oburzeniem obserwuję to, co zafundowały
nam Koleje Śląskie. Nieudolność poczynań doprowadziła do utraty wiary i
zufania w skuteczność działań władz lokalnych.
Zwracam się do Pana Marszałka w imieniu mieszkańców Powiatu Strze
leckiego" o szybkie rozwiązanie tego problemu. Nie możemy dłużej tolerować
kompletnej nieudolności władz Województwa Śląskiego. Na braku odpowie
dzialności nie mogącierpieć mieszkańcy mojego powiatu i nie tylko. Proponuję
przejąć na stałe połączenia na trasie Opole - Gliwice, Gliwice - Opole i nie
pozwolić na działania destrukcyjne w komunikacji masowej. Bezpośrednie
połączenia na tej trasie pozwolą naszym mieszkańcom na dotarcie do szkół i
zakładów pracy, punktualnie i bez jakichkolwiek utrudnień. Trzeba nie mieć
kompletnej wyobraźni, żeby zafundować społeczeństwu to, co zafundowały
nam władze Województwa Śląskiego i Koleje Śląskie.
Udowodnijmy również tym piewcom, którzy opowiadają się za przyłącze
niem Naszego Województwa do Województwa Śląskiego czy Dolnośląskiego,
że potrafimy szybko i skutecznie rozwiązywać problemy.
W imieniu mieszkańców mojego Powiatu jeszcze raz zwracam się z gorącą
prośbą do Pana Marszałka o załatwienie tej sprawy pozytywnie i do końca.
Tej treści list otwarty wystosował do marszxałka Józefa Sebesty 14 grudnia starosta Józef
Swaczyna, przekazując go równocześnie parlamentarzystom Opolszczyzny, wojewodzie

oraz burmistrzom i wójtom naszego powiatu oraz środkom masowego przekazu.

Studiująca zaocznie w Katowicach
Anka w pierwszy dzień po zmianie rozkła
du jazdy pociągów wołała nie ryzykować
spóźnienia na zajęcia. Przespała się u
koleżanki w Lublińcu (gdzie dojechała
samochodem) i już o 5.30 w niedzielę 9
grudnia siedziała w pociągu. Jest dobrze,
cieszyła się. Jednak przedwcześnie. Po
południu optymizm się ulotnił. Zwłaszcza,
gdy okazało się, że pociąg o 16.42 spóźnia
się. Informacja? Żadna. - Czyja stąd widzę,
że pociąg odjeżdża albo nie?- usłyszała
dziewczyna na dworcu w Katowicach.
Ostatecznie okazało się, że ten właśnie
pociąg w niedzielę nie jeździ (choć bilet
został sprzedany właśnie na tę godzinę).

Kolejny był spóźniony tylko o 20 minut. Za
to była ciepło. Znów - dojazd do Lublińca.
Powrót samochodem do Zawadzkiego
wieczorem.
To jednak było tylko przygrywką
do tego, co zaczęło się na kolei w ponie
działek, 10 grudnia. A wtedy zaczął się
prawdziwy chaos. Pasażerowie na dworcu
w Strzelcach Opolskich bez skutku czekali
na pociąg do Gliwic, jaki podstawić miały
Koleje Śląskie, które przejęły od spółki
Przewozy Regionalne obsługę pasażerów
na terenie województwa śląskiego - stacja
w Strzelcach, podobnie jak w Kędzierzynie-Koźlu miała stać się wyłącznie
punktem przesiadkowym.

W ciągu następnych dni wiele się nie
zmieniło - chaos trwał. Do dymisji podał
się prezes spółki Koleje Śląskie i jego
zastępca. Także marszałek województwa
śląskiego. Nie wpłynęło to jednak wcale
na poprawę sytuacji pasażerów. Ciągle
spóźniali się do pracy.
Do tego 14 grudnia doszły awarie
trakcji (jedna pod Szymiszowem, druga w okolicy Błotnicy Strzeleckiej) - pociągi
przyjeżdżały tego dnia do Strzelec Opol
skich z trzygodzinnym opóźnieniem. I to
zarówno te od strony Opola, jak i Gliwic.
Gmina Strzelce Opolskie na własny koszt
wynajęła autobus dla tych, którzy jechali

Kiedy znów zakwitną czereśnie...

do Opola. Przewozy Regionalne komu
nikację zastępczą uruchomiły dopiero po
dwóch godzinach. Lepiej nie przytaczać
tych wszystkich komentarzy, jakie można
było usłyszeć - można by obrazić czyjeś
poczucie przyzwoitości.
Dla pasażerów jest promyk nadziei. Po
tych wszystkich zawirowaniach Przewozy
Regionalne od Kolei Śląskich przejęły

obsługę tras w kierunku Gliwic. Od 15
grudnia podróżni nie muszą się już prze
siadać do składów należących do innej
spółki. Dworzec z Strzelcach Opolskich
będzie otwarty dłużej. To też byłaby dobra
wiadomość, gdyby nie fakt, że gdyby ktoś

Profilaktyka HIV/AIDS
w powiecie strzeleckim
Dane epidemiologiczne, z których
wynika, że liczba osób żyjących z HIV w
Polsce wynosi ponad 30 tyś. i że liczba ta
stale rośnie, stanowi wystarczający powód,
aby wśród młodych ludzi podejmować
różnorodne działania profilaktyczne. Na
leży pamiętać, że jedynie wystarczająca
wiedza może uchronić przed zakażeniem
wirusem HIV, dlatego tak niezbędna jest
systematyczna edukacja naszej młodzieży
w tym zakresie. Powiatowa Stacja Sanitar
no - Epidemiologiczna w Strzelcach Op.
rokrocznie inicjuje wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych różnorodne działania
edukacyjne, których zasadniczym celem
jest uświadomienie, że problem HIV/AIDS
dotyczy każdego.
W roku bieżącym dzięki współpracy z
Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Powia
towa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich, w okresie listopad
- grudzień zainicjowała wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzia
łania edukacyjne dotyczące profilaktyki
HIV/A1DS.
Zorganizowano konkurs fotograficzny
pod hasłem „Wiem jak unikać zakażenia

Niegdyś powiat strzelecki słynął
alejami czereśniowymi. Było ich sporo
zwłaszcza w okolicy Góry św. Anny,
Leśnicy, Ligoty Górnej i Dolnej. Pierwsze
powstały z rozkazu Fryderyka II Wielkiego,
jeszcze w XVIII wieku, który nakazał drogi
obsadzać drzewami owocowymi.
Dziś zostało ich niewiele, ale wciąż w
zbiorowej pamięci żyje dawny krajobraz.
I dobrze, że tak wielu chce go odtworzyć
i tak wiele robi się w tym celu. Samorzą
dowcy zaczynają sadzić młode drzewka.
W maju zorganizowano w Leśnicy Święto
Kwitnących Czereśni (impreza będzie
się odbywać co dwa łatą na przemian z
Leśnicką Maj ówką).

Do dawnych tradycji nawiązuje
wspólny projekt Stowarzyszenia Kraina
św. Anny i Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie. W roku 2010 przeprowa
dzono szczegółową inwentaryzację alei
czereśniowych u podnóża Góry św. Anny.
Rok później - inwentaryzację drzew na
drogach w pobliżu Ligoty Górnej i Dolnej.
Wszystko po to, by nie tylko odtworzyć
czereśniowe aleje, ale również po to,
by tworzyły je takie same gatunki, jak
dawniej. Bo czereśnia czereśni nierówna.
Jedne żyją 50 lat, inne - nawet sto. Na
przykład fragment alei z Ligoty Górnej w
kierunku Wysokiej tworzą drzewa liczące
ok. 90 lat, a najmłodsze czereśnie u pod
nóża Góry św. Anny ledwie przekroczyły

czterdziestkę. W naszym powiecie rosną
i „Sercówki” (Różowa Wielka), których
skórka jest kremowo-karminowa (od stro
ny nasłonecznionej), o białawym miąższu
i „Bieńkówki”, o ciemnoczerwonej skórce
i ciemnym miąższu (w Polsce spotkać je
można jeszcze tylko w okolicach Sobótki).
To tylko dwie nazwy z kilku gatunków
rosnących na naszym terenie.
O tym wszystkim mówiono podczas
konferencji na temat bioróżnorodności w
obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny
i działaniach niezbędnych dla ocalenia
starych gatunków czereśni.
A kiedy już wszystko się uda - kwit
nące czereśnie znów będą wabić zapachem
i pięknem.

miał sporo złej woli, mógłby jąskojarzyćz
planowanymi (?) spóźnieniami pociągów.
Strach pomyśleć, co będzie się działo
od kwietnia 2013, kiedy trasa Opole-Zawadzkie zostanie zamknięta z powodu
remontu torów na dwa lata. Na pytanie, czy
miejscowości leżące przy tej trasie zostaną
całkowicie odcięte od Opola? Czy studenci
będą żegnać się ze studiami, apracującyz
pracą jeśli nie znajdą towarzyszy podróży
wspólnym samochodem? Z Ozimka da
się jeszcze dojechać autobusem do stolicy
województwa, mieszkańcy pozostałych
miejscowości na tej trasie - aż do Kielczy
- takich możliwości nie mają.

HIV”, którego celem było przedstawienie
bezpiecznych zachowań chroniących przed
zakażeniem wirusem HIV. Do konkursu
przystąpili uczniowie Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem,
nadesłano 5 prac konkursowych.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce
- Dagmara Żyłka
II miejsce - Mirela Wieszołek
III miejsce - Aleksandra Hurek
Komisja konkursowa wyróżniła rów
nież pozostałe dwie prace nadesłane przez
Monikę Wąsik oraz Martę Piesiak.
Ponadto dzięki pozyskanym środ
kom finansowym 26.listopada br. wśród
uczniów klas 11 Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Op. przeprowadzono zajęcia teoretycz
no - warsztatowe, z udziałem pedagoga,
specjalisty z zakresu edukacji seksualnej p.
Renaty Straub - Pieczykolan. Działaniami
edukacyjnymi objęto ok. 70 uczniów.
Powyższe przedsięwzięcia zostały sfi
nansowane z budżetu Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012
PRZYZNAJ NAGRODĘ KONSUMENTA
WYBIERZ NAJLEPSZY PRODUKT
POWIATU STRZELECKIEGO 2012
Nie przegap swojej szansy!
By wziąć udział w konkursie, należy prawidłowo wypełnić kartę do głosowania.
Karta do głosowania dostępna jest:
W aktualnym wydaniu dwuty godnika Powiat Strzelecki nr 23 - 24 (można Ją wyciąć prosto z gazety)
Obok urny do głosowania znajdującej się przy Informacji
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ui. Jordanowska 2, 47 - 100 Strzelce Opolskie
Na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.p

W konkursie mogą, wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie zameldowane w powiecie strzeleckim,
które do 3! stycznia 2013 r. złożą, w Starostwie w Strzelcach Opolskich prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania.
Wypełnioną kartę można nadsyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (Zespół ds. Promocji Powiatu),
ul. Jordanowska 2,47 - 100 Strzelce Opolskie lub bezpośrednio wrzucić do urny znajdującej się
w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich obok Informacji.
Jedna osoba może złożyć tylko jedną kartę. Oddajemy tylko jeden głos na produkt lub usługę.
W innym przypadku głos będzie nieważny, a osoba go oddająca nie będzie miała prawa wzięcia udziału w losowaniu nagrody,
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl

NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2012

NAGRODA KONSUMENTA
Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

Karta do głosowania

Jedna osoba może wypełnić TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos tylko na jeden produkt lub usługę!!!

□

Komplet mebli ogrodowych

□

Lokomotywa spalinowa

|

Łupki granitowe

□

Mieszanka ciastek ręcznie
wytwarzanych

□

Spływy kajakowe

|—|

Krawiectwo

f

□

2]

XX X

Rekreacja konna i hipoterapia
Kamieniarstwo

□

Kompleksowe wykonanie dachu

□

Szkiełkowanie stali nierdzewnej,
kwasoodpornej i aluminium

□

KATEGORIA
ROLNO-SPOŻYWCZA

MIESZANKA CIASTEK
RĘCZNIE ROBIONYCH
ser

Szkolenie kierowców

] Usługi transportowo • przewozowe

Imię i nazwisko

Adres: miejscowość
......................................................... ul ica.................... . ................................. nr domu...,
Tel. kontaktowy..............................................................

OPIS PRODUKTU:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu 2012
(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2022 r. Nr 101 z póin. zmj

Własnoręczny podpis

Zasady glosowania:
1.

W głosowaniu może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie powiatu strzeleckiego.

2.

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę, oddając głos tylko na JEDEN PRODUKT lub USŁUGĘ,

3.

Kartę oceny należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

4.

Wśród głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego - Nagrodę Konsumenta zostanie rozlosowana
nagroda (przy jej odbiorze konieczny będzie dowód tożsamości).

5.

Karty oceny wypełnione niezgodnie z regulaminem, nieczytelne lub powtarzające się nie wezmą udziału w

losowaniu,

6.

W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy starostwa oraz ich najbliższa rodzina.

7.

Termin glosowania: do 31 stycznia 2013 r.

8.

Karty do głosowania można wrzucić do urny ustawionej w holu Starostwa Strzeleckiego lub przesłać pocztą na

adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2; 47-100 Strzelce Opolskie (decyduje data
stempla pocztowego)

Ciastka do mieszanki są wyrabiane ręcznie na podstawie tradycyjnych domowych re
ceptur. Nadają się zarówno do niedzielnej kawy, jak i na przyjęcie weselne. Mieszanka
składa się z ok. 10 rodzajów ciastek. Wśród nich najczęściej występują ciastka kruche,
orzechowe i bakaliowe, z masą mleka w proszku, z ciasta francuskiego i kokosanki.
Niektóre rodzaje ciastek do mieszanki mogą zostać dobrane przez klienta. Można także
zamówić każdy rodzaj osobno.

