
W poszukiwaniu nowych inwestorów...

Międzynarodowe Forum Gospodarcze Śląsk to doroczne prestiżowe spotkanie przedstawicieli biznesu, analityków eko-
nomicznych, samorządowców, przedstawicieli nauki, znaczących mediów europejskich, organizacji pozarządowych i 
instytucji finansowych. Prof Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego na stoisku naszego powiatu.

Od lewej: burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, z-ca burmistrza Kolonowskiego Konrad Wacławczyk, starosta strze-
lecki Józef Swaczyna, konsul generalny RFN we Wrocławiu Bernhard Brasack.

Więcej o Forum Gospodarczym czytaj na str. 4.

Pomiędzy 16 lutego a 4 marca 
2010 roku Kuratorium Oświaty 

w Opolu zorganizowało 11 powia-
towych konferencji dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych  wo-
jewództwa opolskiego, których wio-
dącym tematem były zagadnienia 
związane z nowym nadzorem pe-
dagogicznym w zakresie ewaluacji 
pracy szkół i placówek oświatowych. 
Jedno z takich spotkań odbyło się 2 
marca b.r. w strzeleckim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących. W nara-
dzie z Opolskim Kuratorem Oświaty 
uczestniczyli dyrektorzy szkół i pla-
cówek oświatowych powiatu strzelec-
kiego. Opolskiego Kuratora Oświaty 
Halinę Bilik oraz zespół wizytatorów 
kuratorium przywitał wicestarosta 
Waldemar Gaida. Podziękował jed-

nocześnie pani kurator za dotych-
czasową współpracę, szczególnie za 
osobisty udział w pracach Kapituły 
wyłaniającej laureatów Powiatowe-
go Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W 
ramach powyższego programu Za-
rząd Powiatu ze środków własnych 
Powiatu Strzeleckiego przyznaje co-
rocznie nagrody „Najlepszy Uczeń 
Powiatu Strzeleckiego”. 

Czym jest wspomniana wyżej ewalu-
acja w szkołach? Wiąże się ona z wpro-
wadzeniem takiego systemu, który jasno 
opisuje wymagania, jakie spełniać ma 
szkoła, by można było uznać jej funkcjo-
nowanie za prawidłowe. Ale też wyniki 
oceny uwzględniające wiele kryteriów 
mają dać rzetelną informację o pracy 
szkoły.  Cd. str 4

Jak mierzyć pracę szkoły?

Bp Andrzej Czaja 
w strzeleckim DPS

W niedzielę, 7 marca bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej udzie-
lał sakramentu bierzmowania w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opol-
skich. Korzystając z takiej okazji, dyrekcja i pensjonariusze zaprosili go do 
odwiedzenia strzeleckiego Domu Pomocy Społecznej. I zaproszenie zostało 
przyjęte, co dokumentują zdjęcia.

W wyniku bardzo niekorzystnych zimowych wa-
runków atmosferycznych – w tym w szczegól-

ności częstych wahań temperatury – w nawierzchni dróg 
powstała znaczna ilość ubytków. Po dokonaniu objaz-
dów dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzeleckie-
go przez pracowników Wydziału Dróg Powiatowych, 
zlokalizowano ciągi dróg posiadające najwięcej ubytków 
zagrażających uczestnikom ruchu drogowego. Drogi te 
zostały przekazane wykonawcy zadania pn.: „Bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 
2010 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awa-
ryjnym”, który natychmiast przystąpił do realizacji prac 
związanych z remontem ubytków.

Roboty związane z remontem cząstkowym masą mineralno 
– asfaltową realizowane są każdego dnia (także wieczorami i 
nocami oraz w dni wolne od pracy) przez dwie brygady posia-
dające odpowiedni sprzęt niezbędny do prawidłowego zgodnego 
ze sztuką budowlaną wykonania robót. Z każdego remontowa-
nego ubytku usuwane są luźne okruchy nawierzchni, usuwany 
nadmiar wody doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu po-

wietrzno – suchego przy pomocy palnika gazowego a następnie 
dno oraz krawędzie jest dokładnie czyszczone. Dopiero tak przy-
gotowany ubytek uzupełniany jest mieszanką bitumiczną, która 
zagęszczana jest płytą wibracyjną.

Do dnia 8 marca 2010 roku zostały uzupełnione ubytki w ciągu 
dróg powiatowych na terenie miejscowości Strzelce Opolskie, Izbic-
ko, Leśnica, Ujazd, Jemielnica oraz w ciągach dróg o najważniej-
szym znaczeniu i największym ruchu pojazdów mechanicznych. Na 
uzupełnienie ubytków wykorzystano już ok. 16,0 t masy mineralno 
– asfaltowej na zimno. W dalszej kolejności wykonawca uzupełnia 
ubytki na pozostałych drogach powiatowych oraz w wyniku dalsze-
go występowania kolejnych na drogach już wyremontowanych.

Wydział Dróg Powiatowych informuje również, że od dnia 
1 kwietnia realizowany będzie także remont nawierzchni w ra-
mach „Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg 
powiatowych Powiatu Strzeleckiego grysami na zimno w ilości 
600 ton wbudowanego materiału” przy pomocy remontera me-
chanicznego, jednakże termin ten będzie uzależniony od panują-
cych warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie 
zadania zgodnie ze sztuką budowlaną

Wiosenne naprawy
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Dwa tematy wiodące na sesji Rady 
Powiatu, która odbyła się 24 lute-
go 2010 r. to informacja Powia-
towego Rzecznika Konsumentów 
za 2009 r. oraz sprawozdanie Dy-
rektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie z działalności 
PCPR w 2009 r.

Powiatowy Rzecznik Praw Kon-
sumenta w roku 2009 udzielił 3 224 
porad. Jest to liczba większa niż w 
latach ubiegłych. Dla porównania 
w roku 2008 takich porad udzielono 
3132, zaś w 2006 r. - 2203. Spraw, 
w których proszono o interwen-
cję Rzecznika było 255. W takich 
sprawach konsumenci nie byli w 
stanie załatwić ich samodzielnie, 
polubownie. Na korzyść konsu-
mentów rozstrzygnięto 155 spraw. 
Wnioskodawcami interwencji byli 
głównie mieszkańcy gminy Strzel-
ce Opolskie łącznie z tej gminy 
wpłynęło 158 próśb o interwencje, 
zaś najmniej z gminy Leśnica – 9. 
Podsumowując można stwierdzić, 
iż konsumenci ciągle popełniają te 
same błędy: wierzą przedsiębiorcom 
na słowo, podpisują dokumenty nie 
czytając ich, nie zachowują dowo-
dów zakupu, nie zawierają umów 
na piśmie i nie żądają potwierdzeń 
wpłat. Praca Rzecznika Praw Kon-
sumenta przez radnych została oce-
niona bardzo pozytywnie. Radny 
Stanisław Tubek w imieniu wła-
snym oraz Komisji Edukacji po-
dziękował za trud i ciężką pracę.  

Następnie radni przeszli do spra-
wozdania Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z dzia-
łalności PCPR w 2009 r. Zakres 
pracy Centrum mieści się w zakre-
sie prac Komisji Edukacji tym sa-
mym jako pierwszy głos zabrał jej 
przewodniczący.

Radny Jan Cieślik – sprawoz-
danie z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie zostało 
opracowane bardzo staranne, szcze-
gółowo i nasza Komisja przyjęła to 
sprawozdanie  jednogłośnie. Chcia-
łem zwrócić uwagę jednak na parę 
kwestii. Po pierwsze budżet Cen-
trum z roku na rok rośnie w sposób 
znaczący, na tę działalność wydaje 
się coraz więcej funduszy. W roku 
2007 było to 1,360 mln zł, w 2008 
r. było już to prawie 1,7 mln zł, 
zaś w 2009 r. – jest to kwota pra-
wie 2 mln zł. Druga rzecz – ciągle 
wielkie pieniądze przeznacza się 
na umieszczanie dzieci w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych 

Sesja Rady Powiatu
poza naszym powiatem oraz w ro-
dzinach zastępczych. Kolejną spra-
wą, na którą warto zwrócić uwagę 
to fakt, że na sieroctwo społeczne 
wydajemy coraz więcej pieniędzy, 
natomiast ściągalność pewnych 
kosztów utrzymania dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej jest coraz mniejsza. W 2008 r. 
wszczęto postępowania administra-
cyjne w celu ustalenia sytuacji ma-
terialnej 89 rodzin, a w 2009 r. 62 
rodzin, z których dzieci miały być 
umieszczone w takich placówkach. 
Z odpłatności zwolniono w 2008 r. 
57, w 2009 r. na 62 postępowania 
zwolniono – 47. Odstąpiono od do-
chodzenia tych kosztów w 2008 r. 
w 14, a w 2009 r. w 6 przypadkach. 
Ściągalność zmalała o 50%. Kosz-
ty utrzymania tych dzieci na prze-
strzeni w roku 2007 wyniosły pra-
wie 785 tysięcy złotych, w 2008 r. 
- 1,068 mln zł, zaś w 2009 r. - 1,087 
mln zł. Znalazł się w Strategii Po-
wiatu projekt dotyczący utworzenia 
na terenie powiatu placówki opie-
kuńczo-wychowawczej. Uważam, 
że w tej sytuacji kiedy koszty ro-
sną, a dzieci wymagających takiej 
opieki przybywa, warto nad tym 
problemem się zastanowić. Może 
się zdarzyć, że nie zdążymy tego 
załatwić w najbliższych latach, ale 
Strategia Powiatu jest realizowana 
do roku 2015. 

Przewodniczący Henryk Bar-
toszek dodał, iż w ubiegłym roku 
PCPR w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki realizo-
wano program „18+ nowe szanse i 
możliwości”. Program ten dał szan-
sę zwiększenia aktywności społecz-
nej i zawodowej, w szczególności 
osobom niepełnosprawnym. War-
tość tego programu wyniosła pra-
wie 160 tysięcy zł, z czego udział 
powiatu wyniósł ponad 16 tysięcy. 
Tego typu projekty jak najbardziej 
są godne pochwały.    

Po przyjęciu informacji radni 
przystąpili do głosowania bloku 
uchwał. Podjęli uchwały w sprawie:
 zmiany Regulaminu Organiza-

cyjnego Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich
 zmiany uchwały Nr 

XXIII/193/04 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 30 czerwca 2004 
roku dotyczącej uchwalenia Strategii 
Powiatu Strzeleckiego do roku 2015 
wraz z Planem Rozwoju Lokalnego   

Przed przystąpieniem do gło-
sowania Kierownik Zespołu ds. 

Promocji Powiatu Izabela Spałek 
przedstawiła radnym prezentację 
multimedialną, w której mowa była 
o wprowadzanych zmianach. 

