
70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich

W ciągu 70 lat istnienia Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich skończyło ponad 5 tysięcy osób. Nic dziwnego, że przygotowania do III Zjazdu 
Absolwentów trwały ponad półtora roku. Warto było, bo była to impreza: FANTASTYCZNA, NIEZAPOMNIANA, JEDYNA W SWOIM RODZAJU, oby 
TAKICH więcej. Podobno już zaczyna sie myśleć o kolejnym spotkaniu absolwentów. Już na ten Zjazd kilka rodzin wybrało się ze swoimi pociechami. To 
w przyszłości będzie również ich szkoła? Może oni również w którymś z kolejnych Zjazdów wezmą udział, a pochód będzie szedł, szedł i szedł...

Więcej o Zjeździe na str. 5
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Jak co roku Wydział Katechetyczny opolskiej kurii zorganizował kilka konkursów o 
tematyce religijne, dla naszych uczniów były to: Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej 
dla uczniów szkół zawodowych, Olimpiada Teologii Katolickiej na poziomie diecezjal-
nym oraz konkurs artystyczny. Uczniowie zmierzyli się z tematyką Światowych Dniach 
Młodzieży. Temat okazał się nie lada wyzwaniem. 19 maja w auli seminaryjnej w Opolu 
odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrody i dyplomy otrzymali zwycięzcy i laure-
aci w/w  konkursów. Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły:

Edyta Bem

25 maja w siedzibie Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Sosnowcu 
odbyła się uroczystość ogłoszenia wyni-
ków i wręczenia nagród laureatom finału 
regionalnego konkursu geologicznego, 
odbywającego się w tym roku pod hasłem 
„Ziemia w okowach lodu”. Duży sukces 
w konkursie odniósł Adrian Smieszkoł 
– uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mieszka I w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem. Zajął on pierw-
sze miejsce i w dniach 8-9 czerwca będzie 
reprezentował region śląski (woj. śląskie i 
opolskie) w finale ogólnopolskim w War-
szawie. Sukces cieszy tym bardziej, że 
Adrian znalazł się w gronie siedmiu naj-

Przygoda z geologią
Sukcesy naszych uczniów

lepszych uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z całej Polski. Konkurs organizowa-
ny jest od roku 2000, a składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy - to napisanie pracy na 
jeden spośród trzech zaproponowanych 
przez organizatorów tematów. Jury kon-
kursu wybiera najlepsze prace, a ich auto-
rzy zapraszani są do drugiego etapu, odby-
wającego się w Sosnowcu. Tu uczniowie 
rozwiązują test wiedzy z zakresu geologii 
ogólnej, historycznej oraz geologii Pol-
ski. Na finał ogólnopolski wyjeżdża tylko 
jeden uczeń – ten, który był najlepszy w 
swoim regionie. Gratulujemy więc Ad-
rianowi, życzymy sukcesu w Warszawie i 
mocno trzymamy kciuki!

Adrian odbiera nagrodę z rąk dr J. Jureczki, dyrektora Oddziału Górnośląskiego Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

Julia i Andrea  nagrodzone

ANDREA KOZIOŁ uczennica klasy I 
f/w4, która uczestniczyła w Diecezjalnym 
Konkursie Wiedzy Religijnej dla uczniów 
szkół zawodowych. Wśród 75 uczestni-
ków uzyskała najwyższą liczbę punktów 
a tym samym zdobyła tytuł laureata kon-
kursu.

JULIA ŻYŁA uczennica klasy II 
Thek, która uczestniczyła w konkursie ar-
tystycznym w którym należało przygoto-
wać pracę plastyczną „Czekamy na świa-
towe dni młodzieży”. Praca Julii zajęła III 
miejsce w konkursie a tym samym została 
Ona laureatką konkursu artystycznego.

„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…” 
-  wiosna  przybyła do Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Kadłubie, aby mógł  odbyć się 
XII Plener Malarski „Wiosna w Kadłu-
bie”.

Sztuka dla jednych dzieci może być 
terapią, dla innych realizowaniem siebie i 
rozwijaniem talentów, dla jeszcze innych 
sposobem na spędzanie wolnego czasu. 
Jednak dla wszystkich powinna być prze-
de wszystkim doskonałą  zabawą. I tak 
też było 16 maja w Zespole Szkół Spe-

Kadłub w plenerze

cjalnych w Kadłubie. Ze sztuką jako do-
brą zabawą obcowali zaproszeni goście z 
placówek specjalnych województwa opol-
skiego: Dobrodzenia, Głubczyc, Klucz-
borka, Kadłuba.

Nie zabrakło czasu na rozmowy i 
słodki poczęstunek, który został sfinanso-
wany przez Oddział Powiatowy Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Strzelcach Opol-
skich, za co bardzo serdecznie dziękujemy 
pani prezes Iwonie Mielcarz. 

Zanim 25 maja radni przeszli do re-
alizacji wyznaczonego porządku obrad, 
wiceprzewodniczący rady Stefan Szła-
pa wraz ze starostą Józefem Swaczyną 
pogratulowali Małgorzacie Płaszczyk-
-Waligórskiej, Powiatowemu Rzecz-
nikowi Praw Konsumentów zdobycia 
tytułu „Człowiek Roku Powiatu Strze-
leckiego” w plebiscycie Nowej Trybuny 
Opolskiej, a przypomnijmy, że ten tytuł 
uzyskała w głosowaniu mieszkańców, 
co najlepiej świadczy nie tylko o jej 
popularności, ale przede wszystkim o 
docenieniu roli, jaką pełni.  

Natomiast radna Aleksandra Labus-
-Gałuszka, w imieniu Zarządu Zakłado-
wego Członków PTTK przy byłej Hu-
cie „Andrzej” złożyła podziękowania 
Staroście i Powiatowi Strzeleckiemu 
długoletnią pomoc przy organizowaniu 
zlotu Śladami Dawnego Hutnictwa, w 
którym co roku uczestniczy kilkaset 
osób -  w tym roku było ich ponad 300.

Po wprowadzeniu poprawek do 
planu obrad, starosta Józef Swaczyna 
przedstawił informację o działalności 
Zarządu Powiatu w okresie międzyse-
syjnym. 

