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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Wszystkim funkcjonariuszom, druhom,
pracownikom cywilnym oraz weteranom pożarnictwa
Powiatu Strzeleckiego
składamy
z okazji Dnia

Strażaka

serdeczne podziękowania z trudną i odpowiedzialną służbę.
Dzięki Wam czujemy się bezpieczniej i wiemy,
że w każdej trudnej chwili możemy liczyć na Waszą pomoc.
Przekazujemy Wam wszystkim również wyrazy
najwyższego uznania i ogromnego szacunku za codzienne zaangażowanie
i niezmienne działanie w imię starej strażackiej zasady
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Do podziękowań dołączamy serdeczne życzenia
wielu sukcesów zawodowych i osobistych, dużo zdrowia oraz pomyślności.
Rada i Zarząd
Powiatu Strzeleckiego

Na opiekę nad
matką i dzieckiem
– 2,2 mln dla szpitala!
Szpital podpisał umowę na realizację projektu pn.
„W trosce o zdrowie matki i dziecka” - mówi dyrektor Beata
Czempiel. - Będziemy go realizować od lipca 2017 do listopada 2019, a dedykowany jest kobietom w ciąży i w połogu oraz
dzieciom do lat dwóch.
Co dla matki?
W ramach programu realizowane będą badania prenatalne oraz mobilna opieka okołoporodowa. Pacjentki będą musiały się zarejestrować w Punkcie Wsparcia w naszym
szpitalu powiatowym lub Kędzierzynie-Koźlu. Badania prenatalne będą wykonywane
w naszym szpitalu. Podczas nich będzie pobierany materiał w celu wykonania testu
PRISCA, ale te wykonywane już są w specjalistycznym laboratorium. W powiatach zorganizowane zostaną szkoły rodzenia i poradnie laktacyjne.
Ale o nie wszystko. Zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie. Fizjoterapeuci w
obydwu powiatach realizować będą wczesną rehabilitację poporodową. Położne Szpitala
Powiatowego będą świadczyły opiekę położnej środowiskowej, a także opiekę nad ciążami mnogimi. Przewiduje się ok. 6 takich wizyt dla jednej pacjentki, w tym także do
20 tygodnia ciąży, a dla pacjentki z ciążą mnogą aż 60 wizyt, przy czym już na oddziale
położniczym dokonana zostanie ocena potrzeb w tym zakresie.
Na każdym etapie opieki okołoporodowej, a także poprzez współpracę z poradniami
i gabinetami lekarskimi, pacjentki będą mogły skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, prowadzonego przez lekarzy lub prawnika. Będą organizowane prelekcje, w tym z
autorytetami medycznymi oraz warsztaty dla wszystkich mieszkańców powiatu.
dok. na str. 2

Dobre Szkoły Blisko Ciebie

To przesłanie, które powinno trafić
do uczniów z terenu naszego powiatu.
Bo dobrych szkół ponadgimnazjalnych
nie trzeba szukać gdzieś daleko. Jasne,
że wyrwanie się z domu jest dla młodych
ludzi pociągające, bo to byłaby pierwsza
poważna zmiana w ich życiu, ale… te dojazdy albo mieszkanie w internacie, aklimatyzacja w nowym środowisku, która
nie zawsze bywa łatwa. No i koszty, ale to
ważniejsze dla rodziców.

Więc po co gimnazjaliści mają szukać dobrych szkół gdzie indziej? Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, dla których
Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym, są bardzo dobre. Naprawdę bardzo
dobre! Wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych to jedno. Drugie – to
przygotowanie do studiów lub konkretnego fachu, jeśli ktoś nie chce kontynuować nauki. I to w dodatku takiego, którego specjaliści są poszukiwani na rynku.

Oczywiście, bezpośrednio po szkole nie
ma mowy o doświadczeniu zawodowym,
ale podwaliny są. Te zdobywane w trakcie
nauki w szkole wyposażonej w świetną
i nowoczesną bazę dydaktyczną, albo w
czasie praktyk zawodowych (także zagranicą) w renomowanych przedsiębiorstwach. Obycie w świecie dają również
wymiany zagraniczne z młodzieżą z innych szkół, a znajomość języków obcych
to już dziś norma.

W sobotę, 20 maja, Wydział Komunikacji i Transportu
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa
będą czynne w godzinach od 9.00 do 13.00.

Ale przecież w trakcie nauki w każdej
z naszych szkół z bardzo dobrą kadra pedagogiczną, można rozwijać swoje pasje
– i te naukowe, i sportowe, i hobbystyczne, i społecznikowskie, i kulturalne.
O tym wszystkim mogli się przekonać gimnazjaliści ze Strzelec Opolskich,
Izbicka, Jemielnicy, Kolonowskiego, Zawadzkiego, Leśnicy, Żędowic i Kielczy,
którzy przyjechali na zorganizowane
przez Powiat Strzelecki targi edukacyjne.
Dwudziestego piątego kwietnia br. w Po-

wiatowym Centrum Kultury swoje oferty edukacyjne zaprezentowały: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich. Uczniowie mogli
również skorzystać z pomocy doradców
zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
W targach wzięło udział ponad 450
uczniów.

Tylko do 15 maja można oddać swój głos w ankiecie. To
od Was, Drodzy Czytelnicy, zależeć będzie, ilu lekarzy i
jakiej specjalności będzie przyjmować pacjentów podczas
Białej Soboty – 7 października.
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Sesja Rady Powiatu
Trzydziesta w tej kadencji sesja zwołana została na 26 kwietnia br.
Do przedstawionej przez starostę
Józefa Swaczynę informacji o pracy
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym nawiązało swoimi pytaniami dwóch
radnych. Radny Andrzej Wróbel, który
przypomniał swoje wcześniejsze inicjatywy związane z Górą św. Anny, poprosił
o pisemną odpowiedź na pytanie o kilka
punktów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, zawartych w sprawozdaniu. Członek Zarządu Waldemar Gaida
wcześniej wyjaśnił, że czwartego maja
upływa termin złożenia wniosku (który
Powiat Strzeleckie – jeśli uzyska dofinansowanie – będzie realizował wspólnie z
partnerem – Gminą Leśnica) do Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w zakresie Dziedzictwo i Kultura (w następnym numerze dwutygodnika wracamy
do tego tematu szerzej – przyp. red.).
Radny Jan Bogusz z kolei poprosił
o uściślenie informacji na temat dodatkowych nie objętych ustawą programową
zajęć, jakie będą prowadzone w klasie
policyjnej w CKZiU, a także o informacje
czy na kwietniowym Konwencie Powiatów Województwa Opolskiego był poruszany temat postępowania ze zwierzętami
łownymi na drogach powiatowych i czy
przyjęte rozstrzygnięcia spowodują, że nie
będzie przepychanek, kto ma tę zwierzynę
sprzątnąć z drogi. Trzecie pytanie dotyczy
rezultatów objazdów dróg powiatowych
dokonywanych przez wicestarostę i pracowników Wydz. Dróg w starostwie – bo
efektów na drogach nie widać
Wicestarosta Janusz Żyłka odpowiedział, główną przyczyną opóźnień w
remontach dróg jest pogoda niesprzyjająca tego typu pracom, natomiast o dodatkowych zajęciach w klasie policyjnej
mówiła dyrektor CKZiU Halina Kajstura
(musztra, samoobrona, edukacja policyjna, szkolenie strzeleckie, wychowanie
patriotyczne).
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich za rok 2016, zanim
trafiło pod obrady na sesji, było tematem
posiedzeń Komisji Edukacji oraz Komisji
Bezpieczeństwa.
Radny Waldemar Bednarek: PCPR jest jednostką organizacyjną Po-