Radny Jan Cieślik, jako członek 
komisji monitorowania i ewaluacji 
realizacji Strategii Powiatu ocenił, 
że mimo aktualizowania tego do-
kumentu, postęp nie jest zadowala-
jący. Szczególnie w ostatnim roku 
kadencji wypadałoby zrobić więcej, 
zadbać o staranność i jednolitość 
zapisów. Jeśli po aktualizacji we 
wszystkich dziedzinach mamy 36 
projektów, to nie możemy mieć tym 
samym 36 priorytetów. Aktualizacji 
dokonał Zespół ds. Promocji Po-
wiatu czyli urząd, nie Komisja do 
tego powołana. Dokonano pewnych 
zmian, dotknięto kilku problemów, 
natomiast nie dotknięto wyzwań, 
aspiracji, atutów, które nie muszą 
być takie same jak w roku 2004. 
Uważam, że na to warto zwrócić 
uwagę. Radny Cieślik zauważył 
też, że ani specjalnie nie monito-
ruje, ani nie prowadzi ewaluacji 
Strategii Powiatu, mimo że powin-
na to robić, a tylko ją aktualizuje. A 
powinniśmy ocenić, na ile podczas 
trwania kadencji zbliżyliśmy się 
do wizji rozwoju powiatu: pokazać 
potencjał gospodarczy, pokazać co 
osiągnęliśmy i stwierdzić, czy jest 
lepiej czy gorzej. 

Radny Kazimierz Kubal przypo-
mniał, że skoro w takiej wersji do-
kument obowiązywał poprzednio, 
to nie wprowadzano dodatkowych 
zapisów, wszystkie zostały ujęte w 
kierunku działania. Stwierdził też, 
że na najbliższym spotkaniu Ko-
misja przedyskutuje te kwestie i 
uwagi. 

Głos w sprawie zabrał również 
Waldemar Gaida. - Trudno zarzu-
cić Strategii brak logiki -  stwier-
dził. – Do trzech wyznaczonych 
celów głównych mamy określo-
ne cele operacyjne powiązane z 
kierunkami rozwoju i projektami 
priorytetowymi, pod które wpisu-
jemy zadania. Te są uzależnione od 
możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych, bo to jedyne źródło 
rozwojowe powiatu. Zarząd przyjął 
koncepcję przygotowaną przez Ko-
misję i tak należy odczytać dzisiej-
sze zmiany, nie ingerował w prace 
Komisji. Mówimy o przemodelo-
waniu Strategii, bo rozumiem, że 
do tego pan radny Cieślik zmierza, 
wskazując te zmiany niezbędne. 
Dzisiejsze zmiany miały na celu 
aktualizację zadaniową, którą Za-

rząd skierował ją na obrady Rady 
Powiatu. 

Jan Cieślik radny stwierdził, iż 
na koniec kadencji, aż się prosi, 
by pokazać rozwój powiatu. Gdzie 
odniesiono sukcesy, gdzie porażki. 
Powiedział, że materiał  może być 
bardzo cenny w pracach nad rozwo-
jem powiatu w przyszłości.

Po tej dyskusji radni wrócili do 
uchwał. Kolejne podjęte uchwały w 
sprawie:
 przyjęcia „Powiatowego pro-

gramu działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych na lata 2010-2013”
 wyrażenia opinii dotyczącej 

projektu uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego w sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację 
działalności medycznej Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicz-
nych z siedzibą w Kup
 zmiany budżetu i zmian w 

budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2010 
 wniesienia skargi kasacyjnej 

do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Opolu z 
dnia 14 stycznia 2010 roku, Sygn. 
Akt II SA/Op 379/09 
 określenia zadań realizowanych 

przez Powiat Strzelecki, na które 
przeznacza się w 2010 roku środki 
Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych i wyso-
kości środków na ich finansowanie
 przyjęcia do realizacji projek-

tu pn. „Most do zmian – program 
aktywizacji zawodowej kobiet” 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 
dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa realizowanego przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich
 udzielenia z budżetu Powiatu 

Strzeleckiego pomocy finansowej 
gminie Leśnica

W punkcie sprawy bieżące głos 
zabrał radny Jan Bogusz, któ-
ry stwierdził, że wiosna ukazała 
koszmar na drogach powiatowych. 
Zapytał czy dokonano już pozimo-
wej inwentaryzacji dróg oraz kiedy 
zostaną usunięte największe dziury 
na drogach, które zagrażają bezpie-
czeństwu? Zauważył również, iż 
dobrze byłoby wraz z rozpoczęciem 
remontowych rozpocząć porząd-
kowanie dróg – usunąć wszystko 
to co zalega po zimie na drogach i 
chodnikach. Ostatnie pytanie było o 
zakres prac jakie zostaną wykonane 
na terenie parkingu przy ośrodku 
zdrowia na Osiedlu Piastów.

Odpowiedzi udzielił mu starosta 
Józef Swaczyna – póki co śnieg 
wszędzie jeszcze nie stopniał. Prze-
targ na remont asfaltu na gorąco i 
grysami został już rozstrzygnięty. 
W 80% przejechałem drogi powia-
towe, nie ma na nich koszmaru. Są 
oczywiście ubytki w drogach, ale 
mam nadzieję, że w ramach po-
siadanych środków z nimi sobie 
poradzimy. Przy niskich tempera-
turach nie powinno się wykonywać 
robót drogowych. Parking nie służy 
ośrodkowi zdrowia na osiedlu, jest 
to teren zupełnie niezależny, próbo-
waliśmy go kilkakrotnie sprzedać, 
nie udało się. Chcemy połatać tam 
dziury, ale nie będzie tam robionych 
dużych inwestycji. Będziemy nadal 
próbowali to sprzedać. 

Następnie głos zabrał Jerzy 
Krupok, który przedstawił ocenę 
realizacji programu na rzecz spo-
łeczności romskiej. Komisja Rewi-
zyjna pozytywnie ocenia realizację 
programu i uważa, że zasługuje on 
na kontynuację i wszelką pomoc ze 
strony powiatu. 

Ostatnią osobą zabierającą głos 
na sesji był Józef Cwielong radny 
Gminy Jemielnica. Stwierdził, iż 
społeczność powiatu ostatnio jest 
zbulwersowana niemożnością doga-
dania się gminy Strzelce Opolskie z 
samorządem powiatowym w kwestii 
prywatyzacji i komunalizacji PKS-u. 
Jego zdaniem kuriozalny jest fakt, że 
starostwo decyduje się przystąpić do 
tego procesu minutę przed upływem 
terminu. Wrócił też do poruszonej na 
poprzedniej sesji sprawy samochodu 
służbowego i wyjaśnień, że nie służy 
on do odwożenia starosty do domu, 
tylko służy pracownikom starostwa. 
Nie chciał się z tym zgodzić, gdyż 
jak mówi „ludzie z Jemielnicy wi-
dzieli i widzą co innego”. Dodał, że 
jest zdecydowanie przeciw nadmier-
nym przywilejom władzy. Uznał, że 
„dziś będziemy fundować samochód 
a za miesiąc helikopter”. Stwierdził 
też, nawiązując do sprawy zdjęć 
dawnych starostów, że jest przeciw-
ko naginaniu faktów oraz relatywi-
zmowi moralnemu. Na sam koniec 
zapytał o koszt zorganizowania Gali 
Lauri. 

Przewodniczący Henryk Bar-
toszek odparł, iż z podniesionymi 
kwestiami Rada nie będzie  polemi-
zować, po czym zamknął posiedze-
nie Rady Powiatu.
Kolejna Sesja Rady Powiatu od-
będzie się 31 marca o godzinie 
13.00. Tematem przewodnim bę-
dzie przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego rynku 
pracy; migracje zarobkowe – ich 
wpływ na lokalny rynek pracy.

AdAm KrAKA

Karetki dojadą szybciej
 
4 marca w Głuchołazach odbył się, z udziałem władz województwa, Kon-

went Starostów Województwa Opolskiego, na którym omawiano założenia 
Planu Systemu Ratownictwa Medycznego na lata 2011-2013. 

Wspomniany wyżej Plan (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku) obejmuje m.in. informacje o 
liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek ratownictwa 
medycznego oraz szpitali, ale także charakterystykę zagrożeń dla życia lub 
zdrowia, łącznie ze wskazaniem mogących wystąpić w naszym regionie ka-
tastrof katastrof naturalnych.

Na czym polegają nowe rozwiązania w ratownictwie medycznym i po co 
je wprowadzać, skoro na Opolszczyźnie jest całkiem dobrze? Zasadniczym 
powodem zmian jest konieczność skrócenia czasu dojazdu karetek do cho-
rego. Dotychczas województwo podzielone było na 11 rejonów operacyj-
nych, teraz będzie ich 6, a każdy z nich  obejmie po 2 powiaty. Umożliwi 
to dysponowanie w jednym obszarze większą ilością ambulansów przez 
dyspozytorów medycznych, a rejony operacyjne będą odpowiadać teryto-
rialnie obszarom działania szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów 
powiadamiania ratunkowego. To stanowi od razu wyjaśnienie, że nasz rejon 
będą tworzyć powiat strzelecki i krapkowicki. Tak więc w razie potrzeby 
oba powiaty będą sobie podsyłać karetki, dopóki nie znajdą się pieniądze na

dodatkowe zespoły wyjazdowe. 
Na terenie Opolszczyzny jest 41 ambulansów, w tym 17 typu S (zespół 

wyjazdowy specjalistyczny, również reanimacyjny) i 24 typu P (zespół wy-
jazdowy podstawowy). W naszym powiecie jeżdżą trzy ambulanse: 1 specja-
listyczny i 2 podstawowe. Jak szybko docierają na wezwanie chorego? Jest 
całkiem nieźle, bo w żadnym zakątku powiatu strzeleckiego nie jest przekro-
czony ustawowy czas dojazdu i karetka może przyjechać w czasie od 3 do 11 
minut. Średnio w całym województwie czas oczekiwania na przyjazd karetki 
wynosi 5 minut w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 11 minut w 
miejscowościach liczących poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Warto też do-
dać, że są na terenie Opolszczyzny powiaty, gdzie czas dojazdu jest znacznie 
dłuższy i wynosi 10,5-20,5 minut (kluczborski) czy 6,5-18,0 (oleski).

Meteoradar na Górze św. Anny
Ściślej rzecz ujmując: będzie to radar dopplerowski, wykorzystujący fale radiowe 

do wykrywania ruchu chmur i powietrza. Będzie w stanie dokładnie zlokalizować 
chmury, określić wielkość opadów, jaką mogą one przynieść, przewidzieć kierunek 
i szybkość ich przemieszczania. W efekcie - dzięki takim pomiarom można będzie 
z pewnym wyprzedzeniem ostrzec ludność przed nadchodzącymi gwałtownymi zja-
wiskami atmosferycznymi, m.in. tornadami. 

O radarze na Opolszczyźnie mówiło się już od kilku lat (pierwszy raz po powodzi 
z 1977 roku, drugi – sierpniu 2008, po tornadzie) jednak dopiero teraz, dzięki podpi-
sanemu porozumieniu o sfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez trzy wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska z Katowic, Wrocławia i Opola, stanie się to realne. 
I to już w całkiem nieodległej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. 

Koszt budowy i montażu urządzeń śledzących przez 24 godziny na dobę sytuację 
meteorologiczną wyniesie ok. 10 mln złotych, a jak oceniają władze Opolszczyzny, 
dzięki patronatowi Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Ochrony Środowiska, nic nie stanie na przeszkodzie realizacji tego przedsięwzięcia. 

Góra św. Anny to dobra lokalizacja radaru. Dzięki temu nasz region w całości 
zostanie objęty działaniem radarów meteorologicznych, a nie tylko częściowo, jak 
do tej pory. 