Następnie radny Jan Bogusz zwró-
cił się do starosty z pytaniem na temat 
spotkania w NFZ w Opolu i ustaleń do-
tyczących kontraktów szpitala na drugie 
półrocze 2016. - Czy będą krótsze ko-
lejki, czy się poprawi w funkcjonowa-
nie służby zdrowia? - pytał.

Niestety, starosta Swaczyna nie 
miał dobrych wieści: - Od lipca wy-
sokość kontraktu szpitala z NFZ nie 
wzrośnie, w dodatku istnieje obawa, że 
nadwykonania mogą nie zostać zapła-
cone, bo finansowa sytuacja opolskie-
go NFZ jest trudna, a problem może 
się jeszcze pogłębić, gdy trzy oddziały 
NFZ (Mazowiecki, Śląski i Dolnoślą-
ski) zażądają zwrotu pieniędzy za le-
czenie wszystkich mieszkańców woje-
wództwa opolskiego. - W tej chwili – i 
jest na to zgoda prezesa NFZ  - opolski 
oddział za to nie płaci. 

Z kolei radny Andrzej Wróbel za-
pytał o szybko zbliżające się Światowe 
Dni Młodzieży, a Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito uczestniczyła w ostat-
nich rozmowach na temat przygotowań. 
Poprosił też o informację dotyczącą 
częściowego przekazania budynku 
SOSW Urzędowi Miasta w Leśnicy. 

Starosta J. Swaczyna wyjaśnił, 

Rocznica Powstań Śląskich

23 maja pod pomnikiem Ku Czci Powstańców Śląskich złożone zostały kwiaty i wieńce. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
władz wojewódzkich, samorządowych, wojsko, harcerze, a przede wszystkim kombatanci. W imieniu społeczności powiatu strzeleckiego 
hołd Powstańcom oddał starosta Józef Swaczyna.

Sesja Rady Powiatu

Jest absolutorium dla Zarządu
że po spotkaniach z udziałem policji, 
straży, duchownych na szczeblu po-
wiatu wynika, że w naszym powiecie 
może z okazji ŚDM znaleźć się ok 10 
tys. młodych ludzi. Czy tyle będzie, nie 
wiadomo, bo wielu rodziców odmawia 
młodzieży wyjazdu na ŚDM, w Polsce 
również. W naszej diecezji również ro-
dzice nie podpisują zgody, aby młodzież 
pojechała do Krakowa. A spodziewana 
liczba 10 tys. pielgrzymów w stosunku 
do miliona, który przybył na Górę św. 
Anny w 1983 roku, kiedy był tu papież 
Jan Paweł II, to ogromna różnica. 

Waldemar Gaida, członek Zarządu 
Powiatu z kolei odpowiedział na drugą 
część pytania, nt. przekazania Gmi-
nie Leśnica niewykorzystanej części 
budynku SOSW. To jest zasadne, tym 
bardziej, że istnieje możliwość sko-
rzystania przez nią ze środków UE na 
przystosowanie jej na własne potrzeby. 
Natomiast utworzenie sekcji pływackiej 
w ZSO będzie stanowiło kolejny atut 
szkoły i poszerzenie jej sportowego pro-
filu - działa już sekcja lekkoatletyczna, 
właśnie zawiązał się UKS. Utworzenie 
sekcji pływackiej stanowi również od-
powiedź na sugestie środowiska a także 
na konieczność sprostania konkurencji 
konkurowania ze szkołami opolskimi. 
Od nowego roku sekcja pływacka w 
ZSO już powinna działać.  

Radny Waldemar Bednarek nato-
miast pytał o termin końcowego wyko-
nania dokumentacji projektowej inwe-
stycji pn. Poprawa dostępu do centrum 
pielgrzymkowego i czy istnieje zagro-
żenie, że nie zostanie dotrzymany.

Starosta J. Swaczyna wyjaśnił, że 
ze słów wojewody opolskiego wynika, 
że Góra św. Anny, pomnik i amfiteatr są 
dla niego priorytetem.

W następnym punkcie obrad radni 
przystąpili do dyskusji nad projektami 
uchwał dotyczących Szpitala Powia-
towego im. Prałata J. Glowatzkiego 
- sprawozdania z wykonania planu fi-
nansowego za rok 2015 i jego zatwier-
dzenia. Radni w głosowaniu byli jedno-
myślni. 

Podobnie jak w głosowaniu nad 
przyjęciem sprawozdania z ubiegło-
rocznej działalności WTZ w Zawadz-
kiem, rozliczenia rocznego z wykorzy-
stania przyznanych środków i oceny 
działalności. Mówił o tym przewodni-
czący komisji Edukacji Waldemar Bed-

narek, wskazując przy tym ogromną 
rolę, jaką WTZ odgrywają w zwiększe-
niu samodzielności uczestników oraz w 
ich rehabilitacji. Sukcesów jednostce 
nie brakuje – mówił – natomiast brak 
środków jest przeszkodą dla możliwo-
ści zwiększenia liczby osób korzystają-
cych z WTZ. Drugi problem to dowóz 
uczestników – mimo że w ostatnich 
latach zakupiony został, przy pomocy 
Powiatu Strzeleckiego, używany samo-
chód do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Pojawiły się jednak szanse na 
zmianę sytuacji przy pomocy środków 
UE, gmin i Powiatu Strzeleckiego.

Jednogłośnie radni głosowali też w 
sprawie przyjęcia sprawozdania rocz-
nego z wykonania planu finansowego 
za rok 2015 samorządowej instytucji 
kultury, dla której Organizatorem jest 
Powiat Strzelecki – Powiatowego Cen-
trum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Kolejny, najważniejszy dla Zarządu 
Powiatu punkt, czyli głosowanie nad 
absolutorium, poprzedziło głosowanie 
nad przyjęciem skonsolidowanego bi-
lansu Powiatu Strzeleckiego sporządzo-
nego na 31 grudnia 2015 roku (wszyscy 
byli za).

Wszyscy przewodniczący komi-
sji problemowych przedstawili opi-
nie swoich komisji na temat rocznego 
sprawozdania (komisje wypowiedziały 
się za), a wcześniej wiceprzewodni-
czący S. Szłapa poinformował, że opi-
nia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na temat wykonania budżetu Powiatru 
Strzeleckiego jest pozytywna. Bez niej 
radni nie mogliby przystąpić do gło-
sowania nad absolutorium dla władz 
powiatu. Skład Orzekający RIO wydał 
pozytywną opinię o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 
2015 r. Radni głosowali 15 „za”, 
1 „wstrzymujący się”. Absolutorium 
zostało udzielone Zarządowi Powiatu, 
za co w imieniu tego gremium podzię-
kował radnym starosta Swaczyna.

