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Zaproszenia na majowe święta!

Dzień otwartych drzwi

W tym roku majowe święta – Dzień Flagi RP i Święto Konstytucji 3
Maja będą miały wyjątkowy charakter: to przecież 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie uroczyście i biało-czerwono.

Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców

na uroczyste podniesienie ﬂagi z okazji
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja 2018 r. na Plac Żeromskiego
początek uroczystości o godzinie 8:00

Blisko 600 uczniów odwiedziło każdą (!) z trzech szkół ponadgimnazjalnych w
naszym powiecie. 23 kwietnia był Dniem Otwartych Drzwi.
Więcej czytaj na stronie 2

na wspólne świętowanie 227 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
O godz. 8.45 zbieramy się przed Ratuszem, skąd przejdziemy do kościoła
pw. św. Wawrzyńca, tam o godz. 9.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta.
Potem wszyscy uczestnicy uroczystości przejdą
pod Pomnik Ofiar Wojen i Przemocy, gdzie o godz. 10.15 nastąpi złożenie kwiatów.

Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
druhom OSP,
pracownikom cywilnym
oraz weteranom pożarnictwa Powiatu Strzeleckiego
z okazji

Dnia Strażaka
składamy serdeczne podziękowania za codzienną odpowiedzialną służbę i gotowość
do niesienia pomocy w każdej trudnej sytuacji.
Dzięki temu czujemy się bezpieczniej i wiemy, że to właśnie Wy jesteście niezawodni.
Przekazujemy Wam wszystkim również wyrazy najwyższego uznania
i ogromnego szacunku za niezmienne działanie
w imię starej strażackiej zasady
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Do podziękowań dołączamy serdeczne życzenia zdrowia,
wielu sukcesów zawodowych i osobistych
oraz wszelkiej pomyślności.
W imieniu wszystkich mieszkańców naszego powiatu
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Przypominamy o konkursie trwającym od 1 do
7 maja 2018 r. (kompozycje należy zachować do 8
maja br.)! Majowe święta uczcijmy oryginalnymi
kompozycjami! Co można wygrać?
Poniżej prezentujemy nagrody: pierwsze i drugie
miejsce to meble ogrodowe, trzecie - latarnia.
Warto wysłać zgłoszenie!
Karta do wycięcia na str. 7
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Dzień Otwartych Drzwi
Przez te „otwarte drzwi”, a otwarte były 23 kwietnia br. we wszystkich trzech szkołach średnich (w
zasadzie: jeszcze ponadgimnazjalnych, bo gimnazja są „wygaszane”,
ale przecież funkcjonują do przyszłego roku) naszego powiatu przewinęło się blisko 600 osób. Nie – w
sumie, a niemal przez każdą (mniej
było tylko z ZSP w Zawadzkiem, bo
jednak trudno sobie wyobrazić, że
tam dojeżdżają uczniowie z Ujazdu).
Te 600 osób to potencjalni uczniowie.
Czyli ci, którzy w tym roku kończą
gimnazja w powiecie strzeleckim. I
uwaga: grupa uczniów z Gogolina
przyjechała tu na własną rękę. Mało
tego. W szkołach pojawili się nie tylko
uczniowie kończący gimnazjum, ale
też ci, którzy w tej chwili są jeszcze
w podstawówkach! Świat, jak widać,
idzie naprzód, a swoją karierę zawodową trzeba zadbać jak najwcześniej.
Trzeba mieć jednak sprecyzowane na
nią plany.
O tym, że wszyscy odwiedzający
nasze szkoły, wybiorą w nich dalszą
naukę, nie ma mowy (choć każda
chciałaby). Część z nich – z racji zainteresowań – na pewno zdecyduje się
na inny wybór. Na przykład profilu,
którego u nas nie ma, choćby technikum leśne. Inni zechcą się wreszcie
wyrwać „w wielki świat”, do dużych
miast. Część wróci po miesiącu,
dwóch: bo dojazdy są jednak męczące,
bo nie odnajdą się w zupełnie nowym
środowisku. Tak dzieje się co roku.
Większość będzie się uczyć w którejś
z naszych, czyli Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego albo
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich lub Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
Organ prowadzący te szkoły, czyli
Powiat Strzelecki, zorganizował dowóz uczniów, zaopatrzył ich w kanapki i wodę, a szkoły postarały się o to,
by zaprezentować się nie tylko w całej
okazałości i pokazać, co mają najlepszego, ale też o to, by pokazać, że całkiem jasne szanse stwarzają na przyszłość swoim absolwentom. Każda z
nich jest inna, ale mają wspólny mianownik: uczą dobrze. Wcale nie gorzej, niż renomowane placówki w naszym województwie. Ci, którzy chcą
zdać maturę, powinni do tego egzaminu podejść właśnie w naszych szkołach: to tu zdawalność jest najwyższa.
Potwierdzają to wyniki z ostatnich lat.
I kariery niektórych absolwentów w
naprawdę szerokim świecie, choćby w
Oxfordzie.
Podczas wizyty w CKZiU panie
Jadwiga Lison i Alina Hamryszak
z PG 2 w Strzelcach Opolskich, które przyjechały tu ze swoimi klasami,