Przemawiają też za tym ostrzeżenia klimatologów, że gwałtowne zjawiska at-
mosferyczne, np. silne wichury, mogą się powtarzać i atakować z większą siłą w 
przyszłości niż te trąby powietrzne, które w ciągu ostatnich lat przetoczyły się przez 
część Opolszczyzny oraz część woj. śląskiego. Niektóre z nich powstały na pół-
noc od Bramy Morawskiej, w pasie 65-kilometrego obniżenia pomiędzy Sudetami 
i Karpatami. W tym samym regionie, gdzie w 1997 roku zaklinował się niż, który 
przyniósł w Polsce „powódź tysiąclecia”. Tymczasem akurat teren okolic Bramy 
Morawskiej stanowi „czarną dziurę” pomiędzy radarem zainstalowanym na górze 
Ramża niedaleko Katowic (w Czerwionce-Leszczynach) i tym usytuowanym w 
oddalonym o 80 km od Wrocławia Pastewniku (koło Bolkowa na szczycie góry 
Poręba). Dlaczego? Otóż zasięg radaru pozwala na pozyskiwanie informacji o opa-
dach w promieniu około stu kilometrów oraz o zachmurzeniu w promieniu dwustu 
kilometrów. Tę „czarną dziurę” w sieci pomiarowej zapełni właśnie radar na Górze 
św. Anny.

Jadę, nie piję
9 marca br.  od 5:00 do 9:00 przepro-

wadzono akcję „Trzeźwy poranek”.  
Na 6-ciu punktach kontrolnych kierow-
ców kontrolowało 9 policjantów. 

W trakcie akcji policjanci ujawnili 
jednego kierowcę pod wpływem alko-
holu, pięciu kierujących nie korzystało 
z pasów bezpieczeństwa oraz funkcjo-
nariusze zatrzymali dwa dowody reje-
stracyjne.

„Trzeźwy poranek” to jedna z wielu 
akcji przeprowadzanych przez strzelec-
kich policjantów w ostatnim czasie.

Wczoraj (08.03.) przeprowadzili oni 
akcję „Alkohol i narkotyki”, w której 
uczestniczyło 8 policjantów. Przebada-
li oni 115 kierujących, ujawniając trzy 
osoby znajdujące się pod wpływem al-
koholu oraz 22 kierujących nie korzy-
stających z pasów bezpieczeństwa.

3 marca w działaniach „Bus-truck” 
policjanci skontrolowali 135 pojazdów, 
w tym 51 pojazdów ciężarowych i 2 au-
tobusy. 

17-tu kierujących pojazdami prze-
kroczyło dozwoloną prędkość, a w 11 
pojazdach ujawiono naruszenia prawa 
związane ze stanem technicznym. Poza 
tym policjanci m.in. zatrzymali 9 do-
wodów rejestracyjnych, 1 prawo jazdy i 
nałożyli 25 mandatów karnych.

Beata Kocur 
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1. Prace interwencyjne
W 2009 roku zawarto 3 umowy z 

zakładami pracy na zorganizowanie 
prac interwencyjnych dla 3 osób. W 
ramach umów zawartych w 2008 
r. 2 osoby kontynuowały pracę. W 
tym celu zostały zaangażowane 
środki w wysokości 42,9 tys. zł.

2. Roboty publiczne
W 2009 roku zostało zawartych 

28 umów na zorganizowanie 66 
miejsc pracy w ramach robót pu-
blicznych. W tym celu zostały za-
angażowane środki w wysokości 
396,5 tys. zł. Efektywność zatrud-
nieniowa wyniosła 10,6%.

3. Przygotowanie zawodowe
W 2009 roku zawarto umowy z 

zakładami pracy na zorganizowanie 
przygotowania zawodowego dla 2 
osób. Zaangażowano środki w wy-
sokości 40,4 tys. zł. Pracę po ukoń-
czeniu przygotowania zawodowego 
podjęła 1 osoba.

4. Staże zawodowe
W 2009 roku w ramach środków z 

Funduszu Pracy zawarto 216 umów 
z zakładami pracy na zorganizowa-
nie staży zawodowych. W ramach 
tych umów na staż skierowano 216 
osób bezrobotnych. Zaangażowano 
środki w wysokości 1197,8 tys. zł. 
Staż ukończyło 95 osób. Zatrudnie-

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
w 2009 roku w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Strzelcach Opolskich

nie po zakończeniu stażu podjęło 35 
osób, co stanowi 36,84% efektyw-
ności.

W ramach projektu EFS zawar-
to 77 umów i skierowano 77 osób 
bezrobotnych do odbycia stażu za-
wodowego. Zaangażowano środ-
ki w wysokości 387,1 tys. zł. Staż 
ukończyło 75 osób. Zatrudnienie po 
zakończeniu stażu podjęło 27 osób, 
co stanowi  36% efektywności.

5. Dotacje dla osób bezrobotnych 
na podjęcie działalności gospo-
darczej

Powiatowy Urząd Pracy w 
Strzelcach Opolskich w 2009 roku 
wydał 178 wniosków osobom bez-
robotnym w celu ubiegania się 
o przyznanie dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej. Z tego 
do urzędu wpłynęło 146 wniosków. 
Rozpatrzono pozytywnie 89 wnio-
sków. Dotację otrzymało 78 osób 
bezrobotnych, 4 osoby zrezygnowa-
ły z otrzymanej dotacji, a 7 dotacji 
zostanie wypłaconych w 2010 roku. 
Wydatki związane z udzieleniem 
dotacji bezrobotnym na podjęcie 
działalności gospodarczej wyniosły 
1274,5 tys. zł. 15 osób bezrobotnych 
otrzymało środki na realizację Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki (PO KL) w ramach poddziałania 
6.1.3 w projekcie „CEL – DOBRA 
PRACA”, 63 osobom bezrobotnym 

przyznano środki z Funduszu Pracy. 
Aktywność bezrobotnych do podej-
mowania działalności gospodarczej 
wzrasta.

6. Refundacje kosztów wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezro-
botnego

W 2009 roku na wyposażenie lub 
doposażenia stanowisk pracy dla 
skierowanych bezrobotnych Po-
wiatowy Urząd Pracy w Strzelcach 
Opolskich wydał 100 wniosków 
zakładom pracy w celu ubiegania 
się refundacje. Do urzędu wpłynę-
ły 92 wnioski na wyposażenie lub 
doposażenie 130 miejsc pracy. Po-
zytywnie rozpatrzono 60 wniosków 
na wyposażenie lub doposażenie 
70 miejsc pracy. Cztery zakłady 
zrezygnowały z ubiegania się o re-
fundację. Ogółem w 2009 roku na 
wyposażenie 66 stanowisk pracy 
zrefundowano pracodawcom kwotę 
1100,3 tys. zł.

7. Prace społecznie użyteczne
W 2009 roku zostało zawartych 

6 porozumień z gminami powiatu 
strzeleckiego na zorganizowanie 
prac społecznie użytecznych. Do 
pracy skierowano 201 osób i za-
angażowano środki w wysokości 
127,6 tys. zł. Efektywność zatrud-
nienia przekroczyła 13,43%. 
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Wiosenne targi
Tradycyjnie, od kilku już lat mali 

i średni przedsiębiorcy – głow-
nie z branży budowlanej, choć nie 
tylko – prezentują swoją ofertę na 
Strzeleckich Targach Wiosennych. 
Podobnie będzie i w tym roku. Tę 
największą imprezę wystawienni-
czą w tym roku zaplanowano na 24 
- 25 kwietnia. 

Namiot wystawowy rozstawio-
ny będzie na placu Żeromskiego. I 
jak zawsze – warto będzie się tam 
wybrać. 

Uwaga przedsiębiorcy!

Informacje o bezpłatnych konsultacjach znajdziecie na stonie 7
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Kazimierz KuBAL: Od 
trzech kadencji jestem 
radnym. To całkiem niezła 

perspektywa do oceny. W pierwszej 
kadencji skupiliśmy się na sprawach 
bardziej formalnych: przejmowaniu 
jednostek i włączania ich w struk-
tury powiatu. Obecna, kończąca się 
już kadencja, pokazuje, jak duży 
zrobiliśmy krok do przodu. Jestem 
przewodniczącym komisji ds. mo-
nitorowania strategii powiatu. Co 
roku nasz samorząd realizuje ok. 36 
zadań; niektóre projekty kończą się 
po jednym roku, inne kontynuowa-
ne są przez kilka lat, ale ich liczba 
pokazuje, jak dużo się robi. Druga 
kwestia to pozytywna ocena kondy-
cji finansowej powiatu: jasne jest, 
że „krawiec kraje, jak mu materii 
staje”, a skoro na pokrycie wszyst-
kich potrzeb nie starcza, to kredyt 
można zaciągnąć, byle w rozsądnej 
wysokości. Zadłużenie na poziomie 
23-25% możliwości pokazuje, że 
Powiat prawidłowo prowadzi gospo-
darkę finansową.

Kilka słów o drogach: byliśmy 
jednym z pierwszych samorządów,  
który zdobył środki na tzw. „sche-
tynówki”, stale poprawia się też in-
frastruktura drogowa. Wprawdzie 
substancja zużywa się mocno przy 
stale wzrastającym natężeniu ruchu 
i nieprzestrzeganiu przez kierowców 
maksymalnego ładunku, ale jedno-
cześnie nakłady finansowe są spore. 
Zmiany – jako radny i mieszkaniec 
powiatu – oceniam pozytywnie, choć 
zdaję sobie sprawę, że akurat temat 
„drogi” nigdy nie będzie miał końca, 
bo przy dużych zaniedbaniach inwe-
stycyjnych z dziesiątek poprzednich 
lat i określonej wielkości budżetu, 
trudno szybko zrobić wszystko, cze-

go oczekuje społeczeństwo. Druga 
sfera działalności samorządu po-
wiatowego to oświata. Tu również 
zmiany są bardzo pozytywne, i to za-
równo w substancji materialnej, jak i 
efektach nauczania, o czym świadczą 
choćby wyniki matur – nasze szkoły 
zawsze są w czołówce województwa. 
Oczywiste jest, że wpływ na to mają 
właśnie warunki kształcenia. Trzeba 
też zauważyć, że baza sportowa przy 
szkołach jest coraz lepsza, udało się 
też pozyskać środki na wybudowa-
nie dwóch Orlików 2010 – przy ZSZ 
nr 1 w Strzelcach Opolskich i przy 
LO w Zawadzkiem. Sprawy orga-

nizacyjne można by jeszcze trochę 
poprawić, by w szerszym stopniu 
zaczęli korzystać z nich mieszkań-
cy powiatu, a równocześnie trzeba 
zwrócić się z apelem, by użytkowni-
cy boisk nie dewastowali obiektów, 
a szanowali je. 