OPIS FIRMY:

Cukiernia jest firmą rodzinną nastawioną na pieczenie ciast i innych słodkości na za
mówienie. Wypieki powstają tradycyjnymi metodami z produktów, jakie używa się do
pieczenia w domu. Dzięki temu mają wyśmienity i tradycyjny smak. Cukiernia posiada
własną profesjonalną drukarkę do jadalnych wydruków, dzięki czemu na torcie można
umieścić dowolne zdjęcie lub rysunek. W ofercie znajduje się również wynajem fontanny
czekoladowej, która mieści max 5 kg czekolady.

Cukiernia Kasia - Paweł Solga,
ul. Kozielska 30
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 504 963 574

Glosujemy do 31 stycznia 2013 roku - urna w siedzibie Starostwa

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012
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KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

LOKOMOTYWA SPALINOWA
Lds-IOOK-EMA
OPIS PRODUKTU:
Lokomotywa dołowa spalinowa Lds100K-EM A jest przeznaczona do prac
transportowych i przewozowych w
podziemnych wyrobiskach kopalń za
grożonych wybuchem pyłu węglowego
i/lub metanu. W układzie napędowym
lokomotywy zastosowano niskotoksyczny silnik wysokoprężny z turbodołado
waniem firmy Deutz. Owa lokomotywa
wyposażona jest między innymi w
manewrowy hamulec proporcjonalny z
napędem hydraulicznym, hydraulicznie
luzowany hamulec awaiyjno-postojowy,
elektroniczny system nadzoru para
metrów oraz metanomierz sprężony z
elektronicznym systemem.

OPIS FIRMY:
Energo-Mechanik Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem średniej wielkości, działającym od 1956 roku. Spółka
obsługuje firmy z branży energetycznej oraz górnictwa. Firma stale podnosi swoje kwalifikacje i usprawnia
zarządzanie: od 2006 roku stosuje system zarządzania jakością obecnie oparty o normę ISO 9001, w latach
2009-2012 uzyskała Certyfikat SZJ KOMAG 12 QS 140 w zakresie projektowania i produkcji konstrukcji me
talowych, maszyn i urządzeń dla górnictwa i energetyki, obsługi serwisowej. Misja Spółki brzmi: „Rozwijając
umiejętności, tworzymy wyriby służące Klientom i środowisku - energetyce i górnictwu”.

Energo - Mechanik Spółka z o.o.
ul Krakowska 73,47-100 Strzelce Opolskie, TeL 77 461 32 51

rroMt

ŁUPKI GRANITOWE
OPIS PRODUKTU:
Łupki granitowe nadają się na ele
wację domów, jako wykończenie
płotów, ozdoba kominków, na ściany
wewnątrz domów. Piękne, trwałe
i ekologiczne - z naturalnego ka
mienia.
OPIS FIRMY:
Początkowo przedsiębiorstwo zajmo
wało się produkcją nagrobków, pły
tek, parapetów i schodów z lastryka
oraz produkcją kostki brukowej. Fir
ma rozpoczęła produkcję nagrobków,
parapetów, schodów również z grani
tu i marmuru a z czasem zaprzestała
produkcję lastryka. W roku 2002 fir
mę przejął syn Adrian Jontza i nadał
jej obecną nazwę “Jontza-Granit”. W
2005 roku przedsiębiorstwo “Jontza-Granit” uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup
nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki kamienia naturalnego. Dzięki nowoczesnym maszynom, produkty
oferowane przez firmę charakteryzują się precyzją wykonania i krótkim terminem realizacji. Od stycznia 2012
firma posiada maszynę do produkcji łupków granitowych, które mają wszechstronne zastosowanie.

Jontza-Granit - Adrian Jontza
ul. Gogolińska la, 47-161 Rożniątów. Tel. 77 461 92 01

KOMPLET MEBLI OGRODOWYCH
OPIS PRODUKTU:
Drewniane meble są najbardziej kla
sycznym rodzajem wyposażenia altan,
tarasów czy ogrodowych stref wypo
czynkowych. Znajdą także swoje miej
sce na tarasie domu lub restauracji. W
sposób absolutnie naturalny komponuje
się z ogrodową zielenią. Nowoczesne
technologie impregnacji i utrwalenia
drewna sprawiają że meble są trwałe i
wysokiej jakości wykonania

Głosuj na

Najlepszy Produkt
Powiatu

Strzeleckiego 2012

OPIS FIRMY:
Firma „JAŚKO” od lat specjalizuje się
w produkcji elementowej architektury w
ogrodzie oraz zestawów placów zabaw.
Wykorzystując nowoczesne technologie
oferuje produkty najwyższej jakości, o
starannym wykonaniu i atrakcyjnym
wzornictwie lub na indywidualne życzenie klienta. Meble ogrodowe są impregnowane ciśnieniowo. W ofercie
firmy można znaleźć również drewno kominkowe, domki dla dzieci, ogrodzenia, kamień elewacyjny itp

- WYGRAJ
TELEWIZOR

JAŚKO Jan Smykała
ul. Leśna 2, 47-113 Kosowskie, Tel. 605 577 000

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

KAMIENIARSTWO
OPIS PRODUKTU:
Piaskowiec to średnioziamista. zwięzła
skała osadowa powstała w wyniku
scementowania ziaren kwarcu, skale
ni, miki oraz okruchów innych skał i
minerałów. Piaskowiec jest jednym z
naturalnych materiałów budowlanych.
Jego walory estetyczne i bogata gama
kolorów pozwala na zrealizowanie wielu
przedsięwzięć budowlanych. Materiał
ten świetnie się sprawdzą jako jedyne
pokrycie powierzchni, jak również w
połączeniu z popularnymi współcześnie
elementami szklanymi, metalowymi czy
drewnianymi. Zastosowanie piaskowca
to m.in.: kominki, ogrodzenia, okładziny
elewacyjne, schody, parapety, posadzki.
Kamień wydobywany jest ręcznie.

OPIS FIRMY:
Firma działa na rynku od 2009 roku i
zatrudnia 3 osoby. Na życzenia klientów
organizowany jest transport na terenie
całego kraju. Firma pomaga również w
organizacji grupy montażowo-kamieniarskiej. W ofercie znajduje się duży wybór
kolorystyczny kamienia, począwszy od
białego poprzez kremowy, żółty, a skoń
czywszy na beżowym.

KAMIENIARSTWO - Andrzej Gołąbek
ul. Powstańców Śląskich 2, Centawa, 47-134 Błotnica Strzelecka, Tel. 506 965 278

SPŁYWY KAJAKOWE
OPIS PRODUKTU:
Od dawna wiadomo, iż bliski kontakt
z przyrodą doskonale regeneruje siły
człowieka. Nasza firma wykorzystując
walory przyrodnicze Małej Panwi i
piękno lasów, które otaczają rzekę
stworzyła nowatorski produkt tury
styczny. Umiejętne dopasowanie tras
do możliwości naszych gości sprawiło,
że możemy zaspokoić potrzeby różnych
grup klientów. Na łagodnych odcin
kach organizujemy spływy szkolne i
dla rodzin z dziećmi. Młodym i silnym
ludziom proponujemy trasy trudniejsze.
Ważną i nieodzowną częścią całej im
prezy jest wspólne ognisko,z przysma
kami przygotowanymi w gospodarstwie
DZIKA CHATA.

OPIS FIRMY:
Firma zatrudnia na stałe 8 osób, z
możliwością zarobkowania młodym
ludziom na wakacjach. W chwili obec
nej firma realizuje inwestycje budowy
nowej przystani z bazą gastronomiczną
i pokojami gościnnymi. Pięcioletnie
starania sprawiły, że jesteśmy atrakcją
nie tylko dla mieszkańców naszego
powiatu. Odwiedzająnas turyści z całej
Opolszczyzny, mieszkańcy aglomeracji
śląskiej i coraz częściej Wrocławia i
Krakowa.

NATURA I DOM - Grzegorz Hajduk
uL Krzywa 7, Staniszcze Małe
47-113 Kolonowskie, TeL 77 46 11 802,502 300 790
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KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

KRAWIECTWO
OPIS PRODUKTU:

Pracownia oferuje usługi krawieckie wykony
wane na tkaninie i dzianinie, naprawę odzieży,
wszywania zamków, skracanie, zwężanie i
poszerzanie, szycie miarowe odzieży damskiej,
szycie zasłon i firan, pościeli, obrusów oraz inne
usługi krawieckie.
OPIS FIRMY:

Pracownia Krawiecka rozpoczęła swoją działal
ność w 2011 roku. Usługi wykonują na profe
sjonalnym sprzęcie krawieckim. Priorytetem w
ich działalności jest indywidualne podejście do
Klienta oraz jego zadowolenie, terminowe zobo
wiązania, dbałość o estetykę wykonywanych prac
i zachowanie oryginalnych wykończeń odzieży.
Konkurencyjne ceny i szybki czas realizacji za
chęcają do korzystania z usług pracowni.

Pracownia Krawiecka
Katarzyna Muc
ul. Kościuszki 14
47-110 Kolonowskie
Tel. 517 531 212, 77 461 10 63

REKREACJA KONNA I HIPOTERAPIA
OPIS PRODUKTU:

Oferowana usługa, ze względu na
wieloprofilowość ośrodka jest w stanie
zaspokoić potrzeby klientów od 1 do
99 roku życia. Początkujący jeźdźcy
niezależnie od wieku korzystają z
indywidualnych lekcji jazdy konnej
prowadzonych z asekuracją. Osobom,
które już pewnie czują się w siodle,
proponowane są jazdy w zastępie,
przejażdżki w terenie oraz nauka
skoków przez przeszkody. Zajęcia
z hipoterapii prowadzone są zawsze
indywidualnie pod czujnym okiem
instruktora z pomocą asystentów.
OPIS FIRMY:

Właścicielem „Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji Katarzyna Rachwalska” jest magister fizjoterapii, która jazdę
konną uprawia od dzieciństwa. Posiada uprawnienia instruktorskie w zakresie rekreacji ruchowej, jak również
hipoterapii. Swoją działalność prowadzi w otoczeniu lasów i łąk w Błotnicy Strzeleckiej. W ośrodku czekają
spokojne konie i kucyki różnej wielkości. Ośrodek zapewnia kaski ochronne i kamizelki osłaniające kręgosłup
w różnych rozmiarach. Lekcje jazdy konnej prowadzone są na bezpiecznym, pokrytym piaskiem, ogrodzonym
terenie.

Ośrodek Rehabilitacji i Rekreacji - Katarzyna Rachwalska
ul. Toszecka 27, Błotnica Strzelecka, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 697 480 858

SZKOLENIE KANDYDATÓW
NA KIEROWCÓW

Najlepszy

Produkt
Powiatu Strzeleckiego

KOMPLEKSOWE WYKONANIE DACHU
WRAZ Z MONTAŻEM
SYSTEMÓW SOLARNYCH
OPIS PRODUKTU:
Pełna obsługa klienta związana z
wykonaniem nowego dachu lub
remontem starego dachu wraz z
dostarczeniem materiału z własnej,
nowo wybudowanej hurtowni.
Ponadto doradztwo i obsługa w za
kresie dofinansowań do zestawów
solarnych wraz z ich montażem
oraz serwisem posprzedażowym.
OPIS FIRMY:
Firma powstała w marcu 2007
roku, od początku swojej działal
ności postawiła na wysokąjakość

oraz na kompleksową obsługę klienta. Firma zainwestowała również w pracowników. Obecnie zatrudnione są
24 osoby. W 2010 roku została utworzona spółka cywilna, która prowadzą dwie osoby: Jan Dymek i Bogusław
Biemer. W 2011 roku została podjęta decyzja o budowie nowego obiektu w jemielnickiej strefie przemysłowej,
14 września przy udziale władz Gminy Jemielnica i Starosty Strzeleckiego oraz zaproszonych gości nastąpiło
uroczyste otwarcie nowego obiektu. Na dzień dzisiejszy jest to najnowocześniejszy obiekt w tej branży w
Powiecie Strzeleckim. Firma inwestuje także w pracowników: wysyła ich na kursy, dzięki czemu podwyższają
swoje kwalifikacje zawodowe. „Nasz pracownik naszym największym dobrem”

ZIMMERMANN POKRYCIA DACHOWE s.c. - J. Dymek. B. Biemer
ul. E . Strzeleckiego 4d, 47-133 Jemielnica, TeL 77 463 25 02

SZIEŁKOWANIE STALI NIERDZEWNEJ,
KWASOODPORNEJ I ALUMINIUM
OPIS PRODUKTU:
Kabina do szkiełkowania umożliwia
obrabianie elementów zarówno o
małych jak i o dużych gabarytach.
Szkiełkowanie jest procesem technolo
gicznym polegającym na oczyszczeniu
z zabrudzeń, nalotów oraz utlenionych
warstw na powierzchni obrabiane
go przedmiotu. Wszystkie elementy
obrabiane są na sucho i w kabinie.
Szkiełkowanie może być stosowane do
obróbki wyrobów precyzyjnych, cien
kich i kruchych, pozwala na uzyskanie
naturalnej, lśniącej barwy metalu. Nie ma ryzyka, że podczas pracy obrabiane elementy ulegną zniszczeniu.
Szkiełkowanie przywróci idealny wygląd nawet najbardziej zniszczonym produktom.
OPIS FIRMY:
Firma AR- MASZ to doskonała kompilacja polskiego kapitału oraz doświadczenia zdobytego na zachodzie
Europy. Dzięki temu oferowane wyrobnie ustępują jakością produktom zachodnim, a wręcz niejednokrotnie
przewyższają je pod tym względem przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen! Domeną działalności firmy
jest Stal Nierdzewna. Zgodnie z misją firmy zamówienia zarówno na wyroby gotowe jak i surowce realizowane
są kompleksowo.