mówiły, że ok. 80 proc. ich podopiecznych wybiera się właśnie do tej szkoły,
do technikum lub szkoły branżowej,
reszta – do liceum ogólnokształcącego.
Daniel, który zdecydowany jest
na zdobycie tytułu technika logistyka, przyznaje, że początkowo myślał
o nauce w Opolu. Ale kwestia dojazdów przeważyła: uczyć się będzie w
Strzelcach.
Dawid wybiera się do technikum
mechanicznego, także w CKZiU.
Krzysztof myśli o mechatronice. Ale
ma jeszcze inne sprecyzowane plany:
tu się uczyć, ale praktyki odbywać w
Opolu. Lub gdzie indziej, ale w większym mieście. I w dużej firmie.
Ela wprawdzie z zainteresowaniem ogląda wszystkie pracownie w
CKZiU, które mają szeroko otwarte drzwi, jest zdecydowana na inny
wybór: Liceum Ogólnokształcące w
Strzelcach Opolskich, klasa mat-fiz.
Ona też myślała o nauce poza Strzelcami, ale „przez dojazdy wszystko się
posypało”.
Ania zamierza być prawnikiem. A
więc wybór jest prosty: LO w Strzelcach Opolskich, klasa o profilu społeczno-prawnym. - Z tej szkoły wywodzi się niejeden prawnik, prawda?
Andrzej idzie do szkoły branżowej – będzie ślusarzem. Jego wybór to
też CKZiU.
Iwona, która mieszka wprawdzie
nie w Zawadzkiem, ale całkiem niedaleko, jeszcze się waha: któreś z LO

w Opolu czy Liceum Im. Mieszka I w
Zawadzkiem. Ciągle nie wie, ale przecież ma jeszcze czas. – Jakby był zorganizowany sprawny dojazd, to chyba
wolałabym bliżej domu.
Maria chce być lekarzem. Najlepsza dla niej szkoła to… Jeszcze nie
wie. Może gdzieś jeszcze dalej, za to
internatem, o której wiadomo, że ma
bardzo dobry poziom nauczania w
profilu biol-chem. I że z niej łatwiej
się dostać na medycynę, niż z innych
szkół.
Uczniów, którzy wybiorą naukę w
CKZiU, mogłyby zachęcić stypendia
fundowane, oferowane przez niektóre
firmy funkcjonujące w naszym powiecie.
„W życiu!” – odpowiada jeden
z indagowanych przeze mnie przyszłych uczniów. – Wybrałbym porządną firmę. To znaczy taką, która więcej
płaci swoim etatowym pracownikom.
- Lepiej to płacą zagranicą – włącza się w rozmowę stojący obok. – No
i tam się wybieram, jak tylko skończę
naukę.
Ile chcieliby zarabiać w dorosłym
życiu?
Jak słyszę, gdyby to było tak co
najmniej trzy tysiące na rękę dla siebie
i dla żony/męża (bo w planach mają
założenie rodzin), to nie myśleliby
o wyjeździe na Zachód. – Ale u nas
gdzie się tak zarabia??? – pytają.
I słychać te wykrzykniki w pytaniu.
Marta Górka

- W tym roku postanowiliśmy nieco zmienić
formułę dotychczasowych targów edukacyjnych - mówi Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu, któremu podlega cała sfera
edukacji. - Zamiast prezentacji szkół na ulotkach czy folderach - choć oczywiście szkoły nadal te formy stosują - postanowiliśmy
szeroko otworzyć ich drzwi. To było dobre
posunięcie, bo opinie tych, na których najbardziej nam zależy, czyli uczniów kończących naukę w gimnazjach, są pozytywne, i to
bardzo. Przekonać si na własne oczy, jak jest
w szkole, w której ktoś zamierza kontynuować naukę, to zawsze coś innego, niż tylko
słyszeć o tym od kolegów czy koleżanek, albo od członków rodziny, którzy
kiedyś też do tej szkoły chodzili. Nasz szkoły zmieniaj si bardzo szybko, i
to co dawni uczniowie pamiętają sprzed lat, choćby paru, to nie to samo, co
jest w nich dziś. Są po prostu nowoczesne, na miarę wyzwań współczesnego
świata. Uczą tego, co ich absolwent powinien umieć, i to zarówno w zakresie wiedzy, jak i kompetencji miękkich. Dużą wagę przywiązujemy do nauki
języków. Nieprzypadkiem naszym hasłem jest „dobre szkoły blisko Ciebie”.
Poziom naszych szkół jest wysoki i zależy nam, jak wszystkim organom prowadzącym szkoły w całym kraju, na przyciągnięciu jak najszerszego grona
uczniów. Wierzę, że podczas „dnia otwartych drzwi” przekonali się, że warto
zainwestować w naukę właśnie w nich.

Sukcesy naszych uczniów
Piotr Łazik finalistą „Euklidesa”
Euklides to Międzynarodowy Konkurs Matematyczny, organizowany przez
Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Konkurs umożliwia uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu
matematyki przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki.
W XIX edycji Konkursu na etapie
szkolnym wzięło udział ponad 2500 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 176 uczniów z 54 szkół w Polsce.
Awans do finału uzyskało 35 uczniów z
Polski oraz 10 uczniów ze szkół z Litwy.
Wśród finalistów znalazł się Piotr
Łazik z klasy II Technikum o profilu mechatronicznym, który 12 kwietnia br. wziął
udział w etapie finałowym konkursu, który
odbył się w tym roku w Bydgoszczy i zajął
tam 21 miejsce, czego mu serdecznie gratulujemy!