Trzecia wreszcie sfera działalności 
powiatu to służba zdrowia. Jakość 
pracy naszego szpitala powiatowego 
sprawia, że czuję się bezpiecznie. 
Placówka została w ostatnim okre-
sie doposażona w nowoczesny apa-
rat RTG, a i w poprzednich kaden-
cjach sporo inwestowała w sprzęt 
medyczny i modernizację. Teraz 
przygotowuje się modernizację i 
rozbudowę oddziału ratunkowego, 
co poprawi poziom usług medycz-
nych. Problemem jest nadal jednak 
długi czas oczekiwania na porady 
specjalistów i kolejki. To jednak nie 
zależy od pracy samego szpitala, a 
od jego kontraktów z NFZ-em. I tu 
od razu kilka słów o porażkach, bo 
jednak z nich związana jest właśnie 
z NFZ. Marzyło się nam, Radzie Po-
wiatu, objęcie bezpłatną opieką sto-
matologiczną wszystkich uczniów w 
prowadzonych przez nasz samorząd 
szkołach. Okazało się to jednak nie-
możliwe, bo kontrakty dentystów z 
NFZ na to nie wystarczają. Kolejny 
temat, którego nie udało się na roz-
wiązać to wodne szlaki wymagające 
ochrony. Na przykład kanał hutniczy 
w Zawadzkiem to praktycznie ściek, 
gmina chce go przejąć od powiatu, 
ale już po oczyszczeniu. I jeszcze te 
dzikie wysypiska w lasach… niby w 
powiecie segreguje się odpady, ale, 
niestety, tylko, niby. To, że nie udało 
się nam rozwiązać tej kwestii także 
uznaję za naszą porażkę.

Cztery lata mijają...
czyli oceniamy kadencję 
samorządu powiatowego

17 lutego 2010 ks. Prałat Wol-
fgang Globisch odebrał z rak konsu-
la Generalnego Republiki Federalnej 
Niemiec pana Bernharda Brasacka 
Krzyż Zasługi RFN I Klasy. Od-
znaczenie to otrzymał za zaangażo-
wani na rzecz budowy pojednania 
pomiędzy Polakami i Niemcami. 
W działania związane z dialogiem 
polsko-niemieckim te ks. Globisch 
angażował się już od wczesnych 
lat swojego kapłaństwa. Wspólnie 
z młodymi Niemcami uczestniczył 
w “Akcji Znaków Pokuty”. Już jako 
proboszcz parafii Kolonowskie, na 
prośbę biskupa Ordynariusza zajął 
się problematyką duszpasterstwa 
mniejszościowego. Celem ks. Glo-
bischa było, aby każdy mógł wziąć 
udział w mszach św. w j. niemiec-
kim. Umożliwić miał to  dwuję-
zyczny modlitewnik, który ułatwiał 
udział w nabożeństwach osobom 
nieznającym tego języka. 

Ks. Globisch dał się również po-
znać jako wspaniały organizator. W 
latach 90-tych koordynował prze-
pływ wielkiego strumienia pomo-
cy przez Caritas. Na opolszczyznę 
dotarł sprzęt wyposażenia szpitali, 
ośrodków zdrowia i domów opieki. 
Powstała siec bibliotek parafialnych 
z dobrymi książkami. W Dueren po-
wstał ośrodek szkoleniowy dla ka-
płanów, służby zdrowia, polityków 
komunalnych, bibliotekarzy, liderów 
DFK, nauczycieli, katechetek itp. Z 
jego inicjatywy odbyło się również 
wiele pielgrzymek. Ks. Globisch 
jest duszpasterzem mniejszości na-
rodowych w diecezji opolskiej, a 
także dyrektorem Centralnej Polsko-
Niemieckiej Biblioteki Caritasu im. 
Eichendorffa w Opolu oraz organi-
zatorem i propagatorem Pielgrzym-
ki Trzech Narodów do sanktuarium 
Maria Hilf.

Złoty Krzyż Zasługi RFN 
dla ks. Globischa

W tym roku po raz pierwszy 
zostało zorganizowane w 

Opolu. W dniach 25-26 lutego Po-
wiat Strzelecki wspólnie z 7 gmi-
nami na własnym stoisku w hotelu 
Mercure eksponował atuty inwesty-
cyjne i turystyczne. Reprezentanci 
zarówno powiatu jak i gmin uczest-
niczyli również w konferencjach 
poświęconych tematowi „trafnego i 
umiejętnego inwestowania” jak i w 
bezpośrednich rozmowach bizneso-
wych tzw. „be to be”.  Ciekawym 
referatem poruszonym w panelu 
konferencyjnym drugiego dnia fo-
rum była prezentacja prezydenta 
Wodzisławia Śląskiego związana 
z tematyką oczekiwanych kierun-
ków inwestycji zagranicznych i roli 
samorządów we właściwym przy-
gotowaniu kompleksowej oferty: 
mowa zwłaszcza o strefach aktyw-
ności gospodarczej i rozwoju in-
stytucji okołobiznesowych, a także 
o korzystnych pakietach prawno 
– ekonomicznych dla przedsiębior-
ców i inwestorów zarazem.

Na stoisko Powiatu Strzeleckiego 
gościł Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, który 
szczególnie serdecznie powitał go-
spodarza powiatu starostę Józefa 
Swaczynę. W panelu dyskusyjnym 
były premier RP przedstawił inte-
resujący wykład na temat „Epoki 
umysłu – wspierania konkurencyj-
ności gospodarczej w ramach stra-
tegii lizbońskiej”

Jak zaowocuje uczestnictwo w 
Forum, okaże się w tej bliższej i 
dalszej przyszłości..

Dok. ze str 1
Zresztą samo określenie „rzetelną” jest niewystarczające. Istotne jest bowiem i to, 

że uczniowie, rodzice i organy prowadzące szkoły otrzymają taką informację, która da 
się porównywać z wynikami innych szkół. Tak więc, w największym skrócie mówiąc, 
ma zostać wprowadzona procedura mierzenia jakości pracy szkoły

Przypomnijmy też w tym miejscu, że o ewaluacji szkół mówiło się już w ubiegłym 
roku, jednak tylko w jednym aspekcie – wyników egzaminów zewnętrznych. Badano 
wówczas poziom wiedzy ucznia przychodzącego do szkoły i jego wyniki na egzami-
nach kończących ten cykl nauczania. 

W całym kraju pi  erwsze ewaluacje zostały przeprowadzone już w 2009 roku. 
Programem pilotażowym objęto 32 placówek – w każdym z województw w dwóch 
szkołach lub placówkach. Dodajmy, że żadna ze szkół czy placówek w powiecie strze-
leckim nie uczestniczyła w tym programie pilotażowym. 

W poszukiwaniu inwestorów

Ceremonia wręczenia tegorocznych Złotych Spinek połączona była z Forum i odbyła 
się w Filharmonii Opolskiej. Z Powiatu Strzeleckiego Złota Spinka w kategorii posta-
wa społeczna powędrowała do ks. Józefa Krawca - założyciela „BARKI”. 

Nagrodę „Filar Gospodarki Śląskiej” odebrał Rajmund Adamietz właściciel firmy 
Adamietz Spóka z o.o. wyróżniony nagrodą za ekspansywny rozwój firmy w dobie kry-
zysu, determinację, skuteczność i profesjonalizm w zarządzaniu, za sukcesy w pozyski-
waniu zewnętrznych środków finansowania

Jak mierzyć pracę szkoły?

„Można odejść na zawsze i zawsze być blisko...” 
Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego żalu i i współczucia 
Panu Kazimierzowi ŁuKaWiecKiemu

z powodu śmierci

MATKI
składa

Rada i ZaRZąd Powiatu Strzeleckiego
oraz PRacoWnicy Starostwa Powiatowego

w Strzelcach opolskich
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W poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika pisaliśmy o środ-
kach, jakie Powiat Strzelecki 
pozyskał z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na 
realizację w roku 2010 Programu 
na rzecz społeczności romskiej w 
Polsce. Kwota dotacji wyniesie 
łącznie 94.162,00 zł. Na co kon-
kretnie zostaną te pieniądze prze-
znaczone? (listę zaplanowanych 
zadań publikujemy obok).

Przypomnijmy, że złożony został 
również wniosek o dofinansowanie 
w wysokości ponad 11 tysięcy zło-
tych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zakupu wyprawek szkol-
nych i podręczników dla uczniów 
romskich; ile z tej kwoty Powiat 
otrzyma – jeszcze nie wiadomo. 

Dlaczego ponownie wracamy do 
tego tematu? Bo trzeba wyjaśnić i 
przybliżyć kilka kwestii, zwłaszcza 
tym, którzy pytają dlaczego TAKIE 
pieniądze przeznacza się na program 
romski? Dlaczego polskie dzieci nie 
mogą liczyć na dofinansowanie pod-
ręczników, dlaczego… itp.

Dlaczego Zespół Szkól im. A. Ka-
mińskiego realizuje taki projekt? 
– pytam dyrektor Dorotę Łakis.

Początkiem realizacji projek-
tu na Rzecz Społeczności Rom-
skiej w Powiecie Strzeleckim była 
współpraca Zespołu Szkół Specjal-
nych w Strzelcach Opolskich oraz 
Bodelschwing Schule w Soest. Jej 
początek zrodził się w 1998 roku, 
kiedy nie było jeszcze Powiatu, a 
szkoła należała pod Opolskie Ku-
ratorium Oświaty. W tych trudnych 
czasach dla egzystencji szkoły  i 
wychowania w obowiązującym 
systemie oświaty była to najlep-
sza rzecz, jaka zdarzyła się szkole. 
Otwierała spojrzenie na autentycz-
ne problemy oświatowe i wskazała 
drogę, jak je rozwiązywać. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że kontakty z 
Europą, w okresie jeszcze przed-
unijnym, były promocją dla szkoły 
i środowisk, które w tym uczestni-
czyły. 

Od samego początku nasze dzia-
łania prowadzone metodą projektów 
cechowały poszukiwania długotrwa-
łych celów edukacyjnych, wycho-
wawczych i prospołecznych. Tematy 

i zadania rodziły się w czasie spo-
tkań roboczych, spotkań młodzieży, 
wniosków ewaluacyjnych oraz wy-
zwań środowiskowych. Chcieliśmy 
najpierw nadążyć, ale potem oka-
zywało się, że potrafiliśmy wyprze-
dzić. Były to tematy zadaniowe na 
czasie, zorientowane na przyszłość, 
większość z nich zostawiła trwały 
ślad w szkole, niektóre z nich w śro-
dowisku.

Nie baliśmy się wyzwania - 
wdrożenia projektu dla społeczno-
ści romskiej, który w wersji pilo-
tażowej w MSWiA pojawił się już 
w roku 2001. W pierwszym roku 
(2003), kiedy o to zabiegałam, 
prawdopodobnie nikt z nas, ani 
szkoła, ani Powiat nie był gotowy 
na podjęcie ważnego dla kształ-
towania procesów społecznych w 
naszym środowisku wyzwania. 
Nie wyszło. Czas ten poświęciłam 
na poznawanie i promowanie wie-
dzy o kulturze etnicznej Romów. 
Szczęściem też dla projektu było, że 
dzięki panu Romkowi Korzeniow-
skiemu i działalności jedynego w 
tych czasach Stowarzyszenia Rom-
skiego w Kędzierzynie-Koźlu, pani 
Katarzyna Goman wzięła udział w 
kursie organizowanym  w Warsza-
wie dla asystentów romskich. Do 
dziś  zajmuje to stanowisko i stała 
się „tłumaczem zamierzonych ocze-
kiwań rodzin romskich” w naszym 
środowisku.  

Wykorzystałam wszystkie oko-
liczności sprzyjające sprawie roz-
poczęcia projektu dla strzeleckich 
Romów. Zdawałam sobie sprawę, że 
będzie to wyzwanie. 