Radni zapoznali się podczas tej 
sesji także ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej w sprawie skargi jednej z 
rodzin zastępczych na dyrektora PCPR. 
Spośród 18 zarzutów trzy zostały uzna-
ne za zasadne, jednak zała skarga nie 
została za taką uznana, a to stanowisko 
poprzedziła opinia prawnika.

(mg)
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Na terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Olszowej/Zimnej 
Wódce, u zbiegu ulic Europejskiej i Ame-
rykańskiej powstały dwie pierwsze hale 
produkcyjne Mubea 1 i Mubea 2 - każda 
o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadra-
towych.

 W otoczeniu budynku trwają ostat-
nie prace budowlane i porządkowe. W 
kwietniu wewnątrz hali Mubea 1 ruszyła 
produkcja opasek zaciskowych. To jeden 
ze sztandarowych produktów Mubea: 
niewielka opaska wykonana ze stalo-
wej taśmy sprężynującej, uszczelniająca 
przewody hydrauliczne i klimatyzacyjne. 
Produkowana w różnych rozmiarach – po-
szczególne rodzaje są dobierane specjalnie 
do potrzeb producenta samochodów i jego 
wyrobów. Mubea oferuje poszczególne 
sortymenty zakładom Grupy Volkswagen, 
fi rmom Opel i Daimler. 

Obecnie produkcja w Zimnej Wódce 
odbywa się na ośmiu urządzeniach wy-
twórczych, przeniesionych z zakładów 
produkcyjnych w Attendorn – głównej sie-
dziby fi rmy. Pierwszy milion opasek zaci-
skowych wyprodukowano już w pierw-
szym tygodniu pracy. W lipcu br. ruszy 
produkcja także w hali Mubea 2. W zakła-
dzie w Zimnej Wódce produkowane będą 
również sprężyny talerzowe do przekładni 
w automatycznych skrzyniach biegów. 

Mubea należy do światowych potenta-
tów w tym segmencie produkcji. Obecnie 
w zakładzie w Zimnej Wódce trwa montaż 
zaawansowanej technologicznie linii har-
towniczej do produkcji tego typu sprężyn.

Dalsza rozbudowa mocy wytwór-
czych jest przewidziana na lata 2016-

2020. Nie jest to jednak jedyna dziedzina 
aktywności Mubea. Wspólnie ze szkoła-
mi zawodowymi w Strzelcach Opolskich 
i Kędzierzynie-Koźlu fi rma rozwinie 
kształcenie w profi lach technicznych. Po-
dobne rozwiązania Mubea wprowadziła 
z sukcesem we wszystkich swoich zakła-
dach z myślą o pozyskaniu nowych pra-
cowników.  Szkoły zawodowe realizują 
obowiązki związane z przygotowaniem 
teoretycznym, natomiast Mubea zapewnia 
wsparcie nauczania praktycznego.

Już teraz proponujemy młodzieży 
kończącej naukę atrakcyjną pracę. Ofe-
rujemy także możliwość zatrudnienia, 
zarobku i zdobycia doświadczenia zawo-
dowego w okresie wakacji.

Do naszego zakładu w Ujeździe po-
szukujemy nadal pracowników z bran-

Mubea już produkuje w Polsce!

Niemieckie rodzinne przedsiębiorstwo Mubea to znany dostawca wyrobów dla 
przemysłu samochodowego. Firma słynie przede wszystkim z produkcji wysokiej 
jakości sprężyn technicznych znajdujących zastosowanie w układach konstrukcyj-
nych pojazdów samochodowych: podwozia i układu napędowego oraz elementów 
karoserii.

Na całym świecie w zakładach Mubei pracuje obecnie ponad 11 tysięcy osób.

ży przetwórstwa metali oraz branży 
dostawczej dla przemysłu samochodo-
wego. Oprócz pracowników obsługują-
cych urządzenia produkcyjne poszuki-
wani są także pracownicy utrzymania 
ruchu: elektrycy, elektronicy, mecha-
tronicy, ślusarze oraz pracownicy kon-
troli jakości.  

Do wydziału konstrukcji urządzeń i 
narzędzi poszukujemy techników CNC, 
konstruktorów maszyn, mechatroni-
ków, a także monterów, którzy wyko-
nywać będą zadania nie tylko na rzecz 
naszego zakładu w Ujeździe, lecz także 
dla innych zakładów grupy kapitałowej 
Mubea na całym świecie.

Zainteresowanych prosimy o zgło-
szenie swojej kandydatury na adres: 
info.mubea.pl@mubea.com.

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu 
winien spełniać:

1)  wykształcenie wyższe (potwierdzone kserokopią dyplomu);
2)  minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku związanym z realizacją 

projektów lub monitorowaniem realizacji projektów, strategii rozwoju współfi nansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej (potwierdzone kserokopiami świadectw pracy i/lub 
kserokopią zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, ważność 
zaświadczenia 1 m-c);

3)  brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne (potwierdzone oświadczeniem 
kandydata);

4)  nieposzlakowana opinia (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
5)  posiadanie obywatelstwa polskiego (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
6)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzone oświadczeniem kandy-

data);
7)  znajomość zapisów obowiązujących programów operacyjnych regionalnych i krajowych, 

zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Interreg V-A Republika Czeska – Pol-
ska, (potwierdzone zapisem w liście motywacyjnym lub CV);

8)  znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i NGO (po-
twierdzone zapisem w liście motywacyjnym lub CV);

9)  znajomość Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Programu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych oraz Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (potwierdzone 
zapisem w liście motywacyjnym lub CV);

10)  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
11)  doświadczenie w realizacji projektów angażujących co najmniej 3 partnerów, w tym co 

najmniej jednego międzynarodowego;
12)  umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, progra-

mów do tworzenia prezentacji, Internetu (potwierdzone zapisem w liście motywacyjnym 
lub CV);

Wymagania określone w pkt 1-6 mają charakter formalny, weryfi kowany na podstawie złożo-
nych dokumentów.

