
z okazji

Święta Konstytucji 3 Maja
8:45 - zbiórka uczestników uroczystości przed Ra-

tuszem,
8:50 - przemarsz pocztów sztandarowych i gości do 

kościoła pw. św. Wawrzyńca,
9:00 - uroczysta msza święta,
10:15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofi arom 

Wojen i Przemocy.

Starosta Strzelecki oraz  Burmistrz Strzelec Opolskich
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczystości majowe:

 z okazji

Dnia Flagi RP 
2 maja na Placu Żeromskiego

8:00 -  powitanie gości,
8:15 -  uroczyste podniesienie fl agi na maszt,
8:30 -  okolicznościowe wystąpienie Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Opolskich i zakończenie uroczy-
stości.

Co ważniejsze - we wszystkich trzech naszych szkołach ponadgimnazjal-
nych uczniów będą klasyfi kować uczący ich nauczyciele. Nie dyrektorzy, nie 
samorządowcy, co przewiduje projekt tzw. ustawy maturalnej, przygotowanej 
w ekspresowym tempie przez rząd 24 kwietnia (w siedemnastym dniu strajku 
nauczycieli). W czwartek, 25 kwietnia ustawa ma trafi ć pod obrady Sejmu, 
potem Senatu, by zdążył ją jeszcze podpisać Prezydent RP w takim terminie, 
który umożliwia dopuszczenie abiturientów do egzaminów dojrzałości,który 
rozpocząć się ma 6 maja, tuż po długim majowym weekendzie.

W czwartek rano, 25 kwietnia, rozmawiam z dyrektorami szkół ponadgim-
nazjalnych, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym. 

Halina Kajstura, dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich: - Jeszcze dziś 
zwołana zostanie Rada Pedagogiczna, mamy quorum. Każdy nauczyciel kieruje się 
dobrem uczniów, bo oni wszyscy są dla nas bardzo ważni. Myślę, że ci przygotowu-
jący się do matury i ich rodzice po decyzji o klasyfi kacji odetchnęli z ulgą. 

Matury w naszych szkołach - będą!
Jan Wróblewski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich:  - Zapadła decyzja: nasi uczniowie z klas maturalnych zostaną jeszcze 
dzisiaj sklasyfi kowani podczas zwołanej Rady Pedagogicznej.

Zdzisław Żuchowski, dyrektor ZSP w Zawadzkiem: - Konferencja klasyfi ka-
cyjna zwołana zostanie jeszcze dzisiaj, w czwartek. Bardzo się cieszę, że nikt inny 
nie będzie klasyfi kował uczniów naszej szkoły poza tymi, którzy ich uczą.

Wszyscy dyrektorzy przyznają zgodnie: decyzja nauczycieli o uczestnictwie w 
radach klasyfi kacyjnych to ogromna ulga dla nich jako kierujących placówkami 
oświatowymi. To ogromna ulga też dla rodziców, a przede wszystkim - tegorocz-
nych maturzystów. 

Decyzja o dopuszczeniu do matur nie jest jednak równoznaczna z przerwaniem 
strajku. Strajk nauczycieli trwa. I nie chodzi tylko o podwyżki pensji, o czym za-
pewne wszyscy wiedzą, a jeśli nie, jego powody można znaleźć na stronach szkół.
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Wyróżnieni na sesji Rady Powiatu

Laureaci oraz wyróżnieni w kon-
kursie OPOLSKA MARKA 2018

Początek ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Strzeleckiego, która miała miej-
sce 24 kwietnia br., to kolejny miły 
akcent i gratulacje dla tych, którzy 
rozsławiają nasz powiat. Listy gratula-
cyjne i kwiaty tym razem przeznaczo-
ne zostały dla tych przedsiębiorców 
i fi rm, które uhonorowano zaszczyt-

nymi tytułami w konkursie Opolska 
Marka 2018.

Tytuł Inwestycja 15-lecia UE 
przypadł dwóm fi rmom. Otrzymały je: 
ADAMIETZ Sp. z o.o. Strzelce Opol-
skie i Nadir Sp. z o.o Zawadzkie

Wyróżnienia w drugiej specjalnej 
kategorii – Przedsiębiorca 15-lecia 
otrzymali: Rajmund Adamietz - ADA-

MIETZ Sp. z o.o. i Piotr Matyszok – 
Pamas Kolonowskie

Wyróżnienie w kategorii Usłu-
ga Produkt spożywczy mikro i małe 
przedsiębiorstw odebrała Manufaktura 
Makaronu Sp. z o.o. SK Krośnica

Produkt promujący region to Mu-
zeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dol-
nej pod Górą Św. Anny 

Nie wszyscy wyróżnieni i laureaci Opolskiej Marki mogli być obecni na sesji; na pamiątkowym zdjęciu stoją od lewej: 
wicestarosta Waldemar Gaida, starosta Józef Swaczyna, „podwójny laureat” Rajmund Adamietz, Krystian Staś, Ryszard 
Makowiecki, przewodniczący Rady Powiatu Stefan Szłapa

Pod patronatem medialnym naszego dwutygodnika

Ponad 10 milionów kosztować 
będzie inwestycja pn. „Przebudowa 
drogi 1435 O Zalesie Śl. – Kędzierzyn 
–Koźle na odcinku Zalesie Śl.  – Ci-
sowa oraz drogi powiatowej 1401 O 
Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Ślą-
skie na odcinku ul. Strażackiej w Za-
lesiu Śląskim wraz z budową ścieżki 
rowerowej i odwodnienia”. 