Romowie strzeleccy pochodzą z 
dwóch kręgów kulturowych, różnią-
cych się w wielu życiowych spra-
wach – z kręgu kulturowego Romów 
austriackich oraz niemieckich – Sin-
ti. Na pierwszym spotkaniu byli tyl-
ko Kelderaszowie. Znałam przyczy-
nę, ale chwilowe niepowodzenia nie 
mogły przekreślić celów, jakie moż-
na było sobie postawić. Wiedziałam 
też, jaki może być udział osób spoza 
ich kręgu kulturowego – ale zaufanie 
się zdobywa stopniowo – mogłam 
zrozumieć dlaczego.

Zadanie wymagało przygotowa-
nia merytorycznego oraz organiza-
cyjnego – skoro miała to być oferta 
dla rozwoju tej społeczności  - trzeba 

było poznać wartości, potrzeby, ocze-
kiwania społeczne oraz zakres zadań 
który poprzez program można było 
spełniać. Wiedziałam też, że musimy 
się przyjrzeć co można, a czego nie 
można zmienić. Co trzeba zrobić, a 
co trzeba odpuścić. W szkole szuka-
łam sojuszników – innych nauczy-
cieli i pracowników. I najważniejsze 
– Powiat przyjął zadanie.

Społeczność romską nasza szkoła 
poznawała w czasie spotkań oraz 
niezbyt bogatej literatury, z artyku-
łów w internecie, czasopisma „Rom 
pro Rom”, które wskazywało tren-
dy rozwoju społeczności romskiej 
w Europie, wytycznych MSWiA w 
sprawie programów. Najbardziej 
znacząca pozycją była książka Je-
rzego Ficowskiego – która o wiele 
wcześniej odkryła przede mną ta-
jemnicę pewnych zachowań Ro-
mów, w czasach kiedy pracowałam 
jako wychowawca internatu w Le-
śnicy (1984 – 1994). Niedługo po-
tem ukazały się książki o Romach 
(wydawca - Ministerstwo Edukacji 
Narodowej), które, może nawet 
wbrew intencjom Szero Romów 
oraz autorów, odkrywały tajemni-
czy świat prawa i zasad w rodzinach 
romskich. Stanowią one wyposaże-
nie szkolnej biblioteki.  

Mogły nas zainteresować tylko 
zadania związane z wyrównywa-
niem szans edukacyjnych wszyst-
kich strzeleckich Romów - takie są 
w zadaniach własnych Powiatu. W 
sprawach bytowych  i zdrowotnych 
realizatorem projektów mogła być 
Gmina. O Stowarzyszeniu tylko się 
mówiło, ale nikt nie zdecydował się 
do tej pory na powołanie i prowadze-
nie go – z przyczyn leżących po stro-
nie organizacji i zysków i strat dla 
projektów. Szkoła nie jest stroną w 
projektach rządowych, gdyż nie po-
siada osobowości prawnej, a jest tyl-
ko jednostką organizacyjną Powiatu 
Strzeleckiego.

Pierwsze spotkanie strzeleckich 
Romów z władzami miasta i powiatu 
odbyło się w starostwie w 2004 roku. 
Poświęcone było strategii wdrażania 
projektu. Po jego zakończeniu byłam 
pewna, że dobry początek nastąpił. 
Na rok 2005 napisaliśmy pierwsze 
projekty.

/mg/

Zima wróciła na chwilę

Ranek, 8 marca br. Na „Koloniji” w Zawadzkiem o godz. 6.15 zanotowano temperaturę -11,4 st. C. O tej samej 
porze w Strzelcach Opolskich był cieplej, tylko -6st.C. Miejmy nadzieję, że zima wróciła tylko na chwilę.

Program romski 2010
1.  „Zakup podręczników i materiałów do nauki języka angiel-

skiego” – w kwocie 1.800,00 zł
2.  „Mieszkamy w Europie – nauka języka angielskiego” – w 

kwocie 19.200,00 zł
3.   „Wyjazd Zespołu Sumnakune Siawoche na Festiwal Arty-

styczny w Kielcach” – w kwocie 17.500,00 zł
4.  „Dojazdy do szkół” – w kwocie 1.670,00 zł
5.  „Codzienna działalność świetlicy integracyjnej- zajęcia po-

południowe”– w wysokości 3.000,00 zł
6. „Nasi sąsiedzi – poznajemy świat szeroki” – w wysokości 

5.052,00 zł
7. „Nasi sąsiedzi – poznajemy świat szeroki – zakup posiłków 

podczas wycieczek” – w kwocie 2.400,00 zł
8. „Równanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej  

- wysyłamy dzieci do przedszkola i żłobka” – w kwocie 
10.560,00 zł

9. „Dorośli członkowie społeczności romskiej uzupełniają wy-
kształcenie” – kwocie 1.980,00 zł

10. „Razem gramy, śpiewamy i tańczymy – nauka śpiewu i gry 
na instrumentach” – w kwocie 11.000,00 zł

11. „Mieszkamy w Polsce – warto o niej wiedzieć wszystko 
– spotkania weekendowe” – w wysokości 5.000,00 zł

12. „Działalność zespołu Sumnakune Siawoche – cz. I – zatrud-
nienie instruktorów tańca i instrumentalisty” – w wysokości 
8.000,00 zł

13. „Działalność zespołu Sumnakune Siawoche” - cz. II – wyjaz-
dy na imprezy lokalne –  w kwocie 3.000,00 zł

14. „Działalność zespołu Sumnakune Siawoche” – cz. III – zakup 
strojów – w kwocie 4.000,00 zł

Program na rzecz społeczności romskiej 
w Powiecie Strzeleckim

Beata Zbylut – mama Natalki
W programie bierze udział cała moja rodzina. Na spotkania weekendowe 

przychodzimy wszyscy, na wycieczki również jeździmy całą rodziną, dlate-
go, że mamy możliwość bezpłatnego dojazdu, wyżywienia i co najważniej-
sze - biletów wstępu do zwiedzania muzeów, ogrodów zoologicznych oraz 
przewodników (nigdy nie byłoby mnie stać na takie wycieczki ). Moja córka 
ma dopiero 6 lat, ale z chęcią uczęszcza na zajęcia taneczno-wokalne, które 
są prowadzone w naszej świetlicy integracyjnej. Z projektów jest opłacane 
również przedszkole i potrzebne do klasy „zerówki” podręczniki oraz wy-
prawka szkolna.

Natalia Lach – lat 7
Do świetlicy przychodzę tańczyć i uczyć się śpiewać. Mam piękny strój do 

tańca, w którym będę występować na festiwalach.
W zeszłym roku byłam z zespołem nad morzem, uczyłam się tam tańczyć 

i śpiewać, poza tym chodziliśmy na plażę, kąpaliśmy się w morzu i płynęli-
śmy statkiem, było tam bardzo ładnie. 

Byłam też w wesołym miasteczku w Chorzowie, gdzie było bardzo dużo 
karuzeli. Chciałabym kiedyś zostać piosenkarką.

Laura Buriańska – lat 7
Na świetlicy lubię się bawić, śpiewać i tańczyć. Tańczę w zespole, gdzie 

tańczą też moi bracia „Rico” i „Maciu”. Chcę kiedyś zostać sławną tancerką.
Ze świetlicy byłam też na wycieczkach we Wrocławiu, Kudowie Zdroju 

– na basenie i w kopalni złota, w Zakopanem – gdzie wjeżdżaliśmy wagoni-
kami na samą górę bardzo wysoko. Chciałabym znowu pojechać na wyciecz-
ki z całą moją rodziną.

Guliano Goman – lat 15
Z pieniędzy projektu romskiego chodzę na dodatkowe lekcje języka an-

gielskiego, które pomagają mi w nauce. Chodzę też na lekcje gry na gitarze, 
początkowo uczyłem się na klasycznej, zakupionej też z projektu, a w ze-
szłym roku kupiliśmy gitarę elektryczną i teraz gram na niej, co dla mnie 
jest super. Tańczę w zespole już trzeci rok, byłem na festiwalu w Kielcach, 
gdzie otrzymaliśmy „Zieloną Jodłę” (nagrodę) oraz na Festiwalu Kultury 
Romskiej w Glinojecku w 2008 roku. Był tam tłum ludzi, a wśród nich dużo 
Romów.

Przez udział w projekcie dowiedzieliśmy się o konkursie stypendialnym 
dla szczególnie uzdolnionej młodzieży romskiej, w którym już dwa razy bra-
łem udział i w zeszłym roku dostałem stypendium w plastyce, a w tym roku 
będę startował w plastyce i muzyce (gry na gitarze)”

Sylwia Goman – mama Guliana
Projekt bardzo pomaga mnie i synowi, odciążają mnie finansowo w za-

kupie podręczników i wyprawki do szkoły. Syn może choć troszkę spełniać 
swoje marzenia związane z grą na gitarze elektrycznej. Mamy również moż-
liwość wyjazdów na ciekawe wycieczki, zwiedzanie pięknych miejsca w 
Polsce z całą naszą rodziną. Uczymy się również języka angielskiego, co też 
możliwe jest dzięki projektowi. Poprzez wyjazdy zespołu tanecznego nie tyl-
ko na lokalne występy poznajemy różnych wspaniałych ludzi. Ale to działa 
też w drugą stronę, co najważniejsze dla nas: oni poznają nas i chcą pozna-
wać naszą kulturę, tradycję i zasady. Jesteśmy szczęśliwi, kiedy możemy dać 
innym ludziom trochę szczęścia i uśmiechu tańcem i muzyką przekazywaną 
przez nasze dzieci.

/kg/

Gdyby nie ten projekt…
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I.„Jak aktywnie spędzić wolny czas 
poza szkołą” - wypoczynek podczas wa-
kacji letnich dla dzieci i młodzieży z po-
wiatu strzeleckiego z elementami sportu, 
edukacji i rekreacji

- kwota dotacji: 12 000 zł
II.„W poszukiwaniu talentów spor-

towych” - popularyzacja i organizacja 
sportu drużynowego

- kwota dotacji: 12 000 zł
III. „W towarzystwie muzyki”- eduka-

cja poprzez zajęcia muzyczne, rozwija-
nie talentu i zainteresowań muzycznych 
wśród mieszkańców powiatu strzelec-
kiego, aktywny udział w wydarzeniach 
muzycznych

- kwota dotacji: 6 500 zł
IV. „Poznaj naszą wielokulturowość” 

– czyli obyczaje i tradycje kultywowane 
od pokoleń w powiecie strzeleckim

- kwota dotacji: 5 500 zł
V.„Największą umiejętnością jest 

unikanie walki” czyli obronna filozofia 
wschodnich sztuk walki jako sposób na 
kształtowanie charakteru i wychowanie 
dzieci i młodzieży 

- kwota dotacji: 5 100 zł
VI.„Czas dla aktywnych”- czyli or-

ganizacja różnej formy wycieczek dla 
małych i dużych mieszkańców powiatu 
strzeleckiego celem poznania bogactwa 
przyrodniczego, architektonicznego i 
historycznego powiatu strzeleckiego i 
okolicy

- kwota dotacji: 6 500 zł
VII.„Jak zachować się w obliczu ży-

wiołu ognia” – edukacja przeciwpoża-
rowa  poprzez sport oraz inne zajęcia o 
charakterze edukacyjnym mającym na 
celu wzrost  świadomości społecznej od-
nośnie zagrożeń pożarowych

kwota dotacji: 5 500 zł
VIII.„Zadbaj o swoje zdrowie” czyli 

promocja zdrowia i profilaktyka zdrowot-
na – zwiększenie świadomości zagrożeń 
chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja 
chorych w środowisku, zajęcia służące 
poprawie zdrowia i kondycji

- kwota dotacji: 5 000 zł

1) Formy realizacji zadań.
1.1. W ramach zadania „Jak aktywnie 

spędzić wolny czas poza szkołą” - wypo-
czynek podczas wakacji letnich dla dzie-
ci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z 
elementami sportu, edukacji i rekreacji 
będą wspierane działania skierowane do 
dzieci i młodzieży powiatu strzeleckiego 
o charakterze:

- nieobozowych turnusów letnich dla 
dzieci i młodzieży, zwłaszcza pochodzą-
cych z rodzin ubogich,

- wycieczek rekreacyjno – turystycz-
nych, 

- różnych przedsięwzięć artystycz-
nych, 

- konkursów plastycznych, technicz-
nych,

- gier i zabaw, również plenerowych,
- edukacji poprzez zabawę,
- propagowania zdrowego stylu życia 

np. sport jako alternatywa dla negatyw-
nych postaw, zachowań,

- zajęć o charakterze profilaktyki uza-
leżnień – pogadanki, wizualizacje,

- zajęć sportowych np. nauki pływa-
nia, biegów na orientację itp.