wiatu Strzeleckiego i funkcjonuje na podstawie uchwały Rady Powiatu. W roku
2016 PCPR wykonywało zadania wynikające ze stosownych aktów prawnych oraz
przyjętych dokumentów strategicznych
- w ramach planów wydatków budżetowych, które w 2016 roku wyniosły ok.
3,1 mln zł. Została ona przeznaczona na
różnego rodzaju zadania dotyczące pomocy społecznej, placówki opiekuńczo
wychowawczej, na rodziny zastępcze, na
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na usługi opiekuńcze
i ich specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Pracownicy PCPR na bieżąco realizują
w ramach swoich kompetencji różnego
rodzaju pomoc osobom zgłaszającym się
do tej jednostki, głównie osobom niepełnosprawnym starając się rozwiązywać
wszystkie problemy, które na nich ciążą.
Siedemnastu pracowników PCPR musi
wykonać cały wachlarz zadań: od rozwiązywania problemów rodzinnych czy
wychowawczo-opiekuńczych po sprawy
związane z dofinansowaniem sprzętu dla
osób niepełnosprawnych, czyli zadań z
zakresu rehabilitacji społecznej. Dyrektor PCPR zwróciła uwagę, że największe
zainteresowanie jest dofinansowaniem
sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych. W ubiegłym roku środki PCPR na
te zadania okazały się niewystarczające,
ale w tym roku zaległe wnioski zostały
załatwione.
Kolejny zakres działań PCPR to piecza zastępcza (pisaliśmy o tym szerzej
w przednim numerze dwutygodnika).
Na dzień 31 grudnia 2016 roku funkcjonowało u nas 67 rodzin zastępczych, w
których przebywało 111 dzieci. Dyrektor
PCPR zwróciła uwagę na konieczność
zwiększenia liczby rodzin zastępczych
i konieczność ich wsparcia pomocą,
głównie psychologa, który jest potrzeby
cały czas, a nie na pół etatu. Na pomoc
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nie ma co liczyć, bo wykonuje ona zadania własne, z innego zakresu. Radny W.
Bednarek zwrócił również uwagę na złe
warunki lokalowe w obecnej siedzibie
PCPR i konieczność zmiany lokalizacji
siedziby. Członkowie Komisji Edukacji
wysoko oceniają pracę oraz zaangażowanie pracowników PCPR. Na pewno wzo-

rowo wykonują swoją pracę, nie tylko od
strony zawodowej, ale również wkładają
w te działania dużo serca, bo wielokrotnie
trzeba dołożyć starań, aby znaleźć się w
odpowiednim miejscu i w odpowiednim
czasie, żeby niektóre sytuacje rozwiązać, które nie są zaplanowane. Komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Również przez radnych na sesji zostało
przyjęte jednogłośnie.
Podobnie radni ocenili „Ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie
Strzeleckim za rok 2016” i jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie oraz
sprawozdanie z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2016”. Zanim jednak przystąpiono do głosowania
nad tym dokumentem przewodniczący
Komisji Gospodarczej przedstawił opinię
swojej komisji.
Radny Hubert Ibrom: - To sprawozdanie można ogólnie podzielić na trzy
główne tematy. Pierwszy to jest coroczny
konkurs ogłaszany przez Powiat Strzelecki. W 2016 roku przystąpiło do niego
osiem organizacji, z czego pięć otrzymało dotacje. Były to podmioty: Strzeleckie
Stowarzyszenie Seniorów, Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe, Fundacja” Mały Krok z Zawadzkiego”, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim, oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej
Ósemka. Na realizację zadań wymienionych w sprawozdaniu przyznano łączną
dotację 20 tys. zł. Drugą kwestią jest Patronat Starosty. W 2016 roku przyznano
łącznie 47 patronatów, większość to jest
patronat finansowy prawie na kwotę 22
tys. zł, pozostałe patronaty mają formę
medialną, rzeczową lub honorowy. Według członków Komisji, akurat ta kwestia
związana z Patronatem jest jedną z najlepszych możliwości promocji naszego
Powiatu, gdyż jesteśmy wtedy widoczni
na wszystkich większych imprezach w
każdej gminie Powiatu Strzeleckiego. W
ubiegłym roku doszedł też trzeci punkt,
tj. ogłaszanie przetargu na prowadzenie
w naszym przypadku dwóch Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży,
oraz osób Dorosłych Niepełnosprawnych

Na opiekę nad matką i dzieckiem
– 2,2 mln dla szpitala!
dok. ze str. 1

Co dla dziecka?
Wszystkie nasze działania w tym programie służą pogłębionej diagnostyce rozwoju.
Każde dziecko będzie przebadane do 8 tygodnia życia w skali Brazeltona (to test stanowiący wyznacznik rozwoju ruchowego dziecka na podstawie jego reakcji na różne bodźce, np. światło, grzechotkę,
poruszającą się kulkę – przyp. red.)
Wtedy też poinstruowani zostaną o przygotowaniumateriału do oceny metodą Prechtla (również służącej ocenie rozwoju ruchowego dziecka), dokonywanej ok. 14 tyg. życia. Dzieci, u których zostaną
wykryte nieprawidłowości będą przez lekarzy kierowane na rehabilitację w ramach NFZ, przy czym w
Punkcie Wsparcia uzyskają informację o możliwości zwrotu kosztów dojazdu i tam też będą w przyszłości dokonywać rozliczeń.
Lekarze będą zlecać dzieciom instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych, wykonywany przez
specjalistów z dziedzin takich jak: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda.
Niezależnie od tego wszystkiego dzieci będą mogły - na zlecenie lekarza - skorzystać ze wsparcia z
zakresu żywienia poprzez poradnictwo multidyscyplinarne.
Zapewniona zostanie także opieka psychologiczna dzieci i rodziców, kiedy lekarz zaleci poradę psychologa lub pedagoga. W takim przypadku dziecko będzie zgłaszać się na ok. 3 wizyty kontrolne w
okresie do dwóch lat.
W tym miejscu muszę dodać bardzo istotną uwagę. Zostanie nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książę w Kędzierzynie-Koźlu, ze Stowarzyszeniem dla Dzieci
z Zespołem Downa w Opolu oraz Stowarzyszeniem dla Dzieci z Chorobami Ultrarzadkimi w Warszawie.
Lekarze oddziału noworodków a także oddziału dziecięcego obydwu szpitali, czyli naszego i tego w
Kędzierzynie-Koźlu, będą mogli kierować dziecko do leczenia paliwizumabem.
W czasie trwania projektu będą organizowane prelekcje, w tym z udziałem autorytetów medycznych
w obydwu powiatach. Rozpowszechniane będą materiały edukacyjne.
Ponadto Szpital nawiąże współpracę z poradniami dziecięcymi POZ z powiatu strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, w celu realizacji szczepień przeciwko pneumokokom. Poradniom zostanie
przekazana szczepionka zakupiona przez nasz Szpital Powiatowy, a lekarze poradni będą ujmować szczepienia poszczególnych dzieci w tzw. kalendarzu szczepień.
Będzie również realizowana akcja edukacyjna na temat szczepień poprzez prelekcje, w tym z udziałem autorytetów medycznych w obydwu powiatach. Będzie istniała możliwość zaszczepienia dzieci w
Szpitalu przez wykwalifikowany personel, po badaniu lekarskim przez lekarzy realizujących zadanie.

Intelektualnie. W Zawadzkiem przetarg wygrało Zgromadzenie Braci Szkół
chrześcijańskich w Kopcu oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi. Na koniec uwaga nie związana z
tematem: świetną inicjatywą jest umieszczenie hasła promującego powiat strzelecki na tablicach rejestracyjnych.
Radni byli także jednogłośni w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie:
- przyjęcia „Powiatowego Programu
profilaktycznego mającego na celu
udzielenie specjalistycznej pomocy
w zakresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020”
- zatwierdzenia planu finansowego i
inwestycyjnego na rok 2017 Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
- udzielenia dotacji Gminie Leśnica

-

przystąpienia Powiatu Strzeleckiego
jako partnera Gminy Ujazd w ramach
zadania pn. Rewitalizacja Placu 1-go
Maja w Ujeździe
- zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 i
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego.
Niejednogłośnie natomiast głosowano (15 za, 2 wstrzymujące się) w sprawie
projektu uchwały w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do
regulowania i zarządzania istotną częścią
spraw publicznych (pełny tekst Rezolucji
dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego – www.powiatstrzelecki.pl, natomiast poniżej, ze względów
ograniczonego miejsca w gazecie publikujemy tylko fragment, wskazujący na to,
jak zamierza się ograniczać samorządność
lokalnych społeczności).