AR - MASZ - Arkadiusz Kinder
ul. 1 Maja 61, 47 - 100 Strzelce Opolskie, Tel. 662 285 771

USŁUGI
TRANSPORTOWO - PRZEWOZOWE

OPIS PRODUKTU:

Firma Usługi szkoleniowe WIRAŻ
świadczy usługi w zakresie szkolenia
kandydatów na kierowców kategorii
Al,A,B,C,C+E.Ponadto w ofercie
znajdują się również szkolenia kie
rowców zawodowo wykonujących
transport drogowy (kwalifikacja
wstępna, szkolenia okresowe, kurs
obsługi żurawi przenośnych i prze
woźnych - HDS, kursy ADR) oraz
kurs wózków jezdniowych z bezpiecz
ną wymianą butli gazowej. Dzięki
wykorzystywaniu w szkoleniach naj
nowocześniejszych technik (system
SPS), usługi świadczone są na najwyższym poziomie, czego dowodem jest uzyskanie Akredytacji Opolskiego
Kuratora Oświaty.
OPIS FIRMY:

Firma Usługi Szkoleniowe WIRAŻ powstała w 2006 roku jako jednoosobowa firma świadcząca usługi w za
kresie szkolenia kandydatów na kierowców kat. B. Od tego momentu rozpoczął się intensywny rozwój firmy,
nastawiony na wysokąjakość i profesjonalizm świadczonych usług. “W chwili obecnej szkoleni są kandydaci
na kierowców w 5 kategoriach. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki
Jazdy DELTA s.c. firma rozszerzyła swoje usługi o szkolenia kierowców zawodowo wykonujących transport
drogowy. W styczniu bieżącego roku firma uzyskała Akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty na prowadzone
szkolenia kandydatów na kierowców w ww. kategoriach. Kadra składa się z 5 instruktorów nauki jazdy, ratownika
medycznego i pracownika biurowego.

Usługi Szkoleniowe WIRAŻ - Marcin Bartodziej
ul. Powstańców ŚL 23,47-150 Leśnica, Tel. 501 087 535

OPIS PRODUKTU:
Firma transportowo - przewozowa
świadczy usługi przewoźnicze na
terenie kraju i za granicą. Oferty
kierowane są zarówno do firm, grup
zorganizowanych i osób indywidual
nych: regionalne i międzynarodowe
przewozy autokarowe, wycieczki
szkolne i turystyczne, wyjazdy na im
prezy sportowe oraz wynajem autokaru
na imprezy okolicznościowe (wesela,
pogrzeby).
OPIS FIRMY:
Firma powstała 01.05.2008 roku, jest
firmą jednoosobową, a jej siedziba
znajduje się w Staniszczach Wielkich.
Firma posiada licencję na wykony
wanie międzynarodowego przewozu
osób. Oferuje bezpieczną i komfortową podróż nowoczesnym autokarem marki SETRA. Autokar posiada stan
dardowe wyposażenie: rozkładanie siedzenia, indywidualne oświetlenie, nawiewy, klimatyzację, DVD. Osoby
podróżujące są objęte ubezpieczeniem NW.

Usługi Transportowo - Przewozowe - Adrian Smykała
ul. Leśna 2, Staniszcze Wielkie, 47-113 Kolonowskie 3, Tel. 695 756 231
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Debata klimatyczna
w starostwie

Święta konsumenta
Trudne są święta konsumenta. Wszyst
ko pachnie, wszystko kusi, jeść trzeba,.
a pieniędzy zazwyczaj brak. Generalnie
przed świętami jest kolorowo, migają
światełka, słychać nastrojową muzykę,
jest pięknie, wszędzie pachnie piernikami,
mandarynkami, wszyscy stająsię milsi jak
również bardziej skłonni do wydawania
pieniędzy. Niestety potem często jest
rozczarowanie. I okazuje się, że kupiliśmy
ciut za dużo jedzenia i prezentów, a prawa
zwrotu niestety nie ma. Zatem zanim rzu
cimy się w wir zakupów przeanalizujmy
nasze
i najbliższych
potrzeby i ruszmy „z głową” do sklepów.
Po pierwsze - warto zrobić sobie listę
prezentów. W szale promocji i wędrując
po sklepach bez konkretnego celu z całą
pewnością wydamy więcej.
Po drugie analizujmy czy promocje są
naprawdę promocjami - czy cena herbaty
z kubkiem lub mydło gratis do żelu pod
prysznic nie będą kosztować nas więcej
niż te same produkty kupowane osobno.
W dobie Internetu mamy możliwość
korzystania z porównywarek cen więc
decydując się na zakup drogich prezentów
warto te ceny porównać, a nie dokonywać
zakupów w pierwszym sklepie do którego
wejdziemy. Ceny w Polsce mogą być
kształtowane dowolnie i to my decydujemy
gdzie kupujemy i nie jest przestępstwem,
że jeden sprzedawca sprzeda nam np. taką
samą kurtkę za 200 zł a inny za 330zł.

Po trzecie zastanawiajmy się czy
produkty wrzucane do koszyka są nam
naprawdę potrzebne, sprawdzajmy daty
ważności produktów by nie okazało się,
ze na świątecznym stole mamy mnóstwo
słodyczy, które niedługo nie będą nadawać
do spożycia.
Przemyślmy również czy stać nas na
spłatę i naprawdę musimy brać kredyt święta szybko miną a kredyt zostanie.
Jednocześnie przed świętami kredyty są
najczęściej znacznie droższe.
Zawsze trzeba pamiętać o tym, że
warunków umowy nie poznamy z reklamo
wych ulotek i skrótowych informacji. Nie
wierzmy nikomu na słowo, lecz czytajmy
umowy zanim je podpiszemy.
Należy wnikliwie zapoznać się z tek
stem umowy, regulaminem itp., zaś nasu
wające się wątpliwości należy rozwiewać
przed zawarciem umowy, a nie dopiero po
jej zawarciu.
Pamiętajmy, ze kupując towar na od
ległość (np. przez Internet lub z katalogu
wysyłkowego) od przedsiębiorcy mamy

prawo zmienić zdanie i do 10 dni od dnia
otrzymania towaru od umowy odstąpić
wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od
umowy i zwracając towar.
Pytajmy również o prawo zwrotu w skle
pach - często zdarza się, że sprzedawca
dopuszcza do kilku dni możliwość zwrotu.
Nie jest to jednak obowiązek prawny lecz
dobra wola sprzedawcy. Sprzedawcy
często kuszą nas tym prawem by dokonać
zakupu. Zawsze jednak pamiętajmy, by
mieć potwierdzenie na piśmie o takiej
możliwości. Nie jest to bowiem przepis
powszechnie obowiązującym i sprzedawca
nie musi przyjmować zwrotu towaru ani
wymieniać go na inny nawet w 10 minut
po zakupie. Jest to niestety wyłącznie jego
dobra wola.
A przede wszystkim pamiętajmy, że
pewnych rzeczy nie da się kupić, ale by
miło i rodzinnie przeżyć Święta, nieko
niecznie trzeba dużo wydać. Najważniej
sze jest stworzenie wyjątkowej ciepłej,
rodzinnej atmosfery i czas poświęcony
najbliższym.

Rozważnych zakupów świątecznych i wyjątkowych,
pięknych, rodzinnych Świąt
życzy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nie pal
przy mnie,
ten dym
mi szkodzi
Pod takim hasłem Powiatowa Stacja Sa
nitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich zorganizowała konkurs, którego
celem było wykonanie pracy plastycznej,
prezentującej wiedzę uczniów nt. szkodli
wego wpływu dymu tytoniowego, w tym
biernego palenia na zdrowie człowieka.
Konkurs adresowany był do uczniów klas
I-III szkół podstawowych z placówek po
wiatu strzeleckiego, w których realizowany
jest program edukacji antytytoniowej pt.
„Nie pal przy mnie, proszę”.
Spośród 18 szkół podstawowych
realizujących w/w program do konkursu
przystąpiło 17 placówek, z wszystkich
gmin powiatu. Nadesłano 66 prac kon
kursowych, wykonanych różnorodną
techniką które charakteryzowały się
ciekawą szatą graficzną pomysłowością
oraz czytelnością w odbiorze. Z pewno
ścią wykonanie ich wymagało znacznego
zaangażowania dzieci oraz nauczycieli.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło
się 3 grudnia 2012r. w Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzel
cach Opolskich. Komisja konkursowa
w składzie: przewodniczący Katarzyna
Kanoza - Państwowy Powiatowy Inspek
tor Sanitarny oraz członkowie: Patrycja
Płoszaj - pracownik Sekcji Promocji
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej i Maria Ko
łodziej - pracownik Sekcji Higieny Dzieci
i Młodzieży zadecydowała wyróżnić 18
prac konkursowych.

Wiktoria Cedzich PSP Dziewkowice

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze
naszego dwutygodnika, w ramach akcji
„Dobry klimat dla powiatów” i w naszym
starostwie zorganizowano debatę klima
tyczną. Jedną z 90 zaplanowanych w sa
morządach powiatowych. Szkoda tylko, że
tak niewiele osób spoza grona zawodowo
związanych z tematem było nią zaintere
sowanych. Czyżbyśmy nie mieli poczucia,
że w tej materii od nas samych zależy
cokolwiek? Jeśli tak jest - nie jesteśmy
w tym osamotnieni. Z „Raportu o stanie
przygotowań lokalnych do zmian klimatu”,
zawierającego zawierający wyniki ponad
600 wywiadów przeprowadzonych z lo
kalnymi liderami opinii i 110 raportów na
temat działań powiatów na polu ochrony
klimatu, wynika, że ponad 30% ankieto
wanych uznało, że sprawy zmian klimatu
są „zbyt odległe od spraw, którymi w po
wiecie zajmują się na co dzień i zbyt mało
z związane z codziennymi problemami”.

Przy czym rozmówcy potwierdzali, że
wiążąten fakt z „niedostateczną edukacją
i informacją na temat zmian klimatu”.
Jednak zdecydowana większość (ok. 95%)
z nich uważa zmiany klimatu za zjawisko
negatywne i pozytywnie reaguje na działa
nia na rzecz ochrony klimatu lub adaptacj i
do zmian klimatu, ale też w niewielu
powiatach „hasła „ochrona klimatu” lub
„adaptacja do zmian klimatu” pojawiają
się w Strategii Rozwoju czy Programie
Ochrony Środowiska” przyznają autorzy
Raportu. Co oczywiście nie znaczy, że
mimo braku takich sformułowań niewiele
się robi.
Podobnie jak w naszym powiecie realizuje się inwestycje związane z termomodemizacją budynków czy wykorzysta
niem energii odnawialnej, monitoruje się
powietrze, prowadzi się działania związane
z ochroną przyrody i edukacjąekologiczną.
mg

Czemu mielibyśmy się zajmować klimatem - spytają Państwo. Otóż
jest ku temu kilka przesłanek. Wymieńmy zatem choćby kilka:

Wg Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu istnieje ponad
90% naukowej pewności wpływu człowieka na zmiany klimatu
* Podniesienie poziomu morza o 88 cm do 2010 roku to zagrożenie

*

dla 68 min osób w UE
* Przewidywany exodus 200 min uchodźców klimatycznych
* Wzrost liczby zachorowań na choroby tropikalne w Europie,
groźne dla ludzi starszych i dzieci nagłe fale upałów
* Coraz szybciej postępujące zmiany zasięgów różnych gatunków
roślin i zwierząt

* Straty w rolnictwie
* Liczne pogodowe klęski żywiołowe.
Teresa Nocon PSP Sucha

Oto
*
*
*
*
*
*
*
*

laureaci konkursu:
DominikaNiedźwiecka- Publiczna Szkoła PodstawowaNr 2 w Strzelcach Opolskich,
Agnieszka Romanik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
Julia Konewska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich,
Teresa Nocon - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej,
Monika Kampa - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie,
Natalia Malcherek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie,
Wiktoria Cedzich - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach,
Ewelina Tiszbierek - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zalesiu Śl.,

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Maria Szaradowska - Szkoła Podstawowa w Leśnicy,
Marcel Gawlik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce,
Justyna Czusik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy,
Magdalena Laski - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem,
Oliver Sprancel - Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych - Spórok,
Dominika Siudaja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
Alina Tymińska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku,
Arkadiusz Kałmucki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
Emilia Klonz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
Uczniowie klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie

Zmiany klimatu najlepiej obrazują dwa zdjęcia cofania się lodowca
na Alasce, wykonane z tego samego punktu

Oficjalne wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków ufundowanych przez
gminne jednostki samorządu terytorialnego miało miejsce 12 grudnia br. w siedzibie
tutejszej Stacji.
Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu jeszcze raz składamy gratulacje
oraz gorące podziękowania.
Patrycja Płoszaj
PSSE h> Strzelcach Op.

