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Ju¿ po raz 12. odby³ siê organizo-
wany przez Urz¹d Marsza³kowski Wo-
jewództwa Opolskiego konkurs �Piêk-
na Wie� Opolska�, którego motto w
roku 2010 brzmia³o: �Opolska wie�
przysz³o�ci�. Tradycyjnie ju¿ jego
uczestnicy rywalizuj¹ w kilku katego-
riach.
Do udzia³u w konkursie zg³oszono:
- w kategorii �Najpiêkniejsza wie�� -

13 wsi,
- w kategorii �Najlepszy start w od-

nowie wsi� - 5 wsi,
- w kategorii �Najlepszy projekt od-

nowy wsi� - 10 projektów,
- w kategorii �Najpiêkniejsza zagro-

da wiejska� - 5 zagród.
W lipcu i sierpniu komisja konkur-

sowa wizytowa³a wszystkie miejscowo-
�ci startuj¹ce w konkursie, werdykt ko-
misji konkursowej i Zarz¹du Wojewódz-
twa Opolskiego zosta³ og³oszony jesz-
cze przed uroczystym wrêczeniem na-
gród laureatom i wyró¿nionym 16 pa�-
dziernika w Sio³kowicach Starych (gm.
Popielów) � które zyska³y miano �Naj-
piêkniejszej wsi� w roku 2010.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w ka¿-
dej z kategorii laureatami zosta³y wsie z
terenu powiatu strzeleckiego. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy!
Kategoria �Najpiêkniejsza wie��

W tej kategorii kryteria nie ograni-
czaj¹ siê do wra¿eñ estetycznych, czyli
wy³¹cznie wygl¹du wsi, porz¹dku, czy-
sto�ci. Brane jest równie¿ pod uwagê
piêkno wiejskiej wspólnoty � jej zorga-
nizowanie, dynamizm i osi¹ganie przez
ni¹ wymiernych postêpy, z siln¹ i pielê-
gnowan¹ to¿samo�ci¹.
Jak ju¿ wspomnieli�my I miejsce zajê³a
wie� Stare Sio³kowice (nagroda w wyso-
ko�ci 20 000 z³). Ale tu¿ za ni¹ uplaso-

Najpiêkniejsze wsie - nasze

wa³y siê dwie wsie z naszego powiatu!
II miejsce zdoby³a wie� Jaryszów (na-
groda w wysoko�ci 15 000 z³), a III
miejsce - wie� G¹siorowice (nagroda w
wysoko�ci 10 000 z³).

Kategoria �Najlepszy start
w odnowie wsi�

W tej kategorii startowa³y wsie,
które w Programie Odnowy Wsi maj¹
nied³ugi sta¿, bo przyst¹pi³y do niego
po 2006 r., ale za to zakres i dynamika
realizowanych zadañ w so³ectwach, spo-
sób organizacji i komunikacji wewnêtrz-
nej s¹ wyj¹tkowe i dobrze integruj¹
mieszkañców wokó³ przyjêtej misji.
III miejsce zdoby³a wie� Staniszcze
Wielkie (nagroda w wys.5 000 z³).

Kategoria �Najlepszy projekt
odnowy wsi�

Nagrodzone projekty cechuje wy-
soki poziom oddzia³ywania i zaspoka-
jania potrzeb mieszkañców, a zaanga-
¿owanie w ich realizacjê niejednokrot-
nie zintegrowa³o spo³eczno�æ wiejsk¹.
W tej kategorii jedno z trzech wyró¿-
nieñ zdoby³o Staniszcze Ma³e za pro-
jekt �Wiejskie Centrum Kulturalno -
Rekreacyjne w Staniszczach Ma³ych� -
nagroda w wysoko�ci 2 000 z³