David Boritzka na I miejscu

z kl 3 TAS zajął po raz drugi I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej „Logimpiada FM”.
Przedmiotem kolejnej edycji konkursu
było opracowanie w dowolnej formie
np. referat, prezentacja, film, animacja,
jednego spośród dwóch tematów dotyczących logistyki freshowej oraz ekologii w transporcie. David wybrał temat „Nowe rozwiązania transportowe
(ekologia w transporcie)”. W swoim

filmiku przedstawił sprawy dotyczące
wykorzystania energii elektrycznej,
słonecznej, z wilgoci do napędzania
środków transportu. David poruszył
również kwestię zastosowania kapsuł
transportowych czy teleportacji. Być
może za dekadę podstawą transportu
będzie dematerializacja. Pamiętajmy,
że jeszcze dwadzieścia kilka lat temu
nie było w Polsce telefonów komórkowych.
Krzysztof Kalisz

Dominika i Nicola
finalistkami Olimpiady

W czwartek 12 kwietnia br. uczennice klasy II Tce w CKZiU Dominika
Kroker i Nicola Piela wzięły udział w
etapie centralnym XII Ogólnopolskiej
Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o
św. Maksymilianie, który odbywał się
w Siedlcach.
Do etapu finałowego przystąpili
laureaci poszczególnych etapów diecezjalnych. Z diecezji opolskiej awansowały nasze uczennice. Finał składał
się z dwóch części: pisemnej w której
trzeba było się wykazać znajomością
lektur, obowiązujących w finale oraz
ustnej. Zakres materiału był dość

duży, nasze uczennice prezentowały
bardzo wysoki poziom, a tym samym
potwierdziły, że choć uczą się w klasie o profilu ekonomicznym, nie są
im obce także inne dziedziny wiedzy.
I już zapowiedziały, że w przyszłym
roku szkolnym chętnie powalczą o
najwyższe laury, gdyż postać Św.
Maksymiliana jest im bliska szczególnie przez poświęcenie swojego życia
bliźniemu.
Uczennicom gratulujemy osiągniętego wyniku i dziękujemy za
ogrom pracy.
Edyta Bem

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

3

Duże zainteresowanie targami pracy
Zadbaj o swoje serce – 7 czerwca!
Ruszyły przygotowania do kolejnej, 5 już, edycji akcji profilaktycznej „Biała
Sobota” organizowanej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Tegoroczną edycję będą poprzedzać prelekcje z wybranymi lekarzami.
Pierwsza prelekcja będzie miała miejsce już 7 czerwca br. o godz. 11.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowa 23. Będziemy mogli dowiedzieć się jak działa nasze serce, jakie objawy mogą wskazywać
na choroby serca i jak się przed nimi uchronić.
Prelekcje poprowadzi dr n. m. Janusz Prokopczuk, ordynator IV Oddziału
Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskiej
Kliniki Serca.
Serdecznie zapraszamy!

Czereśnie mają się dobrze

W ub. roku Powiat Strzelecki otrzymał 40 sadzonej czereśni z Urzędu Marszałkowskiego do obsadzenia dróg powiatowych, zgodnie z projektem unijnym.
„Nasze” czereśnie jeszcze nie kwitną, choć to maj, ale wszystkie przyjęły się
i teraz trzeba tylko czekać, kiedy zostaną obsypane kwiatami.

Szacowanie
szkód łowieckich
Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z
dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych
innych ustaw, od dnia 1 kwietnia br,
wniosek o szacowanie szkód, w tym
ustalenie wysokości odszkodowania,
właściciel albo posiadacz gruntów
rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu
na miejsce wystąpienia szkody, a nie
jak dotychczas do koła łowieckiego.
Niemniej nadal na dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego spoczywa obowiązek wynagradzania szkód
wyrządzonych w uprawach i płodach
rolnych przez dziki, łosie, jelenie,
daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód, a
także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się

z przedstawiciela gminy właściwej
ze względu na miejsce wystąpienia
szkody, przedstawiciela zarządcy albo
dzierżawcy obwodu łowieckiego,
a także właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych, na terenie których
wystąpiła szkoda.
Zgodnie z art. 1 pkt 25 ustawy
właścicielowi albo posiadaczowi
gruntów rolnych, na terenie których
wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy
albo zarządcy obwodu łowieckiego
przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia
szkody.
Odwołanie wnosi się w terminie 7
dni od dnia podpisania protokołu.
J. Kusińska