Sejmik Województwa Opolskiego protestuje również przeciwko przedkładanym projektom ustaw oraz zapowiedziom członków Rządu RP i polityków partii rządzącej
zmierzającym do nowelizacji przepisów prawa, na mocy których:
1.

odbiera się marszałkom województw dotychczasowe uprawnienia w zakresie
gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo wodne, np. do wydawania pozwoleń wodno prawnych, nadzorowania nad działalnością związków spółek
wodnych, wydawania decyzji;

2.

organy państwowej inspekcji sanitarnej staną się częścią niezespolonej administracji rządowej odbierając starostom dotychczasowe uprawnienie do powoływania powiatowych inspektoratów,

3.

przewidziano likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i
utworzenie w ich miejsce okręgowych inspektoratów jako administracji rządowej niezespolonej;

4.

odbiera się starostom nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i przekazuje się w
ręce Transportowego Dozoru Technicznego,

5.

prezesów regionalnych izb obrachunkowych ma wybierać prezes Rady Ministrów,

6.

przewiduje się uszczuplenie dochodów powiatów i gmin, które mają być pozbawione wpływów z opłat eksploatacyjnych dotyczących złóż i kopalin,

7.

odbiera się uprawnienia marszałkom województw w powoływaniu oraz zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego
i przekazuje się pod nadzór wojewodów,

8.

planuje się odebranie powiatowych urzędów pracy administracji samorządowej
i przekazanie ich pod nadzór ministerstwa,

9.

planuje się przekazanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wojewodom,

10. planuje się odebranie samorządom poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Prace na drogach
wciąż trwają
- Zła pogoda pomieszała trochę remonty dróg (o czym nieco dalej), ale największe inwestycje idą
zgodnie z planem - ocenia wicestarosta Janusz Żyłka.
- Największe, czyli te z dofinansowaniem w ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej
w Strzelcach Opolskich” rozpocznie się na początku lipca. W terminie do 16 czerwca br. Spółka Strzeleckie
Wodociągi i Kanalizacja planuje wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowę wodociągu w ul.
Zakładowej. Trochę później ruszą nasze prace drogowe, które według harmonogramu opracowanego przez
wykonawcę robót, powinny zostać skumulowane w miesiącu sierpniu. Całość inwestycji zostanie zakończona
w połowie września, przypominam, że wartość robót według umowy wynosi 1 mln 680 tyś. zł.
Z kolei na drodze Strzelce Opolskie – Dolna prace trwają już od dawna.
Dwudziestego trzeciego marca został przekazany plac budowy dla zadania przebudowy drogi 1805 O
na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 2 droga na terenie gminy Leśnica. Na początku kwietnia przedmiotowy odcinek drogi został zamknięty do ruchu. Na dzień dzisiejszy zostało wykonane poszerzenie jezdni
do szerokości 6,0 m, zostało wykonane wyrównanie podbudowy, ułożona została warstwa wiążąca. Trwają
prace związane z przebudową zatoki autobusowej oraz budową chodnika w Dolnej. Jeśli pogoda pozwoli, to
w najbliższych dniach powinno udać się położyć asfaltową warstwę ścieralną na odcinku poza zabudową. Jak
zatem widać prace są mocno zaawansowane i przy zachowaniu takiej progresji, jest realna szansa, że całość
prac zostanie zakończona w połowie czerwca, czyli o miesiąc wcześniej niż to pierwotnie było zakładane.
Postęp prac możemy też obserwować przy budowie chodnik w ciągu ul. Strzeleckiej w Nogowczycach,
na odcinku od posesji nr 11 do przystanku autobusowego. Wykonany został kanał odwadniający, zamontowano krawężniki i obrzeża, aktualnie trwa wykonanie podbudowy. W Kolonowskiem przy ul. Arki Bożka
trwa natomiast przebudowa chodnika. Prace zaplanowano na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do
przejazdu PKP. Powyższe zadania to pierwsze w tym roku inwestycje „chodnikowe”, realizowane na drogach
powiatowych z pomocą finansową Gmin. O kolejnych tego typu przedsięwzięciach będę informował Czytelników w następnych miesiącach, kilka zadań oczekuje na rozstrzygnięcie przetargów, kilka innych jest także
projektowanych.
Ruszyły także prace w ramach zadania „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu
Strzeleckiego”. Nawa nawierzchnia asfaltowa zostanie wykonana w pierwszej kolejności w Piotrówce na ul.
Kościuszki i Staniszczach Wielkich na ul. Kościelnej. Następnie planuje się wykonanie nakładek w Osieku,
Strzelcach Opolskich na odcinku ul. 1 Maja, na drodze Strzelce Opolskie – Dziewkowice i w Szymiszowie
na ul. Dworcowej. Zakończenie nastąpi w Leśnicy na ul. Żyrowskiej i na odcinku powiatówki Balcarzowice
– Sieroniowice, oczywiście kolejność jest całkowicie dowolna i liczy się tylko końcowy efekt prac. Łączny
koszt zadania to 529 tys. zł.
Wykonanie remontów cząstkowych w technologii emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera,
jest ściśle uzależnione od warunków pogodowych. Te oczywiście, póki co, uniemożliwiają realizację prac
ze względu na opady oraz stałe zawilgocenie konstrukcji jezdni. Remonty interwencyjne wybojów stwarzających zagrożenie w ruchu wykonywane są w ramach bieżącego utrzymania dróg mieszankami na zimno.
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Święto Flagi

Pod patronatem
Starosty Strzeleckiego

„Innowatorium.

Tydzień przedsiębiorczości”
W dniach 15-19 maja 2017 r. uczniowie trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego, wezmą
udział w 15-godzinnych warsztatach
edukacji ekonomicznej w ramach projektu „Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości”.
Warsztaty, w których udział wezmą
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, realizowane są jako jedna z akcji
ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości.
Organizatorem warsztatów, jak i
Olimpiady, jest Fundacja Promocji i
Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, którą tworzy pięć uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Warsztaty dla młodzieży poprowadzą
doktoranci ww. uczelni.
Program warsztatów składa się z 5
stałych bloków tematycznych: strategie
przedsiębiorstw, marketing, zarządzanie
zasobami ludzkimi, miękkie elementy zarządzania, finanse.
Podczas jednotygodniowych warsztatów, każdy dzień warsztatowy poświęcony będzie innemu obszarowi.
Celem projektu jest zainspirowanie
młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii oraz
zarządzania, zainteresowanie ich kierunkami ekonomicznymi, pokazanie im praktycznych zastosowań wiedzy z zakresu
przedsiębiorczości. Prowadzący – czynni
zawodowo doktoranci – podzielą się z
młodzieżą także swoimi doświadczeniami
zawodowymi.
Warsztaty realizowane dla strzeleckiej młodzieży to 34. Edycja projektu
„Innowatorium. Tydzień przedsiębiorczości”
Realizację projektu wspierają: Narodowy Bank Polski oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

W dniu Święta Flagi RP - 2 maja - tradycją stało się spotkanie przy Placu
Żeromskiego, gdzie po wystąpieniu komendanta powiatowego Straży Pożarnej
lub Policji (naprzemiennie co rok) nasza Biało-Czerwona wciągana jest na
maszt.

Rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego
Drugi dzień maja to także rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego.
Przy pomniku na Górze św. Anny co
roku płonie znicz ku pamięci tych,

Zawsze uśmiechnięty. Zawsze skory do pomocy. Autor wielu
artykułów w naszym dwutygodniku. Z pasją opowiadał (i pisał) o
zawiłych ścieżkach historii naszego powiatu, jego mieszkańców i
jego stolicy – Strzelec Opolskich. Gromadził o tym świadectwa,
opowieści i zdjęcia. Żył tym i dzielił się z innymi.
Takim będziemy pamiętać nieodżałowanej pamięci Karola
Mutza, który zmarł 28 kwietnia br.
Redakcja

którzy oddali życie, a przedstawiciele władz samorządowych w naszym imieniu składają kwiaty.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.

Karola Mutza

Wieloletniego działacza społecznego oraz lokalnego historyka
Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Konstytucja 3 Maja
Sejm przyjął ten
dokument 3 maja 1791
roku. Ta najważniejsza dla społeczeństwa
ustawa zwana wówczas
Ustawą Rządową wprowadzała
trójpodział
władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Ograniczała przywileje szlachty, m.in.
dla zapobieżenia moż-

liwości
przekupstwa,
potwierdzała przywileje
dla mieszczan. Pospólstwo zostało objęte opieką prawa i administracji
rządowej.
226 rocznica uchwalenia drugiej na świecie,
a pierwszej w Europie
konstytucji stała się okazją do złożenia kwiatów
pod pomnikiem Ofiar
Wojen i Przemocy.

Czwartego maja rozpoczął się
egzaminacyjny maraton maturalny.
W naszym powiecie przystąpiło do
niego 315 uczniów. Z podejścia do
niego zrezygnowało 9 abiturientów
szkół ponadgimnazjalnych.
Najwięcej maturzystów przystąpiło do pisania egzaminu w CKZiU
156, 137 - w ZSO, najmniej, bo 28
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem - część z nich widać
na zdjęciu.
Za wszystkich trzymamy kciuki i
życzymy powodzenia.
Wierzymy, że z każdym kolejnym dniem będzie malała trema, a
optymizmu będzie przybywać.

Czas matur
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Szkoła z Klasą
Szkoła Przedsiębiorczości
Szkoła przyjazna rodzinie

czyli szansa na…

Srebrna szkoła 2016 – najlepsze technika
w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności

Gimnazjalisto!

Technik mechanik – klasa strażacka

U nas wyszkolisz się w zawodzie,
który zawsze będzie na czasie.
Zapewniamy:
a. nowoczesną bazę dydaktyczną,
b. ciekawe i przyszłościowe specjalności: wojskową,
strażacką, policyjną i penitencjarną,
c. nowoczesny kompleks boisk sportowych,
d. praktyki i staże zagraniczne,
e. udział w projektach unijnych,
f. możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach,
nadających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
g. pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodkami egzaminacyjnymi,
h. cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
i. szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokalnym i regionalnym,
j. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
k. udział w licznych akcjach charytatywnych,
l. korzystną lokalizację szkoły,
m. wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Nauczymy Cię:
• projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w pożarnictwie i nie tylko,
• produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,
• technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie .
Dodatkowo poznasz programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem sprzętu ,urządzeń i technik pożarniczych w
praktyce. Poznasz również musztrę i ceremoniał pożarniczy , regulaminy
oraz BHP w strażach pożarnych, zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Edukacja pożarnicza i Wiedzy Technicznej.

Technik hotelarstwa
Podczas nauki w naszej szkole nauczymy Cię:
obsługi gości hotelowych w języku polskim jak i obcym;
przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej;
rozliczenia gości po zakończeniu pobytu w hotelu;
obsługiwania nowoczesnych urządzeń biurowych;
nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami.
Cykl kształcenia w ciągu 4 lat nauki obejmuje zajęcia teoretyczne,
praktyczne i praktyki zawodowe w różnych hotelach w kraju jak i za granicą , dzięki którym uczniowie poznają specyfikę tego zawodu na różnych stanowiskach.
•
•
•
•
•

TU WARTO SIĘ UCZYĆ,

ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód:
Technik pojazdów samochodowych
– klasa policyjna

NO

WO

ŚĆ

Kształcąc się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z
dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także
diagnostyki samochodowej. W szkole przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
• kontrolowania jakości wykonanych napraw;
• prowadzenia usług motoryzacyjnych;
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych;
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
INNOWACJA W KLASIE POLICYJNEJ obejmuje dodatkowe
przedmioty:
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja policyjna
• Ratownictwo medyczne
• Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
• Szkolenie strzeleckie

Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

NO

WO

Konkursy kulinarne

Nauczymy Cię:
jak założyć i prowadzić działalność turystyczną;
jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów,
konferencji.
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych.
• obliczania kosztów imprez i ich rozliczenia.
• obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w
działalności turystycznej.
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach w
Polsce i za granicą m.in. w niemieckich i chorwackich hotelach oraz na
promach kursujących do Szwecji. Damy Ci możliwość zdobycia umiejętności pozwalających pracować i zarządzać firmami turystycznymi,
gastronomicznymi i hotelarskimi na europejskim poziomie.
•
•

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Pokażemy Ci, jak założyć i prowadzić własną działalność gastronomiczną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. Nauczymy Cię:
• sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
• obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny,
• organizować i przygotowywać różnorodne imprezy okolicznościowe
np. wesela, bankiety.
Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidłowego i estetycznego podawania dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych.
Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach
gastronomicznych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz
możliwość udziału w dodatkowych kursach.
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach, kawiarniach (m.in. w hotelach, na promach i statkach) oraz założyć
własny lokal gastronomiczny.

Technik mechatronik
– klasa patronacka Kronospan
Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.
W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy
Cię:
• projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
• diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów machatronicznych;
• analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji technicznej z zakresu mechatroniki.
Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie praktyki zawodowej
w zewnętrznych firmach.
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta,
diagnosty np. w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne urządzenia techniczne.
Część zajęć kształcenia zawodowego będzie się odbywać na terenie
zakładu patronackiego - Kronospan OSB sp. z o.o., w halach produkcyjnych w rzeczywistych warunkach pracy..

Technik elektronik

Lekcje w Kronospanie

Technik logistyk – klasa penitencjarna
Nauczymy Cię:
sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją, środowiskiem,
• przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych,
• dbać o zaopatrzenie np. wojska, policji, zakładów karnych.
Damy Ci możliwość uzyskania jednej z trzech specjalizacji zawodowych:
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,
- zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych,
- organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.
Dodatkowo zajęcia zostaną poszerzone o specjalność – logistyka
służby więziennej, w ramach której odbywać się będą zajęcia z musztry,
szkolenie strzeleckie, nauka pływania, wyjazdy na obozy kondycyjne.

„Podróże kształcą” – a my kształcimy w zakresie podróży.

Klasa wojskowa

ŚĆ

Wprowadzimy Cię w problematykę odnawialnych źródeł energii, ich
zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze
energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a także wykorzystywania biomasy.
Część kształcenia teoretycznego oraz kształcenie praktyczne będą
realizowane z wykorzystaniem nowoczesnej bazy Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Gwarantujemy dowóz uczniów na zajęcia (średnio jeden dzień w tygodniu). Pomożemy Ci
zdobyć zawód przyszłości.

Technik obsługi turystycznej

•

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i
naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych – czyli takich, z którymi
spotykamy się codziennie np. telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV.
Nauczymy Cię;
• montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych;
• posługiwania się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
• diagnozowania stanu układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiania uszkodzonego sprzętu
• posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.
W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności
praktyczne w firmach zewnętrznych.
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych sprzętu RTV i AGD, serwisie tych urządzeń oraz
w dozorze technicznym nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach czy prowadząc własną działalność
gospodarczą.