Rok 1941

Monika Kampa PSP Kadłub

Rok 2004

Warto dzielić się z innymi

Stypendyści
Marszałka Województwa
Wśród najlepszych uczniów Opolszczyzny, którym marszałek przyznał
stypendia znalazła się aż dziewiątka uczniów z naszego powiatu.
Bartodziej Katarzyna Róża - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Fogel Michaela - CKZiU
Koziołek Monika Anna - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Majnusz Andrzej Józef- Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nowak Katarzyna Natalia - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Wojciechowski Maciej - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Ziarnowska Natalia Katarzyna - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Czech Oliver Jan - Zespół Szkół w Izbicku
Halenka Patrycja Anna - Zespół Szkół w Izbicku

12 grudnia 2012r. uczennice klasy IV
Tek Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
odwiedziły, po raz czwarty, Ośrodek
Opiekuńczo - Wychowawczym dla Dzieci
w Gliwicach. Tym razem wyjazd był pra
wie w całości przygotowany przez naszą
młodzież. Trzeba przyznać, że zadanie
zostało sprawnie wykonane. Opiekun
ki wycieczki p. Edyta Bem i p. Anna
Mainka zadbały tylko o bilety i drobne
upominki dla odwiedzanych dzieci, zaś
całą resztę zorganizowała wspomniana
klasa. Tegoroczny wyjazd był możliwy

dzięki wsparciu finansowemu uczniów,
nauczycieli, pracowników obsługi CKZiU
(„Czerwona wstążeczka”) oraz rodziców
dziewczyn organizujących wycieczkę. Z tej
okazji składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy umożliwili nam zakup
prezentów lub sami nam je przekazali.
Współpraca z Ośrodkiem w Gliwicach
jest niewątpliwie bardzo ważnym ele
mentem pracy z młodymi ludźmi. Cieszy
nas, że mamy możliwość spotykania się z
podopiecznymi placówki, nieprzerwanie
od sześciu lat. Kontakt z przebywającymi
w tym miejscu wychowankami jest okazją

do sprawdzenia możliwości uczennic
w zakresie opieki nad dzieckiem czy
zweryfikowania planów związanych z
wykonywaną pracą w przyszłości. Uczy
doceniać i szanować życie oraz pomaga
dzielić się z innymi. Obserwując reakcje
uczniów CKZiU na zupełnie inną sytuację
życiową, inne dzieciństwo wiem, że są to
niezwykle cenne lekcje, z których można
wyciągnąć wiele wniosków oraz zdobyć
nowe doświadczenia. Z tych chociażby
powodów warto zorganizować kolejną
wycieczkę w przyszłym roku szkolnym.
Anna Mainka

14 grudnia 2012 roku w auli Uniwer
sytetu Opolskiego odbyła się niezwykła i
dla wielu na długo pozostająca w pamięci
uroczystość. Powodem zgromadzenia w
jednym miejscu 150 wybitnie zdolnych i
utalentowanych uczniów szkół gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego - przyszłej elity naukowej
- była uroczystość wręczenia stypendiów
Marszałka Województwa Opolskiego
przyznawanych w ramach: „Programu
pomocy stypendialnej województwa opol
skiego dla najzdolniejszych uczniów”. Wa
runkiem Otrzymania takiego stypendium
są wysokie wyniki w nauce - średnia co
najmniej 4,6 - zwłaszcza w przedmiotach
przyrodniczo- matematycznych, sukcesy
w konkursach i olimpiadach oraz sytuacja
finansowa rodziny.
W zaszczytnym gronie 83 stypendystów
szkół ponadgimnazjalnych znalazła się
Michaela Fogel, uczennica III klasy
Technikum Ekonomicznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Fogel Michaela
w Strzelcach Opolskich. Michaeli oraz
wszystkim pozostałym stypendystom ser
decznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w nauce.
Aleksandra Piechaczek

Rekreacja w Siedlcu po nowemu
Podziękowanie
dla Przyjaciół

30 listopada uroczyście otwarto teren rekreacyjno-sportowy w Siedlcu. Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 377 tys. zł, ale
na 2/3 tej sumy udało sie uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Ciekawostke stanowi fakt, że sołary
słoneczne będą zapewniać oświetlenie.

Czerwona wstążeczka
Uczniowie Centrum Kształcenia Za
wodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich chętnie angażują się w działal
ność charytatywną. Jedną z cyklicznych
akcji, przygotowywanych przez młodzież
CKZiU jest „Czerwona wstążeczka”, która
stanowi ciekawe połączenie profilaktyki z
wolontariatem. Myślą przewodnią akcji
jest przekazanie podstawowej wiedzy na
temat zagrożeń związanych z zakażeniem
wirusem HIV oraz zachorowań na AIDS,
a przy okazji zebranie środków na zakup
prezentów dla wychowanków Ośrodka
Opiekuńczo - Wychowawczego dla Dzieci
w Gliwicach.
Zaangażowanie w przygotowanie
tegorocznej „Czerwonej wstążeczki”
wykazali uczniowie klas: I Tgot - Daria
Kasprzyk, II a/f- Dominika Nicińska i Da
niel Michalik oraz III Tg - Aneta Musioł
i Jessika Wołany, którzy wykonali wstą
żeczki, a następnie 3 grudnia 2012 roku
zachęcali swoich kolegów do ich zakupu.
Zebrano 134,58zł. Podziękowania należą
się także klasie IV Tek za przygotowanie
plakatów informujących o akcji oraz za

W piątek 16 listopada w Zespole
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
odbył się uroczysty apel przygotowywany
na zajęciach pozalekcyjnych rytmiczno
- ruchowych i muzycznych. Występ arty
styczny przygotowany był dla przyjaciół
naszej szkoły - Turystycznego Klubu
Żeglarskiego „Komelius” z Zabrza. Dzięki

zakup upominków dla dzieciaków z pla
cówki w Gliwicach.
Dziękując za okazaną pomoc i wspar

cie zachęcamy wszystkich do udziału w
naszych kolejnych przedsięwzięciach.
Anna Mainka, Anna Dalibóg

nim nasi uczniowie korzystają z rejsów
po jeziorze żaglówkami w Dzierżnie.
Przywieźli nam wspaniały prezent, dwie
trójkołowe hulajnogi- Fliker. Jest to do
skonały sprzęt do jazdy, sportu i zabawy.
Posiada on również nieocenioną wartość
rehabilitacyjną, ponieważ wspomaga
usprawnianie koordynacji ruchowej. Dla
niektórych uczniów będzie on jedynym
sprzętem sportowym na którym może wy
kazać swoją własną aktywność. Przyniesie
on naszym uczniom wspaniałą rozrywkę
i zabawę. Jazda na flikerze to połączenie
carwingu na nartach i brazylijskiej samby!
Wystarczy trochę ruchu bioder, kolan i ...
jazda...

Z wyrazami wdzięczności i z ży
czeniami dalszej współpracy, uczniowie,
nauczyciele i dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Iwona Mielcarz

Kiedy krytyka staje się
mową nienawiści?
Etap szkolny, re
gionalny, ogólnopolskie
debaty kwalifikacyjne,
półfinały, finał i... wyjazd
do Wilna jako nagroda.
To wbrew pozorom nie
opis drogi do upragnio
nej wycieczki z biurem
podróży, ale droga, jaką
przebył Rafał Korzeniec
jako laureat konkursu
„Jugend debatiert intemational” („Młodzież deba
tuje międzynarodowo”).
Trzecioklasista w
strzeleckim ogólniaku
to jeden z dwóch uczest
ników reprezentujących nasz kraj w
międzynarodowym starciu na słowa, za
którego organizację odpowiadają Instytut
Goethego, Fundacja Hertie, Fundacja
„Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.
Tematy zaproponowane konkursowiczom mającharakter polityczny i współcze
sny, a językiem międzynarodowej debaty
młodzieży jest niemiecki.
W debacie byłem przeciwny ściganiu
prawem wypowiedzi - podsumowuje swój
udział Rafał, który podjął bardzo poważ
ny temat „Czy język nienawiści przeciw
religiom powinien być ścigany prawnie
w całej Europie?”- Głównym moim argu
mentem była wolność słowa, której według
mnie nie wolno ograniczać. Prawdziwym
wyzwaniem dla Rafała okazało się pytanie
o to, jak odróżnić mowę nienawiści od
krytyki, zwłaszcza że dotyczyło religii jako
przedmiotu zainteresowania rozmówców.
Osiemnastolatek, podobnie jak jego opo
nenci w debacie, stanęli wobec kwestii, z
którąnie potrafią sobie poradzić nawet wy
trawni politycy. - Ludzie unikają krytyki
wobec religii, nie chcąc być oskarżeni o
mowę nienawiści - zauważa Rafał, jednak
zapytany o swój model dyskusji na temat
tego, co nam się nie podoba nawet w tak
ważkich kwestiach jak religia, odpowiada:

- Moim zdaniem nie powinno się wprowa
dzać przepisów, które ograniczałyby wol
ność obywateli, chyba że są ewidentnym
nawoływaniem do nienawiści.
W konkursie polegającym na szybkiej
wymianie zdań, formułowaniu argumen
tów i kontrargumentów na podany temat,
odnajdowaniu swojego miejsca wśród dys
kutujących rówieśników z innych krajów
ważne staje się każde słowo. Kluczowe dla
swojego wystąpienia znaczenia wyrażeń
„mowa nienawiści” i „krytyka” Rafał
wyjaśnia następująco: - Mowa nienawiści
to wypowiedź lub wyraz (obraz , film),
który nie krytykuje, lecz obraża, fałszuje
prawdę, narzuca cechy nieprawdziwe. Czę
sto taka mowa nienawiści trafia do wielu
ludzi i związana jest z wielkimi emocjami.
Od tych emocji niedaleko jest do agresji,
użycia siły fizycznej- ostrzega.
Rafał - wbrew pozorom - nie planuje
być ani politykiem, ani socjologiem, ani
politologiem czy germanistą. Przemyśle
nia pozostałe mu po udziale w konkursie
„Młodzież debatuje”, wnioski z międzyna
rodowego spotkania, to jego wyposażenie
na dorosłe życie. Dobrze pomyśleć, że
kiedyś wybuduje nam dom czy skonstruuje
maszynę tak świadomy otaczającej go rze
czywistości młody inżynier, jakim chciałby
zostać dzisiejszy licealista.
Dorota Maćkula

Konkurs
pieśni patriotycznych
w SOSW Leśnicy
IV historii Polski tak się składa.
Była kiedyś ponad wiek w niewoli.
Jedenastego listopada kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka by przez szacunek dla przeszłości.
Ten dzień na zawsze dla Polaka.
Pozostał Dniem Niepodległości

Wdniu28.11.2012r. Samorząd Szkol
ny w SOSW Leśnicy, którego opiekunami,
są mgr Alina Maciaszczyk i mgr Agnieszka
Konobrocka-Mikulska zorganizował z
okazji Święta Niepodległości konkurs
piosenek patriotycznych.
Wykonawcami utworów o tematyce
patriotycznej i niepodległościowej była

młodzież z SOSW Leśnicy. Zwycięzcami
okazali się wszyscy uczestnicy. Konkurs
ten sprawił wszystkim uczestnikom mnó“
stwo radości i satysfakcji.
Był to sposób na zachowanie giną
cej niestety polskiej tradycji wspólnego
śpiewania i wkład na radosne spędzanie
czasu oraz świętowanie polskiego Święta
Niepodległości.

Żeby tutaj pracować...

Pierwsza klasa technikum mechanicz
nego gościem ZW „Lhoist” w Tarnowie
Opolskim
W CKZiU w Strzelcach Opolskich
uczniowie technikum poznają tajniki
swojego zawodu nie tylko podczas prak
tyk lecz szkoła stara się również swoim
uczniom organizować wycieczki do
zakładów pracy. W dniu 13 grudnia klasa
1 technik mechanik odwiedziła Zakłady
Wapiennicze Lhoist S.A. w Tarnowie
Opolskim. Uczniów na miejscu mile
przywitała specjalista personalny - Pani
Aleksandra Nowak, która opisała struk
turę zakładu i przedstawiła wymagania,
które musi spełnić kandydat na stanowisko
mechanika. Spotkanie to zmotywowało

uczniów do zaplanowania swojej dalszej
kariery zawodowej i poszerzenia swoich
umiejętności o kursy doszkalające, które
oferuje im bezpłatnie CKZiU.
Kolejnym punktem pobytu na terenie
„Lhoist” było szkolenie BHP, po którym
uczniowie wyposażeni w kaski i kami
zelki odblaskowe wyruszyli pod opieką
głównego BHP-owca na zwiedzanie
zakładowego warsztatu. Chłopcy mogli
tutaj podpatrzeć pracowników przy swoich
maszynach, których obsługi uczniowie
technikum mechanicznego będą musieli
się przez kolejne cztery lata nauczyć.
Po warsztacie oprowadzał wycieczkę
dyrektor warsztatów Henryk Kampa oraz
pracownik dozoru ZW Lhoist Bogdan

Krzywda. W trakcie zwiedzania chłopcy
byli przepytywani przez gospodarzy z
już zdobytej wiedzy zawodowej i mogli
zabłysnąć informacjami, które do tej pory
zdobyli w szkole. Bodźcem do dalszej na
uki dla naszych uczniów będzie na pewno
perspektywa zatrudnienia w „Lhoist” i
wysokie zarobki, które można uzyskać w
tutejszym zakładzie w zamian za wykaza
nie się konkretnymi umiejętnościami.
Młodzież wróciła w szkolne mury
zmotywowana do dalszej nauki, która jest
dla nich teraz środkiem do osiągnięcia
wymarzonego celu, jakim jest praca w
dobrej firmie na stanowisku mechanika.