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Zygmunta

Kmiotka

radnego Rady Powiatu w kadencji 2010-2014
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Dziewiętnastego kwietnia br. odbyły się „Strzeleckie Targi Pracy i
Edukacji”, które zostały zorganizowane wspólnie przez Starostę Strzeleckiego, Powiatowy Urząd Pracy w
Strzelcach Opolskich oraz Opolską
Wojewódzką Komendę Ochotniczych
Hufców Pracy.
Celem Targów było kojarzenie
pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz konfrontacja wymagań
i oczekiwań obu stron: pracowników
i pracodawców. W Targach uczestniczyły uczelnie wyższe naszego woje-

wództwa, które miały okazję do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej
tak dla młodzieży jak i dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich
kwalifikacji lub zdobyciem dodatkowych umiejętności czy zawodu.
Targi stały się okazją dotarcia z
ofertą do szerokiego grona zainteresowanych osób oraz szansą zaprezentowania i promocji wszystkich wystawców. Osoby odwiedzające Targi miały
możliwość poznania i bezpośredniego
kontaktu z przedstawicielami firm,
uczelni wyższych i instytucji.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt,
iż Targi cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że poprzez bezpośrednie rozmowy, udzielanie fachowych porad i odpowiedzi
na wiele pytań przyczyniły się one do
lepszego wzajemnego poznania oraz
pogłębienia wiedzy o lokalnym rynku
pracy i edukacji.
Starosta Strzelecki, dyrekcja, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich oraz Opolska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy zwracają się z wyrazami serdecznego podziękowania za
udział i aktywne uczestnictwo w tegorocznych Strzeleckich Targach Pracy i
Edukacji. Dziękujemy za poświęcony
czas oraz zaangażowanie i współdziałanie przy organizacji Targów.
Jednocześnie zapraszamy do
dalszej współpracy i podejmowania
kolejnych działań w osiąganiu wspólnych dla nas celów.

O historii lokalnie i o historii ogólniej,
czyli o jednym i tym samym
W dniu 17 kwietnia 2018 r. miałem
przyjemność zaprezentowania roli przedstawicieli dwóch wielkich rodów arystokratycznych w dziejach Zawadzkiego i
okolic. Chodziło o Filipa Colonnę (17551807) i Andrzeja Renarda (1795 - 1874).
Zagadnienie jest bardzo rozległe. Skupiłem
się więc na detalach, które nas na miejscu
najbardziej interesowały, czyli tych elementach lokalnego krajobrazu, które decyzje tych ludzi odmieniły. Dla wyobrażenia
sobie tego o czym była mowa zbierzmy tylko najistotniejsze fakty: staraniem Colonny powstały łąki, które mijamy w drodze
do Strzelec Opolskich z Zawadzkiego. On
zbudował huty wielkopiecowe w Żędowicach i Kolonowskiem. Kanał z Zawadzkiego do Kolonowskiego. Miejscowości Zawadzkie, Kolonowskie i Fosowskie pewnie
nie powstałyby, gdyby nie śmiałe decyzje
Colonny i jego współpracowników. Droga
z Zawadzkiego do Strzelec, ulica Opolska
w Zawadzkiem, i jej przedłużenia ku Kolonowskiemu i Pyskowicom, to wynik działań Andrzeja Renarda. Ten ostatni walczył
o to, aby powstała kolej, która przecina do
dziś obszar gminy Zawadzkie (1856-58).
Dziełem głównym Renarda w Zawadzkiem była huta (1836), której niektóre części działają do dzisiaj. Hrabia uwłaszczył
miejscowych chłopów i uczynił ich ludźmi
wolnymi.
Tak oto uprawnione mogłoby być podejrzenie, że bez tych dwóch ludzi wschodni zakątek powiatu strzeleckiego, obszar
pomiędzy mającymi jeszcze średniowieczna metrykę Staniszczami, a równie starymi
Żędowicami i Kielczą, byłby całkowitą
leśną głuszą. Tak jak to wygląda do dziś
w Zawadzkiem po drugiej stronie Małej
Panwi, aż do samego Lublińca. Poruszając
się zatem tutaj miejmy przed oczami ludzki
wysiłek, który miejsce to odmienił. I o to

mniej więcej chodzi w tzw. historii – dostrzeżenie tego kto, co i kiedy zrobił. Czasami chodzi też o coś więcej, odkrywanie
pewnych „stałych” w dziejach. A są takowe
i na gruncie humanistyki! Ale my, tu na głębokim zapleczu świata, nie zajmujemy się
ich odkrywaniem. Raczej poszukujemy ich
lokalnych odniesień. Szukamy śladów tego
co w podręcznikach historii nazywa się np.
rewolucją neolityczną, wielką wędrówką
ludów, lokacją na prawie niemieckim, reformacją, rewolucją przemysłową, uwłaszczeniem właśnie i szeregu innych kwestii,
które odmieniły warunki życia człowieka.
Kto się interesuje znajdzie też tutaj odniesienia do procesów narodotwórczych,
a także ślady innych zdarzeń z dziedziny
polityki (tropy wojen, działalności różnych
ugrupowań politycznych, funkcjonowanie
ustrojów). Wszystko to tutaj jest, bo żyli i
żyją tu ludzie. A oni muszą, chcąc, albo i
nie chcąc, organizować się, pracować, zaopatrywać się itp. Pozostawiają po sobie
ślady. Odnajdują je później historycy i nazywają źródłami historycznymi. I w zależności od tego, jacy są i kim są ci historycy,
analizują odpowiednio te źródła.
Historia jest ważna. Tak do końca to
nawet sobie jej działania nie uświadamiamy. Np. krajobraz, w którym się poruszamy. Ktoś te wszystkie rzeczy naokoło
zbudował, wytyczył drogi zmeliorował
bagniska. To było głównym celem opisanego wyżej wykładu. Gdzieniegdzie są ślady
przekształceń sięgające średniowiecza! Ale
nie tylko kwestie materialne powinny nas
interesować. To w jaki sposób zachowujemy się na ulicy i każdej innej sytuacji jest
wynikiem procesów historycznych, które
ukształtowały nasz system wartości, postawy i ogół obowiązujących nas norm społecznych. Wynikiem historycznych zdarzeń są także instytucje, które na co dzień