- zajęć kulturalno – edukacyjnych np. 
projekcje filmowe, inscenizacje teatralne.

1.2. W ramach zadania „W poszuki-
waniu talentów sportowych” - populary-
zacja i organizacja sportu drużynowego 
będą wspierane działania skierowane do 
mieszkańców powiatu strzeleckiego o 
charakterze:

- zajęć wprowadzających elementy 

gry zespołowej w zależności od trenowa-
nej dyscypliny sportu,

- imprez sportowo-rekreacyjnych, 
- uczestnictwa reprezentacji sporto-

wych powiatu w zawodach regionalnych 
i ogólnopolskich, 

- treningów dla dzieci i młodzieży,
- turniejów, mistrzostw,
- promocji kultury fizycznej i sportu 

poprzez szkolenie młodzieży uzdolnio-
nej sportowo.

(nie będą wspierane zadania ligowe 
klubów opierające się o ustawę o sporcie 
kwalifikowanym czyli m.in. rozgrywki 
ligowe).

1.3. W ramach zadania „W towarzy-
stwie muzyki”- edukacja poprzez zajęcia 
muzyczne, rozwijanie talentu i zaintere-
sowań muzycznych wśród mieszkańców 
powiatu strzeleckiego, aktywny udział w 
wydarzeniach muzycznych będą wspiera-
ne działania skierowane do mieszkańców 
powiatu strzeleckiego o charakterze:

- teoretycznych i praktycznych zajęć 
muzycznych – gra na instrumentach, 
śpiew, taniec, nauka nut,

- koncertów, występów o charakterze 
muzycznym,

- działań promujących wielokulturo-
wość,

- promocji powiatu poprzez uczestnic-
two w przeglądach muzycznych, festiwa-
lach itp.

1.4. W ramach zadania „Poznaj naszą 
wielokulturowość” – czyli obyczaje i tra-
dycje kultywowane od pokoleń w powie-
cie strzeleckim będą wspierane działania 
skierowane do mieszkańców powiatu 
strzeleckiego o charakterze:

- popularyzacji i edukacji społeczeń-
stwa w zakresie zachowania dziedzictwa 
kulturowego powiatu strzeleckiego, 

- działań promujących wielokulturo-
wość, w tym kulturę mniejszości narodo-
wych i etnicznych,

- festynów kulturowych z naciskiem 
na kultury mniejszości narodowych za-
mieszkujących powiat,

- wystaw prezentujących charaktery-
styczne elementy danej kultury (potrawy, 
stroje itp.).

1.5. W ramach zadania „Największą 
umiejętnością jest unikanie walki” czy-
li obronna filozofia wschodnich sztuk 
walki jako sposób na kształtowanie cha-
rakteru i wychowanie dzieci i młodzieży 
będą wspierane działania skierowane do 
dzieci i młodzieży powiatu strzeleckiego 
o charakterze:

- zajęć z zakresu sztuk walki, 
- treningów dla dzieci i młodzieży,
- turniejów, mistrzostw, zawodów 

sportowych,
- zajęć teoretycznych propagujących 

ideę sportów walki,
- promocji kultury fizycznej i sportu 

poprzez szkolenie młodzieży uzdolnio-
nej sportowo.

1.6. W ramach zadania „Czas dla 
aktywnych”- czyli organizacja różnej 
formy wycieczek dla małych i dużych 
mieszkańców powiatu strzeleckiego ce-
lem poznania bogactwa przyrodniczego, 
architektonicznego i historycznego po-
wiatu strzeleckiego i okolicy

będą wspierane działania skierowane 
do mieszkańców powiatu strzeleckiego 
o charakterze:

wycieczek krajoznawczych w powie-
cie strzeleckim,

rajdów turystycznych w powiecie 
strzeleckim, 

spotkań i prelekcji poświęconych lo-
kalnej historii i kulturze,

 konkursów związanych ze znajomo-
ścią lokalnej historii, tradycji i kultury.

Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO działając na pod-
stawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/329/09 Rady Powiatu Strzelec-
kiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

 
OGłASZA:

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

1.7. W ramach zadania „Jak zacho-
wać się w obliczu żywiołu ognia” – edu-
kacja przeciwpożarowa poprzez sport 
oraz inne zajęcia o charakterze eduka-
cyjnym mającym na celu wzrost świa-
domości społecznej odnośnie zagrożeń 
pożarowych będą wspierane działania 
skierowane do mieszkańców powiatu 
strzeleckiego o charakterze:

- programów edukacyjnych z zagadnie-
niami ochrony przeciwpożarowej (ppoż.),

- konkursów plastycznych, technicz-
nych o powyższej tematyce,

- turniejów z zakresu wiedzy ppoż.,
- zajęć, zawodów sportowych ukie-

runkowanych na działania ppoż.
1.9. W ramach zadania „Zadbaj o 

swoje zdrowie” czyli promocja zdrowia 
i profilaktyka zdrowotna – zwiększenie 
świadomości zagrożeń chorobami cywi-
lizacyjnymi, asymilacja chorych w śro-
dowisku, zajęcia służące poprawie zdro-
wia i kondycji będą wspierane działania 
skierowane do mieszkańców powiatu 
strzeleckiego o charakterze:

- propagowania informacji o zdro-
wym trybie życia poprzez organizację 
konkursów, konferencji, seminariów, 
szkoleń, publikację broszur i innych ma-
teriałów informacyjnych,

- programów promujących zdrowy 
tryb życia,

- działań profilaktycznych zapobie-
gających powstaniu i rozwojowi chorób 
społecznych typu: cukrzyca, miażdżyca 
i innych schorzeń przewlekłych,

- badań profilaktycznych w kierunku 
chorób cywilizacyjnych,

- zajęć o charakterze sportowym słu-
żącym poprawie kondycji i wydolności 
organizmu

2) Wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadań.

2.1. Na realizację powyższych za-
dań przeznacza się sumarycznie kwo-
tę 61000 zł zgodnie  z Uchwałą Nr 
XXVIII/322/09 Rady Powiatu Strze-
leckiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie budżetu powiatu strzeleckiego 
na rok 2010 r. oraz zgodnie z Ustawą z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.). 

2.2. Kwota przeznaczona na reali-
zację poszczególnych zadań może ulec 
zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, 
iż zadanie można zrealizować niższym 
kosztem nakładów finansowych bądź 
w przypadku innych ważnych przyczyn 
związanych z koniecznością pomniej-
szenia wydatków ponoszonych z bu-
dżetu powiatu na zadania publiczne, a 
niemożliwych do stwierdzenia w trakcie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

2.3. Wnioskowana w ofercie kwota 
dotacji nie może być wyższa od ogło-
szonej w otwartym konkursie ofert na 
dane zadanie.

3) Zasady przyznawania dotacji.
3.1. W przypadku wyboru ofert, zle-

cenie realizacji zadań nastąpi w formie 
wsparcia zadania.

3.2. Dotacja zostanie przekazana 
oferentom, którzy wykażą w ofercie 
największą zgodność proponowanego 
zadania z kryteriami podanymi w pkt.6.

3.3. Wnioskodawca zobowiązuje 
się do zapewnienia finansowego wkła-
du własnego na poziomie 5% wartości 
oczekiwanej dotacji.

3.4 W wyniku realizacji zadania 
wartość zadeklarowanego finansowego 
wkładu własnego nie może ulec zmniej-
szeniu w odniesieniu do deklarowanej 
kwoty w ofercie.

3.5 Dotacja będzie przekazana zgod-
nie z trybem określonym w podpisanej 
umowie.

3.6. Dotacja może zostać przyznana 
jedynie podmiotowi wymienionemu w 
Ustawie o działalności pożytku publicz-
nym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.), jeśli jego cele statutowe obejmują 

działalność w zakresie zadania, o które-
go wsparcie się ubiega. 

3.7. Niewykorzystane dotacje należy 
zwrócić na rachunek bankowy Staro-
stwa Strzeleckiego do 14 dni po upływie 
terminu realizacji zadania objętego pod-
pisaną umową. Od kwot niewykorzy-
stanych dotacji i nie zwróconych w/w 
terminie będą naliczane odsetki jak za 
zaległości podatkowe.

3.8. W przypadku stwierdzenia jakich-
kolwiek uchybień w stosunku do warun-
ków zawartych w umowie zarówno pod 
względem rzeczowym jak i finansowym 
zadania, np.: wydatkowanie środków 
niezgodnie z ich przeznaczeniem, wy-
datkowanie niegospodarne i nieuza-
sadnione bądź samowolne zmiany w 
zakresie programowym, Zarząd powiatu 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
finansowania zadania i wystąpienia o 
zwrot dotacji wraz z odsetkami jak za 
zaległości podatkowe.

3.9. W przypadku określonym w pkt. 
3.7 odsetki będą naliczane od dnia prze-
kazania dotacji.

3.10. Koszty poniesione przez ofe-
renta związane z zadaniem a poniesione 
przed podpisaniem umowy nie są przed-
miotem dotacji.

4) Warunki i termin realizacji zadań.
4.1. Dotacja będzie przyznana na za-

dania rozpoczynające się nie wcześniej 
niż 1 maja 2010 roku.

4.2. Zadanie należy zrealizować nie 
później niż do 31 grudnia 2010 r.

4.3. Ostateczny termin dostarczenia 
sprawozdań merytorycznych i finanso-
wych upływa w terminie 30 dni od daty 
zakończenia realizacji zadania zawartej 
w umowie.

4.4. Zadanie powinno być zrealizo-
wane z najwyższą starannością zgodnie 
z warunkami przedstawionymi w ofer-
cie i zaakceptowanymi w umowie.

5) Warunki, termin składania ofert 
oraz tryb ich rozpatrywania.

5.1. Oferty należy przygotować zgod-
nie ze wzorem określonym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.
U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawoz-
dania z wykonania tego zadania. 