OGŁOSZENIA!!!
w dniu  06.06.2016 roku, 

godz. 10.00 
w PUP w Strzelcach Opolskich; 

pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne
z Agencją Pracy PARETTI 

Sp. z o.o. Sp. K.
 

na stanowiska:  
- pracownik produkcji

miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

* * *

w dniu  07.06.2016 roku, 
godz. 11.00 

w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
z fi rmą:

NOVUM AG GRZECHNIK 
SP. J.

na stanowisko:  
- konsultant telefoniczny

miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

Poszukujemy pracownika 
Agencja ochrony zatrudni dozorcę z orzeczeniem umiarkowanym 

na terenie Kolonowskiego tel.: 77 543 26 21.

Ogłoszenie o konkursie

Z okazji Święta Rodzin Zastępczych, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
pragnie złożyć wszystkim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia.
Dziękujemy za trud codziennego wychowania i ciepło domowego ogniska.

Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania 
codziennego wysiłku i wytrwałości  w pełnieniu tej misji.

Wyrażając swą wdzięczność, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
z poważaniem

 Alicja Wolszleger - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
PCPR Strzelce Opolskie, tel. 77 461 33 81

Drodzy Rodzice!

Oprócz prowadzo-
nej w strzeleckiej Po-
radni Psychologiczno-
-Pedagogicznej terapii 
najmłodszych dzieci 
metodą NDT-Bobath, te-
raz jest także możliwość 
wspierania ich rozwoju 
metodą Vojty.

Pokrótce parę słów na 
jej temat oraz jakie korzy-
ści z jej zastosowania płyną dla dziecka. 

Neurolog prof. dr. Václav Vojta odkrył 
istnienie tzw. odruchowej lokomocji (ina-
czej: odruchowego przemieszczania się do 
przodu) i opracował podstawy metody, bez 
której trudno byłoby sobie dziś wyobrazić 
nowoczesną fi zjoterapię w pediatrii, orto-
pedii i neurologii. Poszukując skutecznej 
terapii dla dzieci profesor Vojta zauważył, 
że w określonych pozycjach ciała dzieci 
reagują na konkretne bodźce powtarzalny-
mi reakcjami tułowia i kończyn. 

Metoda ta nie koncentruje się na na-
uce i ćwiczeniu „normalnych” procesów 
ruchowych, takich jak chwytanie, wsta-
wanie, chodzenie, lecz raczej stymuluje 
mózg do uaktywnienia wrodzonych, zako-
dowanych wzorców ruchowych i przenie-
sienia tej aktywności na mięśnie tułowia 
oraz mięśnie kończyn w postaci skoordy-
nowanych ruchów. Zdrowe dzieci  już w 
pierwszym roku życia dysponują wszel-
kimi elementami składowymi typowego 
dla człowieka sposobu poruszania się i 
pionizacji: od funkcji chwytania, poprzez 
przetaczanie i raczkowanie, aż do swo-
bodnego chodu. Pacjenci z uszkodzeniami 
ośrodkowego układu nerwowego i aparatu 
mięśniowo-szkieletowego, bez względu 
na przyczynę tych uszkodzeń, tylko częś-
ciowo wykorzystują te wrodzone wzorce 
ruchowe w ramach motoryki spontanicz-
nej. 

Stosując u pacjentów lokomocję odru-
chową Vojta stworzył metodę, która oso-
bom z uszkodzeniami ośrodkowego ukła-
du nerwowego i aparatu ruchu umożliwia, 
choćby częściowe, odzyskanie dostępu do 
podstawowych wzorców ruchu. W tym 
celu terapeuta wykonuje precyzyjny ucisk 
na określone strefy ciała u pacjenta uło-
żonego na plecach, boku lub na brzuchu. 
Taki bodziec w sposób odruchowy wy-
zwala u pacjenta dwa kompleksy ruchowe, 
w których zawarte są wszystkie elementy 
składowe ludzkiego sposobu poruszania 
się: „odruchowy obrót” oraz „odruchowe 
pełzanie”. Oba kompleksy ruchowe mogą 
być aktywowane niezależnie od woli pa-
cjenta. 

Terapia metodą Vojty może być sto-
sowana od dnia narodzin aż do późnej 
starości. W każdym wieku wyznacza się 
jej inne cele. Niemowlęta mają bardzo 
plastyczny ośrodkowy układ nerwowy. 
Poszczególne drogi nerwowe w móz-
gu są często jedynie zablokowane, ale w 
zasadzie nadal dostępne. Nie zdążyły się 
jeszcze utrwalić nieprawidłowe ruchy 
(wzorce zastępcze), które powstają wsku-
tek nieustannych, ograniczonych patologią 
wysiłków niemowlęcia, podejmowanych 
w celu nawiązania kontaktu, unoszenia 
się nad podłoże i ruchu. U małych dzieci, 
dzieci przedszkolnych, szkolnych i mło-
dzieży terapia może korzystnie wpłynąć 

Metoda Vojty 
– od narodzin do starości

na procesy wzrastania i dojrzewania ukła-
du nerwowego.

Aby terapia była skuteczna, powin-
na być prowadzona kilka razy dziennie 
(zwykle do czterech razy). Jedna sesja te-
rapeutyczna trwa od pięciu do dwudziestu 
minut. Istotną rolę w usprawnianiu meto-
dą Vojty odgrywają rodzice i opiekunowie, 
którzy codziennie ćwiczą z dzieckiem. 
Terapeuta wdraża rodziców lub opieku-
nów w techniczne aspekty wykonywania 
ćwiczeń, aby mogli oni niezwłocznie roz-
począć usprawnianie w domu i zapewnić 
odpowiednią intensywność leczenia.