odwiedzamy, albo których oddziaływanie
kształtuje nasze życie. Przeciętny zjadacz
chleba często nawet zdaje sobie sprawę, że
żyje w ramach i na scenie, które ukształtowała właśnie przeszłość, czyli historia. Ale
nie potrzeba mu wiedzieć wszystkiego, co
się zdarzyło. Nawet go to czasami męczy,
a historycznych „opowiadaczy” wręcz nie
znosi. Ale od świadomości historycznej
nie uciekniemy. Wydaje się wręcz, że niewątpliwy postęp materialny człowieka i
złagodzenie obyczajów istoty ludzkiej w
toku dziejów jest wynikiem właśnie upowszechniania tej świadomości. Należy jej
więc nauczać. Ale jak?
Ludzkie życie było zawsze (i jest!) tak
uwikłane w różne kwestie (praca, świat
wartości i religia, obyczaj, prawo, lokalna
społeczność i setka innych faktorów). Jeśli
chcemy być wiarygodni w swym przekazie
o przeszłości należy te wszystkie uwarunkowania brać pod uwagę i uświadamiać
publiczności (uczniom). Przynajmniej ich
istnienie. Pokazując w ten sposób przeszłość, przynajmniej w części jej bogactwa,
zróżnicowania, dylematów ludzkich, można wypaść niekoniecznie źle wśród słuchaczy. Bardzo dobrze jest też ukazywać
postaci historyczne w ich uwikłaniach życiowych. Daje się wówczas szansę dostrzeżenia podobieństwa wszystkich ludzkich
losów w przeszłości i obecnie. Bo ludzka
natura w odróżnieniu od zewnętrznych warunków jej życie, nie odmieniła się wcale.
Jest taka, jaką posiadł, lub został obdarzony, pierwszy homo sapiens..., gdzieś tam...,
200 000 lat temu w Południowej Afryce.
Daje to też szansę, jedynie szansę (!), na
nauczenie historycznej empatii i zdrowego
krytycyzmu, a nie historycznego bałwochwalstwa albo co gorsza – wysoce nagannej nienawiści.
Arkadiusz Baron

4

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Szkoły specjalne Powiatu Strzeleckiego to DOBRY POCZĄTEK dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Tu poznają smak sukcesów, odkrywają i rozwijają swoje talenty.
Uczą się mierzyć z porażkami, przygotowują się do aktywnego i twórczego życia.
Przede wszystkim - czują się bezpieczniej niż w zwykłych szkołach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
SPECJALNYCH
Zadaniem naszej szkoły to
wszechstronny rozwój uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum
autyzmu. Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do prowadzenia
samodzielnego i bezpiecznego życia
na miarę ich możliwości.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna
przy Domu Pomocy Społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym;
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Domu
Pomocy Społecznej z trzyletnim
cyklem edukacyjnym dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
4. Zespoły dla dzieci z autyzmem;
5. Wczesne wspomaganie rozwoju
małego dziecka.

Dlaczego my?
Dzięki wykwalifikowanej, specjalistycznej, pedagogicznej i terapeutycznej kadrze, do każdego ucznia stosujemy indywidualne podejście.

-

-

-

Zapewniamy:

naukę w nowoczesnych, doskonale wyposażonych, atrakcyjnie
urządzonych salach i pracowniach,
pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
opiekę pielęgniarską,
terapie: AAC, logopedyczną, Integracji Sensorycznej, hydroterapię,
arteterapię, muzykoterapię, rehabilitację ruchową,
obiady (za dodatkową opłatą).

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

PRZY DPS W ZAWADZKIEM
47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2,
tel. 77 462 00 49

e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
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Zespół Placówek Oświatowych
w Leśnicy
47- 150 Leśnica ul. Kozielska 20,
tel./fax 77 4 615 216,
www.zpolesnica. pl, sekretariat@zpolesnica.pl
W skład SOSW wchodzą:

Ośrodek zajmuje się nauczaniem i wychowaniem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Oddziały liczą: od 2 do 16 uczniów w zależności
od stopnia niepełnosprawności.
Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna oraz
nowoczesne wyposażenie zapewniają prawidłowy
proces kształcenia i wychowania.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 (8 lat)
GIMNAZJUM Nr 1 (klasa III )
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, szkoła jest w pełni skomputeryzowana.

Historia naszego Ośrodka sięga 1871 roku.
Więcej informacji na stronie Ośrodka.