Ta kosztowna inwestycja podzie-
lona została na dwa zadania. W do-
datku fi nansowane z różnych źródeł. 
Pierwsze to „Poprawa jakości powie-
trza w Subregionie Kędzierzyńsko – 
Strzeleckim - Przebudowa drogi 1435 
O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle 
na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa 
oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzie-
szowice – Leśnica – Zalesie Śląskie 
na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu 
Śląskim wraz z budową ścieżki ro-
werowej i odwodnienia”. Umowa na 
nie podpisana została w lipcu 2017 
r., a jego koszt to blisko 3,1 miliona 
złotych. Jego realizacja możliwa jest 
dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Drugie zadanie w ramach tej sa-
mej inwestycji to „Przebudowa drogi 
1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-
-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – 
Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 
O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie 
Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w 
Zalesiu Śląskim”. Na to zadanie, na 
które umowę podsialiśmy w czerwcu 
2018 roku, udało się uzyskać środki z 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, a jego koszt to ponad 
6,9 miliona złotych.

- Oczywiście nie ma mowy o tym, 

Miliony na drogach

że obydwie części tej dużej inwestycji 
drogowej zostaną w całości sfi nanso-
wane ze środków zewnętrznych: to 
„tylko” dofi nansowanie; resztę pienię-
dzy Powiat Strzelecki musi wyłożyć z 
własnego budżetu.  Termin zakończe-
nia całej inwestycji przewidziany jest 
na dzień 31 lipca br., ale prace są tak 
zaawansowane, że być może inwesty-
cja zakończona zostanie wcześniej – 
mówi starosta Józef Swaczyna.

Następna duża inwestycja drogo-
wa to „Przebudowa drogi powiatowej 
1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina 
w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdow-
ska”. Jej koszt to trzy miliony złotych, 
a sfi nansowana zostanie w 50 proc. 
przez Powiat Strzelecki  i w 50 proc. 
ze środków uzyskanych w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019”. 

Wniosek o dofi nansowanie został 
przez Powiat Strzelecki złożony we 
wrześniu 2018 roku, a termin zakoń-
czenia prac przewidziany jest w poło-
wie lipca 2019. 

- Jak widać, nadal jesteśmy sa-
morządem skutecznie zabiegającym 
o zdobycie dodatkowych funduszy na 
modernizacje dróg powiatowych. Po-
dane przeze mnie wyżej przykłady to 
inwestycje bardzo mocno zaawanso-
wane, właściwie zbliżające się już do 
fi nału. Ale Powiat Strzelecki nie ustaje 
w staraniach – złożyliśmy dwa kolej-
ne wnioski o dodatkowe środki. Tym 
razem staramy się o nie w Funduszu 
Dróg Samorządowych – dodaje staro-
sta J. Swaczyna.

(mg)

Trwają prace ulicy Ujazdowskiej 
w Strzelcach Opolskich

Modernizacje dróg w naszym powiecie trwają. Wielokrotnie już pisaliśmy o 
tym, że potrzeby są ogromne i gdyby nie uzyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrz-
nych, Powiatu Strzeleckiego nie byłoby stać na tak duże i kosztowne zadania.

W lipcy zakończy się inwestycja w Zalesiu Śląskim
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Wyprawa, przygotowana przez mło-
dzież z ZSP w Zawadzkiem prowadzącą 
w projekcie ,,Biuro Podróży”, zaczę-
ła się nietypowo od Pszczyny. Gdzie 
Rzym, gdzie Krym – powiecie, cóż 
ruszyliśmy zwiedzać pałac książąt von 
Pless. Pałac pełen wspaniałych sprzę-
tów, ukazujący życie arystokratów prze-
łomu XIX i XX wieku. W nim nowo-
czesne rozwiązania techniczne, windy, 
łazienki, tajne przejścia, trofea myśliw-
skie z polskich i egzotycznych lasów i 
sawann. Za rezydencją imponujący park, 
kryjący stajnie książęce, garaże pełne 
zabytkowych automobili oraz Zagroda 
Żubrów - jakżeby inaczej, sprowadzo-
nych w 1865 r. przez właścicieli Pszczy-
ny - Jana Henryka Hochberga. Za 4 żu-
bry car Aleksander II otrzymał 20 jeleni. 
Był to ogromny zaszczyt, bo już wtedy 
były one objęte ochroną, polowanie na 
nie wymagało specjalnych pozwoleń. 
Żubry - potomkowie populacji żubrów 
nizinnych z pszczyńskiej linii PL,  żyją 
w towarzystwie saren, danieli, osłów, 
a w pobliżu przechadzają się gęsi, indo-
ry i pawie prezentujące swe piękne ogo-
ny.                                                                                                                                                         

Po smacznym obiedzie dalsza po-
dróż i Wadowice - miasto papieża Jana 
Pawła II. Akurat zawitaliśmy tam w 
rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka. 
Złożyliśmy hołd przed pomnikiem usy-
tuowanym u wejścia do Bazyliki Ofia-
rowania Najświętszej Maryi Panny. Wi-
zyta w Wadowicach powinna zakończyć 
się konsumpcją  słynnych papieskich 
kremówek, na które i my się wybrali-
śmy. Kolejnym punktem była Białka 
Tatrzańska - miejscowość znana z go-
rących źródeł wykorzystanych do celów 
balneologicznych i rekreacyjnych. Nic 
nie  mogło nas powstrzymać by spraw-

„Szlakiem Orlich Gniazd i śląskie zamki” - wycieczka zorganizowana przez grupę młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem w związku z realizacją projektu pn.: „Wiem więcej- mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Powiat Strzelecki. 

dzić, czy rzeczywiście ich sława jest 
zasłużona. Po wieczornym pływaniu, 
wymoczeniu się, skorzystaniu z wielu 
atrakcji, stwierdziliśmy, że warto odwie-
dzać nasze polskie termy. Znowu spraw-
dziło się powiedzenie „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie...”      