Technik elektryk
•
•
•
Konkurs fryzjerski

W naszej szkole nauczymy Cię:
montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
projektować i wykonywać instalacje elektryczne;
lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny.
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W nowej pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego posługiwania się prądem i urządzeniami elektrycznymi. W
czasie praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne i uprawnienia.
Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć
pracę w firmach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć
własną działalność gospodarczą.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Podczas 5 lat w technikum nauczysz się:
przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego
rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym,
• przygotowywać materiały do publikacji na stronach www,
• użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych.
W klasie II i III będziesz mógł nabyć nowe doświadczenie podczas
dwutygodniowych praktyk zawodowych w drukarniach oraz firmach zajmujących się przygotowywaniem materiałów reklamowych i publikacji.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów graficznych. Każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie
wyposażone stanowisko pracy.
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę m.in. w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, firmach zajmujących się obsługą
marketingową innych przedsiębiorstw, własnej firmie świadczącej usługi
z zakresu grafiki komputerowej. Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej poza siedzibą firmy.
•

Technik spedytor
Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej
oraz spedytora tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się
miedzy innymi organizacją transportu ładunków.
W naszej szkole nauczymy Cię:
• planować i organizować przewóz ładunków zwykłych i ponadgabarytowych;
• wypełniać dokumentację transportową;
• kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi;
• monitorować procesy transportowo – spedycyjne;
• obsługiwać systemy i urządzenia spedycyjne np. czytniki kodów QR,
technologia RFID.
W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami i koleją.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w firmach transportowych,
centrach logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych
oraz we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie
TU WARTO SIĘ UCZYĆ,
ponieważ zapewniamy BEZPŁATNĄ ofertę
kształcenia dla dorosłych:
Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
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Sukcesy naszych uczniów
w Dolnośląskich
Meczach Matematycznych

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8
klasową szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy
możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego
wykształcenia potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia prowadzone będą w formie dziennej, zaocznej lub wieczorowej.

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji.
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej szkoły zawodowej

Dodatkowe Płatne Kursy w ramach CKZiU:
Kurs Umiejętności Zawodowych – kurs niezbędny do uzupełnienia
wiedzy i umiejętności przy podnoszeniu kwalifikacji, np. przy zdobywaniu tytułu technika (rozszerzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).
Kurs Kompetencji Ogólnych – uzupełnienie wykształcenia ogólnego, np. zdobycie wykształcenia zawodowego.
Inne kursy – organizowane na zlecenie firm i instytucji oraz osób
prywatnych.

Pluszak dla malucha

Dolnośląskie Mecze Matematyczne odbywają się od roku 2001, a
wzorowane są na niezwykle popularnych rozgrywkach włoskich matematyków doby renesansu. Organizatorem konkursu, od samego początku,
jest Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Do tegorocznej edycji, po raz kolejny, przystąpili uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego przy ZSO w Strzelcach Opolskich. Spośród
zgłoszonych 48 drużyn do półfinałów zakwalifikowało się 12 najlepszych
zespołów. Dzięki błyskotliwym umysłom młodych adeptów matematyki
naszego Gimnazjum udało się nam dostać do finału rozgrywek, który odbędzie się 13 maja 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Trójstronny mecz rozegramy z uczniami Gimnazjum Akademickiego Politechniki
Wrocławskiej oraz Gimnazjum z Bolkowa. Nasze Gimnazjum reprezentować będzie zwycięska jedenastka w składzie: Natalia Jelito - kapitan
drużyny, Dominik Gorgosch, Kacper Majkowski, Katarzyna Stasińska,
Anna Kot, Mateusz Stańczak, Krzysztof Rył, Agnieszka Raszka, Magdalena Trela, Tomasz Kustra, Łukasz Hasterok
Trenerem reprezentacji jest pani Ilona Hajduk.
Relacjonowała Anna Rozmus

w 62. Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim

Technik handlowiec
Nauczymy Cię:
organizować dostawy towarów;
przygotowywać towary do sprzedaży;
prowadzić dokumentację rozliczeniową;
obsługi klienta i prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz skutecznych negocjacji;
• efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketingowe.
Przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w
zakresie handlu.
Nasi absolwenci mogą być zatrudnieni w hurtowniach, magazynach,
sklepach, przedsiębiorstwach handlowo-usługowych oraz prowadzić
własną firmę handlową.
•
•
•
•

Technik ekonomista
W tym zawodzie pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na pytania związane z planowaniem wydatków i nie tylko. Nauczymy Cię:
• prowadzić własną działalność gospodarczą oraz obliczać podatki;
• obliczać wynagrodzenia z różnych umów o pracę
• prowadzić sprawy kadrowo - płacowe;
• prowadzenia rachunkowości i wypełniania dokumentacji finansowej
przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania;
• sporządzać biznesplany, deklaracje podatkowe;
• prowadzić księgę przychodów oraz przeprowadzać analizy finansowe.
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w bankach, urzędach i biurach rachunkowych.
Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, analiz czy
sekretariacie zarówno w firmach prywatnych, a także bankach, urzędach
biurach rachunkowych czy też założyć własną działalność gospodarczą

Branżowa Szkoła I stopnia (3 letnia)
Proponujemy Ci zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w
zawodach:
• ślusarz, z dodatkową ofertą: spawalnictwo z możliwością uzyskania uprawnień spawalniczych,
• operator obrabiarek skrawających.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach m. in.
kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ...
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość
dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum dla
Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Szkoła dysponuje także nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, obrabiarek sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w których uczniowie mogą uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.

Lekcje samoobrony

Terminarz rekrutacji
Składanie wniosków przez kandydatów do
29 maja - 23 czerwca br.
szkół ponadgimnazjalnych.
Rekrutacja elektroniczna
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szko- 23 czerwca - 27 czerwca br.
ły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
10 lipca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy
godz. 12.00
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły
10- 11 lipca 2017 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze szkoły
10- 13 lipca 2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
do godz.12.00
woli podjęcia nauki w danej szkole oraz
dostarczenie oryginałów dokumentów i zaświadczenia lekarskiego.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do po- 14 lipca 2017 r. godz. 14.00
szczególnych szkół i podanie informacji
o wolnych miejscach.
do 17 lipca 2017 r.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej szkoły mogą składać podania do
szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

TU WARTO SIĘ UCZYĆ
– KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI
Szczegółowe informacje o zawodach i naborze:
www.ckziu-strzelce.pl
Na stronie
www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
o szkolnictwie zawodowym.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie,
tel./fax 77 461 27 01

Za nami trzy etapy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego:
etap miejsko-gminny ,rejonowy i wojewódzki. Pierwszy odbył się 24
marca w Strzeleckim Ośrodku Kultury, drugi 6 kwietnia w Powiatowym
Centrum Kultury, a trzeci w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, w
niedzielę 23 kwietnia.
W eliminacjach na pierwszym etapie nasi uczniowie zaprezentowali
się bardzo korzystnie- w kategorii Recytacja Emilia Pigło z kl. III Tms
zajęła miejsce trzecie, a w kategorii Wywiedzione ze słowa I miejsce
zajęła Adrianna Moszczyńska z kl. III tot, natomiast III miejsce uzyskał
Dariusz Kołodziej z klasy III f. Wyróżnienia otrzymali Grzegorz Ibrom i
Bartosz Prymas z kl. II Tg.
W etapie rejonowym komisja nagrodziła Adriannę Moszczyńską
( III miejsce) oraz Dariusza Kołodzieja ( I miejsce ).
Do przesłuchań wojewódzkich komisja konkursowa zakwalifikowała Dariusza Kołodzieja.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku Wasze zaangażowanie w rozwijanie artystycznej
pasji dostarczy nam równie niezapomnianych wrażeń.
Monika Wilde-Zdobylak i Danuta Malczyk

w Wojewódzkim Konkursie
OTWP
Tomasz Wojtala uczeń CKZiU w Strzelcach Opolskich zwycięzcą
finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej.
28.04.2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie odbył się
finał wojewódzki XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega Pożarom” w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Uczestnikami finału wojewódzkiego byli zwycięzcy eliminacji powiatowych, po dwóch z każdego powiatu (zdobywcy I i II m w eliminacjach powiatowych), w sumie 18 zawodników w kategorii szkół ponad
gimnazjalnych. Jednym z dwóch reprezentantów Powiatu Strzeleckiego
był Tomasz Wojtala uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Eliminacje wojewódzkie podobnie
jak powiatowe składały się z dwóch etapów: pisemnego, polegającego
na rozwiązaniu testu złożonego z 40 pytań oraz ustnego połączonego z
częścią praktyczną i będącego zarazem finałem konkursu. Do etapu ustnego zostało zakwalifikowanych 4 spośród 18 zawodników z największą liczbą punktów z testu pisemnego. W gronie finalistów znalazł się
także Tomasz Wojtala uczeń CKZiU w Strzelcach Opolskich. W finale
Konkursu Tomasz Wojtala zajął I miejsce i będzie reprezentować województwo opolskie i CKZiU na etapie centralnym. Bardzo gratulujemy i
życzymy powodzenia w finale krajowym.
Marek Rosiński