Kategoria �Najpiêkniejsza
zagroda�

W tej kategorii, gdzie szczególn¹
uwagê zwraca siê na zagrodê jako miej-
sce pracy i zamieszkania, na zachowa-
nie wysokiej jako�ci zabudowy i estety-
ki poszczególnych czê�ci zagrody, przy
jednoczesnym poszanowaniu wiejskie-
go krajobrazu kulturowego II miejsce
zdobyli Pañstwo Urszula i Rudolf Pla-
chetka z Dolnej (nagroda w wysoko�ci
2 000 z³), a III miejsce - Pañstwo
Magdalena i Krystian Muszkiet z Zim-
nej Wódki (nagroda w wys. 1 500 z³).
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15 pa�dziernika obchodzili�my ju-
bileusz 40-lecia powstania Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach
Opolskich. Uroczysto�æ odby³a siê w sali
Strzeleckiego O�rodka Kultury.
W�ród zaproszonych go�ci znale�li siê
m.in. Starosta Strzelecki Józef Swaczy-
na, Wicestarosta Waldemar Gaida,
przedstawiciele Opolskiego Kuratora
O�wiaty Maria Warcho³ i Zofia Sochac-
ka, przedstawiciel Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej, Departamentu Zwiêksza-
nia Szans Edukacyjnych El¿bieta Ne-
roj, Naczelnik Wydzia³u Edukacji An-
drzej Piontek, radni Powiatu Strzelec-
kiego � z przewodnicz¹cym Komisji
Edukacji dr Janem Cie�likiem. Swoj¹
obecno�ci¹ zaszczycili nas dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych województwa opolskiego. Na uro-
czysto�æ przybyli przedstawiciele w³adz
gmin, dyrektorzy przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponad-
gimnazjalnych, szkolnictwa specjalne-
go, placówek o�wiatowych wspó³pracu-
j¹cych na co dzieñ z poradni¹. Obecni
byli tak¿e pedagodzy i psychologowie
szkolni, byli pracownicy poradni a tak-
¿e rodzice. Zaproszenie przyjêli przed-
stawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych
z Poradni¹ w zakresie wychowania i
opieki nad dzieckiem tj: Komendant
Powiatowej Policji � m³. insp. Mariusz
Ambro¿y i naczelnik Wydzia³u Prewen-

cji kom. Jolanta Dec; przedstawiciele
zawodowej i spo³ecznej s³u¿by kurator-
skiej Teresa Szczê�niak i Maria Kruk;
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Bernard Klyta; Dyrektor
Powiatowego Urzêdu Pracy Norbert Ja-
skó³a; s³u¿by zdrowia dr Adela Sklebic-
Kostrzewa, dr Jolanta Hrabañska-Za-
chwieja.

Poradnia otrzyma³a pisemne i ust-
ne gratulacje od przyby³ych go�ci, wy-
j¹tkowo cenne z ust rodziców naszych
klientów.

Podczas czê�ci oficjalnej dyrektor
Poradni Barbara Kemska-Guga podziê-
kowa³a wszystkim obecnym za wiele lat
wspó³pracy i wsparcia w dzia³aniach in-
stytucji. Zaproszeni go�cie w swoich
wypowiedziach podkre�lali znaczenie
zawodu pedagoga, psychologa, logope-
dy na ka¿dym etapie edukacji jako ogni-
wa wspieraj¹cego system o�wiatowy w
dzia³aniach na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna wrê-
czy³ Dyrekcji Poradni okoliczno�cio-
wy grawer z ¿yczeniami dla ca³ego gro-
na pedagogicznego.

W imieniu Opolskiego Kuratora
O�wiaty ¿yczenia z³o¿y³y Zofia Sochac-
ka i Maria Warcho³.

El¿bieta Neroj odczyta³a list gratu-
lacyjny dyrektora Departamentu Wy-
równywania Szans Edukacyjnych w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej Jacka

Krawczyka, w którym podziêkowa³ on
poradni za szczególne dzia³ania i osi¹-
gniêcia w pracy na rzecz dziecka z nie-
pe³nosprawno�ci¹ w zakresie wczesne-
go wspomagania rozwoju i wypracowa-
nie modelu pomocy dla dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnym.
Rys historyczny poradnictwa na tere-
nie powiatu strzeleckiego zaprezento-
wa³a d³ugoletnia dyrektor poradni El¿-
bieta Nikratowicz.