•
•
•
•

Szkoła zapewnia naukę w każdym zawodzie.
Zapewniamy praktyki w zawodach: stolarz, kucharz,
murarz-tynkarz, ogrodnik.
W pozostałych zawodach uczniowie organizują praktyki we własnym zakresie, szkoła im w tym w miarę
możliwości stara się pomóc.
Dysponujemy nową, nowocześnie wyposażoną pracownią gastronomiczną.

W naszej szkole działają:
Zespół Muzyczno-Wokalny TĘCZA

Zajęcia w zespole spełniają rolę wychowawczą, edukacyjną i terapeutyczną.
Umuzykalniają, kształtują poczucie rytmu i mowy, rozwijają koordynację ruchową.

Klub Olimpiad Specjalnych FILIP

Dzięki niemu nasi uczniowie mają większe możliwości rozwijania swych
sportowych zainteresowań, a także poznawania nowych dyscyplin, miejsc, ludzi,
dzięki uczestnictwu w zawodach na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim oraz światowym.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK

Uczestniczymy w wycieczkach krajoznawczych, rajdach pieszych, np. na
Górę św. Anny, na Biskupią Kopę, rowerowych jesiennych i wiosennych Ścieżkami Doliny Małej Panwi, na Regolowiec. Czynnie spędzamy czas na łonie natury.

Szkolny Oddział Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Każdy uczeń objęty jest rewalidacją indywidualną.
Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną,
pedagogiczną, logopedyczną, jak również socjoterapeutyczną.
Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez udział uczniów w kołach zainteresowań, tj.: wokalnych, teatralnych,
tanecznych, czytelniczych, sportowych, etc.
Kształcimy również uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi dysfunkcjami.

REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH
I WYCHOWAWCZYCH ODBYWA SIĘ
M.IN. POPRZEZ UDZIAŁ UCZNIÓW
W PROJEKTACH UNIJNYCH (ERASMUS +).
Młodzież wielokrotnie reprezentowała naszą placówkę w
czasie wyjazdów krajowych i zagranicznych
(Niemcy, Luksemburg, Czechy, Chorwacja).

Należymy do ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego ludzi różnego
wieku i różnych zawodów, którym dobro lasów leży głęboko w sercu. Bierzemy
udział w licznych działaniach mających na celu szerzenie wiedzy o lesie i przeciwdziałanie ich dewastacji. Szkołę otaczają lasy, więc to bliska nam inicjatywa.

•

Posiadamy odpowiedni do potrzeb szkoły
park maszynowy i w
pełni wyposażone zaplecze.

INTERNAT
•
•
•
•
•

Internat zapewnia całodobową opiekę.
Pobyt w Internacie jest bezpłatny.
Płaci się tylko za wyżywienie (stawka 12 zł dziennie
za trzy pełne posiłki).
Zapewniamy bardzo dobre warunki do wszechstronnego rozwoju zdolności i zainteresowań młodzieży.
Wykwalifikowana kadra zapewnia harmonijny rozwój młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych,
plastycznych, kulturalno-oświatowych, kulinarnych,
turystyczno-krajoznawczych, technicznych i rozrywkowych oraz organizację imprez tematycznych i dyskotek.

Fundacja „MAŁY KROK”

Została założona w 2016 roku, by wspierać edukację, terapię, opiekę i wychowanie naszych podopiecznych. Prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, wykluczonych ze społeczeństwa oraz zagrożonych patologią społeczną poprzez tworzenie warunków wyrównujących szanse
edukacyjne, rozwojowe oraz integrujące ze społeczeństwem.
W placówce prężnie działa sekcja
Olimpiad Specjalnych „Karlusy”.

•
•
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia

Nabór przez cały rok.
Uczniowie dowożeni są do szkoły w asekuracji opiekuna, po zajęciach lekcyjnych mają zapewnioną opiekę i
zajęcia w świetlicy szkolnej (do godz. 15.00).

•

•
•
•

Każda grupa ma swoją świetlicę i dwu- czteroosobowe
sypialnie.
Do dyspozycji dzieci są m.in.: komputery z dostępem
do Internetu, siłownia, salka rekreacyjna, sala gimnastyczna, stół do ping ponga.
Dla uczniów dojeżdżających możliwość pobytu w
internacie już od niedzieli od godz. 16.00
Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego ucznia, który
ma trudności w nauce i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
ZPO w Leśnicy to miejsce, gdzie dzieci i młodzież odkrywają i rozwijają swoje uzdolnienia i talenty.
To miejsce gdzie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uczą się mierzyć z porażkami,
przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
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Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Konkurs Wiedzy Technicznej
24 kwietnia 2018 roku w Zespole Placówek Oświatowych,,Ósemka’’
w Strzelcach Opolskich odbyła się
XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej dla uczniów
szkół specjalnych.
Jest on wpisany w listę konkursów
Opolskiego Kuratora Oświaty.
Honorowy Patronat sprawuje Starosta Powiatu Strzeleckiego oraz Burmistrz Strzelec Opolskich.
Edukacja dzieci i młodzieży w
zakresie wiedzy i umiejętności technicznych jest bardzo ważna, ponieważ
przygotowuje do aktywności zawodowej na rynku pracy, gdzie wytwarzanie i usługi są ważnym zadaniem społecznym dla rozwoju regionu.
Głównymi pomysłodawcami , a
zarazem organizatorami konkursu są
nauczyciele techniki z naszej szkoły.
Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie pisali test, w którym pytania
obejmowały zagadnienia programowe
i ponadprogramowe kształcenia technicznego, w zakresie obróbki drewna,
metalu, tworzyw sztucznych, gospodarstwa domowego, szycia oraz wychowania komunikacyjnego.
Druga część była częścią praktyczną. Uczniowie otrzymali instrukcję według której musieli wykonać
dwa zadania praktyczne. Jedno polegało na ułożeniu odpowiednich figur
z drobnych koralików, które następnie
zostały sklejone za pomocą gorącego
żelazka.
Drugie zadanie polegało na odczytaniu z rysunku technicznego kształtu
deseczki i wykonanie go wraz z podanymi wymiarami.
Najlepiej wypadli uczniowie:
Wiktor Lasek z ZSS w Opolu oraz
Szymon Tiszbierek z Zespołu Placówek Oświatowych,,Ósemka” w
Strzelcach Opolskich zdobywając ex
aequo I miejsca,
II miejsce zdobył uczeń: Andreas
Nowakowski z SOSW w Prudniku a
III miejsce ex aequo
Dawid Bębenek z ZPS w Nysie i
Tomasz Pekról z SOSW w Grodkowie.
Dzięki sponsorom:
Starostwu
Powiatowemu w Strzelcach Opolskich oraz Gminie Strzelce Opolskie