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Laury Ziemi Strzeleckiej za 2016
Najlepsi gimnazjaliści:

zdobyli:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

KATEGORIA SPORTOWA
Paweł Brandt – fizjoterapeuta kadry narodowej siatkarzy oraz
zespołu ZAKSA Kędzierzyn - Koźle.
KATEGORIA SPOŁECZNA
Stefan Szłapa – przewodniczący rady sołeckiej w Boryczy,
od ponad 20 lat Prezes Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Izbicko.
KATEGORIA KULTURALNA
Janusz Żyłka – lider zespołu „Dominika i Janusz Żyłka”, w
2013 roku obchodził 25-lecie swojej działalności artystycznej.
KATEGORIA WYCHOWAWCZA
Urszula Kraka – od 1978 roku nauczyciel języka polskiego
ucząca krytycznego myślenia, a nie tylko odtwórczego opanowania materiału.
KATEGORIA GOSPODARCZA
Helena i Bernard Kała – od ponad 25 lat prowadzą w Suchej
piekarnię z tradycjami rodzinnymi.
NAGRODA SPECJALNA
Tadeusz Kauch – od 1998 roku Burmistrz Ujazdu.

Kamila Til – uczennica z Zespołu Szkół Gminy
Izbicko, Publicznego Gimnazjum im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku, Łukasz Gola – uczeń Publicznego
Gimnazjum im. Johannesa Niuciusa w Jemielnicy,
Julia Bartoszek – uczennica Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Wincentego
z Kielczy w Kielczy, Paweł Hadaschik – uczeń Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w
Leśnicy, Agata Kaliciak – uczennica Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, Aleksandra
Nieszwiec – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2
im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich, Julia
Sowa – uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Szymiszowie, Agata Michalska – uczennica
Publicznego Gimnazjum im. Św. Anny w Zespole
Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe, Urszula Spik
– uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem, Damian Staś – uczeń Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach

Katarzyna Namyślak
mistrzynią Europy w sumo!
Ten tytuł zdobyła Katarzyna Namyślak wśród seniorek 23 kwietnia w
Tbilisi, stolicy Gruzji, w kategorii wagowej do 55 kg!
Nie jest to jej pierwszy ważny tytuł
uzyskany w kwietniu. Podczas zorganizowanych przez UKS „Siódemka” Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieży
w Sumo zdobyła tytuł Mistrzyni Polski
Seniorek w tej samej kategorii wagowej i
wywalczyła tym samym prawo reprezentowania Polski i startu w Mistrzostwach
Europy, co trzy tygodnie później zaowocowało medalem w Tbilisi dla podopiecznej trenera Waldemara Sobczyka.
Na organizację tej imprezy 2 kwietnia br. w Strzelcach Opolskich Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” uzyskał
dotację Powiatu Strzeleckiego w kwocie
5,7 tys. zł w otwartym konkursie oferta

dla organizacji pozarządowych, w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form
wypoczynku i rekreacji”.

W magicznym świecie teatru
27 kwietnia odbył się V Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych
„W magicznym świecie”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych
przy DPS w Kadłubie. Uczestnicy przeglądu - uczniowie z niepełnosprawnością
intelektualną z placówek specjalnych województwa opolskiego mieli możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności
aktorskich.
Ci młodzi, zdolni i wyjątkowi aktorzy kolejny raz przenieśli nas do magicznego świata bajek, legend i niesamowitych opowieści.
Niesamowita gra aktorska, piękne
stroje, dekoracja, oświetlenie i oprawa
muzyczna, jak również bajkowa atmosfera sprawiły, że poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze.
Wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami, a każda placówka
otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę
oraz nagrody, które zostały ufundowane
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Przegląd zakończył się słodkim poczęstunkiem – smacznymi kołaczykami

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

110 lat OSP Kolonowskie

110. rocznicę istnienia swojej jednostki obchodzili w minioną sobotę, 6
maja, strażacy-ochotnicy z Kolonowskiego.
Ta najstarsza jednostka w gminie początkowo, czyli w 1907 roku, liczyła 12
strażaków, a pożary gasiła sikawką ręczną. Dziś OSP Kolonowskie to 78 osób (59
zwyczajnych, 4 honorowych i 15 wspierających), dwa samochody pożarnicze, 3
motopompy oraz zestawy do ratownictwa
medycznego. Działalność jednostki nie
ogranicza się do gaszenia pożarów: strażacy są doskonale wyszkolonymi ratownikami, działającymi w wielu różnych
obszarach (ratownictwo techniczne i drogowe, powodziowe i nawodne, medyczne
i poszukiwawczo-ratownicze).
110-lecie OSP zbiegło się w czasie
z 45-leciem współpracy z jednostką z
niemieckiego Beilrode, której przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach.
We wspólnym świętowaniu wzięli także
udział strażacy z czeskiego Bĕlotina –
partnerskiej miejscowości Kolonowskiego.
Warto zauważyć, że wśród strażaków z miejscowego OSP są osoby, które

służą jednostce wyjątkowo długo. Medal
za taką właśnie, bo aż 60-letnią służbę,
otrzymał Jerzy Świerc. Druh Świerc, wraz
z Norbertem Smieszkolem, prezesem jednostki, otrzymał także Medal Honorowy
im. Bolesława Chomicza, nadawany przez
Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W trakcie części oficjalnej, którą poprzedzono uroczystą mszą świętą, goście
życzyli strażakom rzeczy najważniejszej,
tj. tylu powrotów, ilu wyjazdów. Starosta
Józef Swaczyna przekazał jednostce 500
zł, a zastępca komendanta powiatowego
straży pożarnej, Damian Glik, w trakcie
wystąpienia powiedział, że strażakom
należy się wdzięczność i szacunek. Norbert Koston, burmistrz Kolonowskiego,
podkreślił jak ważną rolę pełnią strażacy-ochotnicy i wyraził nadzieję, że zawsze
znajdą się osoby chętne do wykonywania
strażackich zadań zgodnie z ideą, która
przyświecała założycielom jednostki.
W trakcie imprezy wręczono także
nagrody dzieciom, które wzięły udział w
organizowanym przez OSP Kolonowskie
konkursie plastycznym, a całość obchodów zakończyła strażacka biesiada.

OSP Borycz liczy 90 lat!