Drugi dzień rozpoczął się od obej-
rzenia eksponatów w Skansenie Taboru 
Kolejowego w Chabówce. Męska część 
wycieczki była zachwycona, z zainte-
resowaniem zgłębiała tajniki budowy 
parowozów i sprzętów zaplecza tech-
nicznego - do układania torów, napraw, 
odśnieżania. Zakopianką dotarliśmy do 
Krakowa. Tym razem zaplanowaliśmy 
zwiedzanie Kopca Kościuszki i Opactwa 
Tynieckiego. Piękna pogoda pozwoliła 
na podziwianie panoramy miasta i oko-
lic. Przypomnieliśmy sobie  grudniowe 
zwiedzanie Wawelu, Starego Miasta. 
Kopiec Kościuszki zaskoczył nas iloś-
cią ciekawych miejsc - radiostacją RMF 
FM, kawiarenkami oraz nadzwyczaj cie-
kawymi wystawami – kościuszkowską i 
galerią figur woskowych „Polaków dro-
gi do wolności” oraz „Twierdza a Mia-
sto Kraków – 1846-1918”. Realistyczne 

postacie wielkich Polaków - Tadeusza 
Kościuszki, Pułaskiego, Jana Matejki, 
Fryderyka Chopina, Ignacego Paderew-
skiego, Jana Pawła II i krótkie opisy 
- przypominały ich znaczenie w histo-
rii.                                                                                                                                                          

Kolejnym punktem wycieczki było 
opactwo tynieckie, jedno z najstarszych 
w Polsce, posiadające w obrębie swoich 
murów tysiącletnią kamienną ścianę i 
posadzki wydeptane w ciągu setek lat 
przez mnichów udających się na modły, 
czy do pracy. W 1260 r. Tatarzy spalili 
klasztor, który po odbudowie stał się sil-
nie ufortyfikowaną twierdzą. Zmienne 

losy historii doprowadziły benedykty-
nów do dzisiejszych czasów, gdzie 36 
mnichów tworzy wspólnotę duchową 
silnie oddziałującą na środowiska na-
ukowo - historyczne i katolickie. 

Popołudniowa przygoda w Ojcow-
skim Parku Narodowym rozpoczęła się 
od odwiedzenia Jaskini Nietoperzowej i 
próby wypatrzenia na sklepieniach choć 
kilku nocków, gacków czy podkowców. 
Park ma w swoim logo stylizowanego 
nietoperza! Zamek w Pieskowej Skale, 
oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na 
Wawelu, okazał się pięknie zachowaną 
budowlą. Maczuga Herkulesa - najbar-
dziej znana jurajska skała, Igła Deotymy, 
Brama Krakowska w Dolinie Prądnika, 
Kaplica Na Wodzie św. Józefa Rzemieśl-
nika tworzą ciekawe miejsca, chętnie od-
wiedzane przez turystów.  

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od 
dojazdu do miejscowości Klucze, gdzie 
weszliśmy na punkt widokowy na górze 
Czubatka. Pustynia Błędowska obejmuje 
obszar od Kluczy po Chechło i Błędów - 
32 km2.  Swój pierwotny wygląd zyska-
ła dzięki intensywnej działalności czło-
wieka. Ogołocona z lasu ziemia szybko 
odsłoniła nagromadzone polodowcowe, 
luźne piaski, dając początek procesom 
eolicznym charakterystycznym dla pu-
styń. Po zrobieniu pamiątkowej fotki 
ruszyliśmy do kolejnych miejscowości. 
Zamek w Smoleniu rodu Pileckich zwa-
ny Pilczą otoczony jest lasem bukowo 
- grabowo- modrzewiowym, w którym 
właśnie teraz, wczesną wiosną, obficie 
kwitną chronione przebiśniegi, śnie-
życzki, zawilce, wawrzynki wilcze łyko. 
Ze wzgórza zamkowego, z imponującej 
wieży, podziwialiśmy okoliczne wzgó-
rza, dolinki, majestatyczne drzewa- po-
mniki przyrody. Całość tworzy rezerwat 
Smoleń. Kilka kilometrów od zamku za-
trzymaliśmy się  na rynku w Pilicy, który 
jest typowy dla XIV-wiecznych miast, 
lokowanych na prawie magdeburskim. 
Zachował się tu typowy układ zabudo-
wy miasta średniowiecznego, z ulicami 
wychodzącymi z narożników i kościo-
łem usytuowanym w jednym z nich, 
pięknie odrestaurowaną studnią i starym 
ratuszem. Niska charakterystyczna zabu-
dowa przypomina wygląd miasteczek z 
okresu międzywojennego.                     

Ogrodzieniec - położony w sercu 
jurajskiej krainy, nierozerwalnie kojarzy 
się z zamkiem, a właściwie wspaniałą 
rezydencją, która niegdyś nie ustępo-
wała nawet Zamkowi  Królewskiemu na 
Wawelu. Obejmowała ona zamek górny 
i podzamcze otoczone murem połączo-
nym ze skałami. Na górnym zamku to-