Beata Czech

Dni aktywności sportowo-rekreacyjnej
osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Kadłubie w dniach 6-7 listopada zor
ganizowało w Opolu Dni Aktywności
Sportowo- Rekreacyjnej Osób Niepełno
sprawnych - Bowling. Impreza została sfi
nansowana ze środków PFRON przez Wo
jewództwo Opolskie. Wzięło w niej udział
dwanaście drużyn z placówek specjalnych
województwa opolskiego. Były to zespoły
z: Kadłuba, Brzegu, Strzelec Opolskich,
Głubczyc, Głogówka, Zawadzkiego, Nysy,
Grodkowa, Kędzierzyna-Koźla, Leśnicy,
Opola i Kluczborka. Uczestnikami były
osoby z niepełnosprawnościąintelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym, a
każda z drużyn liczyła po 4 zawodników.
Impreza ta odbyła się po raz drugi.
Jej celem jest szeroko rozumiana rehabi
litacja społeczna osób niepełnosprawnych
poprzez prezentację ich możliwości,
współdziałanie w grupie i budowanie więzi
międzyludzkich, a także rozwijanie spraw
ności fizycznej i umiejętności interperso
nalnych u uczestników oraz popularyzację
bowlingu jako dyscypliny sportowej dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Uczestnicy mieli w pierwszym dniu
3.5 godziny na zapoznanie się z obiektem,
regułami gry i trening. Wszystko to odby
wało się na profesjonalnej kręgielni Szara
Willa w Opolu. Drugi dzień odbył się pod
znakiem rywalizacji sportowej. Uczestnicy
rozegrali kilka kolejek, z których w ogólnej
punktacji brany był pod uwagę najlepszy
wynik każdego z nich.
Zwyciężyła drużyna z Kluczborka w
składzie: Ewa Sordoń, Piotr Kowalczyk,
Przemysław Grad, Przemysław Żółtaczek
(opiekun - Bogusław Wydera). Drugie
miejsce zajęła drużyna z Głogówka, w
składzie: Beata Jaksy, Ewa Grzebyta,
Piotr Florian i Mateusz Wesoły (opiekun
- Małgorzata Pieścikowska). Trzecie miej
sce wywalczyła drużyna z Grodkowa, w

składzie: Aleksander Adamus. Adam Garbowski, Dawid Żydczyk i Patryk Żywczyk
(opiekun - Magda Margoszczyn).
Warto dodać, że uczestnicy mieszkali
w hotelu Festival, gdzie do ich dyspozycji
był basen, jacuzzi i sala fitness. Sportowcy
po męczącym dniu na kręgielni relak
sowali się i odpoczywali w hotelowym
jacuzzi. Pierwszego dnia po kolacji dla
uczestników została przygotowana także
minidyskoteka i seans filmowy.
Atmosfera była wspaniała. Domino
wała dobra zabawa i współzawodnictwo
sportowe, a co najważniejsze uśmiech i
zadowolenie na twarzach uczestników,
opiekunów i organizatorów.
Dni Aktywności zakończyły się uro
czystym rozdaniem medali i dyplomów
dla trzech najlepszych drużyn, medali
za uczestnictwo i dyplomów dla pozo
stałych uczestników oraz pamiątkowych
pucharów dla wszystkich drużyn. Każdy
zawodnik otrzymał także słodki upominek.
Uczestnicy otrzymali medale i gratulacje
z rąk Prezes Stowarzyszenia - Kornelii
Mroszczyk.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mogli zaprosić na kolejną, już
trzecią edycję.
Monika Szendzielorz

Kto zostanie Najlepszym
Uczniem Powiatu,
a kto Nauczycielem Roku?
Konkurs „Najlepszy Uczeń Powiatu”
zyskał już swoja renomę. Potwierdzeniem
tego jest liczba zgłoszeń - rosnąca z roku
na rok. Istotne jest przy tym, że nagrody
kapituła konkursu przyznaje nie tylko
uczniom z placówek, dla których Powiat
Strzelecki jest organem prowadzącym,
ale - ze wszystkich funkcjonujących na
Ziemi Strzeleckiej, w dodatku - w różnych
kategoriach wiekowych. A jest się o co
starać - nagrody pieniężne są całkiem,
całkiem...

Podczas uroczystej Gali Lauri - za
zwyczaj pod koniec karnawału - ogłasza
się wyniki prestiżowych dla samorządu
powiatowego konkursów - na Najlepszy
Produkt Powiatu Strzeleckiego, drugi właśnie na Najlepszego Ucznia Powiatu,
a trzeci - na Nauczyciela Roku.
O takie tytuły w roku 2012 ubiega
się całkiem pokaźne grono kandydatów,
zgłoszonych przez szkoły.

Kandydaci do Nagrody Najlepszy Liczeń Powiatu Strzeleckiego 2012:

W kategorii „Uczeń Bez Barier” zgłoszonych zostało 4 kandydatów:
W kategorii „ Uczeń Szkoły Podstawowej” zgłoszonych zostało 12 kandydatów:
W kategorii „Uczeń Gimnazjum” zgłoszonych zostało 8 kandydatów:

W kategorii „Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” zgłoszono 7 kandydatów:
Do Nagrody Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego 2012 zgłoszono 10 kandydatów

Zapachniało świętami

Od wielu, wielu lat w okresie świą

Co roku furorę robią bułeczki z

tecznym hol strzeleckiego starostwa staje

kadłubskiego DPS’u. Pyszne, pachnące,

się centrum kiermaszowym. Podopieczni,

domowe. Zawsze znajdąsię jakieś cudeńka

mieszkańcy oraz opiekunowie z naszych

- koronkowe aniołki, szyszkowe choinki,

powiatowych domów pomocy społecznej,

drewniane stajenki. Ostatnio na topie są

warsztatów terapii zajęciowej, czy szkół

swojskie pierniczki pakowane jak prezenty,

specjalnych prezentują tu swoje wyroby.

którymi można obdarować kogoś bliskie

Wszystko hand madę. Zrobione z sercem.
Żadnej chińszczyzny.

go. Takich rzeczy nie kupi się w sklepie za

A wydane na kiermaszu pieniądze nie

jednorazowe, nieszablonowe, nie masowe.

5 zł, czy w hipermarkecie. Takie rzeczy są

trafiająna Daleki Wschód, ale zasilająbu-

Zapraszamy na kolejny, bożonarodze

dżety naszych jednostek. Nie są to kokosy,

niowy kiermasz już za rok. A po drodze

ale cel szczytny - jak się to mówi, grosz do

jeszcze kiermasz wielkanocny. Tu na

grosza...

pewno będzie w czym wybierać.

Spotkanie z wróżbą andrzejkową
30 listopada w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel
cach Opolskich odbyło się spotkanie z wró
żą andrzejkową. Dzięki pięknej prezentacji
przygotowanej przez uczennice młodzież
miała okazję dowiedzieć się, skąd pocho
dzi tradycja wieczorów andrzejkowych
oraz poznać wróżby andrzejkowe.
Andrzejki majądługąhistorię. Kiedyś
uczestniczyły w nich tylko kobiety. 29
listopada, czyli w wigilię imienin Andrzeja,
dziewczyny zbierały się, by wywróżyć
sobie imię małżonka i przyszłość. Należy
wspomnieć, że św. Andrzej jest opiekunem
panien na wydaniu, i może stąd ta tradycja.
Teraz na wróżby umawiają się nie tylko
dziewczęta, ale również panowie.
Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na
świętego Andrzeja błyska pannom nadzie
ja”. Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne
andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym
wieczorem wróżb.
Tego dnia dziewczęta próbowały do
wiedzieć się czegoś o swojej przyszłości.
Andrzejkowe wróżby łączą się z wierze
niami, według których w tym okresie z
zaświatów przybywają na ziemię duchy.
Możemy więc, za pośrednictwem wróżb,
zapytać je, co nas czeka w najbliższym
czasie.
Podczas, gdy św. Andrzej miał pomóc
dziewczętom w odkryciu przyszłości,
chłopcy spotykali się na podobne wróżby
w wigilię św. Katarzyny, czyli 24 listopada
“W święto Katarzyny są pod poduszką
dziewczyny”.
Jednak z czasem katarzynki uległy
zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy są
połączone i obchodzone równocześnie jako
tradycyjne andrzejki 29 listopada lub 30
listopada w imieniny Andrzeja.
Spotkanie z wróżbą andrzejkową w
naszej szkole miało na celu przypomnie
nie zwyczajów, przysłów andrzejkowych,
kształtowanie szacunku dla kultury i
obyczaju oraz integrację grupy poprzez
tworzenie warunków do wspólnej zabawy.
Uczniowie mogli z „przymrużeniem oka”
zajrzeć za zasłonę przyszłości, dowiedzieć
się, co szykuje im los, a zarazem miło
spędzić czas.
W czasie spotkania zaprezentowano
najbardziej znane wróżby andrzejkowe
oraz te
zapomniane. Dziewczęta mogły
się dowiedzieć, która pierwsza wyjdzie za
mąż-wróżba z butami. Skórka obranego
jabłka, rzucana przez lewe ramię, podpo
wiadała pierwszą literę imienia przyszłego
męża, a liczba pestek w przekrojonej
połówce wskazywała liczbę dzieci, które
będziemy mieć w przyszłości. W magiczną
noc andrzejkowąpannom może się ukazać
w lustrze twarz przeznaczonego mężczy
zny, a spod poduszki wyciągną wróżbę
dotyczącą imienia przyszłego męża a ka
walerowie poznają imię swej oblubienicy.
Z wróżby ze spodeczkami mogliśmy się
dowiedzieć, co nas czeka w najbliższym
roku. Jeżeli pod talerzykiem znaleźliśmy
obrączkę - czeka nas ślub, listek - wielka
miłość , moneta - przyszłość przyniesie

pieniądze, różaniec - pójdziesz do zakonu.
Wróżba z miską mówi o spełnianiu marzeń.
Na małych karteczkach zapisujemy nasze
życzenia, wrzucamy je do pustej miski
i zalewamy wodą. Te karteczki, które
wypływają pierwsze, wskazują marzenia,
które spełnią się najszybciej. Mogliśmy
ppwróżyć także z łupinek orzechów
puszczonych na wodę - jeżeli zetkną się
ze sobą to obecny związek zakończy się
ślubem, jeśli nie - na prawdziwą miłość
przyjdzie jeszcze poczekać. Najbardziej
znaną wróżbą andrzejkową jest lanie
wosku. Każdy z uczestników spotkania
mógł spróbować odczytać swój los z
kształtu wosku lanego przez duży klucz
do miski z wodą. Uczniowie losowali tak
że przepowiednię imienia przyszłej żony
lub męża oraz nazwy profesji, którą będą
kiedyś wykonywać (losowanie karteczek).
Dużą atrakcją, rzadko spotykaną dziś na
wieczorach andrzejkowych jest staropolska
wróżba z ciastkiem i psem. Każda panna
piekła kiedyś specjalnie do tej wróżby

własnoręcznie ciasteczka. Dziś - dla wy
gody, posługujemy się psimi smakołykami.
Wszystkie panny ustawiają się w jednym
rzędzie i kładą przed sobą ciastko. Zapro
szony do zabawy pies przepowie, która z
dziewcząt pierwsza wyjdzie za mąż.
Te i inne wróżby przypomniały nam
jak piękna i różnorodna jest polska obrzę
dowość i jak ciekawie młodzież spędzała
wolny czas, gdy nie było telefonów komór
kowych i Internetu.
Poznaliśmy także przysłowia związa
ne z dniem świętego Andrzeja. Te, zwią
zane z tegoroczną pogodą, zapowiedziały,
między innymi, że nadchodząca zima nie
powinna być bardzo sroga, a urodzaj w
przyszłym roku czeka nas dobry. Za rok
będziemy mogli spotkać się znowu i
sprawdzić, ile z tegorocznych wróżb i
przysłów się sprawdziło. Na spotkanie z
wróżbą andrzejkową zaprosiły uczniów
i nauczycieli: Alina Obstoj, Agnieszka
Kozłowska i Anna Dalibóg.
Anna Dalibóg

Czy w czasie świąt ludzie łagodnieją?
Miło by było powiedzieć, że w czasie
Świąt ludzie łagodnieją, a dzieciom w

domach jest lepiej - mówi Irena Niewę
głowska, pedagog w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Ale czy taka jest rzeczywistość?
Raczej nie. Bo skąd tyle policyjnych
interwencji domowych w grudniu? Ot,
choćby w roku 2010 - 42, podczas kiedy
w październiku tego samego roku - 28, a
w grudniu roku 2011 - 93 (w październiku
-58). Może wpływ na to ma fakt, że kiedy
już rodzina spotka się po dłuższym okresie
niewidzenia, okazuje się. że niewiele ma
sobie do powiedzenia, a ten/ta, kto właśnie
przyjechał z prezentami pod choinkę, jest
w zasadzie obcym człowiekiem. Może
przeszkadza nam stała obecność innych,
od której zdążyliśmy się odzwyczaić.
Może denerwujemy się, że nie jest tak, jak
sobie wymarzyliśmy, kiedy już ten ktoś tak
długo wyczekiwany pojawi się obok. Może
dlatego się złościmy? A po świętach znowu
przychodzi kac, że znowu się nie udało...
Z drugiej jednak strony skala zjawiska
nie jest do końca znana.
- Przemoc często nie wykracza poza
drzwi mieszkania czy furtkę posesji. Ofiary
i sprawcy są często związani, a to w kon
tekście rodziny nabiera znacznie głębszego
sensu. Ofiara przemocy domowej wbijana
jest w poczucie winy - to przeze mnie tata/
mama/dziadek.... jest zły. Jak będę lepiej
się starał, to się poprawi. Poza tym istnieje
schemat „koła przemocy”: zbieranie emo
cji przez sprawcę - szukanie powodu do
ich wyładowania - atak agresj i - poczucie
winy i poprawa sprawcy - okres spokoju
-zbieranie emocji...
Oczywiście to schemat tylko w zary
sie, niemniej jednak daje się zauważyć:
poczucie winy i poprawa. To momenty
dające złudną obietnicę stałej zmiany na
lepsze. Ofiary przemocy chcążyć w prze

konaniu, że to zmiany na trwałe - dlatego
nic nie robią by sytuację zmienić. Tu po
jawia się więc rola osób „obok” - sąsiadów
słyszących krzyki w domu, koleżanek czy
kolegów wiedzących o sytuacji dziecka,
cieszących się jego zaufaniem. Warto
razem szukać pomocy! - twierdzi Irena
Niewęgłowska.
Czy przemoc to wielki problem na
naszym terenie? Pewnie nie, czterdzie
ści parę założonych Niebieskich Kart w
ciągu roku w gminie Strzelce Opolskie
to niewiele - twierdzi podinsp. Jolanta
Dec, Naczelnik Wydziału Prewencji. Ale
gdy więcej osób posiądzie wiedzę na ten
temat - będziemy mogli działać sprawniej i
zapobiec wielu nieszczęściom. Przecież w
środowisku jest wiele rodzin, gdzie jeden
lub dwoje rodziców pracuje poza grani
cami kraju i przyjeżdżając na weekend
do domu próbują „wychowywać” swoje
pociechy. Nie ma nic gorszego.
Kto bywa agresorem? Tu nie ma regu
ły. Agresorem jest wykształcony prawnik
czy lekarz, mechanik samochodowy, jak
również człowiek z tzw. środowiska pa
tologicznego. Spotykamy się z przemocą
w rodzinach, gdzie nadużywany jest alko
hol, ale również w rodzinach, gdzie tego
alkoholu nie ma. W dzisiejszych czasach
źródłem problemu, jest nie tylko zacho
wanie patologiczne ale również problemy
finansowe, czy też zazdrość małżonka.
Należy również podkreślić, ze często swoje
frustracje czy niepowodzenia życiowe do
rośli odreagowująna najmłodszych - mówi
J. Dec.
Kto bywa ofiarą?
Na pewno osobą podatną jest np.
kobieta uzależniona od swego współmał
żonka finansowo. Która całe życie nie
pracowała prowadząc dom. stała się nie
samodzielna. Boi zaczynać się wszystko
od nowa, mając nieuzasadniona obawę, że