Ta jednostka trwa dzięki determinacji
strażaków założycieli oraz późniejszych
pokoleń. Dzięki nim przetrwała bardzo
trudny okres lat wojennych oraz późniejszych związanych z brakiem remizy. Jak
wiele jednostek po wojnie rozpoczynała
działalność od pompy ręcznej i przyczepy.
Ale już w 1966 roku strażacy otrzymali
pierwszą motopompę, a po otrzymaniu
kolejnego już samochodu Żuk w 1995 r.
OSP Borycz przekształciła się w jednostkę S-1.
W kolejnych latach wyposażenie
ewoluowało, w 2006 roku pojawił się lekki samochód ratowniczo gaśniczy marki
Mercedes, który został zastąpiony jeszcze
nowszym modelem w 2016 roku. Nowe
samochody stały się powodem dwukrotnej modernizacji remizy OSP, a wszystkie
te remonty strażacy wykonali we własnym
zakresie.
OSP Borycz jest również aktywna w
zawodach sportowo-pożarniczych. Największym sukcesem drużyn młodzieżowych było II miejsce na zawodach wojewódzkich, natomiast drużyny seniorów od
kilku lat zdobywają mistrzostwo gminy.
Obecnie jednostka liczy 55 członków,

w tym 20 przeszkolonych i uprawnionych
do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Co roku strażacy OSP Borycz organizują „Wodzenie Niedźwiedzia”, a dochody przeznaczają na zakup sprzętu i
wyposażenia.
6 maja z okazji jubileuszu jednostki
zorganizowano festyn, podczas którego
bawili się tylko „jubilaci”, ale i wszyscy
druhowie z innych jednostek OSP w gminie Izbicko.
Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych strażaków. Prezes OSP
Borycz Józef Fila otrzymał „Złoty znak
związku”.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Henryk
Gordzielik, dh Józef Mróz idh Karol Kołodziejczyk.
Brązowymi Medalami za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Grzegorz Koprek, dh Hubert Hendel, dh Paweł
Schlappa i dh Marcin Wieszołek.
Odznakami ,,Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali: dh Aneta Hurek, dh Mateusz Wilczyński, dh Paweł Chudala, dh
Kewin Gordzielik i dh Sebastian Gabor.

Nasi strażacy na podium!
upieczonymi przez piekarnię „Martin”
z DPS w Kadłubie. Wszyscy mieli możliwość przy kawie i herbacie podzielić
się wrażeniami na temat przeglądu. Już
dzisiaj zapraszamy na kolejny przegląd
za rok oraz do odwiedzenia naszej strony na facebooku https://www.facebook.
com/Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kadłu-

bie-1052391798152690 na której można
zobaczyć galerię zdjęć z przeglądu i zapoznać się z działalnością Szkoły.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły oraz moim wspaniałym koleżankom i
kolegom za zaangażowanie i pomoc przy
organizacji przeglądu.
Iwona Mielcarz

Po raz trzeci z rzędu reprezentacja KP PSP w Strzelcach Opolskich zajęła II miejsce
w zawodach wojewódzkich w sporcie pożarniczym. Zawody rozegrano w Brzegu 9 maja
br.
Strażaków naszej komendy reprezentowali: mł. bryg. Piotr Zdziechowski, kpt. Mateusz Nieświec, st. asp. Krzysztof Lewecki, asp. Rafał Bernat, asp. Mateusz Brzoza, asp.
Mateusz Prubant, mł. asp. Krzysztof Lachowicz, mł. asp. Grzegorz Ścisły mł. ogn.
Michał Kos, sekc. Dawid Hendel. Podczas zawodów, jak co roku zawodnikom kibicował
nasz komendant st. bryg. Wojciech Lisowski.
Reprezentacja naszej komendy zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej oraz I
miejsce w ćwiczeniu bojowym i bardzo dobre rezultaty w konkurencjach indywidualnych.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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
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XIII Rajd
,,Strzelecka Wiosna”

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Święto Kwiatów
- Leśnicka Majówka 2017

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

22 kwietnia, jak co roku od trzynastu już lat, odbył się Rajd ,,Strzelecka Wiosna”.
Uczniowie z 10 zespołów reprezentujących szkoły powiatu strzeleckiego (łącznie
około 200 osób) korzystali z wiosennych uroków annogórskiego amfiteatru, rywalizując
jednocześnie w rajdowych konkurencjach.
Organizatorzy imprezy to od początku jej istnienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz strzelecki oddział PTTK.
Trzynastka w numerze Rajdu okazała się szczęśliwa, ponieważ na czas trwania imprezy wyszło zza chmur kapryśne, kwietniowe słońce, a uczestnicy mogli brać udział w
kolejnych konkurencjach rajdowych oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w radosnej
scenerii. Były więc konkursy: sprawnościowy, muzyczny, plastyczny, ekologiczno-przyrodniczy, gwary śląskiej, Zgadnij, jakie to miejsce. Z racji tego, że wśród sponsorów
rajdu znalazł się Urząd Marszałkowski, odbył się także konkurs tematycznie związany z
Opolem i jego 800-letnią historią.
Uczestnicy to zarówno wytrawni rajdowicze, którzy uczestniczą w imprezie po raz
szósty, a nawet ósmy, jak i początkujący. - Bardzo mi się podobało- ocenia jedna z
debiutujących na imprezie rajdowiczek- impreza na świeżym powietrzu to bardzo dobry
pomysł. Można się zrelaksować, spotkać z kolegami z innych szkół, pośmiać- dodaje.Na pewno będę w nim uczestniczy w następnych latach, namówię też inne osoby.
Oceny innych uczestników są równie pozytywne: - Było naprawdę super!- stwierdza
pierwszoklasistka z gimnazjum. –Ten, kto nie pojawił się na rajdzie, niech żałuje- z entuzjazmem podsumowuje reprezentantka Świstaków.
Zdanie wielokrotnych uczestników imprezy jest oczywiste. W tym roku w czasie
rajdu miało miejsce wzruszające pożegnanie grupy pieszej, która po sześciu latach rajdowych zmagań podziękowała organizatorom, wręczając oryginalną pamiątkę- rysunek
przedstawiający wszystkie kojarzące się z Rajdem elementy.- Kończymy już szkołę,
przed nami matura, ale jeśli tylko będziemy za rok gdzieś blisko, na pewno znowu się
pojawimy- obiecali pełnoletni już rajdowicze.
Kolejna ,,Strzelecka Wiosna” za nami. Jak zwykle, z nerwowym śledzeniem prognoz pogody, jak zwykle, z dopinaniem wszystkiego do ostatniej chwili. Jak zwykle,
z bigosem, który w amfiteatrze smakuje najlepiej na świecie, jak zwykle, z pogodnymi
twarzami uczestników.
Wszystko odbyło się ,,jak zwykle”, a jednak, jak za każdym razem, inaczej i wyjątkowo. To chyba właśnie ta cecha wyróżnia ,,Strzelecką wiosnę’, zjednując jej zarówno
uczestników, jak i wolontariuszy oraz sponsorów. Do tych ostatnich zaliczyli się w tym
roku: Urząd Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, Urząd Marszałkowski, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, Urząd Miasta Opole, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
Dorota Maćkula

Organizatorami Święta Kwiatów
byli: Burmistrz Leśnicy, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminny Zarząd
i Koło DFK, Zarządy Osiedli nr 1 i 2 oraz
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w
Leśnicy.
Program imprezy był niezwykle bogaty i każdy znalazł w nim coś dla siebie.
Pierwszego dnia impreza rozpoczęła
się od postawienia drzewka majowego
przed budynkiem DFK w Leśnicy. Drzewko nieśli członkowie grupy śpiewaczej
Frohsinn, strażacy z OSP Leśnica oraz
mieszkańcy. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy. Kolejnym
punktem było poświęcenie Maibaumu
przez proboszcza Henryka Pasiekę. Następnie wszyscy udali się w pochodzie do
parku miejskiego w Leśnicy, gdzie przed
stodołą biesiadną orkiestra dała krótki
koncert, pod kierownictwem Jacka Zganiacza i Krystiana Gajdy.
Potem wystąpiła grupa śpiewacza
Frohsinn (kierownicy zespołu: Maria Czeczor i Waldemar Dworaczek). Następnie
najmłodsi wzięli udział w interaktywnym
bloku „Spełniamy dziecięce marzenia”.
Odbyły się konkursy oraz casting do reklam i seriali. Kolejnym punktem programu był występ kabaretu śląskiego „Weso-