czą się intensywne prace 
rekonstrukcyjno - zabez-
pieczające pozostałości 
komnat, wież, przejść 
między nimi. Na terenie 
podzamcza na zwiedza-
jących czeka… Szlak 
Orlich Gniazd w mi-
niaturze. Wspaniałe re-
konstrukcje 17 Zamków 
Jurajskich z okresów 
ich największej świet-
ności. Makiety zamków 
i warowni odtworzone 
zostały zgodnie z prawdą historyczną. 
Zwiedzający mają okazję wypróbować 
swoje umiejętności łucznicze. Super za-
bawa dla starszych i młodszych! Kolejną 
atrakcją jest Park Doświadczeń Fizycz-
nych z 47 urządzeniami, dzięki którym 
można wyjaśnić wiele praw i zjawisk 
przyrodniczych. Młodzież z opiekunką 
skorzystała z żyroskopu - symulatora 
lotu, dachującego samochodu, szeregu 
huśtawek, drezyn, krzywych zwierciadeł 
czy plansz obrazujących złudzenia op-
tyczne. Okazuje się, że fizyka może być 
fascynująca. Zwieńczeniem był przejazd 
na torze saneczkowym w scenerii śred-
niowiecznego zamku i licznych skałek. 
Po Ogrodzieńcu - zmęczeni lecz bardzo 
zadowoleni, podjechaliśmy do Bobo-
lic. Tam przewodnik oprowadził nas 
po zamku, który jest wykorzystywany 
do realizacji serialu „Korona królów”. 
Niewielki zamek - warownia oddalona 
jest niespełna 2 km od ruin w Mirowie, 
kolejnego średniowiecznego Orlego 
Gniazda. 

Nocleg w Żarkach Leśniowie - w 
pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Leś-
niowskiej Patronki Rodzin, sprowoko-
wał do odwiedzenia pięknego kościoła i 
źródełka, z którego wypływa krystalicz-
ne czysta i zimna woda o  cudownych 
właściwościach. W Żarkach, które przed 
wiekami były miastem wielonarodowoś-
ciowym, szczególną rolę odgrywała spo-
łeczność żydowska. Przed wojną stano-
wili ponad 50% mieszkańców, mieli na 
utrzymaniu dwie bożnice, szkołę śred-
nią, bibliotekę, rytualną łaźnię parową, 
przytułek i dom noclegowy dla wędrow-
ców. Korzystając z audio-przewodników 
przeszliśmy Szlakiem Kultury Żydow-
skiej. 

Dotarliśmy do jednego z najwięk-
szych kirkutów z 1821 roku, na którym 
zachowało się blisko 700 nagrobków - 
macew. Główna synagoga z 1870 roku 
została odbudowana w stylu neoro-
mańsko-mauretańskim, w nim obecnie 
znajduje się Dom Kultury. Po spotkaniu 

z żydowską kulturą naszym celem była 
Dolina Wiercicy w Parku Krajobrazo-
wym Orlich Gniazd. Wędrując dróżkami 
rezerwatu Parkowe, podziwiając kwit-
nące wiosenne kwiaty, dotarliśmy do 
Bramy Twardowskiego, źródełek Zyg-
munta i Elżbiety, pstrągarni, zwiedzili-
śmy muzeum Zygmunta Krasińskiego w 
Złotym Potoku. Kilkanaście kilometrów 
dalej w Olsztynie wspięliśmy się na ma-
jestatyczne ruiny potężnego zamku. Z 
wieży zamkowej widzieliśmy cel naszej 
wyprawy - Częstochowę z Jasną Górą. 
Tam, wspaniale zachowany klasztor, ob-
legany nie przez Szwedów lecz turystów. 
Trudno było znaleźć miejsce parkingo-
we i przedostać się do interesujących 
nas miejsc. Cóż, piękna pogoda, piątko-
we popołudnie i sława Jasnogórskiego 
wzgórza przyciągnęły tłumy. Ostatnie, 
zaplanowane do obejrzenia obiekty na 
trasie naszej wycieczki, położone były 
w Koszęcinie i Tworogu - Brynku. W 
zespole parkowo - zamkowym Koszę-
cin, swoją siedzibę ma Zespół Pieśni i 
Tańca Śląsk, założony przez Stanisława 
Hadynę. Uwieczniliśmy jego osobę na 
wspólnej fotografii. Na terenie Techni-
kum Leśnego podziwialiśmy rezydencję 
Donnersmarcków, jedną z najpiękniej-
szych rezydencji pałacowych Górnego 
Śląska. Obejrzeliśmy też zespół zabudo-
wań gospodarczych z przepiękną wieżą 
ciśnień zwieńczoną zegarem i stanowią-
cą bramę do parku w stylu angielskim, 
ujeżdżalnię i zespół budynków pomoc-
niczych wykończonych cegłą klinkie-
rową. Brynek, niewielka wioska, ,,rzut 
beretem” od Zawadzkiego, warta jest 
bliższego poznania. 

Czterodniowa wycieczka okazała 
się wspaniałą przygodą i zakończyła 
przygodę w ramach ,,Biura Podróży”. 
Wyjazd udało się zrealizować dzięki po-
mocy pracowników projektu pn.: ,,Wiem 
więcej – mogę więcej” oraz współfinan-
sowaniu przez Unię Europejską, Budżet 
Państwa i Powiat Strzelecki, za co bar-
dzo dziękujemy. 

 Mirosława Kądziołka

W dniu 5 kwietnia 2019r ucz-
niowie klasy policyjno – prawnej 
odwiedzili Prokuraturę Rejo-
nową w Strzelcach Opolskich. 
Uczniów przywitała pani Iwona 
Kanturska – prokurator rejonowy 
oraz pan Piotr Kowalski – asesor 
prokuratury rejonowej. W czasie 
tej wyjątkowej lekcji uczniowie 
dowiedzieli się, czym zajmuje 
się prokuratura i jak zostać pro-
kuratorem. Poznali  strukturę 
prokuratury oraz uprawnienia 
prokuratora. Mieli również oka-
zję zobaczyć pokój przesłuchań 
i zatrzymań.