sobie nie poradzi. Jeżeli sprawca jeszcze
cały czas ją w tym przekonaniu umacnia,
to mamy wzorcową ofiarę. Oczywiście
osoby słabe psychicznie, współuzależnione, gdy mówimy o patologii. Pamiętajmy,
że małych miejscowościach (na wsi) mąż
bijący żonę to taka „norma”. W małych
społecznościach to kobieta jest „wytyka
na” palcami, ze wezwała policje, bo nie
umiała sobie już poradzić, a przecież on
się tylko napił (kolejny raz w ty m tygodniu
przepijając wszystkie pieniądze). Ale dla
wielu to przecież normą a to kobieta jest
zła, bo się „czepia”. O takich sytuacjach
można pisać wiele. Zapominamy wtedy
o dzieciach, które też często stają się
celem przemocy. Ale ofiarą również bywa
mężczyzna, ale jemu trudniej się przyznać
do tego, że stał się ofiarą swej partnerki
życiowej.
Czy przed przemocą (głównie w domu) da się obronić?
Obronić, zapobiec, przeciwdziałać.
Oczywiście. Mamy bardzo dużo instytucji
pomocowych, które pomogą poradzić so
bie z problemem. Znaleźć drogę wyjścia.
Pomogą rozpocząć „nowe życie”.
Jednak najważniejszym w tym jest,
aby samemu chcieć przeciwstawić się
przemocy i zacząć działać. Być konse
kwentnym w swoim działaniu i nie ulegać
sprawcy. Nie wierzyć mu - sprawcy - (po
wielu latach bycia ofiarą), ze będzie le
piej, że sami poradzą sobie z problemem.
Konsekwentnie dążyć do celu, a rezultat na
pewno zostanie osiągnięty. Nie jest to tak,
ze musi od razu dojść do rozpadu związku.
Niekiedy wystarczy terapia obojga osób
sprawcy i ofiary i inne spojrzenie na pro
blem. Rozwiązań jest wiele, należy tylko
umieć z tego skorzystać i posłuchać osób,
które chcą pomóc.
Niestety, ofiary przemocy szukająnajczęściej jedynie pomocy natychmiastowej

i interwencyjnej. Gdy sprawca staje się
agresywny, dzwonią na policję, chcą aby
został w tej chwili zabrany z domu. Ale już
nazajutrz nie widząproblemu i nadal tkwią
w tym domu. W przemocy.
Oczywiście są i takie ofiary, które
korzystają z pomocy. Ale czy nie mogło
by być ich więcej? - pyta podinsp. Jolanta
Dec
Dziecko, które doświadcza przemo
cy... Widać to np. w jego zachowaniu?
Czy nauczyciel powinien być wyczulony
na tego typu symptomy?
Agresja wobec dziecka to nie tylko
bicie, szarpanie, odmawianie jedzenia
czy możliwości spokojnego snu. Oznaki
takich działań widoczne są wyraźnie.
Czujny obserwator - wychowawca czy
nauczyciel może zauważyć i upewnić się,
że takie oznaki pojawiają się i konieczne
jest podjęcia działań interwencyjnych.
Trudniej jest zauważyć oznaki prze
mocy psychicznej. Bo i różne sąjej formy:
od poniżania, obrażania, zaprzeczania
każdej wartości dziecka do najgorszej
- pozbawiania prawa do miłości, bez
pieczeństwa i domu. Tu też oznaki nie
są szybko zauważalne i jednoznaczne.
Dzieci - ofiary agresji to osoby, których
granice są przekraczane przez agresora rodzica, osobę bliską. W związku z tym
nie umiejąstawiać granic. Nie sąnauczone
ich jasnego określenia i obrony. Wiąże się
to w następstwie z niską samooceną, bra
kiem poczucia wartości. Takie dzieci maj
niewielką grupę koleżanek czy kolegów,
którzy mogli by stanowić grupę wsparcia.
Warto zauważyć, że ofiary przemocy to
nie tylko dzieci samotnie stojące obok
grupy, ale również mali agresorzy - od
wzorowujący zachowania, których sami
doświadczają. Nauka wyniesiona z domu
mówi im, że najlepszą drogą do zaspoko
jenia swoich potrzeb jest atak, zniszczenie.

Nie czują się szanowani - więc nie szanują
drugiej osoby. Na pewno warto w klasie
zwracać uwagę na każde dziecko, ucznia.
Możliwość zauważenia, że dziecku dzieje
się krzywda powstaje, gdy osoba dorosła
cieszy się zaufaniem dzieci, uważnie je ob
serwuje. Wtedy dziecko, być może, zacznie
mówić o sytuacji domowej - twierdzi Irena
Niewęgłowska.
Ale do tego, że bywa się ofiarą prze
mocy - wstyd się przyznawać.
Z własnych doświadczeń wiem, że
młodzieży trudno jest rozmawiać o zacho
waniach agresywnych swoich kolegów,
rówieśników czy kogoś bliskiego. Nie
twierdzę, że agresja u nas nie występuje,
ale śmiało mogę powiedzieć, że nie mamy
jak na razie zbyt dużego doświadczenia
w tym zakresie. Wielu młodych ludzi
ukrywa, że pada ofiarą agresji i próbuje
rozwiązywać problemy na własną rękę.
Rzadko zwracają się do nas o pomoc.
Uważam, że mamy tak opracowane
procedury postępowania w przypadku
zachowań niewłaściwych, że uczniowie
dokładnie wiedzą czy warto robić coś czy
raczej im się to nie opłaca. Jeżeli już występująjakieś formy agresji to najczęściej
jest to agresja słowna w postaci wyzwisk
ośmieszania czy obrażania. Zdarzyły się
pojedyncze sytuacje agresji fizycznej w
postaci popychania, szarpnięcia czy bójki.
Jak na razie agresja nie stanowi problemu.
Systematycznie przeprowadzamy badania
ankietowe i sprawdzamy, czy uczniowie
doświadczają przemocy i w jakiej formie.
Dzięki czemu mamy świadomość czy jest
to sprawa dotycząca naszej szkoły czy nie.
Niestety, osoby doświadczające agresji
nie mówią o tym. Bywa, że przychodzą
porozmawiać inni uczniowie bądź zare
aguje nauczyciel, wychowawca czy rodzic.
Najważniejsze, że ktoś zawsze zareaguje.
Nie możemy być obojętni - mówi Anna
Mainka. pedagog w CKZiU.

Okrutny mord na pluszowych misiach
Wiadomość dnia w serwisie informa
cyjnym, pierwsza strona dowolnej gazety,
internetowy news - czy zauważamy, jak
często niosą ze sobą wiadomość o agre
sji, śmierci, cierpieniu? Silne emocje są
dla mediów atrakcyjnym tematem, a na
rzeczową analizę różnych zjawisk społecz
nych nie ma w nich ani czasu, ani chęci,
ani cierpliwości. W ten sposób pytanie:
„dlaczego?” wraca jak bumerang po kolej
nych doniesieniach policji o kradzieżach,
bójkach, morderstwach.
Agresja, leżąca u podłoża wszystkich
wymienionych postaw, jest wyrazem
emocji. Czy jesteśmy je w stanie nazywać,
kontrolować i kierować w taką stronę, aby
nie szkodziły nam samym ani tym bar
dziej innym? Czym właściwie jest i kogo
dotyczy agresja oraz czy można zapobiec
jej skutkom? Szukając odpowiedzi, się
gnęłam po psychologiczne raporty, spra
wozdania szkolnych pedagogów, oddałam
glos uczniom gimnazjum i liceum.
Po pierwsze: co to jest agresja?
Psycholog powie: wyrażony słow
nie lub fizycznie objaw silnych emocji.
Uczniowie mają własne wyjaśnienie.
- Jeśli miałabym zdefiniować to pojęcie
swoimi słowami, to uważam, że agresja
jest działaniem krzywdzącym drugą osobę
- podaje Karolina, tegoroczna maturzyst
ka. Paweł, jej rówieśnik dodaje: - Agresja
jest często nieproporcjonalną odpowiedzią
na czyjeś działania, która jest w stanie z
pozycji ofiary przenieść nas na pozycję
agresora.
Badająca zachowania agresywne
uczniów prof. UW Krystyna Ostrowska
wymienia cały repertuar zachowań, które
badani odbierają i rozumieją jako agre
sję. Na liście mamy zatem zaczepianie,
obrażanie, bicie, kradzież, wulgarne
odzywki, groźby. Ale w rejestrze zacho
wań agresywnych znajdziemy również
nie tak bardzo już oczywiste zachowania
agresywne jak: plotkowanie, niszczenie
mienia kolegów lub szkoły, oszukiwanie
nauczycieli czy rodziców, ucieczki z
domu, ignorowanie poleceń rodziców.
Sprawa się komplikuje, a definicja z
pozoru oczywista zaczyna się rozrastać.

- Agresja to działania, które prowadzą
do szkód psychicznych lub/ i fizycznych,
trzeba jej unikać, bo może prowadzić
do przemocy- podsumowuje Dominika,
licealistka. - Tak, trzeba jej unikać, bo
jak wiadomo, „agresja budzi agresję” i
tworzy się błędne koło pogłębiającego się
zła - dodaje jej koleżanka, Agnieszka. Ten
wątek pojawia się jeszcze w kilku innych
wypowiedziach uczniów. Widać, że już
doświadczyli oni działania samonakręcającego się mechanizmu agresji.
Silny charakter czy dobre wycho
wanie?
Rozmawiając o agresji, dotykamy
delikatnej materii ludzkiego charakteru.
Jakie cechy posiada współczesny nastola
tek, a jakich oczekuje od niego dzisiejsza
rzeczywistość? Czy lepiej być grzecznym,
uprzejmym, spolegliwym (kto jeszcze zna
dziś znaczenie tego słowa?), czy może
odważnie kroczyć do celu, nie bacząc na
koszty? Współczesny świat ceni przebojowość, silny charakter, umiejętność
znajdowania się w każdych warunkach. To,
jakie miejsce zajmiemy w szeregu, widać
już w piaskownicy: są dzieci, z którymi
wszyscy chcą lepić zamek z piasku i takie,
które zawsze stoją z boku.
Silny charakter można rozpoznać po
umiejętności radzenia sobie w możliwie
każdej sytuacji - wyjaśnia Agnieszka. Wobec takich osób czuje się podświadome
podporządkowanie, mogą zrealizować,
używając innych, cały swój plan - dodaje.
Czy taka osoba jest agresywna? Nieko
niecznie. - „Podwładny” nawet nie wie, że
jest manipulowany - zauważa maturzystka.
Obserwujemy siebie: kiedy zaczy
namy być agresywni?
Agresja jest reakcja typową dla
wszystkich żywych istot, w tym tez
ludzi- już na początku zauważa Paweł,
trzecioklasista w liceum, -jako najbardziej
irytujące uznaję te ataki na moją osobę,
które dotykają kwestii, na które nie mam
wpływu. Wtedy właśnie tracę cierpliwość.
Przykładem takiego ataku jest próba użycia
jako argumentu w dyskusjach ze mną tego,
że jestem leworęczny, co ma mnie dys
kwalifikować z dyskursu, takie argumenty

niegdyś autentycznie padały. Teraz jest ich
już wyraźnie mniej - łagodzi.
A co na to dziewczyny? - Kiedy coś
mi nie wychodzi, gdy ktoś mi przeszkadza,
chociaż widzi, że jestem zajęta, bywam
agresywna - przyznaje się Magda, licealist
ka. - A ja denerwuję się, gdy coś mi nie
wyjdzie- dodaje Dominika, siedząca w tej
samej ławce. Sytuacje łagodzi wypowiedź
Agnieszki: - Myślę, że każdy, częściej
lub rzadziej, bywa agresywny. Do agresji
doprowadza mnie zwykle niemożność
przekazania swoich racji i intencji lub
czyjś opór i niechęć porozumienia się oraz
ludzka ignorancja i obojętność. Co na to
gimnazjalistka? - Czasem zdarza mi się
być agresywną- stwierdza Ewa z drugiej
klasy. - Zwykle wobec siostry - przyzna
je, a jednocześnie ujawnia prawidłowość
zjawiska agresji polegającą na tym, że
zwykle jej ofiarami są osoby nam najbliż
sze lub takie, z którymi spotykamy się na
co dzień. Agresja to gwałtowne emocje, a
te najłatwiej rozładować przecież na kimś,
kto jest „pod ręką”.
Wypowiedzi uczniów okazują się
być potwierdzeniem wyników obserwa
cji psychologów i pedagogów. Agresja
wiąże się według nich z pragnieniem
do rozładowania negatywnych emocji,
demonstracją siły, pozycji w grupie z
jednej i maskowaniu słabości z drugiej
strony. Pedagog szkolna w Zespole Szkół
Ogólnokształcących po przeprowadzeniu
w ubiegłym roku ankiet wśród uczniów
jako wniosek z ich analizy podaje, że
młodzież za najbardziej dotkliwą dla siebie
formę agresji uznaje: plotkowanie (75%),
obmawianie ( 52%), przezywanie (41%).
Agresja, której przejawy sąw świadomości
społecznej najbardziej utrwalone i jedno
cześnie budzą największe obawy rodziców,
takie jak bicie, kradzieże czy „fala”, stano
wią margines w odpowiedziach uczniów.
- Przeprowadzone ankiety dotyczące
poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród
uczniów liceum i gimnazjum pokazują,
ze 94% uczniów czuje się w szkole bez
piecznie- podaje wnioski ze swoich badań
pedagog szkolna. - W szkole panuje dobra
atmosfera, uczniowie dobrze się znają i