Odruchowa lokomocja według Vojty, 
stosowana na całym świecie od prawie 50 
lat, sprawdziła się jako skuteczna metoda 
terapii u niemowląt z zaburzeniami rozwo-
ju, małych dzieci i dorosłych z nieprawid-
łowościami w sferze motoryki, szczegól-
nie wtedy, gdy przyczyną zaburzeń były 
wady rozwojowe albo uszkodzenia mózgu 
i /lub aparatu ruchu. Zalety i specyfi czne 
oddziaływanie metody Vojty można pod-
sumować następująco:
- metoda Vojty działa wszechstronnie
-  wykorzystuje „naturalne ruchy”
-  jest zbudowana na podstawach na-

ukowych
-  jest odpowiednia dla dzieci
-  jest podstawą dla innych terapii
-  przynosi trwałe efekty

Terapia metodą Vojty może być za-
stosowana jako baza dla innych rodzajów 
fi zjoterapii praktycznie we wszystkich 
zaburzeniach funkcji ruchowych i w licz-
nych schorzeniach, np.:
• W zaburzeniach ośrodkowej koordy-

nacji ruchowej, 
• W zaburzeniach funkcji ruchu po 

uszkodzeniach mózgu (mózgowe po-
rażenia)

• W niedowładach obwodowych koń-
czyn górnych i dolnych (uszkodze-
niach splotu ramiennego, przepukli-
nach oponowo-rdzeniowych i in.)

• W różnych schorzeniach nerwowo-
-mięśniowych

• W schorzeniach i ograniczeniach 
funkcji kręgosłupa, np. bocznych 
skrzywieniach kręgosłupa (skolio-
zach)

• W poważnych uszkodzeniach ortope-
dycznych barków, ramion, bioder lub 
nóg, szczególnie w okresie wzrastania

• W wadach stawów biodrowych (dys-
plazjach lub zwichnięciach) jako tera-
pia pomocnicza

• W zaburzeniach funkcji oddecho-
wych, połykania lub żucia.

Zapraszamy!

Rejestracja osobiście 
lub telefonicznie: 77 461 30 26

mgr fi zjoterapii - Anna Smyl

Zarząd Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny 
ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki 
Subregionalny Obszar Funkcjonalny.

Pełną treść ogłoszenia można znaleźć na stronie internetowej 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego: http://www.subregionkk.pl/ 

Informacji o przebiegu konkursu udziela Beata Pierzchlewicz – Kierownik Wydziału 
Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych - pok. 414, tel. 77 40-50-362,  

beata.pierzchlewicz@kedzierzynkozle.pl,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna proponuje
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kpt. Marzena KOTELUK  
- stopień starszego kapitana
mł. asp. Tomasz GÓRECKI 
– stopień aspiranta
mł. asp. Maciej POLAK 
– stopień aspiranta,
mł ogn. Adrian CHOLEWA 
– stopień ogniomistrza
mł. ogn. Adam WÓJCIK 
– stopień ogniomistrza
st. sekc. Łukasz PELC 
– stopień młodszego ogniomistrza
sekc. Marcin BŁAŻYTKO 
– stopień starszego sekcyjnego
sekc. Ariel NIEŚWIEC 
– stopień starszego sekcyjnego

Dzień Strażaka
19 maja br. nasi strażacy obchodzili uroczyście i oficjalnie swoje święto. Rozpoczęto 

je mszą św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, której przewodniczył 
proboszcz parafii i kapelan strzeleckich strażaków ks. Rudolf Nieszwiec.

Podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczył Opolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, bryg. Marek Kucharski,  wręczone zostały medale, 
odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. 

Przyznane odznaczenia i wyróżnienia:
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” 

– st. asp. Dariusz MOJ

Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” 
– kpt. Janusz CHARCZENKO, asp. Tomasz WDOWIK 

oraz 
ogn. Adrian CHOLEWA

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
– kpt. Dawid MEHLICH i st. sekc. Dawid LORENC

Awanse na wyższe stopnie służbowe:

Wyróżnienia i nagrody otrzymali także laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
pn. „Zapobiegajmy pożarom” i Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatu.

sekc. Paweł RANISZEWSKI 
– stopień starszego sekcyjnego
sekc. Jan GRUSZKA 
– stopień starszego sekcyjnego
sekc. Rafał KERKIEWICZ 
– stopień starszego sekcyjnego
sekc. Dawid KOJ 
– stopień starszego sekcyjnego
sekc. Dawid LORENC 
– stopień starszego sekcyjnego
sekc. Damian WARMUZIŃSKI 
– stopień starszego sekcyjnego
st. str. Katarzyna WIŚNIEWSKA 
– stopień sekcyjnego

28 maja uroczyście obchodzono 90-le-
cie powstania jednostki OSP Rozmierz. 
Impreza po Mszy św. odbywała się przed 
remizą strażacką, po przemarszu, które-
mu przygrywała Orkiestra Dęta z Opola. 
Przywitano zaproszonych gości: wicepre-
zes Zarządu Głównego OSP RP dh Teresę 
Tiszbierek, prezesa Zarządu Powiatowe-
go OSP dh Józefa Swaczynę, burmistrza 
Strzelec Opolskich Tadeusza Goca, Kie-
rownika Referatu Obrony Cywilnej i Za-
rządzania Kryzysowego a zarazem prezesa 
Zarządu Gminnego OSP dh Jana Bogusza. 
Zostały wręczone medale i odznaczenia 
dla druhów i druhen OSP Rozmierz. 

Cały przebieg imprezy przygotował 
prezes OSP Rozmierz dh Paweł Skóra.

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

90 lat OSP Rozmierz

Zawody Sportowo-Pożarnicze CTiF

110 lat OSP Kadłub

W czasie długiego weekendu 14 i 15 maja jednostka OSP Kadłub świętowała Jubileusz 110-lecia. Była to okazja nie tylko do sięgnięcia 
do dziejów jednostki sprzed ponad stu lat, ale i do pokazania zmian w latach późniejszych, a przede wszystkim do pochwalenia roli, jaką 
odgrywa w społeczności Kadłuba. Nie mogło tez zabraknąć pokazów sprawności, podziękowań i gratulacji, a także wspólnej zabawy. 

21 maja br. na Stadionie Miejskim w 
Strzelcach Opolskich odbyły się zawo-
dy wg regulaminu CTiF. Dwie drużyny 
- seniorzy oraz oldboje - reprezentowały 
strażaków zawodowych, pozostałe druży-
ny składały się ze strażaków ochotników, 
druhów i druhen, z OSP Kadłub i OSP Ra-
szowa.

Zawody rozegrano w dwóch konku-
rencjach: sztafety pożarniczej i ćwiczeń 
bojowych, obu zgodnych z regulaminem 
CTiF.