Zapraszamy do wzięcia udziału w 
konkursie fotograficznym w ramach 
naszego profilaktycznego programu 
„Pomyśl zanim spróbujesz”. Mogą 
w nim uczestniczyć uczniowie w 2-3 
osobowych zespołach reprezentu-
jących szkoły ponadpodstawowe i 
ponadgimnazjalne. Wykonany kolaż 
powinien przedstawiać problematykę 
uzależnień i promować zdrowy styl 
życia. 

Na zwycięzców czekają nagrody.
Profilaktyczny program „Pomyśl 

zanim spróbujesz” dedykowany jest 

Szlakiem Orlich Gniazd i śląskie zamki

Uczniowie w prokuraturzeFotografia w walce z nałogami
problematyce uzależnień. Realizują 
go wspólnie Urząd Wojewódzki, Ko-
menda Wojewódzka Policji w Opo-
lu, Opolski Państwowy Wojewódzki 
Inspektorat Sanitarny oraz Opolskie 
Kuratorium Oświaty. W ramach tego 
programu, ogłoszony został konkurs 
na prace fotograficzne propagują-
ce walkę z nałogami oraz promujące 
zdrowy styl życia.

Mogą w nim uczestniczyć ucz-
niowie w 2-3 osobowych zespołach 
reprezentujących szkoły ponadpod-
stawowe i ponadgimnazjalne. Praca 

konkursowa to kolaż fotograficzny, 
wykonany ze zdjęć zrobionych przez 
uczniów. Termin:

Termin składania prac konkur-
sowych upływa z dniem 10 maja 
2019 r. (o zachowaniu terminu decy-
duje data stempla pocztowego lub data 
wpływu do kancelarii Kuratorium 
Oświaty w Opolu).

Szczegóły konkursu oraz regula-
min do pobrania ze strony Urzędu Wo-
jewódzkiego. Na zwycięzców czekają 
nagrody.
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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
Historia naszego Ośrodka sięga 1871 roku.

Więcej informacji na stronie Ośrodka.

• Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wy-
posażonych pracowniach, szkoła jest w pełni  skompu-
teryzowana.

• Każdy uczeń objęty jest rewalidacją indywidualną.
• Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, 

pedagogiczną, logopedyczną, jak również socjotera-
peutyczną.

• Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez udział ucz-
niów w kołach zainteresowań tj.: wokalnych, teatral-
nych, tanecznych, czytelniczych, sportowych, etc.

• Kształcimy również uczniów z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu oraz z innymi dysfunkcjami.

OŚRODEK
• Ośrodek zapewnia całodobową opiekę.
• Pobyt w Ośrodku 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.
• Wykwalifi kowana kadra zapewnia harmonijny rozwój 

młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, pla-
stycznych, kulturalno - oświatowych, kulinarnych, tury-
styczno - krajoznawczych, technicznych i rozrywkowych 
oraz organizację imprez tematycznych i rozrywkowych

• Każda grupa ma swoją świetlicę i  2-4 osobowe sypialnie.
• Do dyspozycji dzieci są 

m.in.: komputery z do-
stępem do Internetu, si-
łownia, salka rekreacyj-
na, sala gimnastyczna, 
stół do ping ponga.

• Dla uczniów dojeżdża-
jących  możliwość po-
bytu w internacie już 
od niedzieli od godz. 
16.00.

• Nasz Ośrodek jest ot-
warty dla każdego ucz-
nia, który ma trudności  
w nauce i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

• ZPO w Leśnicy to miejsce, gdzie dzieci i młodzież od-
krywają i rozwijają swoje uzdolnienia i talenty.

• To miejsce  gdzie poznają smak sukcesów indywidual-
nych i zespołowych, uczą się mierzyć z porażkami, przy-
gotowując się do aktywnego i twórczego życia.

• 
• 

70 LAT TRADYCJI, 
NAUKI I WYCHOWANIA
11 października 2018 roku

OBCHODZILIŚMY 70-LECIE 
NASZEGO ISTNIENIA

REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH                                         
I WYCHOWAWCZYCH ODBYWA SIĘ 

M.IN.  POPRZEZ 
UDZIAŁ UCZNIÓW     

W PROJEKTACH 
UNIJNYCH (ERASMUS +).

W placówce prężnie działa sekcja 
Olimpiad Specjalnych „Karlusy”.

Branżowa Szkoła Specjalna
I Stopnia

Szkoła zapewnia naukę w każdym zawodzie.
• Zapewniamy praktyki w zawodach: stolarz, kucharz, 

ogrodnik.
• W pozostałych zawodach  uczniowie organizują  prak-

tyki we własnym  zakresie - szkoła w miarę możliwości 
stara się pomóc uczniom w znalezieniu praktyki.

• Dysponujemy nową, nowocześnie wyposażoną pra-
cownią gastronomiczną.                      

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

W skład SOSW wchodzą:

Młodzież wielokrotnie reprezentowała 
naszą placówkę w czasie wyjazdów 

zagranicznych i krajowych 
(Niemcy, Luksemburg, Czechy, Chorwacja).