przyjaźnią ze sobą mająteż dobry kontakt
z nauczycielami i pracownikami szkoły czytamy w sprawozdaniu.
Jak radzę sobie z agresją?
Uczniowie odpowiadający na to pyta
nie są twórczy i samokrytyczni. Adam, peł
noletni już licealista, stwierdza: - Znaleźć
odpowiedni sposób, aby skutecznie rozła
dować swój gniew czy złość, jest bardzo
trudno. Mnie samemu, osiemnastolatkowi.
zajęło to dosyć sporo czasu, gdyż dopiero
od dwóch, trzech lat dostrzegłem, że
idealnym sposobem radzenia sobie z tymi
negatywnymi emocjami jest tworzenie i
odtwarzanie muzyki, gra na instrumentach.
Aktywność twórczą jako sposób na złość
poleca również Weronika, też osiemnastolatka. - W takich sytuacjach staram się
wyciszyć, słuchając muzyki klasycznej
lub oddąję się mojemu hobby- rysowaniu i
fotografowaniu. Rozmawiam także z kimś
bliskim o tym, co mnie irytuje. Polecam
również ćwiczenia relaksacyjne - uzupeł
nia swoją listę. Pełna ekspresji jest rada
Agnieszki: - Trudno agresję zachować
w sobie- stwierdza. - W moim przypad
ku sposobem rozładowania jest mocne
złapanie się czegoś i przeczekanie lub
okrutny mord na poduszkach i pluszowych
miśkach. Tym, czego NIE robię - zaznaczajest kontakt w tym czasie z kimkolwiek.
Głupio byłoby, gdyby niewinny ucierpiał
przez mój brak kontroli - zauważa.
Szkoła bez agresji? Zycie bez agre
sji?
To chyba najtrudniejsze pytanie w
dialogu z uczniami. Niby już pełnoletni, a
jednak pod władzą rodziców. Mająprawo
wyborcze, a wiele rzeczy zależy w ich
codziennym życiu od nauczycieli. To py
tanie tak naprawdę trudne dla obu stron- i
uczniów, i nauczycieli / rodziców.
Licealiści prezentują w większości po

stawę pełnego zrozumienia realizmu: - W
społeczności szkolnej zawsze znajdzie się
uczeń, który będzie miał problem z opa
nowaniem swoich emocji. Można nad nim
pracować i liczyć na poprawę- stwierdza
Karolina. - Człowiek jest istotą którą stale
targają jakieś emocje. Zderzając się z nie
zawsze kolorową i sprawiedliwą rzeczy
wistością nie sposób zachować postawę
stoika-dodaje. -Życie bez agresji byłoby
życiem idealnym, a przecież ideałów nie
ma- kwituje wypowiedź.
Wśród uczniów są także zdecydowani
w swoich poglądach obserwatorzy szkolnej
rzeczywistości tacy jak Agnieszka, którzy
stwierdzają: - Szkoła bez agresji nie jest
możliwa. Życie bez agresji również nie.
W społeczeństwie idealnie spokojnym i
zrównoważonym nagłe zerwanie tamy
agresji byłoby katastrofalne! W szkole
czy społeczeństwie zawsze znajdzie się
co najmniej parę osób, które po prostu z
charakteru są agresywne.
Trzecią grupę w rozmowie o agresji
reprezentują optymiści. Jedna z nich
- Weronika- stwierdza: - Zadaniem wy
chowania nie jest hamowanie wszelkich
objawów agresji, lecz skierowanie ich z
drogi aspołecznej na drogę prospołeczną.
Nagradzanie agresji, jak i surowe karanie
niepoprawnych zachowań zwiększają
częstotliwość zachowań agresywnych.
Na koniec pada wniosek: - Szkoła i
życie bez agresji są więc możliwe, muszą
być jedynie pełne wyzwań i zdrowej
rywalizacji. Dzieci powinny być też wy
chowywane bez przemocy od wczesnych
lat ich życia.
Wielka jest wnikliwość obserwacji
uczniów, nieoceniona waga ich recept na
życie.
Dorota Maćkula

W rozpatrzeniu kwestii agresji w życiu szkoły wzięli udział uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich: Adam Bałuch, Julia Bier
nat, Magdalena Góral, Karolina Lepiorz, Agnieszka Osiecka, Paweł Połukord,
Weronika Wójcik, Dominika Zagórowicz.

Konkurs kartek świątecznych
Wśród uczestników wyłoniono dziewięć nagród głównych i dwadzieścia osiem
wyróżnień, które przyznano w poszczególnych etapach edukacyjnych:

Szkoła podstawowa
I miejsce - Denis Kozłowski ZSS przy DPS w Zawadzkiem
II miejsce - Kamil Zdaniewicz SOSW w Kluczborku
III miejsce - Karina Wodara SOSW w Kluczborku
Wyróżnienie
1. Marcin Pawlaczyk ZPS w Praszce
2. Michael Sawoń ZSS przy DPS w Kadłubie
3. Robert Freier SOSW w Kluczborku
4. Łukasz Michałek ZSS przy DPS w Kadłubie
5. Marzena Kawa ZSS przy SOSW w Głubczycach
6. Nikolas Raszewski ZSS przy DPS w Kadłubie
7. Karolina Cichoń ZPS w Praszce
8. Andrzej Kaczmarczyk SOSW w Leśnicy

■ W czwartek 13 grudnia odbył się finał konkursu „Kartek Świą
tecznych - Bożonarodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski - Kadłub
2012”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy
DPS w Kadłubie. Współorganizatorem konkursu i fundatorem
nagród było Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem
Umysłoawym TPD w Zespole Szkól Specjalnych przy DPS w Kadłu
bie. Prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębszym, to główny cel
konkursu, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest p. Iwona Mielcarz
- nauczycielka szkoły.
Nadesłane prace - 150 kartek, zostały wykonane za pomocąróżnych
technik plastycznych m.in. rysowanie, malowanie, wydzieranie,
stemplowanie, modelowanie, wyszywanie, wycinanie, wykorzystując
różne narzędzia i materiały.
Uroczystość została rozpoczęta występem artystycznym przygoto
wanym przez uczniów naszej szkoły na popołudniowych zajęciach
muzycznych prowadzonych przez p. Lidię Chorobę i p. Martę Kapicę.
W konkursie wzięli udział uczniowie 11 placówek oświatowych
z województwa opolskiego: Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW
w Głubczycach, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Zespołu

Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy
chowawczego w Leśnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Kluczborku, Zespołu Placówek Specjalnych w
Praszce. Zespoul Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Gimnazjum
Publicznego w Rudnikach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego w Grodkowie, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
Po uroczystym wręczeniu nagród, wyróżnień i dyplomów
wszyscy mogli skosztować wspaniałych słodkości - pierników
i różnego rodzaju ciasteczek, przygotowanych przez uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na pozalek
cyjnych zajęciach kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę
Szendzielorz.
Wszystkimi pracami możemy się zachwycać odwiedzając
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizo
wana jest wystawa wszystkich prac.
Za pomoc w przygotowaniu i uświetnieniu tej uroczystości
serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom.
koordynator konkursu- Iwona Mielcarza

Gimnazjum
I miejsce - Denis Hordes ZSS przy DPS w Zawadzkiem
// miejsce - Adam Szczykała ZPS w Praszce
III miejsce - Piotr Pzionka ZSS przy DPS w Kadłubie
Wyróżnienie
1. Katarzyna Mrózek ZPS w Praszce
2. Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie
3. Monika Mierzwińska SOSW w Grodkowie
4. Adrian Szynklarz SOSW w Kluczborku
5. Anna Żydziak GP w Rudnikach
6. Dawid Porada ZSS przy DPS w Kadłubie
7. Henriette Makiella SOSW w Kluczborku
8. Aleksander Adamus SOSW w Grodkowie
9. Mateusz Piszczałka ZSS przy DPS w Kadłubie
10. Elżbieta Huć ZPS w Praszce
11. Marcin Król ZSS przy DPS w Kadłubie
12. Tomasz Żurek ZPS w Praszce
13. Patryk Rogowski ZSS w Krapkowicach

Szkoła ponadgimnazjalna
/ miejsce - Anna Liszka ZSS przy DPS w Zawadzkiem
II miejsce - Agnieszka Kubara SOSW w Kluczborku
III miejsce - Agnieszka Tiszler WTZ w Zawadzkiem
Wyróżnienie:
1. Natalia Krupa ZSS przy DPS w Zawadzkiem
2. Katarzyna Niwińska ZSS w Opolu
3. Paweł Jasny ZSS przy DPS w Kadłubie
4. Dorota Kaczmarczyk WTZ w Zawadzkiem
5. Dariusz Dwornik ZSS przy DPS w Kadłubie
6. Justyna Malanowska ZSS przy DPS w Zawadzkiem
7. Barbara Honerkamp WTZ w Zawadzkiem

Czas na podsumowania
Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich

9 maj 2012 - Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej połączony z
Obchodami Roku Janusza Korczak

6 sierpień 2012 roku - Lekcje Europejskie „Przedszkolak - Mały
Europejczyk ” Przedszkole Publiczne nr 4 w Strzelcach Opolskich.

16 wrzesień 2012 rok Dożynki w Kolonowskiem - akcja informacyjno-promocyjna Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach
Europejskich

Już na początku 2012 roku pracow
nicy Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich (LPI) posta
wili sobie pewne cele do zrealizowania w
wówczas nadchodzącym roku. W związku
z końcem 2012 roku chcieliby śmy dokonać
podsumowania działań zrealizowanych
przez pracowników LPI.
Starając się zrealizować główny
cel Lokalnego Punktu Informacyjnego
o Funduszach Europejskich, jakim jest
podniesienie poziomu wiedzy mieszkań
ców Powiatu Strzeleckiego w zakresie
pozyskiwania środków unijnych oraz funk
cjonowania Unii Europejskiej pracownicy
zrealizowali szereg zadań informacyjno-promocyjnych. Do najważniejszych zali
czyć należy: udzielanie zainteresowanym
beneficjentom informacji na temat moż
liwości uzyskania wsparcia ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programów
Operacyjnych zarówno poprzez kontakt
bezpośredni, telefoniczny, elektroniczny,
czy korespondencyjny - łącznie udzielono
ponad 800 konsultacji. Zorganizowano
28 Mobilnych Punktów Informacyjnych
(MPI) w gminach Powiatu Strzeleckiego.
Przeprowadzono 32 spotkania informa
cyjne, szkolenia, w których łącznie wzięło
udział ponad 550 osób, kierowane one
były do beneficjentów oraz potencjalnych
beneficjentów w zakresie aktualnie orga
nizowanych naborów, rozliczeń w ramach
Programów Operacyjnych przewidzianych
w Narodowej Strategii Spójności na lata
2007-2013, w tym również dla osób bez
robotnych chcących założyć działalność
gospodarczą, przedsiębiorców pragnących

rozwinąć już prowadzoną działalność, po
nadto dla JST, organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń. W celu promowania Unii
Europejskiej oraz funduszy unijnych, a
także podnoszenia poziomu świadomości i
wiedzy na ten temat wśród dzieci oraz mło
dzieży powiatu, zorganizowano 52 lekcje
europejskie w szkołach oraz przedszkolach
powiatu. Ponadto pracownicy LPI brali
udział w szeregu akcji informacyjno-promocyjnych między innymi: Europejskie
Dni Przyjaźni w Kolonowskiem, Dni
Europy w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opol
skich, Obchody Roku Janusza Korczaka,
Targi Panieńskie w Ujeździe, udział w
Akcji Wakacyjna Redakcja, w festynach,
dożynkach gminnych. Łącznie wzięto
udział w 16 imprezach plenerowych. W
ramach działań promocyjnych systema
tycznie umieszczane były informacje na
temat funduszy unijnych, planowanych
spotkań oraz szkoleń na stronie interneto
wej Starostwa Powiatowego “w Strzelcach
Opolskich w zakładce Lokalnego Punktu
Informacyjnego oraz w gablotach Staro
stwa Powiatowego. Ponadto publikowano
ogłoszenia w gazetach lokalnych „Powiat
Strzelecki”, „Strzelec Opolski”.
Podsumowując: Staraliśmy się każdemu,
kto nas odwiedził pomóc, każdemu, kto
uczestniczył w organizowanych przez
nas spotkaniach, szkoleniach spełnić
jego oczekiwania, uczniom przekazać
pożądane przez nich informację, a przed
szkolankom uświadomić poprzez zabawę,
że są najmłodszymi obywatelami Unii
Europejskiej.
Monika Sętkiewicz-Dusza

Dziękujemy wszystkim, którzy już korzystali z naszych usług oraz instytucjom współ
pracującym z nami przez rok 201. Zapraszamy kolejnych potencjalnych beneficjentów.
Wszystkim Państwu życzymy szczęśliwych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
- niech te święta będą szczególną okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliż
szych, atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok, by stał się
czasem spełnionych marzeń i nadziei.
Monika Sętkiewicz-Dusza, Iwona Jagusz

5 październik 2012 rok - Spotkanie informacyjne „e-zdrwii
bezpieczeństwo informacyjne. Prezentacja Sieci Punktów In
formacyjnych w Województwie Opolskim

29 październik 2012 roku - Lekcje Europejskie „Przedszkolak
- Mały Europejczyk” Przedszkole Publiczne w Staniszczach
Wielkich

23 listopad 2012 rok - Spotkanie informacyjne „Dotacje na
innowacje” współorganizowane z Opolskim Centrum Rozwoju
Gospodarki

„Es weihnachtet”
konkurs kolęd w języku niemieckim

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.sttzelceopolskielź
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Lista laureatów:
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337,774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2(g.,go24>!