Wszystkie drużyny biorące udział 
w zawodach na szczeblu powiatu będą 
uczestniczyć w zawodach wojewódzkich 
w Reńskiej Wsi w dniu 4 czerwca br. 

Chętnych zapraszamy do kibicowania

22 maja obchodziliśmy najmilszą uro-
czystość, jaka  w gminie Ujazd ma miejsce 
- Targi Panieńskie, w tym roku połączone 
z uroczystym otwarciem odrestaurowa-
nych ruin zamku przez włodarza miasta 
Tadeusza Kaucha. 

Targi Panieńskie, to nasza stara, 
piękna, przedwojenna tradycja, która 
wyróżniała miasto Ujazd spośród innych 
miejscowości. Pierwsze Targi Panieńskie 
odbyły się najprawdopodobniej w 1928 r., 
ostatnie przed wojną w 1939 r.

W czasach, kiedy możliwości prze-
mieszczania się i poznawania partne-

rów były bardzo ograniczone, a związki 
małżeńskie zawierano najczęściej wśród 
„swoich”, w rodzinnych miejscowościach, 
postanowiono poszerzyć możliwości do-
boru partnera i zaczęto organizować w 
tzw. Targi Panieńskie „Heiratsmarkt”  W 
ten sposób skojarzono w Ujeździe wie-
le par. Ujazdowski Heiratsmarkt był tak 
popularny na Opolszczyźnie i Górnym 
Śląsku, że młode, pięknie wystrojone pan-
ny i przystojni kawalerowie przyjeżdżali 
konno i wędrowali pieszo z odległych wsi 
i miast.              

Targi rozpoczynały się od procesji i 
mszy św. w kościółku pątniczym zwanym 
Studzionką. Legenda głosi, że z tutejszego 
„cudownego źródełka”  pili wodę narze-
czeni, aby przypieczętować swoją miłość.  
Po mszy młodzi udawali się na rynek 
miasta gdzie z niecierpliwością czekali na 
tańce przy muzyce, a szczególnie na taniec 
kotylionowy, który zbliżał do siebie ludzi, 
a nieraz  łączył ich na całe życie. Dla par, 
które tutaj się poznały, a następnie pobra-
ły, miejscowi rzemieślnicy fundowali pre-
zenty ślubne. Komu nie udało się tego dnia 
odnaleźć życiowego partnera, miał kolejną 
szansę za rok. 

W 2010 roku powróciliśmy do organi-
zowania Targów Panieńskich w Ujeździe. 
Staraliśmy się wiernie oddać ideę tej pięk-
nej tradycji i nadać jej nowe tchnienie. 

Impreza wyróżnia nas swoją oryginal-
nością  w regionie, z roku na rok cieszy 
się coraz większą  popularnością. Tym 
bardziej, że stanowi - w dobie Internetu - 
okazję do spotkania nie w rzeczywistości 
wirtualnej, a w realu. Na gości czekało 
wiele atrakcji, obozowisko rycerskie  i 
pokazy dawnych rzemiosł przygotowa-

ne przez Opolskie Bractwo Rycerskie na 
zamku w Ujeździe, rejsy statkiem i łodzią 
motorową po Kanale Gliwickim, degusta-
cja tortów weselnych podarowanych Mło-
dej Parze przez gospodarza gminy oraz 
mieszkańców wsi, biesiada śląska, koncert 
zespołu  Farba z hitem „Chcę tu zostać”  
oraz wiele bezpłatnych atrakcji dla dzieci, 
a dla młodzieży 6 romantycznych kolacji, 
do wygrania w tańcu kotylionowym. 

Dziękujemy gościom, którzy przybyli 
na imprezę i wspaniale się bawili.

Pod naszym patronatem medialnym

Targi Panieńskie w Ujeździe
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70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich
- W ostatnim, III Zjeździe Absolwentów, wzięło udział około 330 osób. 

Dużo to, czy mało?
Jan Wróblewski: - Całkiem sporo. Trzeba jednak przyznać, że więcej było 

ludzi ze starych roczników. Młodzi jeszcze nie zatęsknili. Mają też zupełnie 
inne niż starsi możliwości komunikacji, facebook czy inne media społecznoś-
ciowe. Dziesięć lat temu było podobnie. Największą chęć spotkania z rówieśni-
kami wyrażały najstarsze roczniki absolwentów. I jak widać trend się utrzymał. 
Takie zjazdy to okazja do spotkań po latach, pobycia w swoim towarzystwie, 
powspominania kolegów i nauczycieli. 

- Skąd ludzie przyjechali?
- J. W. - Los porozrzucał absolwentów naszego LO w różne strony świata. 

Są na wszystkich kontynentach. Największą część gości z zagranicy stanowili 
ci, którzy na co dzień funkcjonują w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holan-
dii. Przyjechali oczywiście, również ze wszystkich stron Polski.

- Długo przygotowuje się taki Zjazd?
- J.W. - Nasz - ponad półtora roku. Nagłośniliśmy informacje na stronie 

internetowej szkoły, na FB, rozsyłaliśmy wieści prywatnymi kanałami. Chcie-
liśmy, by przyjechało jak największe grono. Przewodniczącym Komitetu Or-
ganizacyjnego był Waldemar Gaida, mocno sie również angażował ks. Rudolf 
Nieszwiec oraz pozostali członkowie. Dążyliśmy do wybrania najbardziej op-
tymalnej daty i jak najlepszej organizacji imprezy. Czekało nas przygotowanie 
identyfikatorów z panieńskimi nazwiskami uczennic, bo czas płynie i nie wszy-
scy mogliby się rozpoznać, przygotowanie okolicznościowej broszurki, wysta-
wy obrazującej historię szkoły sięgającej przecież czasów XIX wieku, czyli 
Johanneum. Obrazującej osiągnięcia. Ogromnie angażowali się w to wszystko 
również uczniowie i nauczyciele, za co serdecznie i z całego serca im dziękuję.
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Imprezy

Czerwiec w Powiatowym Centrum Kultury 

3.06 piątek - sobota godz. 19:30 – 7:00  – „Noc bibliotek” dla dzieci w wieku 7 – 11 
lat; WSTĘP WOLNY;

7.06 wtorek, godz. 17:00 –  spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Kucharzem; 
WSTĘP WOLNY;