ły Masorz”. Gwiazdą wieczoru - wielkiej
gali biesiadnej - był Darek Nowicki z
formacją ABC, a gośćmi specjalnymi wieczoru byli Kazimierz Pabisz (lider zespołu
Breakout) i Darek Czarny (gitarzysta zespołu Stare Dobre Małżeństwo), którzy
zaprezentowali program “Witaj Śląsku”.
Pierwszy dzień imprezy zakończyłą zabawa taneczna z zespołem Synteza.
Drugi dzień imprezy rozpoczął się od
prezentacji lokalnych gwiazd, czyli dzieci
należących do grup tanecznych. Były to
mażoretki Mini Słoneczka, Słoneczka i
La Bella oraz zespoły Marlenki, Mini Entropia i Entropia. Działają one przy LOKiRze i Kole TSKN Leśnica. Potem wystąpiła bydgoska formacja Dance Projekt.
Śląski blok wokalno-kabaretowy zaprezentowały gwiazdy Telewizji Silesia oraz
Opolskiego Koncertu Życzeń, czyli zespół
Bayery. Gwiazdą wieczoru był grecki zespół Zorba. Na koniec zaprezentowała
się młodzież ze Studia Wokalnego Bis
(instruktorzy: Aleksandra Mikołajczyk i
Jarosław Bednarek). Imprezę zakończyła
zabawa z zespołem Nemezis.
Organizatorzy Gminnej Majówki
serdecznie dziękują wszystkim występującym oraz ich Rodzicom. Dziękujemy
także serdecznie wszystkim sponsorom!

„Zaloty na medal”

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

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 niezamówionych nie zwracamy.

Druk:
Agora Poligrafia sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
43-100 Tychy

UWAGA!
Nadleśnictwo Rudziniec uprzejmie informuje, że w miesiącu maju br. zamierza
przeprowadzić chemiczne zwalczanie imago chrabąszcza majowego, metodą oprysku naziemnego, na terenie Gminy Ujazd, w okolicy miejscowości Sieroniowice
i Balcarzowice.
Do oprysku zastosowany będzie insektycyd Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/
ha. Zgodnie z etykietą okres prewencji (okres zapobiegający zatruciu) dla ludzi i
zwierząt, w tym pszczół – NIE DOTYCZY. Natomiast okres karencji (czyli okres
od dnia wykonania zabiegu do zbioru) dla owoców runa leśnego, wynosi 14 dni.
Ponieważ termin wyznacza się na podstawie dojrzałości jaj, które mają
być złożone przez samice chrabąszcza, informację o dniach przeprowadzenia zabiegu – Nadleśnictwo Rudziniec zamieści na stronie internetowej oraz w
miejscu przeprowadzenia zabiegu (na granicy lasu objętego zakazem wstępu,
a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu).

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

W PSP im. Franciszka Myśliwca
Zespołu Szkół Gminy Izbicko odbył się
28 kwietnia XXIV Wojewódzki Konkurs
Gawędziarski „Śląskie Beranie”, pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty
w Opolu, Starosty Strzeleckiego i Wójta
Gminy Izbicko. Uczestnicy brali udział
w zmaganiach konkursowych w czterech
kategoriach wiekowych: przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne – dorośli. W tej ostatniej kategorii udział wzięli między innymi uczniowie z pierwszych i drugich
klas Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich:
Michał Anderwald (kl I TCEK), Iwona
Kruczek (kl I TLOT), Justyna Kapica (kl
II TMTS), David Boritzka (kl II TMTS)
i Denis Macioszek (kl II TMTS). Zaprezentowali oni pięciominutowe monologi,
przedstawiające legendy, ukazujące historie okolicznych miast i wsi, zwyczaje
związane ze świniobiciem, nauką w szkole dawniej i dziś, czy z zalotami. Poziom
występów wszystkich uczestników był

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

bardzo wysoki, i z roku na rok trwania
konkursu coraz wyższy, na co zwróciła
uwagę Pani profesor Teresa Smolińska
– Kierownik Katedry Kulturoznawstwa i
Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego,
komentując werdykt jury.
Największe uznanie jurorów otrzymał Denis Macioszek, który przedstawiał
perypetie młodego chłopaka podczas zalotów. Nie zdobył on co prawda medalu,
ale został zwycięzcą konkursu, pokonując
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Zespołu Szkół w Komornie i laureatkę ubiegłorocznego konkursu – najstarszą uczestniczkę „Śląskiego Berania”.
Jego występ poruszył jurorów do tego
stopnia, że niektórzy z nich śpiewali z Denisem górnicze przyśpiewki podczas jego
trwania, a inni gratulowali mu świetnego
monologu już po uroczystym wręczeniu
nagród. Ze zwycięskiego tekstu warto natomiast zapamiętać, że „zolyty to cołkiem
fajno rzecz, yno za kapsa cza się trzimac.”
Renata Mazurek

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że
grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe
urodziny, znów się powiększyło - o
trzy osoby!
Najstarsza wśród Jubilatek 9
maja br. skończyła 95 lat! To Pani
Zofia Kielek, mieszkająca w Rozmierce.
Dwoje pozostałych naszych Jubilatów to „zaledwie” dziewięćdziesięciolatkowie.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Pan Reinhold Gerdes, mieszkaniec Zawadzkiego, swoje 90 urodziny świętował 4 maja br. W dniu
urodzin odwiedził Go starosta Józef
Swaczyna.
Te uroczyste dni Jubilaci spędzili
w otoczeniu bliskich, ale przy tej okazji nie mogło zabraknąć oficjalnych
gratulacji i najlepszych życzeń, no i
oczywiście urodzinowego prezentu
od władz Powiatu Strzeleckiego, a
przekazywanych w imieniu całej naszej społeczności.

Pani Maria Ziaja, mieszkanka Staniszcz Małych rocznicę 90
urodzin obchodziła 22 kwietnia br.
W tym dniu odwiedził Ją wicestarosta Janusz Żyłka

Pan Reinhold Gerdes, swoje 90 urodziny świętował 4 maja br.

Pani Maria Ziaja, rocznicę 90 urodzin obchodziła 22 kwietnia br.

Powiatowe Centrum Kultury
Objazdowy teatr!
czyli
Edukacja kulturalna w powiecie strzeleckim!
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich otrzymało dofinansowanie w kwocie 23 000 zł
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na realizację projektu „Objazdowy teatr!” w ramach
Programu Edukacja kulturalna 2017. Projekt ten
oparty jest na idei teatru objazdowego, który dociera do małych miejscowości powiatu strzeleckiego.
Zostały już podpisane umowy partnerskie z Gminą
Izbicko oraz Gminą Jemielnica, wspierającymi PCK
w merytorycznej realizacji zadania, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęły dwutygodnik
Powiat Strzelecki i Telewizja City Sat Gordzielik.
Cykl spotkań teatralnych będzie skierowany do
dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz częściowo do
ich rodziców i dziadków. Przygoda z teatrem rozpocznie się od wyjazdów do teatrów lalek w Katowicach i Opolu. W PCK oraz w świetlicach wiejskich
w Jemielnicy i Boryczy odbędą się warsztaty teatru
cienia, Kamishibai (japońskiego) oraz ekoteatru.
Zorganizowane zostaną spotkania z logopedą i ry-

sownikiem, sesje teatralno-ruchowe wykorzystujące
metodę Segni Mossi, a także zajęcia z animacji poklatkowej. Efektem projektu będzie wystawa fotograficzna w PCK oraz publikacja ze scenariuszami
lekcji teatralnych.
Szeroki wachlarz działań i atrakcyjna forma:
spotkania z ekspertami, artystami (aktorami, choreografem, rysownikiem, animatorami), warsztaty,
wycieczki, gra terenowa mają na celu rozbudzenie
zainteresowania najmłodszych odbiorców kulturą,
poszerzaniem wiedzy z zakresu teatru, tańca i plastyki – szeroko rozumianej sztuki.
Rekrutacja na „Objazdowy teatr!” prowadzona jest w Jemielnicy, Izbicku oraz w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich – powstaną trzy grupy warsztatowe - i potrwa do 15 maja.
Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają dojazd do teatrów i PCK.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