Do najwa¿niejszych wydarzeñ z bli-
sko trzydziestoletniego okresu pracy p.
El¿bieta Nikratowicz zaliczy³a: inten-
sywne dzia³ania na rzecz dzieci z nie-
pe³nosprawno�ciami - powo³anie Ko³a
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, wspó³-
pracê ze Stowarzyszeniem �Ognik� i
�rodowiskowym Domem Samopomocy,
wspó³udzia³ w tworzeniu Szko³y Specjal-
nej dla dzieci z upo�ledzeniem umys³o-
wym w stopniu lekkim, oddzia³ów inte-
gracyjnych w przedszkolach i szko³ach,
klas wyrównawczych oraz powstanie
gabinetów Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka. Do innych, równie¿
cennych inicjatyw nale¿a³y: powstanie
oddzia³u Ochotniczego Hufca Pracy,
Grup Wsparcia - Logopedów i Pedago-
gów Szkolnych, utworzenie strzeleckie-
go Centrum Pomocy M³odzie¿y �Tra-
twa�, wspó³udzia³ w tworzeniu �wietlic
�rodowiskowych i socjoterapeutycz-
nych w ramach zwiêkszania dostêpno-
�ci do miejsc bezpiecznego spêdzania
czasu wolnego, promowanie i realizo-
wanie dzia³añ z zakresu profilaktyki
uzale¿nieñ i promocji zdrowia, opiekê i
wsparcie dla rodzin zastêpczych, dzia-
³ania na rzecz dzieci i m³odzie¿y o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych miê-
dzy innymi poprzez organizowanie kon-
ferencji, publikowanie ulotek, folderów
tematycznych, wspó³udzia³ w tworze-
niu klas ekonomicznych i pracownika
biurowego w ramach poradnictwa zawo-
dowego, dzia³alno�æ edukacyjn¹ za po-
�rednictwem mediów na przyk³adzie
Szko³y Dla Rodziców � cyklu artyku-
³ów o tematyce wychowawczej publi-
kowanego w lokalnej prasie w latach
1999-2003.

Wieloletni pracownik Poradni pe-
dagog Ma³gorzata £oskot w swoim wy-
st¹pieniu opowiedzia³a o do�wiadcze-
niach w pracy z m³odzie¿¹ i pocz¹tkach
Strzeleckiego Centrum Pomocy M³o-
dzie¿y �Tratwa�. Za najwa¿niejsze w
pracy uzna³a umiejêtno�ci dostosowa-
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nia zajêæ do rzeczywistych potrzeb m³o-
dzie¿y jak równie¿ zdolno�ci do bycia
twórczym i kierowaniu siê w ¿yciu za-
wodowym pasj¹, a by³o to s³owo naj-
czê�ciej wymieniane w tym dniu.
 Dzisiejszy obraz poradni i wybrane
aspekty jej dzia³alno�ci zaprezentowa³a
obecna Dyrektor Barbara Kemska-
Guga.

Poradnia w roku swego jubileuszu
zatrudnia 13 pracowników pedagogicz-
nych/ psychologów, pedagogów, neuro-
logopedê, logopedê, rehabilitanta, leka-
rza, 2 pracowników administracyjnych.
�wiadczy pomoc dla ponad 1000 osób
rocznie. W�ród najwa¿niejszych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i dzia³añ Poradni wymienione zosta³y:
kontynuowanie zajêæ w ramach Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
udzia³ w ogólnopolskich �Badaniach
stopnia przygotowania sze�ciolatków do
edukacji szkolnej�- projekcie realizowa-
nym w ramach EFS z Akademi¹ �wiêto-
krzysk¹ w latach 2005-2007, wspó³pra-
ca z Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w War-
szawie w ramach której odby³y siê szko-
leniowe rady pedagogiczne dla nauczy-
cieli powiatu strzeleckiego �Jak radziæ
sobie z prowokacyjnymi zachowaniami
ucznia � Metoda konstruktywnej kon-
frontacji� lata 2007-2008, udzia³ w ogól-
nopolskim programie Przesiewowych
Komputerowych Badañ S³uchu pod pa-
tronatem Instytutu Fizjologii i Patolo-
gii S³uchu w Warszawie, realizacja Gran-
tów Edukacyjnych Powiatu Strzeleckie-
go w tym: M³odzie¿owej Grupy Wspar-
cia � zajêcia socjoterapeutyczne dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych w
latach 2006-2007, �Ju¿ potrafiê�- za-
jêcia profilaktyczno-terapeutyczne dla
dzieci 5-6 r.¿ ze �rodowisk wiejskich
aktualnie realizowanego, prowadzenie
Grupy Wsparcia Pedagogów i Logope-
dów Szkolnych, powstanie Punktu Kon-
sultacyjnego w ramach rz¹dowego pro-
gramu �Bezpieczna i przyjazna szko-
³a�, realizacja programu �Dobry Start
Przedszkolaka� - program profilaktyki
zaburzeñ mowy, trudno�ci w nauce czy-
tania i pisania u dzieci, realizowanie
aktualnie trwaj¹cego unijnego projektu
�Mam Szansê � kreowania i wspieranie
rozwoju uczniów ze �rodowisk wiejskich
i ma³omiasteczkowych�, Program Ope-
racyjny �Kapita³ Ludzki� 9.1.2, udzie-
lanie pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej w ramach interwencji kryzyso-
wej osobom poszkodowanym i ich ro-
dzinom, wprowadzenie do pracy w po-
radni nowoczesnej metody EEG-Biofe-
edback wraz ze specjalistycznym sprzê-
tem elektronicznym. Istotne jest rów-
nie¿ wyposa¿enie Poradni w nowocze-
sne narzêdzia do pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹.