10.06 piątek, godz. 18:00 – warsztaty modelowania balonów dla dorosłych WSTĘP 
PŁATNY;

10, 17, 24.05 PIĄTEK godz. 16:30 – 18:00 – Warsztaty „Happy Szkraby – czytanki, 
malowanki i do muzyki podrygiwanki” dla dzieci w wieku 4 – 5 lat, WSTĘP WOLNY;

19.06, godz. 15:00 -– I Strzelecki Turniej Tańca Towarzyskiego, WSTĘP WOLNY;
 
czerwiec 2016 – Wystawa  prac lokalnych twórców rękodzieła ludowego, Regionalna 
Izba Tradycji, WSTĘP WOLNY;

poniedziałki i czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Rodzenia, grupowe spotkania dla kobiet 
ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;

14, 17, 21, 28 wtorki, 16:15 -  Warsztaty taneczne dla dzieci; czas realizacji zajęć: 
październik 2015 r.- czerwiec 2016 r., WSTĘP PŁATNY,

wtorki, 18:15 – Warsztaty taneczne dla dorosłych Sexy Dance z elementami Latino 
Solo, WSTĘP PŁATNY;

wtorki, 17:00 – Warsztaty teatralne organizowane przez PCK oraz Parafię Św. Waw-
rzyńca w Strzelcach Opolskich z okazji Światowych Dni Młodzieży;

środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY; czas realizacji zajęć:  każda środa, prowadzący: Ewa 
Kokoszka; WSTĘP PŁATNY,

soboty,  9:00 – Zajęcia z robotyki i automatyki, czas realizacji zajęć: październik  
2015 r.- czerwiec 2016 r., każda sobota ; WSTĘP PŁATNY,
 
soboty, 15:30 – Kurs Arduino od podstaw, czas realizacji zajęć: październik 2015 r.- 
czerwiec 2016 r., każda sobota; WSTĘP WOLNY,

17 maja br. odbył się IV Mityng Pły-
wacki dla osób niepełnosprawnych orga-
nizowany przez Powiat Strzelecki i Zespół 
Szkół Specjalnych w Kadłubie pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Strzelec 
Opolskich. Miejscem zmagań 68 zawod-
ników z 9 ekip było Strzeleckie Centrum 

14 maja br. w  Strzelcach  Opol-
skich  rozegrano odbył  się  XIII Woje-
wódzki Turniej Tenisa Stołowego Nie-
słyszących, indywidualne grup męskiej 
i żeńskiej.

Zorganizowanie zawodów umożliwił 
nam Urząd Miasta w Strzelcach Opolskich 
udostępniając nieodpłatnie na ten cel Halę 
Sportową przy pl. Żeromskiego. W zawo-
dach udział brali członkowie Polskiego 
Związku Głuchych z województwa opol-
skiego, a głównym organizatorem całej 
imprezy był Antoni Sznura - instruktor ze 
strzeleckiego Koła Terenowego PZG. Każ-
dy z uczestników przystąpił do losowania. 
Wylosowane pary rozegrały między sobą 
mecze każdy z każdym. W zawodach bra-
ło udział 22 osób ze Strzelec Opolskich, z 
Nysy, z Opola i z Kędzierzyna-Koźla. Po 
przerwie przystąpiły do walki pary, które 
uzyskały ten sam wynik.  

Do drugiego etapu zakwalifikowali 
się najlepsi uczestnicy turnieju. Walka 
rozegrała się już pomiędzy najlepszymi 
zawodnikami. Po zakończeniu rozgrywek 
zaproszono wszystkich na słodki poczę-
stunek. 

Po przerwie zostały ogłoszone wyniki 
oraz rozdane puchary dla zwycięzców. 

Wśród kobiet puchar za I miejsce 
zdobyła Ewelina Olchawa - PZG Strzel-
ce Opolskie, II miejsce zajęła Katarzyna 
Niederfeld - PZG Kędzierzyn-Koźle, III 
miejsce zajęła Ewa Wróbel - PZG Strzelce 
Opolskie. 

Wśród mężczyzn puchary zdoby-
li:  za I miejsce Dariusz Paliwoda - PZG 
Strzelce Opolskie, za II miejsce Mariusz 
Kurowski - PZG Nysa i za III miejsce 
Stanisław Wadas - PZG Opole. Pozostali 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.  

Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”. 
Jak co roku wiele emocji przyniosły bie-
gi sztafetowe, w których uczestniczyło 7 
ekip. Rozdano 37 kompletów medali, zaś 
każda z ekip została obdarowana specjalną 
statuetką. Impreza ta mogła się odbyć już 
kolejny raz dzięki ogromnemu zaangażo-

IV Mityng Pływacki

waniu Powiatu Strzeleckiego, Burmistrza 
Strzelec Opolskich, Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, 
Dyrekcji i pracowników CRWiS, nauczy-
cieli i pracowników Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Kadłubie.        

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Op.

wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego 
i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Strzelcach Opolskich

serdecznie zapraszają wszystkich
na 

IX Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski 
o „Puchar św. Jacka”

który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 roku 
na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportowego

w Strzelcach Opolskich (ul. Strzelców Bytomskich 2a). 

Udział w turnieju wezmą zaproszone 24 reprezentacje szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych diecezji częstochowskiej, katowickiej, 
gliwickiej i opolskiej, którym patronuje św. Jacek.

Rozgrywki rozpoczynają się o godz. 9.00.

Tenisowy turniej



P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia

ul. Baczyńskiego 25A, 
41-203 Sosnowiec

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
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.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

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 

7

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

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

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

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

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

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 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

O B W I E S Z C Z E N I E     
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. 
poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23),

z a w i a d a m i a  s i ę,
że dnia 31 marca 2016r. na żądanie Gminy Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach 
Opolskich,  Pl. Myśliwca 1, działającej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Raudzis, zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej łączącej ulicę  
1 Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nr działki przed 
podziałem
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659/2

660/4

657/3

Arkusz 
mapy

3

3

3

3

Obręb

Strzelce Op.

Strzelce Op. 

Strzelce Op.

Strzelce Op.

Nr działki 
po podziale, 

działki w liniach 
rozgraniczających 

699/8

-

660/7

-

Nr działki 
po podziale, 

działki poza liniami 
rozgraniczajacymi

699/9

-

660/6, 660/8

-

2.  poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny
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3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Opolskie

Lp.