-w kategorii klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce- Szkoła Podstawowa w Kotulinie
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej
III miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fin.pl

-w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce- Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich
III miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3,47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-s
hkaistura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1,47 - 120 Zawadzkie
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

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. Tl 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss zawadzkie@poczta.onet.pl

-w kategorii najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa:
I miejsce- Filip Stobierski z PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich
II miejsce- Michał Pientka z PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich
III miejsce- Klasa III z PSP w Suchej

9 grudnia 2012 roku w restauracji: „U
Jana” w Warmątowicach odbył się dziewią
ty konkurs kolęd w języku niemieckim:
„Es weihnachtet”. W konkursie wzięło
udział 81 uczniów z ośmiu szkół: z PSP
nr 1 w Strzelcach Opolskich, z PSP nr2 w
Strzelcach Opolskich, z PSP w Suchej i w
Błotnicy Strzeleckiej, z ZPO w Kadłubie
i z ZPO w Kalinowicach oraz z PSP w
Jemielnicy i z SP w Kotulinie. Ze względu
na udział dwóch ostatnich szkół można
powiedzieć, że konkurs miał charakter
międzygminny, a nawet międzywojewódz
ki.
Patronat nad konkursem tradycyjnie
już objęli: Towarzystwo Społeczno-Kultu

ralne Niemców na Śląsku Opolskim - Koło
DFK w Błotnicy Strzeleckiej, Burmistrz
Strzelec Opolskich i Starosta Powiatu
Strzeleckiego oraz po raz pierwszy w tym
roku również Burmistrz Toszka.
Łącznie 65 wykonawców zaprezento
wało 13 kolęd. Jury oceniało poprawność
językową , dobór repertuaru i ogólne
wrażenie artystyczne zaprezentowanych
utworów.
Trzecią kategorię konkursu stanowiły
szopki bożonarodzeniowe. Łącznie szkoły
wystawiły do konkursu 16 szopek, wyko
nanych przez uczniów różnymi technikami
i z różnych materiałów.

r

Zespól Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl
Zespól Szkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim
naszym Klientom
przez cały Nowy Rok

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261 ,

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
teł. 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 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
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

Opolskim- Koło DFK w Błotnicy Strze
leckiej oraz przez Burmistrzów Strzelec
Opolskich i Toszka oraz przez Starostę
Powiatu Strzeleckiego. Wszyscy uczestni
cy konkursu otrzymali nagrody za udział
w konkursie, a pierwsze trzy miejsca w
każdej kategorii zostały nagrodzone pięk
nymi szklanymi pucharami i nagrodami dla
szkól.
Wśród zaproszonych gości pojawili
się m.in. Pan Burmistrz Józef Kampa oraz
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i

Wychowania w Strzelcach OpolskichPan Marek Życzyński, którzy wspólnie
z przewodniczącym Koła DFK- panem
Hubertem Mnochy oraz z Dyrektorem PSP
w Błotnicy Strzeleckiej - paniąAgnieszką
Sobczyk wręczyli puchary i nagrody
główne zwycięzcom konkursu.
Cały konkurs przebiegał w miłej,
świątecznej atmosferze, przy kawie i
świątecznych już wypiekach przygoto
wanych przez rodziców uczniów PSP w
Błotnicy Strzeleckiej. Konkurs uświetnił
również występ zespołu: „Ad Majorem
Dei Gloriam” z Gliwic. Zespół wykonał
dla wszystkich obecnych najpiękniejsze,
polskie kolędy.

Intorinniemy. że w dniu 24.12.2012 i. (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
będzie czy nne do godziny 13.

Śpiewać każdy może

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel.77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Cały projekt konkursu: „Es weihnach
tet” został po raz kolejny sfinansowany
przez Wicekonsulat Republiki Federalnej
Niemiec w Opolu poprzez Towarzystwo
Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku

28 listopada 2012 r. na terenie naszej
placówki, pod patronatem Starosty Powia
tu Strzeleckiego odbył się III Powiatowy
Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych
„Śpiewać każdy może”. Organizatorem
imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Kadłubie przy
współpracy dyrektora Domu Pomocy Spo
łecznej w Kadłubie oraz dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Gościem specjalnym był wicestarosta
Waldemar Gaida.
Jak co roku swoje umiejętności
i uzdolnienia muzyczno-wokalne prezen
towali wykonawcy powiatu strzeleckiego z
umiarkowaną i znaczną niepełnosprawno
ścią intelektualną wykorzystując technikę
karaoke. Wszyscy wokaliści zostali nagro
dzeni upominkami, dyplomami, zaś każda
placówka otrzymała specjalną statuet
kę. W Festiwalu udział wzięli reprezentan
ci 6 placówek dla osób niepełnosprawnych
powiatu strzeleckiego wraz z opiekunami:
Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach
Op., Zespół Szkół Specjalnych przy DPS

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

w Zawadzkiem, Zespół Szkół Specjalnych
przy DPS w Kadłubie, Dom Pomocy Spo
łecznej w Kadłubie oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem. Na Festiwalu
wystąpiło 18 wykonawców w 15 utworach.
Atmosfera Festiwalu jest zawsze
wyjątkowa. Muzyka i śpiew pokonuje
wszystkie bariery natury emocjonalnej. Ba
wili się wszyscy. Pozostały wspomnienia
utrwalone na zdjęciach. Tak udana impreza
możliwa jest dzięki współpracy wielu
osób rozumiejących szczególne potrzeby
samorealizacji osób niepełnosprawnych w
realiach dzisiejszej rzeczywistości. Dzię
kujemy Staroście Powiatu Strzeleckiego
za objęcie patronatem naszego Festiwalu,
wszystkim terapeutom przygotowującym
uczestników Festiwalu do występów,
dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie za gościnność i życzliwość,
dyrektorowi oraz nauczycielom Zespołu
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
za pomoc w przygotowaniach i fachowe
wsparcie inicjatywy Stowarzyszenia.
Kornelia Mroszczyk
Prezes Zarządu

Wydział Finansowy
Teł. 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
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754,755, 756, 757,
758, 764
Zespół Kontrołi
Tel. wew.: 705.

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

Życzymy, aby był
to Rok szczęśliwy,
spełnił wszystkie
zamierzenia
i przyniósł wiele
satysfakcji
z własnych
dokonań.

PKS
w Strzelcach

Opolskich SA
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POWIAT STRZELECKI

Rok Janusza Korczaka
Drodzy Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego/

Każdego roku w cmte Świąt Bożego Narodzenia
mam tę możliwość, by skierować do Państwa kilka słów.
Nasze partnerstwo, które trwa Jat 11 lak
przepełnia mnie szczególną radością, dlatego też pragnę
życzyć Państwu pięknie spędzonego świątecznego czasu.
Mam nadzieję, że w ten Nowy 2013 Rok spoglądają Państwo
z ufnością, te spełnią się wszystkie dobre zamierzenia.
Życzę Państwu radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i udanej zabawy sylwestrowej,
a na Nowy Rok - zdrowia i zadowolenia.

Ad multos annos!
Niech żyjąnam wszyscy Jubilaci!
W ostatnim czasie aż troje mieszkańców
powiatu strzeleckiego obchodziło 90
rocznice urodzin!
Pani Anna Słupina z Leśnicy ten
wspaniały jubileusz świętowała 10 grud
nia. Trzy dni później, 13 grudnia, do górna
dziewięćdziesięciolatków dołączyła Pani
Łucja Garcorz z Centawy. Natomiast Pan
Walnety Chwała z Warmątowic obchodził
swoje 90. urodziny nieco wcześniej - 23
listopada.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gra
tulujemy i przyłączamy się do tych, którzy
z okazji urodzin przychodzili z powinszowaniami, dołączając swoje najlepsze
życzenia. W dniu tak wyjątkowym dla
każdego z naszych Szanownych Jubilatów
nie mogło zabraknąć prezentów, kwiatów
i listów gratulacyjnych od władz gminy
i powiatu, a przede wszystkim ciepłych
życzeń: wielu jeszcze spokojnych i długich
lat w jak najlepszym zdrowiu, dni pełnych
słońca, w gronie najbliższych!

Pani Anna Słupina z Leśnicy
90 urodziny obchodziła 10 grudnia

Pan Walenty Chwała z Warmątowic 90 urodziny obchodził 23 listopada

W tym roku przypada 70 rocznica
śmierci Janusza Korczaka. Oddając hołd
tej wybitnej jednostce, Sejm Rzeczypospo
litej Polskiej uchwałą z dnia 16 września
201 lr, ustanowił 2012 rok “ROKIEM
JANUSZA KORCZAKA”.
Z uwagi na wyjątkową osobę Janu
sza Korczaka, we wrześniu 2012 roku
CKZiU w Strzelcach Op. ogłosiło konkurs
fotograficzny i multimedialny. Adresa
tem konkursu była młodzież Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Przedmiotem konkursu było przygotowa
nie prezentacji multimedialnej (w formie
klipu wideo lub slajdów) promującej życie
i twórczość Janusza Korczaka pn: „Janusz
Korczak-przyjaciel dzieci” lub wykonanie
fotografii nawiązujących do słów wiel
kiego Polaka: „Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”. Konkurs dotyczył
życia i dokonań lekarza, pedagoga, pisarza
i obrońcy praw dziecka jakim był Korczak.
Głównym celem konkursu było
przybliżenie tej wybitnej jednostki, idei i
działań głoszonych przez Janusza Korcza
ka na rzecz praw dziecka w Roku Janusza
Korczaka, popularyzacja działań foto
graficznych, rozwijanie wyobraźni oraz
umiejętności wypowiedzi artystycznej, a
także stworzenie uczestnikom konkursu
możliwości prezentacji własnych dokonań
twórczych.
Korczak bardzo cenił zdanie wycho
wanków i szanował je. Demokratyzował
relacje z dziećmi i upominał się o prawa
dla nich. Jednocześnie otaczał je troską,
leczył, uczył mówienia „własnym głosem”,
wprowadzał innowacyjne rozwiązania wy
chowawcze, które miały służyć ich dobru.
Konkurs pomyślany był po to, aby dodać
życia ideom Starego Doktora, zainspiro
wać uczniów do namysłu nad poglądami
Janusza Korczaka.
Konkurs cieszył się ogromnym zain
teresowaniem,.łącznie wpłynęło 116 prac,
w tym 100 prac fotograficznych oraz 16
prac multimedialnych - klipy wideo i
prezentacje w postaci slajdów.
Na potrzeby konkursu została powoła
na komisja oceniająca składająca się z
pięciu nauczycieli różnych specjalności.
28 listopada 2012 br. komisja dokonała
oceny złożonych prac i wyłoniła laureatów
konkursu. Na zdjęciach i prezentacjach
widać, jak poważnie jury podeszło do tego
konkursu. Naprawdę nie było łatwo, zgło
szone prace były na wysokim poziomie.
Pięcioosobowe jury miało twardy orzech
do zgryzienia. Trudno było jednoznacznie

Pani Łucja Garcorz z Centawy 90 urodziny obchodziła 13 grudnia

Słowem i obrazem o pracy strażaków
Kronikarskie zapisy dokumentują
wszystko, co dzieje się w jednostkach OSP.
Ale stanowiąteż swoisty dokument historii
miejscowości. I to bogatej historii. Mogli
się o tym przekonać członkowie komisji
podczas powiatowego przeglądu kronik
10 grudnia, kiedy oceniali nie tylko ich
zawartość merytoryczną, ale też estetykę
i sposób prowadzenia.
Tego samego dnia odbyły się też
powiatowe eliminacje ogólnopolskiego
konkursu plastycznego „Zapobiegajmy
pożarom”, na które zgłoszono aż Tl prac
w różnych kategoriach wiekowych - od
przedszkoli do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jury wybrało 24 prace, które
walczyć będą o palmę pierwszeństwa w
konkursie na szczeblu wojewódzkim.

wskazać pierwsze trzy miejsca. W nie
których przypadkach zdania były bardzo
podzielone a werdykt nie jednogłośny.
Fotografie zostały poddane ocenie jury
według następujących kryteriów: po
prawność techniczna, kompozycja kadru,
plastyka obrazu, estetyka ogólna, pomysł
i realizacja pomysłu. W przypadku kon
kursu multimedialnego były to: wartość
i poprawność merytoryczna, przejrzysty
i uporządkowany skład multimediów,
estetyka wykonania, dobór odpowiednich
narzędzi i efektów multimedialnych,
zgodność treści multimediów z hasłem
przewodnim konkursu oraz innowacyjność
i kreatywność w podejściu do tematu.
Wyniki konkursu fotograficznego “Kie
dy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”:
I miejsce - Katrin Nowak „W swoim
własnym świecie”,
II miejsce - Ewa Kulesa „Daj się przy
tulić”,
III miejsce - Natalia Namysło „Hi, hi,
hi...”,
Wyróżnienie - Daria Mielniczuk „Weź
mnie na ręce i nie potrzeba nic więcej”,
Wyróżnienie - Dominika Reichel .,Ko
cham kapelusze małe oraz duże”,
Wyróżnienie - Martina Tiszbierek „Jaki
cudowny ten świat”.
Wyniki konkursu multimedialnego “Ja
nusz Korczak-przyjaciel dzieci”:
I miejsce - Justyna Rudner i Martina
Pantke,
II miejsce - Dawid Bodynek i Izabela
Rekus,
III miejsce ex aequo - Aurelia Długosz,
Mariola Stranczik,
Wyróżnienie - Nikol Spruch i Sandra
Pinkawa,
Wyróżnienie - Mariola Dronia.
Uwieńczeniem konkursu jest wysta
wa fotograficzna prezentująca wszystkie
zdjęcia spośród zgłoszonych. Prace foto
graficzne można podziwiać do końca roku
w holu głównym szkoły, a prace multime
dialne na stronie internetowej http://www.
vimeo.com/tvtech. Gorąco zapraszamy do
oglądania! Uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród z udziałem pani wicedyrektor
szkoły Mirosławy Stańczak odbyło się 4
grudnia br. podczas krótkiego podsumo
wania konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy, a reszcie
dziękujemy za wzięcie udziału w konkur
sie.
Organizator konkursu,
Grzegorz Łukasik