Uroczysto�ci u�wietni³y swymi wy-
stêpami uczniowie z zaprzyja�nionych
szkó³, prezentuj¹c program wokalno-
taneczny. By³y to: grupa taneczna
uczennic Publicznej Szko³y Podstawo-
wej nr 2 oraz grupa wokalna uczennic
Publicznej Szko³y Podstawowej nr 1 w
Strzelcach Op.

Obchodom 40-lecia Poradni towa-
rzyszy³a okoliczno�ciowa wystawa zdjêæ
�Zatrzymane w kadrze� ukazuj¹ca co-
dzienne dzia³ania Poradni zarówno w
placówce jak i poza ni¹.

Wa¿nym elementem uroczysto�ci
by³o zwiedzanie obecnej siedziby Porad-
ni. By³a to dla wielu osób /szczególnie
by³ych pracowników/ okazja do wspo-
mnieñ, refleksji, rozmów o przysz³o�ci.
W tym uroczystym dniu spotkali�my
siê z licznymi przejawami sympatii, cie-
p³ymi s³owami doceniaj¹cymi nasz¹ pra-
cê. Za wszystkie okazane nam dowody
wdziêczno�ci listy gratulacyjne, ¿ycze-
nia, wi¹zanki kwiatów, prezenty i wyra-
zy uznania serdecznie dziêkujemy.

Dziêkujemy wszystkim organom
dotychczas prowadz¹cym poradniê, pla-
cówkom o�wiatowym oraz innym in-
stytucjom za 40 lat dobrej wspó³pracy.
Mamy nadziejê na kolejne lata satys-
fakcjonuj¹cych, wspólnych dzia³añ na
rzecz dzieci, m³odzie¿y oraz ich rodzi-
ców i nauczycieli.

Jubileuszowe podziêkowania sk³ada-
my Zarz¹dowi Powiatu Strzeleckiego,
Zespo³owi Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Op., Strzeleckiemu O�rodko-
wi Kultury, Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Strzelcach Op., Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach
Op., Publicznej Szkole Podstawowej w
B³otnicy Strzeleckiej za pomoc w orga-
nizacji naszego �wiêta oraz wszystkim
go�ciom, którzy zechcieli byæ z nami w
tym wa¿nym dniu.

Dyrektor oraz Pracownicy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w

Strzelcach Opolskich
Ewa Zaremba

Mariusz Stachowski,
burmistrz Zawadzkiego

UDA£O SIÊ
1. Stworzyæ kadrê urzêdników, którzy

pozyskuj¹ �rodki unijne, rozwi¹zuj¹
problemy dnia codziennego oraz
radz¹ sobie w warunkach kryzyso-
wych [powód�]

2. Pozyskaæ inwestorów GJH �Ko³o�
zatrudniaj¹ 23 osoby, Betoniarnia
B³yszcz � zatrudnia 5 osób TNS �
zatrudniaj¹ brak danych

3. Rozpocz¹æ budowê kanalizacji w
gminie

4. Remontowaæ drogi gminne w okre-
sie 4 lat kadencji wykonano

5. Zbudowaæ gimnazjum wraz  z infra-
struktura sportow¹ � Moje Boisko
�Orlik 2012� oraz zwiêkszyæ �rod-
ki na inwestycje w o�wiacie [rozbu-
dowa ZSG w Kielczy o czê�æ przed-
szkoln¹, termomodernizacje ZSG w
¯êdowicach]