1.

2.

Nr działki 
po podziale

 
660/7

699/8
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mapy

3

3

Obręb

Strzelce Op.

Strzelce Op. 

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Pań-
stwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozu-
mieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony 

mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno 
- Budowlany,  ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, (w godzinach pn.7.30-17.00, 

wt.-cz.7.30-15.30, pt. 7.30-15.30), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się 

na okres od 23 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016r.
Starosta Strzelecki 

 Józef Swaczyna

W dniach 4 do 11 maja 55-osobowa grupa ze Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów 
przebywała na drugim  turnusie wypoczynkowym w Zakopanem w Ośrodku Szkolenio-
wo-Wypoczynkowym  „Moszczeniczanka” o typowo zakopiańskiej architekturze i pięk-
nie wyposażonych pokojach.

Już w pierwszym dniu po przyjeździe grupa aktywistów Stowarzyszenia i kilkoro 
innych udała się na Gubałówkę. Drugiego dnia odbyła się wyprawa Doliną Kościeliską 
do Jaskini Mroźnej, którą zaliczyła 52-osobowa grupa. Wieczorem Ośrodek zorganizował 
posiady góralskie przy oscypku z żurawiną i moskolem, a grała kapela góralska – tańcom 
nie było końca. Kolejnego dnia czekała nas wycieczka autokarowa do Czorsztyna, po dro-
dze zabytkowy drewniany kościół w Dębnie, przejażdżka statkiem pod zamek w Niedzicy 
– zwiedzenie zamku z przewodnikiem, a potem spływ tratwami po Dunajcu od Sromow-
ców po Szczawnicę. Dzień następny to wyprawa Doliną Chochołowską – pod schronisko 
na Polanie Chochołowskiej. Jako pierwsi z 32-osobowej grupy dotarli tu równocześnie 
Ewa z Zygmuntem Gołąbek z Ujazdu Starego oraz Magdalena i Henryk Swoboda z Po-
znowic. Uczestnicy wspomagali swój marsz kolejką lub bryczkami, bo do pokonania był 
ponad 10-kilometrowy odcinek. Wyłącznie na własnych nogach pokonali go Aleksandra 
i Stanisław Gronowscy ze Strzelec Opolskich oraz Sabina i Tadeusz Ziółkowscy, którzy 
wieczorem przy ognisku otrzymali w nagrodę książki. 

Czas w niedzielę każdy organizował sobie sam, natomiast w poniedziałek 9 maja 
od rana - wycieczka autokarowa do Bukowiny Tatrzańskiej, do wód termalnych, w tym  
aquafitness prowadzony przez instruktorkę dla wszystkich chętnych. Popołudnie zaś  - jak 
i w dniach poprzednich - przeznaczono na indywidualne poznawanie Zakopanego.

Ostatni dzień 10 maja to wyprawa 18 osobowa w Tatry wysokie , podjazd busikiem 
pod Polanę  Rusinową, wejście na Gęsią Szyję, zejście niebieskim szlakiem do sanktua-
rium na Wiktorówkach.

Wróciliśmy 12 maja zwiedzając po drodze Wadowice, bo jak nie wstąpić na papieskie 
kremówki ?

Gościliśmy w zakopiańskiej 
„Moszczeniczance”

65 osób bawiło się 20 maja w ogrodzie i w sali restauracji „Alter-Ego” w Motelu 
Leśnym w Strzelcach Opolskich na majówce zorganizowanej przez Strzeleckie Stowarzy-
szenie Seniorów. Do tańca przygrywał i zabawiał obecnych zespół „Simdens”.

Imprezę pokryto ze środków własnych uczestników, dofinansowania zarządu Sto-
warzyszenia i burmistrza Gminy Strzelce Opolskie – za co serdecznie dziękujemy. Szef 
restauracji zaserwował kiełbasę z grilla ze wspaniałą sałatką, chlebek ze smalcem i ogór-
kiem, a na zakończenie gorący żurek. Korzystając z pięknej pogody bawiono się w sali 
i ogrodzie.

Kolejna taka impreza odbędzie się 15 lipca w ramach Dni Seniora i dwulecia powsta-
nia Stowarzyszenia, na którą serdecznie zapraszamy.

Majówka seniorów

Materiały przygotował Janusz Wnuk
Prezes Stowarzyszenia
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu grono 

mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnich dniach święto-
wali swoje  piękne rocznice urodzin. 

Z okazji tych wyjątkowych dla Nich dni, w imieniu władz i 
całej naszej społeczności gratulacje, życzenia i urodzinowe upo-
minki przekazali Jubilatom członkowie władz samorządu Powiatu 
Strzeleckiego.

Do wszystkich życzeń, jakie prze-
kazano obu Jubilatkom, dołączamy 
swoje: jeszcze długich lat w zdro-
wiu, bez trosk, za to pełnych ciepła i 
wsparcia bliskich! 

Czerwiec w Powiatowym Centrum Kultury 

Pani Marianna Florek, mieszkanka Strzelec Opolskich, 17 maja br. 
skończyła 95 lat. W dniu jubileuszu z gratulacjami pospieszyli do Niej 
starosta Józef Swaczyna i członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida.

Pan Jerzy Swaczyna, mieszkający w Leśnicy, jubileusz 90-lecia 
świętował 11 maja br. W urodzinowym upominkiem odwiedził Go staro-
sta Józef Swaczyna (zbieżność nazwisk przypadkowa)

Pani Marta Koziołek, mieszkająca w Centawie, jubileusz 90 urodzin 
obchodziła 13 maja br. W dniu urodzin z życzeniami pospieszył do Niej 
starosta Józef Swaczyna i wójt Jemielnicy Marcin Wycisło..

Pani Kazimiera Janecka, mieszkanka Strzelec Opolskich, która uro-
czystość jubileuszowa obchodziła 30 maja br., gościom, którzy odwiedzili 
Ją z tej okazji, chwaliła się - i było czym! - fantastycznymi koronkami, 
które stanowią Jej pasję.

Pan Józef Wolany, mieszkający w Zimnej Wódce, 90 urodziny świę-
tował 23 maja br., W tym dniu jubilata odwiedzili wicestarosta Janusz 
Żyłka i burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. 