5.2. Wzór oferty dostępny jest w wer-
sji elektronicznej na stronie internetowej 
Powiatu w dziale ngo.pl 

www.powiatstrzelecki.pl 
lub w siedzibie Starostwa Powiatowe-

go przy ul. Jordanowskiej 2 w pok. 310 
5.3. Oferty należy składać do dnia 12 

kwietnia 2010 r. do godziny 16:00.
5.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 

kwietnia 2010 r. 
5.5. Oferta nie będzie brała udziału w 

konkursie, jeśli:
- oferta jest niekompletna,
- została złożona po upływie wyznaczo-

nego terminu (decyduje data wpływu),
- zawiera istotne uchybienia wzglę-

dem wymogów formalnych,
- oferent nie jest uprawniony do ubie-

gania się o dotację,
- zawarte w ofercie działania są nie-

zgodne z zadaniem wytyczonym w kon-
kursie.

5.6. Szczegółowe zasady oceny ofert 
określone są w regulaminie konkursu 
opracowanym i zatwierdzonym przez 
komisję konkursową.

5.7. Decyzja o odrzuceniu oferty lub 
o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i 
nie przysługuje od niej odwołanie.

5.8. Oferty można przesyłać pocztą 
lub składać osobiście na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Opolskich; ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem: „Otwarty konkurs 

ofert na zadanie: Należy wskazać ty-
tuł zadania zgodnie ze składaną ofer-
tą” i z zaznaczeniem „Nie otwierać do 

dnia 12 kwietnia 2010 r.” 
5.9. Oferty wraz z załącznikami nale-

ży nadesłać lub złożyć w 1 egzemplarzu.
5.10. Nadesłane bądź złożone oferty 

nie podlegają zwrotowi.
5.11. Wraz z ofertą należy przesłać 

następujące załączniki (oryginał lub 
kopia potwierdzona „za zgodność z 
oryginałem” i podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania orga-
nizacji):

- wypis z Krajowego Rejestru Są-
dowego uwzględniający aktualny stan 
prawny organizacji,

- statut podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i fi-

nansowe za rok 2009 (bilans, rachunek 
wyników/zysków i strat, informacje do-
datkowe), 

uwaga: w przypadku gdy rok bilan-
sowy danej organizacji nie pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym dopuszczalne 
jest złożenie zatwierdzonego sprawoz-
dania merytorycznego i finansowego 
za 2008 rok, a w przypadku otrzymania 
dotacji w późniejszym terminie należy 
uzupełnić ofertę o aktualne zatwierdzo-
ne sprawozdania za rok 2009

- umowę partnerską lub oświadcze-
nie partnera (w przypadku wskazania w 
ofercie w pkt V.1. partnera)

- ewentualne rekomendacje.
5.11. Oferta nie może dotyczyć dzia-

łań, których realizacja już się rozpoczę-
ła, bądź których realizacja rozpocznie 
się przed podpisaniem umowy.

5.12. W ofercie należy wskazać ter-
min związania ofertą, który nie może 
być krótszy niż do dnia rozpoczęcia re-
alizacji zadania zgodnie z harmonogra-
mem oferenta. 

6) Kryteria stosowane przy wybo-
rze oferty.

6.1. Przy wyborze oferty będą brane 
w szczególności pod uwagę następujące 
kryteria:

- zgodność merytoryczna oferty ze 
wskazaniami zawartymi w ogłoszeniu: 

- zgodność oferty z zadaniami pu-
blicznymi realizowanymi przez powiat 
strzelecki, a określonymi szczegółowo 
w „Programie Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2010” - dostępny 
na stronie www.powiatstrzelecki.pl w 
dziale ngo.pl

- montaż finansowy zadania,
- atrakcyjność proponowanego pro-

gramu realizacji zadania,
- program profilaktyczny – jeśli dotyczy,
- posiadane zasoby osobowe ade-

kwatne do proponowanego zadania,
- zagwarantowane zasoby lokalowe i 

rzeczowe adekwatne do proponowane-
go zadania,

- zaproponowana różnorodność form 
realizacji zadania,

- liczba beneficjentów docelowych 
zadania,

- efekty realizacji zadania i ich mie-
rzalność,

- dotychczasowe projekty zrealizo-
wane w oparciu o zewnętrzne źródła 
finansowania,

- powiązanie wyboru grupy docelowej 
z zadaniami własnymi powiatu wskaza-
nymi w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
struktura odbiorców i wyjaśnienie celo-
wości jej doboru,

- doświadczenie w realizacji zadań 
analogicznych. 

7) Informacja o wysokości dotacji 
przyznanych w roku 2009

7.1. Alternatywa na wakacyjną nudę 
- wakacje w powiecie strzeleckim i 
okolicy” - wypoczynek podczas waka-
cji letnich dla dzieci i młodzieży z po-
wiatu strzeleckiego w pobliżu miejsca 
zamieszkania - z elementami sportu, 
edukacji i rekreacji 

- kwota dotacji: 10000 zł
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PUNKTY KONSULTACYJNE
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

udzielają
BEZPłATNYCH  USłUG INFORMACYJNYCH

dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie:

1. Działalności gospodarczej:
- podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym: obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finanso-

wanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
- rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków funduszy struktural-

nych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
- charakterystyka poszczególnych źródeł wsparcia
3. Możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkole-

niowym
4. Inne informacje, w tym:
- dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży;
- wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność part-

nerów gospodarczych

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – ul. Damrota 4, Opole
tel.: 77 456 56 00 wew. 23 e-mail: j.dobosz@spp.opole.pl, k.baran@spp.opole.pl
Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Izba Rzemieślnicza –ul. Katowicka 55, Opole
tel.: 77 453 79 71 wew. 24 e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl
Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. – ul. Piramowicza 16 (budynek BGŻ, II piętro), Kędzierzyn – Koźle
tel.: 77 482 13 62 e-mail: pk.kedzierzyn@agrotur.org.pl
Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Dyżury konsultantów w Strzelcach Opolskich świadczone są w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul. Gogolińska 2a
w wyznaczone dni miesiąca – najbliższe terminy: 11.03., 18.03., 25.03.
tel.: 607 574 947
Harmonogram dyżurów konsultantów jest dostępny na stronie:
www.spp.opole.pl

7.2. Popularyzacja sportu poprzez 
rozwijanie umiejętności pracy w zespo-
le, czyli upowszechnianie i organizacja 
sportu drużynowego 

- kwota dotacji: 11 000 zł
7.3. „Muzyka łagodzi obyczaje”- 

edukacja poprzez zajęcia muzyczne, 
rozwijanie talentu i zainteresowań mu-
zycznych wśród mieszkańców powiatu 
strzeleckiego 

- kwota dotacji: 6 000 zł
7.4. „Tradycje i obyczaje bez granic” 

– poznanie wielokulturowości w powie-
cie strzeleckim 

- kwota dotacji: 5 000 zł
7.5. Kształtowanie, poprzez filozofię 

walk wschodnich, charakteru dzieci i 
młodzieży powiatu strzeleckiego – po-
pularyzacja sportów walki z naciskiem 
na ich obronny charakter 

- kwota dotacji: 5 500 zł
7.6. „Różne przejawy sztuki” - pro-

mowanie uczestnictwa młodych ludzi 
z powiatu strzeleckiego w życiu kultu-
ralnym 

- kwota dotacji: 5 200 zł
7.7. „Miejsca bliskie, a często nie-

znane – mieszkaniec powiatu aktyw-
nym turystą”- kształtowanie tożsamości 
małych i dużych mieszkańców powiatu 
strzeleckiego poprzez poznawanie hi-
storii i zwiedzanie pięknych miejsc po-
wiatu strzeleckiego 

- kwota dotacji: 5 400 zł
7.8. „Mieszkańcy w walce z pożarem” 

– edukacja przeciwpożarowa poprzez 
sport oraz inne zajęcia o charakterze 
edukacyjnym mającym na celu wzrost 
świadomości społecznej odnośnie za-
grożeń pożarowych 

- kwota dotacji: 5 000 zł
7.9. Promocja zdrowia i profilaktyka 

zdrowotna – zwiększenie świadomości 
zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, 
asymilacja chorych w środowisku 

- kwota dotacji: 4 500 zł

8. Dodatkowe wymagania i regula-
cje końcowe.

8.1. Wyniki konkursu wraz z uza-
sadnieniem wyboru zostaną podane do 
publicznej wiadomości na internetowej 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
powiatu strzeleckiego i wywieszone w 
siedzibie starostwa nie później niż do 
dnia 1 maja 2010 r..

8.2. Oferent, który wygra konkurs 
zostanie pisemnie powiadomiony o wy-
niku konkursu. 

Z dotowanym zostanie podpisana sto-
sowana umowa.

8.3. Podmiot otrzymujący dotację zo-
bowiązany jest do stosowania Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 z późn. zm.)

8.4. Podpisanie umowy nastąpi we 
wcześniej uzgodnionym ze stroną termi-
nie, po ogłoszeniu wyników konkursu.

8.5. W przypadku rezygnacji podmio-
tu lub odmowy podpisania umowy Za-
rząd powiatu może przeznaczyć dotację 
na inną wyłonioną w drodze konkursu 
ofertę lub ogłosić nowy otwarty konkurs 
ofert.

8.6. Szczegółowych informacji w za-
kresie interpretacji postanowień konkur-
su udziela Izabela Spałek – Zespół ds. 
Promocji Powiatu, nr tel. (77) 4401 713, 
pok. 310 

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze gazety 
pomyliliśmy imię właściciela firmy 
AR-MASZ, zwycięzcy konkursu na 
Najlepszy Produkt Powiatu 2009. 
Właścicielem jest nie Artur, 
a  ARKADIUSZ KINDER. 
Serdecznie przepraszamy.

Redakcja

OGŁOSZENIE O NABORZE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich 

ogłasza nabór otwarty 
do projektu pn. „Innym pomagam – Sam się szkolę”

„Innym pomagam – Sam się szkolę” to projekt szkoleniowy realizowany przez Komendę  Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII 
„Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1 „Rozwój Zasobów pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, 
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do osób dorosłych – kobiet i mężczyzna, z terenu powiatu strzeleckiego, zrze-
szonych głównie w Ochotniczych Strażach Pożarnych, pracujących na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia, którzy dobrowolnie chcą 
podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu:
• PRAWA JAZDY KATEGORII „C”
• PIERWSZEJ POMOCY KWALIFIKOWANEJ

„Innym pomagam – Sam się szkolę” jest to pierwszy projekt szkoleniowy realizowany przez Komendę Powiato-
wą Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, skierowany głównie do członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu strzeleckiego, którzy poprzez swoje członkowstwo w strukturach OSP, wspierają 
czynnie system ratowniczo – gaśniczy na terenie powiatu strzeleckiego.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Strzelcach Opolskich
www.pspstrzelce.internetdsl.pl   (zakładka Aktualności)

Informacji udziela także 
Koordynator projektu
urszula Wiatrowska

Tel. 660 411 125
e – mail: wiatula@poczta.onet.pl

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

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

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

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 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. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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POWIAT  STRZELECKI8

Wielkie emocje i zacięta wal-
ka towarzyszyły IX Turnie-

jowi Mini Koszykówki Dziewcząt 
Szkół Wiejskich pod patronatem 
Gabrieli Mrohs-Czerkawskiej, któ-
ry co roku organizowany jest przez 
Publiczną Szkołę Podstawową w 
Suchej. Tegoroczny turniej odbył 
się w minioną sobotę 27 lutego. 
Otwarcia dokonał Alfred Mrohs 
ojciec Gabrieli, która nie mogła 
być obecna.  Dyrektor szkoły Te-
resa Furman przytoczyła  jej słowa 
skierowane do uczestników „Życzę 
powodzenia, pozdrawiam wszyst-
kich uczestników, sponsorów oraz 
zaangażowanych w organizację tur-
nieju”. 