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1

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.
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Sukcesywnie realizowany jest 
kalendarz imprez na 2019 rok. Już 23 
lutego w Spółdzielni Socjalnej przy ul. 
Wyszyńskiego na zabawie karnawało-
wej bawiło się 80 osób. Następna tego 
rodzaju impreza to zaplanowana na 25 
maja „majówka”. Nie zapomniano 
również o Dniu Kobiet – toteż przy-
gotowano spotkanie dla pań w dniu 9 
marca. Uczestniczyło w nim 92 osoby 
przy kawie, tradycyjnym serniku i 
lampce wina oczywiście po wystaw-
nym obiedzie. Spotkanie umilał kol. 
Jan – członek naszego Stowarzyszenia 
grając na organach znane i popularne 
melodie. Uczestnicy mogli też oglądać 
na ekranie zdjęcia z imprez, wycie-
czek i turnusów z roku ubiegłego i 
lat wcześniejszych. Podziw budziła 
prowadzona przez zarząd kronika obra-
zująca rozrost Stowarzyszenia w ciągu 
przypadającego w tym roku pięciole-
cia. A mamy  się czym pochwalić bo 
przekroczyliśmy już 560 członków. 
Od dwóch lat jesteśmy organizacją 
pożytku publicznego i tu dziękujemy 
wszystkim, którzy przekazali nam 
swój 1 proc. podatku dochodowego 

Co nowego w Strzeleckim 
Stowarzyszeniu Seniorów?

Coraz więcej konsumentów zwraca 
się do Rzecznika z problemami dot. 
zakupów przez Internet dokonanych z 
przedsiębiorcą w innym kraju – dotyczy 
to towarów jak i usług turystycznych.

Rzecznik Konsumentów ma upraw-
nienia do występowania do konsumen-
tów mających swoją siedzibę w Polsce, 
jednakże w podobnych sytuacjach, jak 
opisane wyżej - w przypadku nieuzna-
nej reklamacji konsumenci mogą szu-
kać pomocy w Europejskim Centrum 
Konsumenckim.

Twój bagaż został zagubiony lub 
zniszczony przez zagraniczną linię 
lotniczą? Brytyjski sklep internetowy 
nie przysłał zamówionej sukienki? Nie-
miecki diler sprzedał Ci wadliwe auto? 
A może hiszpański sprzedawca nie chce 
przyjąć reklamacji zepsutego aparatu 
fotografi cznego? Brzmi znajomo?

 Jeżeli tak, zgłoś się po darmową 
pomoc prawną do Europejskiego Cen-
trum Konsumenckiego w Polsce (ECK) 
należącego do sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Drogą telefoniczną (22 55 60 118, 
dyżury prawników od pn. do pt 
w godz.: 10-14), e-mailem (eccnet-pl@
ec.europa.eu) lub listownie. Europej-
skie Centrum Konsumenckie mieści się 
w Warszawie przy Placu Powstańców 
Warszawy 1 . 

Jako Konsumenci możemy korzy-
stać również z pomocy szeregu instytu-
cji w  Polsce w przypadku problemów 
z towarami lub usługami, co obrazuje 
przedstawiony obok schemat.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Gdzie szukać pomocy?
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

(KRS 0000 532 897). Staramy się w 
różny sposób pozyskiwać środki na na-
szą działalność, bo składka członkow-
ska to tylko 2 zł miesięcznie. W roku 
bieżącym w ramach otwartego konkur-
su ofert z Gminy Strzelce pozyskaliśmy 
4 tysiące zł na zajęcia aquafi tness dla 
grupy I-szej, a ze Starostwa 2,5 tysiąca 
zł dla grupy II-giej i III-ciej. Na lipcową 
wycieczkę Karpacz-Drezno-Saksonia 
Szwajcarska ze środków PFRON 20-
stu niepełnosprawnych otrzymało 40% 
dofi nansowania – łącznie kwotę  5 360 
zł. za co serdecznie dziękujemy.                                                                                               

Od 10 do 17 maja 58 osobowa 
grupa uczestniczyć będzie w turnusie 
wypoczynkowym w Zakopanem po-
łączonym z wycieczkami: na spływ 
Dunajcem, wody termalne i do kopalni 
soli w Bochni. Na wczasy w Złotych 
Piaskach (06.06 – 15.06) w Bułgarii 
za 1699 zł, wycieczkę do Drezna (670 
zł) i Lwowa (790 zł) są jeszcze wolne 
miejsca, na które mogą jechać również 
osoby niezrzeszone nie będące emery-
tami. Zapraszamy.

Janusz Wnuk 
– prezes Stowarzyszenia

Dnia 11.04.2019r. w Powiatowym 
Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich odbyły się Targi Pracy i Eduka-
cji. Nasza placówka również brała w 
nich udział. Najwięksi pracodawcy 
powiatu strzeleckiego zaprezentowali 
się na ponad 30 stanowiskach. Przed-
stawili oferty pracy w różnych zawo-
dach i branżach. Nie zabrakło także 
różnorodnych ofert szkół. Starosta 

PCPR na targach pracy

Strzelecki, Józef Swaczyna, ofi cjal-
nie przywitał wszystkich przybyłych. 
Podczas swojej przemowy wspomniał 
o naszej placówce i o ważnej roli, jaką 
pełnią rodziny zastępcze. Podkreślił, 
że w dalszym ciągu brakuje rodzin za-
stępczych i zachęcił do zapoznania się 
z naszą ofertą.

Zuzanna Dryndos

Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole odbyło się uroczyste śniadanie wiel-
kanocne. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście . W tym wyjątkowym dniu 
wszyscy uczniowie wspólnie z rodzicami, nauczycielami i pracownikami szko-
ły wspólnie zasiedli przy suto zastawionych stołach. Były świąteczne życzenia 
złożone przez Panią dyrektor, poświęcenie pokarmów, słodkie niespodzianki i 
wielkanocne potrawy. Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o każdy szczegół.

Dla większości osób jazda rowe-
rem jest sposobem na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu i rekreację, dla 
innych jest to środek komunikacji, 
którym dojeżdżają do pracy, szkoły 
czy po zakupy. Należy jednak pa-
miętać, że niezależnie w jakim celu 
korzystamy z roweru, to poruszając 

Jednośladem bezpiecznie do celu 
– rowerzysta na drodze

się tym pojazdem należymy do grupy 
niechronionych uczestników ruchu 
drogowego.