6. Pozyskaæ �rodki i realizowaæ zada-
nie pod nazw¹ �Centrum Tury-
styczne Dolina Ma³ej Panwi�

7. Stworzyæ bazê danych nt. ofert in-
westycyjnych, obiektów i us³ug

8. promowaæ gminê � Dni Gminy,
Do¿ynki, sp³ywy, targi krajowe i za-
graniczne, Gaude Mater Polonia

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla Gminy Zawadz-
kie

10.Wspó³praca z innymi JST � Urz¹d
Marsza³kowski w Opolu [rondo, re-
mont mostu na drodze woj.901 w

kierunku Dobrodzienia, remont 901
w Zawadzkiem, rozpoczêcie prac
projektowych na drodze 426 odci-
nek Wierchlesie-Zawadzkie]

NIE UDA£O SIÊ
1. Utworzyæ na terenie gminy podstre-

fy Strefy Ekonomicznej

Norbert Koston,
burmistrz Kolonowskiego

Podsumowuj¹c kadencjê mogê z za-
dowoleniem stwierdziæ, ¿e w du¿ym stop-
niu uda³o siê osi¹gn¹æ wyznaczone na t¹
kadencjê cele.

W obszarze ochrony �rodowiska
koñczymy budowê III i IV etapu budo-
wy kanalizacji i jednocze�nie zaczyna-
my ostatni V zwi¹zany z pod³¹czeniem
do oczyszczalni �cieków miejscowo�ci
Spórok. W zakresie odpadów sta³ych w
ramach Zwi¹zku Gmin �Czysty region�
w siedzib¹ w Kêdzierzynie-Ko�lu zosta³
przygotowany wniosek do Funduszu
Spójno�ci w zakresie budowy �Regional-
nego Centrum Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania Odpadów�. Mamy
du¿¹ szansê, aby pozyskaæ �rodki na re-
alizacjê tego przedsiêwziêcia w przysz³ej
kadencji. Na bie¿¹co prowadzona jest
ewidencja osób, które zobowi¹zane s¹
do posiadania kub³ów na �mieci. Zwiêk-
szono równie¿ ilo�æ przydro¿nych ku-
b³ów na �mieci. Zosta³a zwiêkszona czê-
stotliwo�æ koszenia naszych terenów
gminnych z rozszerzeniem o wywóz tra-
wy.

Gmina przejmowa³a równie¿ na swój

Moja gmina po 4 latach�
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stan nieruchomo�ci z nieuregulowanym
stanem prawnym oraz podejmowali�my,
czêsto skuteczne dzia³ania w zakresie
rozbiórki budynków w z³ym stanie tech-
nicznym. Niestety w dalszym ci¹gu
mamy wiele przypadków za�miecania
terenu gminy oraz niszczenia mienia ko-
munalnego. Sieæ gazowa zosta³a rozbu-
dowana do Fosowskiego, jednak ze
wzglêdu na wy¿sze koszty ni¿ tradycyj-
ne opalanie wêglem, tylko nieliczni
mieszkañcy zmienili sposób ogrzewa-
nia na ekologiczny. Zosta³a wybudowa-
na Stacja Uzdatniania Wody, która sku-
tecznie usuwa ¿elazo i tym samym przy-
czynia siê do poprawy jako�ci wody pit-
nej w wodoci¹gach. W dobiegaj¹cej koñ-
ca kadencji kontynuowano remonty
obiektów gminnych w szczególno�ci
obiektów o�wiatowych.

Realizacja projektu turystycznego
wspólnie z Zawadzkiem i Ozimkiem
spowodowa³a niesamowity wzrost ilo-
�ci osób sp³ywaj¹cych kajakami i jed-
nocze�nie skutkowa³a powstaniem 5
firm na naszym terenie oferuj¹cych sp³y-
wy kajakowe. Realizacja projektów in-
frastrukturalnych zwiêkszy³a nasz¹
atrakcyjno�æ inwestycyjn¹ i mimo kry-
zysu uda³o nam siê pozyskaæ kilku in-
westorów, w tym firmê Izostal S.A.,
która na 11 ha wybudowa³a du¿¹ halê
produkcyjn¹ i planuje rozbudowê swego
zak³adu w nastêpnym roku.

Wyremontowanych zosta³o 15 dróg
gminnych w tym odcinek 2,5 km do
przysió³ka Granica. Remonty kolejnych
dróg planowane s¹ w nastêpnej kadencji
samorz¹du.
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