wszyscy uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci zestawów
elektronarzędzi, natomiast dzięki panu
Rafałowi Domeredzkiemu z piekarni
osiedlowej słodki poczęstunek.
Gratulujemy uczestnikom i ich
nauczycielom. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie, organizatorom i zespołom zadaniowym za
sprawny przebieg oraz sfinansowanie
zadań tego konkursu. Wojewódzki
Konkurs Wiedzy Technicznej ma już
swoją tradycję, oraz cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wśród
uczniów.
Organizatorzy

Sukcesy naszych uczniów
Arkowi
gratulujemy

Arkadiusz Hałupka, uczeń klasy 2Tlt zdobył I
miejsce w „Konkursie Głośnego Czytania w Języku Niemieckim” organizowanym przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. W ubiegłym
tygodniu Pani dr Beata Giblak, wykładowca w
PWSZ Nysa osobiście przyjechała do CKZiU, by
wręczyć Arkowi dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Arkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Świetni w niemieckim

Rafael Migas, uczeń klasy IV Tms zwyciężył w wojewódzkim konkursie na najlepszy
esej organizowany przez PWSZ Nysa o nazwie „Deutsch - eine Chance”, natomiast uczennica klasy 2 Tlt Patrycja Niesmak zdobyła wyróżnienie. Jury konkursu, wykładowcy filologii
germańskiej PWSZ Nysa byli pod wrażeniem umiejętności językowych naszych uczniów i
osobiście odwiedzili naszych uczniów w CKZiU, by osobiście wręczyć im dyplomy i nagrody rzeczowe. Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka
niemieckiego!

Jakub zwycięzcą w powiecie
10 kwietnia br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się
eliminacje powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Komendą Główną
Państwowej Straży Pożarnej i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz
Zarządów Oddziałów Związku OSP RP.
Gminę Strzelce Opolskie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowało 3 zawodników, wśród nich Jakub Sowa, uczeń II klasy strażackiej Technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Jakub Sowa ostatecznie zajął I miejsce w eliminacjach powiatowych i będzie reprezentować CKZiU, powiat strzelecki i OSP w Kadłubie w kolejnym etapie zawodów
- w eliminacjach wojewódzkich. Mamy nadzieje, że śladem swoich starszych kolegów z
CKZiU Krzysztofa Golly, Fabiana Rosłego i Tomasza Wojtali dotrze do finału krajowego,
czego mu serdecznie życzymy.
Marek Rosiński

Nieodpłatna
Pomoc
Prawna
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdziecie Państwo
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc
Prawna:

http://bip.powiatstrzelecki.

pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza
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UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW
PFRON W 2018 ROKU
NA POWIAT STRZELECKI

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
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Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XXXIX/379/18 z dnia 28 lutego 2018 r. podzieliła
środki PFRON przyznane w wysokości 1.084.799,00 zł na poszczególne zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:
Rehabilitacja zawodowa
Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych

52.000,00 zł

Rehabilitacja społeczna
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

57.263,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

16.000,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

378.865,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych

19.611,00 zł

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Zawadzkiem

559.860,00 zł

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika

1.200,00 zł

Zmiana zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku
Od początku roku wpływają już wnioski osób niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na likwidację barier w komunikowaniu się
i technicznych oraz architektonicznych. Ze względu na niedobór środków PFRON w 2018
roku w stosunku do istniejących potrzeb 20 marca 2018 roku Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Uchwałą nr 560/2018 przyjął „Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r.”
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
• ustala się, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą miały osoby
niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym i umiarkowanym
albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat
uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, a następnie osoby
ze stopniem lekkim,
• obniża się wysokość dofinansowania o 20 % w stosunku do maksymalnego dofinansowania, które jest zróżnicowane w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
• wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia,
• każda organizacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze złożonych wniosków.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
• maksymalne dofinansowanie wynosi do 65% kosztów danego sprzętu, nie więcej niż
4.000,00 zł,
• dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017, poz. 1061).,
• ważna informacja dla wnioskodawców: wnioski zawierające faktury z 2017 r. nie
podlegają refundacji w 2018 roku, tj. w 2018 roku będą rozpatrywane wnioski
zawierające tylko faktury z 2018 r.,
• wnioski niezrealizowane w 2018 roku nie przechodzą do realizacji w 2019 roku i nie
będzie możliwości ich zrefundowania w 2019 roku.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
• Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – wysokość dofinansowania do
65% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 4.000,00 zł.,
• w przypadku sprzętu i oprogramowania komputerowego do 1.000,00 zł, które będzie
przyznawane w razie niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych środków,
• likwidacja barier architektonicznych – wynosi do 80% kosztów, nie więcej niż 4.000,00
zł.
Dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
• maksymalna wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika wynosi 60,00 zł za godzinę świadczenia,
• dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
Funduszu.
Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego na realizację wyżej wymienionych zadań.
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, w pokoju nr 7, lub pod numerem telefonu 77461-33-81.

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.

To konkurs organizowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego - związany z
obchodami Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
Może wziąć w nim udział każdy pełnoletni mieszkaniec naszego powiatu,
który ozdobi swój balkon, taras, ogród lub ogródek kwiatowymi kompozycjami
i innymi elementami dekoracyjnymi w barwach narodowych Rzeczypospolitej
Polskiej, udokumentuje to zdjęciami dostarczonymi do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
Konkurs trwa od 1 do 7 maja 2018 r. (do godz. 15.00), ale kompozycje należy
zachować do 8 maja br., na czas ewentualnej wizytacji Komisji konkursowej.
Ogłoszenie wyników konkursu – 10 maja br.
Pierwsze i drugie miejsce w konkursie nagrodzone zostaną zestawami mebli
ogrodowych, trzecie - dekoracyjnymi akcesoriami ogrodowymi.
Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z kryteriami oceny dostępny jest
stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl, na FB www.facebook.com/starostwostrzeleckie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2 – pok. 310 (III p.).

Formularz zgłoszeniowy
...................................................................................
Imię i nazwisko
...................................................................................
Adres korespondencyjny
...................................................................................
tel. kontaktowy
....................................................................................
e- mail

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam udział w konkursie
„Mój biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras”
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości ................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja obiektu)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Oświadczam, że:
a) zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 r., poz. 922) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem.
c) wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz lokalizacji posesji i
zdjęć zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, na Facebook’u Powiatu Strzeleckiego
oraz w gazecie „Powiat Strzelecki”
b) dostarczam ………………….. (wpisać ilość zdjęć) zdjęć przedstawiających zgłaszany obiekt …………………….……………….. (podać adres
posesji).
…………………………..................................
data i podpis zgłaszającego
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
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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! Dołączyły do
niego cztery dziewięćdziesięciolatki.
Wszystkich z okazji okrągłych i
wyjątkowych urodzin - dziewięćdziesiątych - odwiedzili w imieniu całej
społeczności naszego powiatu przedstawiciele władz naszego samorządu
powiatowego, którzy każdej z Jubilatek oprócz listu gratulacyjnego i najlepszych życzeń przekazali upominek
urodzinowy.
Pani Helena Stafa, mieszkanka
Zawadzkiego, swoją 90 rocznicę urodzin świętowała 22 kwietnia br. Z tej
okazji z życzeniami odwiedził Ją wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Helena Stafa 90 rocznicę urodzin świętowała 22 kwietnia br.

Pani Anna Janocha 90 rocznicę urodzin świętowała 16 kwietnia br.

Pani Helena Żyłka 90 rocznicę urodzin świętowała 21 kwietnia br.

Pani Hildegarda Bartodziej 90 rocznicę urodzin świętowała 21 kwietnia br.

Pani Helena Żyłka, mieszkająca
w Górze Świętej Anny, swój jubileusz
90-lecia obchodziła 21 kwietnia br.
Gratulacje i życzenia przekazał Jubilatce starosta Józef Swaczyna.
Pani Anna Janocha, mieszkanka
Strzelec Opolskich, swoją 90 rocznicę urodzin świętowała 16 kwietnia br.
Życzenia i gratulacje przekazała Jej
starosta Józef Swaczyna.
Pani Hildegarda Bartodziej,
mieszkająca w Staniszczach Małych,
rocznicę 90 urodzin obchodziła 21
kwietnia br. Jubilatce gratulował i
przekazywał życzenia wicestarosta Janusz Żyłka.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” urodzin dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Biało-czerwono u Seniorów
Tuż przed majowymi świętami - Świętem Flagi RP i Świętem
Konstytucji 3 Maja - mieszkańcy wszystkich naszych Domów Pomocy Społecznej spotkali się w jednym miejscu, by oddać się zajęciom integracyjnym. Nietypowym, bo poświęconym tworzeniu
biało-czerwonych kotylionów i dyskusji o naszych narodowych
barwach.
Dzień 23 kwietnia upływał naszym Seniorom pod znakiem
biało-czerwonych barw.