Na bezpieczeństwo rowerzystów 
znaczący wpływ ma ich zachowanie 
w ruchu drogowym, przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego, ale też 
właściwie wyposażony rower.

Tradycyjne Śniadanie Wielkanocne

W ramach prowadzonej aktualnie 
akcji informacyjno-edukacyjnej pn. 
„Jednośladem bezpiecznie do celu”, 
Policja między innymi przypomina i 
uświadamia rowerzystom, że sami w 
dużej mierze mają wpływ na swoje 
bezpieczeństwo na drogach.
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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 

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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. 
Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiekta-
mi budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej 
przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej rów-
na jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za 
prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany 
ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wy-
dane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształcenio-
wej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to 
stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019 
roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wy-
mienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym nastę-

puje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po prze-

kształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

Strzelce Opolskie, dnia 18.04.2019 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 630) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu 
w dniu 17 kwietnia 2019 r. na rzecz spółki Packprofil Sp. z o.o. - 47-110 Ko-
lonowskie ul. Zakładowa 3, decyzji nr 171/19 o pozwoleniu na przebudowę 
istniejącej namiotowej hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja 
kątowników i palet z tektury) wraz z instalacją gazu i wentylacji mechanicz-
nej oraz rozbudowę hali o kontener higieniczno-sanitarny pracowników, w 
Kolonowskiem przy ul. Zakładowej 3, na nieruchomości obejmujące działki 
ewid. nr 2073/5 i 2073/6 obręb ewid. Kolonowskie, jednostka ewid. Kolo-
nowskie - miasto.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.÷cz. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

NaczelnikWydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 18.04.2019 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 630) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 
17 kwietnia 2019r. na rzecz spółki Kronospan OSB Sp. z o.o - 39-300 Mielec 
ul. Wojska Polskiego 3, decyzji nr 170/19 o pozwoleniu na budowę instala-
cji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan 
OSB Sp. z o.o., składającej się z: budynku rębaka, budynku skrawarki wió-
rów, silosu na zrębki, fundamentów pod transportery, fundamentów pod filtry 
powietrza i cyklony, instalacji hydrantowej, instalacji tryskaczowej i kanali-
zacji deszczowej, w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52, na działkach 
ewid. nr: 4723, 5061/37, 5061/38, 5061/42, 5062/28 obręb ewid. Strzelce 
Opolskie, jednostka ewid. Strzelce Opolskie - miasto.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.÷cz. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

NaczelnikWydziału Architektoniczno-Budowlanego

 

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

MAJ 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

12. „Pro-Pharma”
13. „Gemini”
14. „Śląska”
15. „Słoneczna”
16. „Vita” 
17. „Dr. Max” 
18. „DOZ Apteka”
19. „LIBRA”
20. „Multifarm”
21. „Pro-Pharma”

22. „Gemini”
23. „Śląska”
24. „Słoneczna”
25. „Vita” 
26. „Dr. Max” 
27. „DOZ Apteka”
28. „LIBRA”
29. „Multifarm”
30. „Pro-Pharma”
31. „Gemini”

1. „LIBRA”
2. „Multifarm”
3. „Pro-pharma”
4. „Gemini”
5. „Śląska”
6. „Słoneczna”
7. „Vita” 
8. „Dr. Max” 
9. „DOZ Apteka”
10. „LIBRA”
11. „Multifarm”

W Mistrzostwach Polski w Legnicy (14 kwietnia br.) uczestniczyło  104 
zawodników z 29 klubów. Nasz klub, NIDAN, reprezentowało 4 zawodników: 
Wiktoria Grejner, Robert Mraz, Natalia Szponder i Weronika Grejner z trenerem 
Zbigniewem Sworeń. Nasza skromna ekipa spisała się rewelacyjnie zdobywając 
3 medale w tym 1 złoty 1 srebrny i 1 brązowy. W klasyfikacji medalowej zaję-
liśmy 4 miejsce. Dziękując całej ekipie za uzyskany wynik, serdeczne podzięko-
wania ślemy dla Weroniki, która wsparła dziewczyny po długiej przerwie.

Medale dla naszego klubu wywalczyli:

Złote:
1.  Natalia Szponder w konk. kumite ind. seniorek (-55 kg).
Srebrne:
1.  Drużyna w składzie: Natalia Szponder, Wiktoria Grejner i Weronika Grejner 

w konkurencji kumite drużynowym seniorek.
Brązowe:
1.   Wiktoria Grejner  w konk. kumite ind. seniorek (-68 kg).

Wyniki:    https://mpseniorpzk.karatecup.pl/

Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Karate Olimpijskim
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Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Nie trzeba już specjalnie jechać do Opola, by znaleźć się w 
teatrze. Teraz „Kochanowski” przyjeżdża do Strzelec! 

Zespół Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu nawiązał 
współpracę z Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich w związku z czym Kochanowski rusza w region. 

Zapraszamy Państwa na pokaz jednego z najbardziej lubianych 
spektakli opolskiej publiczności „Przyszedł mężczyzna do kobie-
ty” duetu Leszek Malec oraz Beata Wnęk-Malec w sobotę 18 maja 
o godz. 18.00 do Sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kul-
tury w Strzelcach Op.!

Teatr przyjeżdża 
do nas!

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny zostało 
nagrodzone Złotym Wyróżnieniem w 58. Ogólnopolskim Kon-
kursie Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. 
Wyróżnienia takie przyznaje corocznie Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. 