  W turnieju brały udział cztery 
drużyny. Rozgrywki  prowadzone 
były systemem każdy z każdym.

Ostateczne wyniki:
I miejsce – PSP Sucha
II miejsce – PSP Kotulin
III miejsce – PSP Paczyna
IV miejsce – PSP Krasiejów
Każda z drużyn otrzymała puchar 

i dyplom. Zwycięzcom puchar Ga-
brieli Mrohs-Czerkawskiej wręczał 
Alfred Mrohs. Drużynie z Kotulina  
- Tadeusz Goc Burmistrz Strzelec 

Op., drużynie z Paczyny – Lilianna 
Smaga zastępca dyrektora GZOiW 
w Strzelcach Op. i drużynie z Kra-
siejowa – Andrzej Damaszek dy-
rektor MOS w Strzelcach Op.

Zawodniczki z Kotulina zostały 
drużyną Fair Play. Puchar ufundo-
wany przez Józefa Swaczynę Sta-
rostę Strzeleckiego, wręczał Jan 
Zubek członek Zarządu Powiatu w 
Strzelcach Op.. Jan Zubek wręczył 
również ufundowany przez siebie 
puchar dla najlepszej zawodnicz-
ki turnieju. Została nią Karolina 
Klubikowska uczennica szkoły w 
Suchej. Najskuteczniejszą zawod-
niczką została Wiktoria Tischbier z 
Kotulina. Ufundowany przez siebie 
puchar wręczyli Regina i Grzegorz 

Skowronkowie. Sędziami turnie-
ju byli Henryk Rosłan i Wiktor 
Damaszek. Sędzia z Brzegu wrę-
czył każdej drużynie oraz Renacie 
Krawczyk koordynatorce turnieju 
pamiątki ufundowane przez starostę 
brzeskiego. Po raz pierwszy został 
wybrany najlepszy kibic. Został 
nim Waldemar Krawczyk, który 
otrzymał piłkę ufundowaną przez 
Zbigniewa Koteluka.

Turniej został częściowo sfinan-
sowany przez Burmistrza Strzelec 
Op. ze środków przeznaczonych na 
profilaktykę.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom zaangażowanym w 
przygotowanie i przeprowadzenie 
tegorocznych rozgrywek.

Koszykówka w Suchej

ZAPRASZAMY
NA DOROCZNY 

KIERMASZ WIOSENNO-
WIELKANOCNY

22 – 26 MARCA 
2010

hol Starostwa Strzeleckiego 
22 marca Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy w Le nicy

23 marca Warsztaty Terapii Zaj ciowej w Zawadzkiem 

24 marca Dom Pomocy Spo ecznej w Kad ubie

25 marca Dom Pomocy Spo ecznej w Strzelcach Opolskich 

26 marca Centrum Integracji Spo ecznej w Strzelcach Opolskich 

29 marca Zespó  Szkó  Specjalnych w  Zawadzkiem

Wiosna za pasem, czyli nadszedł już czas na kolejne spotkanie uczniów 
Zespołu Placówek Oświatowych i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z 
Kadłuba. 

Młodzież spotkała się 3 marca, aby wspólnie wykonać ozdoby wielkanoc-
ne. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wcześniej przygotowali elementy 
drewniane, które później razem ozdabialiśmy. Powstały piękne baranki, które 
wprawiają w dobry nastrój, a poza tym można nimi udekorować mieszkanie 
na święta. Uczniowie lubią razem pracować, czemu dają wyraz podczas tych 
spotkań. Przyjazna atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas, a ukorono-
waniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia i zapewnienia, że już niedługo 
kolejne spotkanie. Do zobaczenia.   monika Szendzielorz 

Spotkanie integracyjne

Etap powiatowy wojewódzkiego konkursu na szkolny projekt edukacyjny w 
zakresie profilaktyki HIV/AIDS został rozstrzygnięty

„Żyjesz, czujesz, myślisz…!”                                                               
W ramach realizacji za-

dań Krajowego Programu 
Zwalczania AIDS i Zapo-
biegania Zakażeniom HIV 
w 2010 roku w wojewódz-
twie opolskim, Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno – Epi-
demiologiczna w Opolu 
wspólnie z Opolskim Urzę-
dem Wojewódzkim oraz 
Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego 
we wrześniu 2009r. zaini-
cjowała Wojewódzki kon-
kurs na szkolny projekt edukacyjny w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, adresowany 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Etap powiatowy w/w konkursu został rozstrzygnięty w lutym br. Spośród 5 szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego, do konkursu przystąpiła tylko jedna 
placówka szkolna, tj. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Na-
desłano jedną pracę konkursową. Szkolny projekt edukacyjny pod tytułem „Żyjesz, 
czujesz, myślisz…!”  opracowany został przez uczennice klasy maturalnej tj. Annę 
Celt, Sandrę Opic oraz Katarzynę Piontek, pod kierunkiem pedagoga szkolnego 
Anny Mainki. Z uwagi na spełnienie zasad regulaminu nadesłaną pracę wyróżniono, 
a tym samym zakwalifikowano do etapu wojewódzkiego. W ocenie pracy konkurso-
wej brano pod uwagę m.in.  wartość i poprawność merytoryczną zawartych treści, 
różnorodność wykorzystanych form i środków przekazu oraz pomysłowość. Z pew-
nością wykonanie jej wymagało znacznego zaangażowania uczennic oraz opiekuna 
szkolnego.

Oficjalne wręczenie laureatom konkursu pamiątkowych dyplomów oraz nagród 
ufundowanych przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego miało miejsce 24 lutego br. w 
siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich, w 
którym uczestniczył zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzel-
cach Opolskich Katarzyna Kanoza, jak również przedstawiciel Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito. 

Jeszcze raz składamy gratulacje oraz gorące podziękowania uczennicom, które 
przystąpiły do konkursu, jak również opiekunowi szkolnemu za cenną pomoc i ko-
ordynację realizowanych  działań.  Patrycja Płoszaj 

                                                                                                   

3.marca.2010r. odbył się w Opo-
lu turniej finałowy w piłce ręcznej 
chłopców w ramach licealiady, w 
której brali również udział licealiści 
z Zawadzkiego.
Przeciwnikami naszej drużyny szkolnej 
byli: ZSE Brzeg, LO z Grodkowa oraz 
organizatorzy turnieju ZSB Opole.
W pierwszym meczu szczypiorniści 
z Zawadzkiego trafili na gospodarzy 
- ZSB Opole, z którym zremisowali 
15-15. W następnym meczu nasi li-
cealiści nieznacznie ulegli drużynie z 
Brzegu  przegrywając 15-17. Mimo 
porażki w drugim meczu zawadczań-
scy szczypiorniści dobrze rozegrali 
ostatnie spotkanie, czego rezulta-
tem było zwycięstwo nad drużyną 
z Grodkowa aż 7 bramkami 27-20. 
Ostatecznie chłopcy zajęli II lokatę 
w turnieju. Najlepszym zawodnikiem 
tegorocznego finału wojewódzkiego 
w piłce ręcznej został ogłoszony jeden z naszych reprezentantów - Kacper Szmal.
Nasza szkolna reprezentacja wystąpiła w składzie: Kamil Piecuch, Seweryn Nowak, Kacper Szmal, Michał Szatanik, 
Paweł Bryś, Marcin Sławski, Denis Staszek, Dawid Skwara, Michał Jeruszka, Dawid Schabowicz, Konrad Sobczyk, 
Mateusz Albinger, Damian Buczko, Mateusz Kaczka. Opiekunem zespołu jest pan Łukasz Morzyk.

Wygrali z Grodkowem

W środę, 17 lutego, odbyły się w na-
szej szkole Eliminacje Środowiskowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”, który ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
zasad postępowania na wypadek powsta-
nia pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się p odręcznym sprzętem 
gaśniczym i techniką pożarniczą, po-
znawania tradycji, historii i organizacji 
ochrony przeciwpożarowej.

Do eliminacji przystąpiło 19 uczniów: 
kl. I a/bu – 10, I th – 2, I mk/w2 -1, I tmt 
– 1, II tm – 1, III ts – 1, IV tel – 3. Wśród 
uczestników tego tak bardzo męskiego 
konkursu znalazła się jedna uczennica 
– Monika Kaniak z kl. I th. Fakt ten po 
raz kolejny pokazuje, że dziewczyny nie 
boją się wyzwań i starają się dorównać 
chłopakom we wszystkich dziedzinach.

Tak duże zainteresowanie eliminacja-

mi środowiskowymi dowodzi, że bardzo 
potrzebne są w naszej szkole takie formy 
rywalizacji, w których mogą wziąć udział 
nie tylko przedstawiciele technikum, ale 
również zasadniczej szkoły zawodo-
wej (11 osób). Uczniowie klasy I a/bu  i 
uczeń I mk/w2 pokazali, że oni też mają 
ciekawe zainteresowania i  potrafią być w 
czymś dobrzy. Jednym z takich zaintere-
sowań jest właśnie historia i funkcjono-
wanie straży pożarnych. Może wśród tych 

chłopców mamy przyszłych strażaków, o 
których kiedyś usłyszymy. Mamy nadzie-
ję, że uczestnictwo w   konkursie  zmobi-
lizuje ich do dalszej pracy i pozwoli im 
uwierzyć we własne możliwości. 

Organizatorzy bardzo dziękują wycho-
wawczyni kl. I a/bu - pani Beacie Czech 
za pomoc   w zorganizowaniu turnieju. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział, gratulujemy wyników i zaprasza-
my na eliminacje gminne OTWP, które 
odbędą się 6 marca.

Nad przebiegiem konkursu czuwała 
komisja w składzie: Anna Mainka, Wio-
leta Mrowczyk i Anna Dalibóg, która wy-
łoniła zwycięzców: 

I miejsce – Michał Woźnica – 19 punktów 
II miejsce -  Dawid Obruśnik, Marek 

Wojtala – 18 punktów
III miejsce – Andrzej Krawczuk, Grze-

gorz Łach, Misz Henryk, Piotr Rus – 16 
punktów.  Anna dalibóg

Dziewczyny nie boją się wyzwań

 We wtorek, 2 marca  2010 r., odbyła się 
wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej w 
Opolu dla uczniów klasy  III  PDP ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Leśnicy, której organizatorami były Małgo-
rzata Podyma oraz Olga Piś. Celem wycieczki 
był udział w lekcji muzealnej – Święta Wiel-
kanocne na Śląsku - obrzędy i zwyczaje.

 Uczniowie zapoznali  się ze zwyczajami i 

obrzędami w dawnej i współczesnej wsi ślą-
skiej. Omawiane były  również przygotowa-
nia świąteczne w kuchni (potrawy, wypieki 
inne). Drugą część zajęć stanowiły warsztaty 
kroszonkarskie, podczas których pod okiem 
twórców ludowych uczniowie poznali  nastę-
pujące techniki zdobienia jaj wielkanocnych: 
wydrapywanie, batik, oklejanie sitowiem, tra-
wienie octem.        małgorzata Podyma

Wycieczka do Bierkowic