Cieszymy się, że nasze Schronisko kolejny raz zostało ocenio-
ne bardzo wysoko. Starania jakie wkładają wszyscy jego pracow-
nicy w podnoszenie standardu, warunków wypoczynku, stwarza-
niu miłej i przyjaznej atmosfery podczas przebywania turystów 
zaowocowało otrzymaniem Złotego wyróżnienia w prestiżowym 
konkursie ogólnopolskim. 

Komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę  na działal-
ność dydaktyczno-wychowawczą  poprzez organizację  w schro-
nisku różnego typu  spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
organizację imprez turystycznych, zapewnienie najlepszej jakości 
usług noclegowych i poza noclegowych,  dbałość o estetykę schro-
niska i jego otoczenia, zapewnienie wszechstronnej informacji kra-
joznawczo – turystycznej, oceniano również podejmowanie zadań 
gospodarczych i organizacyjnych. Przy ocenie działalności schro-
niska uwzględniane są obiektywne warunki pracy placówki. Zna-
czenie ma również praca na rzecz promocji Schroniska i regionu. 

Celem współzawodnictwa między schroniskami jest inspiro-
wanie dyrektorów, wychowawców i personelu schronisk młodzie-
żowych do stworzenia w swoich placówkach możliwie najlepszych 
warunków do zakwaterowania i pobytu dla młodzieży biorącej 
udział w wycieczkach, obozach wędrownych oraz różnych innych 
formach wypoczynku. A wyróżnienie w konkursie to znakomita 
promocja placówek - najpierw na etapie wojewódzkim, potem 
podczas podsumowania ogólnopolskiego.

Złote wyróżnienie to potwierdzenie nie tylko bardzo dobrych 
wyników czyli liczby przyjętych przez Schronisko gości, ale także 
uznanie dla jakości ich pobytu, proponowanej oferty i informacji 
turystycznej oraz estetyki zagospodarowania obiektu i terenów 
wokół Schroniska.

W ubiegłym roku obchodziliśmy uroczystość 40-lecia istnienia 
naszego Schroniska. To jednak dopiero w ostatniej dekadzie znacz-
nie poprawił się komfort pobytu. Nie byłoby takiej metamorfozy 
Schroniska i nie byłoby sukcesów, jakie odnosi nasza placówka 

bez wsparcia Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu Powiatu Strze-
leckiego. Dziękujemy za to z całego serca.

Myślę, że znaleźliśmy swoje miejsce na mapie placówek 
oświatowych Powiatu Strzeleckiego, wszak  „Turystyka to edu-
kacja w czasie wolnym” Dziękuję wszystkim, którzy dostrzegają 
że nasza placówka doskonale koresponduje z wizją nowoczesnej 
Szkoły, że na bazie tego miejsca można realizować atrakcyjne zaję-
cia – tu ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia - my dajemy taką 
możliwość - wspieramy szkoły w ich działalności.

To tutaj odbywają się różnego rodzaju warsztaty od plastycz-
nych, muzycznych, tanecznych poprzez zajęcia historyczne, przy-
rodnicze aż po sportowe. To tu młodzież przyjeżdża na imprezy 
integracyjne. To tu dzieci często po raz pierwszy uczą się ścielić 
łóżko czy zrobić sobie kanapkę. To tu przy ognisku i dźwiękach 
gitary rodzą się czasem pierwsze uczucia. Czyli budujemy w mło-
dych ludziach pozytywne emocje. 

Bez wątpienia Schronisko przyczynia się także do promocji re-
gionu i całego Powiatu poprzez przyjmowanie turystów z różnych 
stron Polski i świata, udzielanie im informacji turystycznej a także 
poprzez swój aktywny udział w różnego rodzaju targach turystycz-
nych i edukacyjnych gdzie przedstawiamy walory miejsca w któ-
rym się znajdujemy.

Bardzo wdzięczna jestem również całemu zespołowi Schroni-
ska za zaangażowanie często wybiegające poza zakres obowiąz-
ków. Wszyscy tworzymy to miejsce, do którego turyści chętnie 
wracają. A jest ich sporo: co roku odwiedza nas około 3,5 tysią-
ca gości! Nie tylko w wieku szkolnym, także dorośli. Nie tylko z 
Polski. Z całej niemal Europy: Węgier, Niemiec, Francji, Belgii, 
Holandii czy Ukrainy. Ba, nawet z dalszych zakątków świata, ale to 
znacznie rzadziej . Wśród nich są tacy, którzy korzystają z gościny 
Schroniska raz, drugi, a potem polecają nas znajomym! Czegóż 
chcieć więcej?! 

Jeśli chcecie odpocząć w kameralnym i przytulnym miejscu 
lub miło spędzić czas ze znajomymi – znajdziecie to u nas. Choć 
schronisko ma w nazwie „szkolne”, od dawna jednak szeroko 
otwiera podwoje i gościnnie przyjmuje wszystkich turystów bez 
względu na wiek. Zapraszamy!

Danuta Kupny

Znasz złote schronisko? Przyjedź, bo warto! Z okazji zbliżającego się 

Dnia Strażaka
wszystkim druhnom i duhom 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz 

funkcjonariuszom 
Państwowej Straży Pożarnej, 

emerytowanym strażakom 
i pracownikom cywilnym 

gorąco dziękujemy 
za Waszą codzienną działalność, 

stałą gotowość do ratowania życia i mienia 
oraz za wychowanie młodzieży w duchu pomocy 
drugiemu człowiekowi i postępowania zgodnie 

z zasadą „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Życzymy Wam wszystkim 
bezpiecznych powrotów do domu z każdej, 

nawet najtrudniejszej akcji, 
a także satysfakcji z pracy zawodowej 

i działalności społecznej, 
dużo zdrowia i szczęścia osobistego.

Rada Powiatu Strzeleckiego
Zarząd Powiatu Strzeleckiego

oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego


