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Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych wiarą w sens życia

i radością płynącą
ze Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz wielu pięknych chwil 
w gronie najbliższych

życzą 

Bajecznie kolorowo i apetycz-
nie zrobiło się w pierwszy 
dzień wiosny w hali sporto-

wej w Kolonowskiem. To tutaj bo-
wiem odbyła się XII Wystawa Sto-
łów Wielkanocnych, organizowa-
na przez Związek Śląskich Kobiet 
Wiejskich, z przewodniczącą Urszu-
lą Trinczek, na czele.

- Wystawa organizowana przez 
nasz związek była pierwszą tego ty-
pu imprezą na Opolszczyźnie. Po-
tem zaczęły ją powielać inne orga-
nizacje i samorządy – mówi p. Trin-
czek. – Ale nasza i tak jest najwięk-
sza i najbardziej prestiżowa – dodaje 
z uśmiechem.

Na Opolszczyźnie do Związ-
ku Śląskich Kobiet Wiejskich nale-
ży 1500 pań, zrzeszonych w około 
50. kołach. Jednak tylko części uda-
je się zorganizować wystawę wła-
śnie u siebie. 

- To dlatego, że impreza ma cha-
rakter przechodni, to znaczy, że każ-
dego roku odbywa się gdzie indziej 
– mówi Krystyna Deja z Koła Tere-
nowego ZŚKW w Spóroku, organi-
zatora tegorocznej wystawy.

Informujemy, że w dniu 
2 kwietnia 2010 (Wielki Piątek)

Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich 

czynne będzie w godzinach 
7:30 do 14:30.

UWAGA !!!
W związku z koniecznością udziału pracowników Wydziału Komunikacji 

w szkoleniu, w dniach 7-8.04.2010 r. (środa, czwartek)
rejestracja pojazdów będzie się odbywała w pomniejszonym 

składzie osobowym, co spowoduje wydłużenie się czasu 
oczekiwania na rejestrację pojazdu.

Wesołych 
Świąt!

Czy Wielkanoc 
może obyć się 
bez kurczaków 

i zajączka? Nie może! 
Kurczak (Alina Sereda, 

sołtys Piotrówki) i Zając 
(Emilia Szpiech, szefowa 
zespołu „Faska”) ze 
świątecznymi życzeniami 
pojawili się w starostwie 
29 marca.

Strzelecki Zespół Szkół znalazł 
się w „wielkiej trójce” zwycięz-

ców konkursu ogłoszonego przez 
Radio Opole, w kategorii szkół po-
nadpodstawowych.  Wraz z nim w 
swoich kategoriach laureatami zo-
stały:  SP w Bogacicy i Zespół Szkół 
w Korfantowie. 

Nagrody wręczono zwycięzcom 
29 marca w Korfantowie. Dzień 
później  na Orliku przy ZSZ nr 1 po-
jawili się opolscy  radiowcy – orga-
nizatorzy konkursu, Teodozja Świ-
derska, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Opolu, władze powiatu, 
dyrekcja szkoły i oczywiście ucznio-
wie. Wielu z nich, podobnie jak wie-
lu nauczycieli angażuje się w przy-
gotowywanie materiałów, a koordy-
natorem szkolnej strony WWW jest 
wicedyrektor Adriana Kraik - to pra-
ca prawdziwie zbiorowa.

ZSZ nr 1 ma najlepszą stronę WWW!

Dodatkową nagrodą ufundowaną 
przez Radio Opole jest sfi nansowa-
nie pobytu w Strzelcach Opolskich 
pobytu Szymona Kołeckiego, cięża-
rowca, który z uczniami spotka się 
7 kwietnia. 

SMACZNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH 

ŻYCZY KOLONOWSKIE:)

- I dlatego, że nie wszyscy dys-
ponują tak piękną i dużą halą, jak 
ta w Kolonowskiem – wtrąca prze-
wodnicząca. – Gdybym wiedziała, 
że jest tu tyle przestrzeni, na pew-
no zgodziłabym się na większą ilość 
wystawców – dodaje.

Na tegoroczną wystawę przyje-
chały panie z 17. kół z całej Opolsz-
czyzny. Niektóre miały do pokona-
nia niebagatelną odległość prawie 
100. kilometrów w jedną stronę, co 
oznaczało wyjazd z rodzinnej miej-
scowości już wcześnie rano. 

– Otwarcie imprezy miało co praw-
da miejsce dopiero o godz. 13.00, jed-
nak samo przygotowanie stołu, tj. usta-
wienie na nim potraw i dekoracji, zaj-
muje prawie 2 godziny! A zatem trzeba 
być na miejscu dużo wcześniej – mówi 
Janina Urbańczyk ze Spóroka.

- O uczestnictwie w wystawie de-
cyduje kolejność zgłoszeń. A na ich 
ilość jeszcze nigdy nie mogłam na-
rzekać – śmieje się Urszula Trin-
czek. – Muszę wręcz odmawiać nie-
którym z kół ze względu na brak 
miejsca – dodaje.

Przesyłam 
serdecznie pozdrowienia 

dla wszystkich mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego 

oraz życzę błogosławionych 
Świąt Wielkanocnych!

Eva Irrgang
Starosta partnerskiego 

powiatu Soest

Wicestarosta 
Strzelecki

Waldemar Gaida                                     

Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Strzeleckiego

Henryk Bartoszek                                   

Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna
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„Można odejść na zawsze i zawsze być blisko...”
             Ks. Jan Twardowski

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Pana Stanisława Kowalczykiewicza
składa rodzinie

Starosta Strzelecki
 oraz Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Sto lat!

Jak jest u nas z pracą – wiado-
mo. Niełatwo o nią. ją  Na każdą 
ofertę zatrudnienia (no, prawie 

każdą) jest co najmniej kilku chęt-
nych. Zwłaszcza tę pochodzącą ze 
sfery budżetowej, choć jeszcze kli-
ka lat temu było inaczej. Czasy się 
zmieniły, i dziś „budżetówka” po-
żądana jest jako pracodawca. Kasa 
może niezbyt wielka, ale za to pew-
na, i nie ma mowy, że zakład upad-
nie. Co innego prywatny – ten mo-
że „plajtnąć”.

Nie może wiec dziwić, że na 
ostatnie ogłoszenie starostwa w spra-
wie pracy swoje CV i listy motywa-
cyjne złożyły 34 osoby! O tym, kto 
zostanie przyjęty, zadecydować mia-
ły wyniki testu pisemnego, a potem, 
w tym samym dniu (czyli 18 marca) 
rozmowy kwalifi kacyjnej (do tego 
etapu doszło 5 osób).

Jakie trzeba było spełnić warun-
ki? Mieć co najmniej średnie wy-
kształcenie, najlepiej administracyj-

Ze starostą Józefem Swaczyną 
rozmawia Marta Górka

- Podobno o pracy w starostwie 
nie ma co myśleć bez niemieckie-
go pochodzenia? 
- Bzdura! Proszę zapytać każdego, 
kto tu pracuje, czy w ogóle był o to 
pytany! Ja nie wiem, kto w staro-
stwie je ma, a kto nie ma. 
- W kwestionariuszu osobowym 
jest rubryka „narodowość”. 
- I nie jest wypełniana. Jak zauważył 
w 2008 roku Rzecznik Praw Oby-
watelskich w piśmie do ówczesnego 
ministra sprawiedliwości – „pytanie 
o narodowość przekracza standard 
niezbędności, wynikający z zasad 
demokratycznego państwa praw-
nego”. Wiedza, czy ktoś jest Śląza-
kiem czy krakusem, ma narodowość 
niemiecką, czeską, polską, żydow-
ską czy romską nie jest nam do ni-
czego potrzebna. Interesuje nas tyl-
ko, czy nadaje się na dane stanowi-
sko w starostwie.
- A jednak internauci twierdzą: 
„w starostwie, jak nie masz po-
chodzenia niemieckiego, polak nie 
dostanie sie do pracy” (zachowana 
pisownia oryginału – przyp. m.g.).
- A ja twierdzę, że jutro będzie 45 
stopni. Tak samo znam się na po-
godzie, jak oni na zasadach przy-
jęć do pracy w administracji samo-
rządowej.
- Po co te konkursy? I tak wygra-
ją je „znajomi i przyjaciele króli-
ka”!
- Organizowanie konkursów to wy-
móg ustawy z 2005 roku. I bar-
dzo dobrze, że się je przeprowadza. 
Pierwsze „sito” to test sprawdzający 
wiedzę niezbędną na danym stano-
wisku. I jeśli ktoś zdobywa 4 punkty 
na 19 możliwych, trudno mówić, że 
nadaje się do tej pracy.
- A wiek?
- Co: wiek?
- „Emeryci, którzy dostają już 
emeryturę, zajmują dodatkowo 
etaty” – to też cytat z internetowe-
go forum.
-   Wie pani, ile lat ma osoba przyję-
ta na ostatnio obsadzone w konkur-
sie stanowisko młodszego referenta 
w naszym starostwie?
- Nie wiem.
- Ja też nie wiem dokładnie, wiem, 
że jest młoda, przed trzydziestką. 
Trudno mówić tu wieku emerytal-
nym. I proszę już nie zadawać mi ko-
lejnych pytań związanych z tym, co 
myślą, a czego nie myślą internauci. 
Mamy demokrację, każdy może mó-
wić i pisać, co chce, byle nie rzucał 
oszczerstwami czy pomówieniami, 
co się zdarza coraz częściej. Przy-
pomnę, że jedno jest przestępstwem, 
drugie – występkiem. Oba są bardzo 
krzywdzące. Może zanim zacznie 
wylewać się swoje żale, warto naj-
pierw trochę się zastanowić. W myśl 
przysłowia: „Dwa razy pomyśl, za-
nim powiesz”.
Gdy obejmowałem stanowisko sta-
rosty, mówiłem, że pragnę być sta-
rostą wszystkich mieszkańców mo-
jej „małej ojczyzny” – mojego po-
wiatu. Bez względu na wyznanie, 
kolor skóry czy pochodzenie. I tej 
dewizy się trzymam.

Pan Felix Glűck, mieszkaniec 
DPS w Szymiszowie, 23 mar-

ca świętował 80 urodziny. W takiej 
chwili nie mogło zabraknąć serdecz-
nych życzeń składanych przez staro-
stę Józefa Swaczynę i wicestarostę 
Waldemara Gaidę i upominkowego 
kosza oraz kawy i ciasta w gronie 
współmieszkańców.

Od dwóch lat realizowany jest 
rządowy program „Radosna 

szkoła”, którego celem jest stworze-
nie w szkołach warunków do aktyw-
ności ruchowej, porównywalnych 
ze standardami wychowania przed-
szkolnego. 

Program zakłada wsparcie fi nan-
sowe dla organów prowadzących 
szkoły na zakup – lub zwrot kosztów 
zakupu – pomocy dydaktycznych do 
6 tys. lub 12 tys. zł w zależności 
od liczby uczniów i na urządzenie 
szkolnego placu zabaw. (obejmują-
ce, między innymi, koszt zagospo-
darowania terenu, koszt bezpiecznej 
nawierzchni oraz zakup i instalację 
sprzętu rekreacyjnego).

Wśród wnioskodawców nie mo-
gło zabraknąć oczywiście Powiatu 
Strzeleckiego, jako organu prowa-
dzącego szkoły specjalne oraz sa-
morządów gminnych, jako organów 

Bez czerwonego 
paszportu 
ani rusz?

Młodszy referent poszukiwany (był)
ne, ekonomiczne lub z kierunków 
pokrewnych, wymagane było też 
doświadczenie na stanowisku urzęd-
niczym w administracji publicznej 
lub odbycie stażu absolwenckiego.

Ostatecznie jednak do testu przy-
stąpiło 28 osób, czyli nie wszy-
scy, którzy złożyli dokumenty. Py-
tań było 15, w tym 4 otwarte. I to 
one wskazują, czy ktoś rzeczywiście 
przygotowywał się do testu, czy też 
poszedł całkowicie „na żywioł”, li-
cząc na łut szczęścia przy wyborze 
właściwych odpowiedzi. 

Maksymalnie można było uzy-
skać 19 punktów. I tyle zdobyli 
najlepsi. A najgorsi? Zaledwie 4 
punkty.  Co zrobić, żeby następnym 
razem było lepiej? Trzeba pamiętać, 
że zawsze pytania w teście sformu-
łowane są tak, by spośród uczestni-
ków konkursu wybrać tych, którzy 
najlepiej znają nie tylko ustawę o sa-
morządzie powiatowym, ale i zagad-
nienia związane z tą sferą działalno-

ści powiatu, która będzie niezbęd-
na  na stanowisku, na które ogłoszo-
no konkurs.

Jakie to mogą być pytania? Oto 
trzy wybrane z ostatniego testu:

1. Proszę podać, z jakiego powo-
du osobie wymagającej całodo-
bowej opieki przysługuje prawo 
do umieszczenia w domu pomocy 
społecznej: (proszę podać 2 przy-
czyny)

2. Rodzina zastępcza:
może być spokrewniona z dziec-• 
kiem
nie może być spokrewniona • 
z dzieckiem

3. Powiatowa społeczna rada do 
spraw osób niepełnosprawnych 
jest tworzona przy:
Radzie Powiatu• 
Powiatowym Centrum Pomocy • 
Rodzinie
Staroście• 

Radosna szkoła 2010
prowadzących dla szkół podstawo-
wych czy zespołów szkół. 

Wśród 163 szkół, które znala-
zły się na wojewódzkiej liście wnio-
sków zakwalifi kowanych do fi nan-
sowego wsparcia zakupu pomocy 
dydaktycznych znalazło się 21 szkół 
z terenu powiatu strzeleckiego. Dla 
dwóch z nich – Zespołu Szkół im. 
A. Kamińskiego w Strzelcach Opol-
skich i Zespołu Szkół przy DPS 
w Kadłubie – Powiat Strzelecki jest 
organem prowadzącym. Pozostałe, 
które otrzymają dofi nansowanie to: 
10 szkół w gminie Strzelce Opol-
skie, po 3 szkoły w gminach: Izbic-
ko, Leśnica i Ujazd, dwie szkoły 
z gminy Jemielnica i jedna w gmi-
nie Zawadzkie. 

Do dziś (29 marca) nie zosta-
ła jeszcze zatwierdzona lista placó-
wek, które skorzystają ze wsparcia 
na place zabaw.

30 marca w Starostwie Powiato-
wym w Strzelcach Opolskich 

została podpisana umowa pomię-
dzy Powiatem Strzeleckim a Wyż-
szą Szkołą Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie oraz Dolnośląską Szko-
łą Wyższą z siedzibą we Wrocławiu 
przy udziale Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 1 w Strzelcach Op. w spra-
wie realizacji Projektu SZKOŁA 
KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. 
Ponadregionalny Program rozwija-
nia umiejętności uczniów szkół Pol-
ski centralnej i południowo-zachod-
niej.

Projekt realizowany jest przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii i Inno-
wacji w Lublinie „Szkoła Kluczo-

wych Kompetencji. Ponadregional-
ny Program rozwijania umiejętno-
ści uczniów szkół Polski centralnej 
i południowo-zachodniej” współfi -
nansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
III: Wysoka jakość edukacji, działa-
nie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, 
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja 
metod i treści kształcenia w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, pod nadzorem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Partnerem Projek-
tu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa 
z siedzibą we Wrocławiu.

W lutym br. ZSZ nr 1 złoży-
ła wniosek aplikacyjny, który zo-

stał wysoko oceniony przez komi-
sję rekrutacyjną. Do realizacji pro-
jektu zostało zakwalifi kowanych 40 
szkół, a na liście rezerwowej znala-
zło się jeszcze 8 szkół.

Celem ogólnym projektu jest 
podniesienie do grudnia 2013 r. po-
ziomu kompetencji kluczowych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w województwach: opolskim, ku-
jawsko-pomorskim, dolnośląskim 
i wielkopolskim, umożliwiający im 
aktywne uczestnictwo w rynku pra-
cy i gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe Projektu to:
wsparcie procesu rozwijania po-

ziomu kompetencji kluczowych 
4000 uczniów z 40 szkół w ramach 
programów nauczania;

zwiększenie dostępności do poza-
lekcyjnych, uzupełniających, efek-
tywnych i innowacyjnych form roz-
wijania Kompetencji Kluczowych:

- Wakacyjne Obozy Naukowe,
- Koła Naukowe,
- Studium Kompetentnych Lide-

rów,
- Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
wsparcie nauczycieli przy two-

rzeniu i realizacji procesu dydaktycz-
nego opartego o programy autorskie 
uwzględniające kształtowanie Kom-
petencji Kluczowych w zakresie na-
uczania przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, ICT, języków 
obcych i przedsiębiorczości;

zwiększenie współpracy i wy-
miany doświadczeń pomiędzy na-
uczycielami z 4 województw i 40 
szkół.

Okres realizacji Projektu to 
01.10.2009 - 31.12.2013.

W rezultacie wdrażania Projek-
tu zostanie opracowanych i upo-
wszechnionych 160 programów na-
uczania opracowanych przez 160 
nauczycieli w zakresie przedsię-
biorczości, języków obcych, przed-

miotów matematyczno-przyrodni-
czych i ICT. 

W ramach działań w Projek-
cie:

Zostanie utworzony portal edu-
kacyjny „kluczowE-kompetencje”, 
na którym będzie się odbywać ko-
munikacja i wymiana informacji po-
między organami prowadzącymi, 
nauczycielami i partnerem w Pro-
jekcie.

Odbędą się seminaria dla orga-
nów prowadzących i pracowników 
oświaty w celu zidentyfi kowania 
oczekiwań co do jakości i kierun-
ków kształcenia w szkołach zawo-
dowych, służące diagnozie sytuacji 
lokalnej i regionalnej oraz prezenta-
cji umiejętności uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych.

Przeprowadzone będą zajęcia 
w 40 szkołach zgodnie z opracowa-
nymi autorskimi programami i meto-
dami uwzględniającymi cztery kom-
petencje kluczowe w zakresie na-
uk: matematyczno-przyrodniczych, 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (ICT), języków obcych, 
przedsiębiorczości.

W celu doskonalenia nabywa-
nych przez uczniów kompetencji 
kluczowych, poza zajęciami w szko-
łach zostaną zorganizowane: Waka-
cyjne Obozy Naukowe, Koła Na-
ukowe, Studium Kompetentnych 
Liderów, Przedsiębiorstwo Symula-
cyjne.

Dla nauczycieli zorganizowa-
ne zostaną warsztaty z zakresu me-
todyki rozwijania kompetencji klu-
czowych.

Zostaną przeprowadzone pół-
roczne seminaria - „Platforma kom-
petencji” dla nauczycieli, służące 
współpracy, wymianie doświadczeń, 
spostrzeżeń we wdrażanych w szko-
łach programach.

Uczniowie bliżej uczelni
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

KIEROWNIK ZAKŁADU PRODUKCJI 

BETONU

STRZELCE 

OPOLSKIE

- wykształcenie średnie lub wyższe budowlane;

- doświadczenie;

- obsługa komputera;

-prawo jazdy kat. B

RECEPCJONISTA KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie min. średnie;

- biegła znajomość języka niemieckiego

KONSULTANTYDS.OBSŁUGI KLIENTA
STRZELCE 

OPOLSKIE

-wykształcenie min. średnie,

- dobra dykcja,

- znajomość komputera,

- dyspozycyjność

KSIĘGOWA
STRZELCE 

OPOLSKIE

- wykształcenie średnie: 

technik ekonomista

PRACOWNIK 

DS. WYNAGRODZEŃ

STRZELCE 

OPOLSKIE

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- doświadczenie,

- znajomość płatnika,

-  przepisów ZUSowskich

SPRZEDAWCA
STRZELCE 

OPOLSKIE

- doświadczenie w handlu,

- obsługa kasy fi skalnej

SPRZEDAWCA LODÓW

„ZIELONA BUDKA”
ZAWADZKIE ------------

SPRZEDAWCA 
STRZELCE 

OPOLSKIE

- wykształcenie średnie lub zawodowe handlowe,

- obsługa kasy fi skalnej,

- mile widziane doświadczenie

SPRZEDAWCA - SERWISANT
STRZELCE 

OPOLSKIE 

- wykształcenie średnie,

- doświadczenie,

- znajomość oprogramowania komputerowego,

- prawo jazdy kat. B

BARMAN/BARMANKA
STRZELCE 

OPOLSKIE

- wykształcenie średnie;

- min. rok stażu pracy,

- osoba ucząca się

MASARZ 

(PRACOWNIK MASARNI)

STANISZCZE 

WIELKIE
- doświadczenie;

TRAKTORZYSTA WG.ZLECEŃ ---------------

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI WG.ZLECEŃ - doświadczenie

KIEROWCA KAT. C+E + UPR. HDS
STRZELCE 

OPOLSKIE

-doświadczenie,

- upr. HDS

KIEROWCA KAT. C+E
STRZELCE 

OPOLSKIE
- doświadczenie

KIEROWCA KAT. C+E

KRAJ + TRASY 

MIĘDZYNARO-

DOWE

-doświadczenie

KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE - doświadczenie

LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -doświadczenie

BRUKARZ
STRZELCE 

OPOLSKIE
- doświadczenie

MURARZ SAMODZIELNY
STRZELCE 

OPOLSKIE
-doświadczenie

CIEŚLA  WG.ZLECEŃ

- wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe,

- doświadczenie,

- prawo jazdy kat. B

POMOCNIK BUDOWLANY WG. ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B

MURARZ WG. ZLECEŃ

- wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe,

- doświadczenie,

- prawo jazdy kat. B

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY DYLAKI
- wykształcenie min. zawodowe;

- doświadczenie

MAGAZYNIER
STRZELCE 

OPOLSKIE
- uprawnienia na wózek widłowy

OPERATOR MASZYN DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe

ELEKTROMECHANIK DYLAKI
- wykształcenie min. zawodowe;

- min. 5 lat doświadczenia;

MONTER WIĄZEK DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR MASZYN DYLAKI - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR WÓZKA TRANSPORTU 

WEWNĘTRZNEGO
DYLAKI

- wykształcenie min. zawodowe;

- doświadczenie;

- uprawnienia

MONTER WIĄZEK KRAPKOWICE - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR WÓZKA TRANSPORTU 

WEWNĘTRZNEGO
KRAPKOWICE

- wykształcenie min. zawodowe;

- doświadczenie;

- uprawnienia

MURARZ – BRUKARZ WG.ZLECEŃ
-doświadczenie;

- mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarki

SZEWC ZAWADZKIE
-mile widziane wykształcenie kierunkowe lub 

doświadczenie

KRAWIEC/KRAWCOWA ZAWADZKIE
-wykształcenie kierunkowe;

- mile widziane doświadczenie

LEKARZ LARYNGOLOG
STRZELCE 

OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- prawo wykonywania zawodu

SPRZEDAWCA - 

SERWISANT 

MASZYN OGRODNICZYCH

ZAWADZKIE

- wykształcenie średnie techniczne, kwalifi kacje 

w naprawie silników spalinowych małej mocy, 

przegląd sprzętu,

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość branży 

Od 15 marca br. można składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich za 2010 r. 

W tym roku rolnicy ubiegający się 
o przyznanie płatności bezpośrednich, 
wypełniając jeden formularz wniosku 
mogą jednocześnie zwrócić się o  po-
moc fi nansową z tytułu dopłat obszaro-
wych, wspierania gospodarowania na 
obszarach górskich oraz innych obsza-
rach o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW), płatności na realiza-
cję przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 
2004-2006) oraz płatności rolnośrodowi-
skowe (PROW 2007-2013), a także o do-
płaty uzupełniające.  Wprowadzenie jed-
nego formularza wniosku dla w sumie 
10 różnych rodzajów płatności jest uła-
twieniem dla rolników, którzy nie mu-
szą teraz  wielokrotnie podawać tych sa-
mych danych i występować do Agen-
cji z osobnymi wnioskami o przyznanie 
różnych dopłat. Do ponad 1,3 mln rolni-
ków, którzy ubiegali się o płatności ob-
szarowe w ubiegłym roku, ARiMR wy-
słała już pocztą tzw. wnioski „spersona-
lizowane”, które są w dużej części wy-
pełnione przez pracowników Agencji, 
którzy skorzystali z informacji znajdują-
cych się we wnioskach o dopłaty złożo-
nych w ubiegłym roku. Osoby, które nie 
składały wniosków w ubiegłym roku bo 
np. przejęły lub kupiły niedawno gospo-
darstwo i Agencja nie ma ich danych po-
winny zwrócić się o formularz wniosku 
do „swojego” biura powiatowego. For-
mularz taki jest też dostępny na stronie 
internetowej www.arimr.gov.pl. Wypeł-
niony wniosek wraz z „materiałem” gra-
fi cznym należy złożyć we „właściwym” 
biurze powiatowym ARiMR albo prze-
słać pocztą pomiędzy 15 marca a 17 ma-

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1071 z późn. zmianami) 

zawiadamiam, 
że 05 lutego 2010r. na żądanie Burmistrza Ujazdu, reprezentującego Gminę Ujazd, 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Ujazd,   47-143 
Ujazd ul. Sławięcicka 19, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn. budowa drogi gminnej nr 105776 O - ul. Europejskiej wraz z odwodnieniem 
etap IV, w Strefi e Aktywności Gospodarczej Olszowa - Sieroniowice, na działkach:
obręb Zimna Wódka, karta mapy 1, nr: 32/2, 33/2, 34/1, 38/5, 39/3, 40/1, 44/5;
obręb Sieroniowice karta mapy 4, nr: 99/1, 107/1, 107/2, 112/1, 114/1, 114/2, 
115/3, 115/4, 115/6, 116/2, 117/2, 112/3,118/4; karta mapy 2, nr: 614/2, 474/1, 
476/1, 477/1, 478/1.

Działki gminne nr: 32/2,  33/2, 34/1, 39/3, 40/1, 44/5, 107/1, 112/1, 114/1, 115/3, 
115/6, 116/2, 117/2, 477/1, 476/1, 474/1, 614/2 - przeznaczone pod drogę; działki 
stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 107/2, 114/2, 115/4 (gmin-
ne),  38/5, 99/1 (teren kolei). 
Działki nr:
112/3 o pow. 0,0742 ha - do przejęcia pod drogę, (powstała po podziale działki 112/2 
na działki 112/3 i 112/4), działka 112/4 o pow. 1,0151 ha - pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela;
118/4 o pow. 0,2802 ha do przejęcia pod drogę (powstała po podziale działki 118/2 
na działki 118/3/3, 118/4, 118/5), działki  118/3 o pow. 0,2935 ha i 118/5 o pow. 
2,4948 ha pozostają we władaniu dotychczasowego właściciela.
478/1 o pow. 0,1273 ha - do przejęcia pod drogę (powstała po podziale działki 478 
na działki  478/1 i 478/2), działka 478/2 o pow. 1,6490 ha pozostaje we władaniu 
dotychczasowego właściciela.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powia-
towym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jorda-
nowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530), zapo-
znać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozu-
mieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 26 marca 2010r. do 15 kwietnia 2010r.

STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

Począwszy od marca 2010 r. wzro-
śnie o 4,62% wysokość wszyst-

kich rent strukturalnych wypłacanych 
rolnikom przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmia-
na ta związana jest z ogłoszonym 12 
lutego br. przez Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej wskaźnikiem walo-
ryzacji emerytur i rent w 2010 r., któ-
ry wyniósł 104,62%. W wyniku tego 
wzrostu, ARiMR wypłaci wyższe ren-
ty strukturalne blisko 65 tys. benefi -
cjentów. 

ARiMR przyznała ze środków 
unijnych i krajowych renty struktu-
ralne rolnikom, którzy ukończyli 55 
lat i nie przekroczyli 65 roku życia 
oraz nie posiadali ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty. Ponad-
to, producenci ubiegający się o ren-
tę zobowiązani byli do prowadzenia 
działalności rolniczej w swoim go-
spodarstwie nieprzerwanie przez co 
najmniej 10 lat przed okresem po-
przedzającym złożenie do ARiMR 
wniosku o przyznanie renty struk-
turalnej. Musieli oni też podlegać, 
w tym okresie, ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu rolników, a tak-
że nie zalegać z należnościami wo-
bec KRUS. Najistotniejszym warun-
kiem otrzymania renty strukturalnej 
było przekazanie swojego gospodar-
stwa innemu rolnikowi lub następcy. 
Rolnik otrzymujący rentę struktural-
ną mógł zachować sobie jedynie 0,5 
ha ziemi wraz z siedliskiem i prowa-
dzić tam jedynie działalność, która 
pozwoli zaspokoić własne potrzeby.

  W drugiej połowie 2010 roku pla-
nowane jest uruchomienie ostatniego 
naboru wniosków o przyznanie rent 
strukturalnych z PROW 2007-2013. 
Obecnie trwają prace na zamianą za-
sad i trybu przyznawania tych rent. 

Rolnicy mogą składać wnioski
ja 2010 r. Przepisy dopuszczają złożenie 
wniosku po tym terminie, ale nie póź-
niej niż do 11 czerwca 2010 r. i niestety 
w takim wypadku za każdy dzień robo-
czy opóźnienia należna rolnikowi kwo-
ta płatności będzie obniżana o 1%. Przed 
złożeniem wniosku rolnicy proszeni są 
o sprawdzenie poprawności wszystkich 
zawartych w nim informacji. 

ARiMR zwraca się do rolników, aby 
przy wypełnianiu wniosków postępowa-
li zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz 
z otrzymanym do wypełnienia wnio-
skiem. W tym roku jest to szczególnie 
ważne bo wnioski umożliwiają staranie 
się „w ramach” jednego formularza aż 
o 10 płatności a ponadto pojawiły się no-
we dopłaty specjalne oraz nastąpiły zmia-
ny w krajowych uzupełniających płatno-
ściach obszarowych. W pierwszym przy-
padku nowością jest to, że rolnicy z ca-
łego kraju mogą się ubiegać o płatność 
do roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych, a w kilku wojewódz-
twach o płatność do krów i owiec oraz 
o dopłaty obszarowe do prowadzenia 
upraw zagajników drzew o krótkiej rota-
cji,  takich jak: brzoza, topola czy wierz-
ba. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z ta-
kich dopłat muszą we wnioskach zade-
klarować tak wykorzystywane grunty, 
jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi 
o krajowe uzupełniające płatności obsza-
rowe (UPO) to będą one po raz pierwszy 
przysługiwały także do powierzchni, na 
których nie jest prowadzona żadna upra-
wa, jeżeli na gruntach tych:

- rolnik dokonał zasiewu w celu pod-
niesienia żyzności gleby poprzez wpro-
wadzenie do niej świeżej masy roślinnej 
(zielony nawóz);

- roślinność ta została przyorana lub 
wprowadzona do gleby na skutek zasto-

sowania innego zabiegu mechaniczne-
go, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, 
w którym został złożony wniosek o przy-
znanie płatności uzupełniającej;

- nie jest prowadzona uprawa przez 
okres nie dłuższy niż jeden rok. 

W tym roku na jednym formula-
rzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się 
o przyznanie następujących rodzajów 
płatności: 
1. jednolitą płatność obszarową (JPO),  
2. uzupełniające płatności obszarowe 

(UPO), w tym: 
• płatności do powierzchni grupy 

upraw podstawowych,  
• płatności uzupełniającej do po-

wierzchni upraw roślin przezna-
czonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płat-
ności zwierzęcej),  

• płatności uzupełniającej do po-
wierzchni uprawy chmielu, nie-
związanej z produkcją,  

3. specjalną płatność obszarową do po-
wierzchni upraw roślin strączkowych 
i motylkowatych drobnonasiennych, 

4. oddzielną płatność z tytułu owoców 
i warzyw (płatność do pomidorów), 

5. przejściowe płatności z tytułu owo-
ców miękkich (OM),  

6. płatność cukrową,  
7. płatność do krów i owiec (wsparcie 

specjalne),  
8. płatności z tytułu realizacji przedsię-

wzięć rolnośrodowiskowych i popra-
wy dobrostanu zwierząt (PROW na la-
ta 2004-2006),  

9. płatności rolnośrodowiskowe (PROW 
na lata 2007-2013),  

10. pomoc fi nansową z tytułu wspiera-
nia gospodarowania na obszarach gór-
skich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach g

Od marca  ARiMR 
zacznie wypłacać wyższe 

renty strukturalne
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- Wystawa ma charakter przeglą-
du a nie konkursu, ponieważ nie wy-
obrażam sobie oceniania stołów – 
każdy z nich jest inny, każdy spe-
cyfi czny. I każdy wymagał ciężkiej 
(choć na pewno przyjemnej) pra-
cy wielu rąk. Dlatego też wszystkie 
koła dostają nagrody o takiej samej 
wartości. Funduje je co roku Urząd 
Marszałkowski, a panie z kół tere-
nowych mają możliwość decydowa-
nia, co to będzie – tłumaczy p. Ur-
szula Trinczek – Oczywiście zawsze 
jest to coś do izby spotkań – czasem 
czajnik bezprzewodowy, czasem ob-
rusy, patelnia elektryczna czy tale-
rze. Ale nie wierzę, żeby to nagrody 
skłaniały do uczestnictwa, przecież 
każdy lubi się chwalić swoim talen-
tem kulinarnym – żartuje.

A chwalić się jest czym! Pomija-
jąc chyba 100 rodzajów ciast i bab 
wielkanocnych, udekorowanych tak, 
że wyglądają jak prawdziwe dzie-
ła sztuki, podczas wystawy można 
było nacieszyć oczy (i podniebie-
nia) m.in. szpajzą w różnych wer-
sjach czy galaretkami z owocami 
w kształcie zajączków i baranków.

- U nas prym wiodą rzeczy prak-
tyczne, takie, które się zje, a nie 
wyrzuci – opowiada pani z koła 
w Ucieszkowie. – A u nas popular-
ny jest drożdżowy baranek i zając 
z kiełbasy, więc to właśnie przywio-
złyśmy – wtrąca uczestniczka z Dol-
nej.

Aż wierzyć się nie chce, że przy-
gotowania zajęły paniom z poszcze-
gólnych kół około 2. dni. I nocy – 
śmieją się panie z Żużeli.

Potrawy goszczące na stołach 
to jednak nie tylko te tradycyjne, 

SMACZNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
ŻYCZY KOLONOWSKIE :)

na które przepisy przekazywane są 
z pokolenia na pokolenie. To także 
kulinarne nowości, takie jak rolada 
rybna czy szpinakowa, schab z wa-
rzywami i w cieście francuskim, wy-
cinanki z.... sera i salami, łosoś z se-
rem i szpinakiem, sałatka warstwo-
wa czy muszelki makaronu z pa-
stami serowymi. Na stołach można 
było również znaleźć potrawy cha-
rakterystyczne dla poszczególnych 
kół (choć niekoniecznie terenów). 
I tak Walce miały swoje jajka w wi-
nie i chleb wielkanocny, Dolna – 
pieczone świnki a Spórok – wspa-
niały pasztet z pieczarkami i galaret-
kę oraz babeczki chrzanowe.

Wystawa Stołów Wielkanocnych 
to jednak nie tylko kulinaria – ko-
ła terenowe ZŚKW zaprezentowały 
także przepiękne dekoracje w posta-
ci robionych na drutach i szydełku 
zajączków i kurek, dzierganych ser-
wetek czy wianuszków z siana i ga-
łązek. Była też palma wielkanocna, 
a na stoisku miejscowości Kadłub – 
Piec podziwiać można było kompo-
zycje fl orystyczne. Na stoisku tym 
można było również skosztować 
i kupić fantastyczne smażone sery 
z fi rmy Fan-Agri.

Przy stoisku Głogówek – Ora-
cze prezentowane były suknie ślą-
skie (i nie tylko), które na zamówie-
nie szyje jedna z członkiń tamtejsze-
go koła.

W tym roku wystawie towarzy-
szył Gminny Konkurs Kroszonkar-
ski, co spotęgowało świąteczny na-
strój. Wszyscy uczestnicy – zarów-
no ci młodsi, jak i starsi – zostali 
uhonorowani równorzędnymi na-
grodami. Ogromne podziękowania 

należą się także dzieciom ze szkół 
podstawowych w Kolonowskiem 
i Staniszczach Małych, które swo-
imi występami uświetniły wystawę. 
Podziękowania tym większe, że – 
prócz czasu poświęconego na przy-
gotowanie – zrezygnowały ze swo-
jego wolnego, niedzielnego popołu-
dnia na rzecz występu.

Tegoroczna wystawa zorgani-
zowana została przez Związek Ślą-
skich Kobiet Wiejskich Koło Tere-
nowe w Spóroku przy udziale Urzę-
du Miasta i Gminy Kolonowskie. 
Chwała paniom ze Spóroka za zaan-
gażowanie i pasję, z którą tę wysta-
wę przygotowały. 

- A przygotowania te zaczęły 
się już prawie miesiąc temu - mó-
wi Krystyna Deja. Musiałyśmy na-
gotować tyle bigosu, żeby starczy-
ło dla wszystkich zaproszonych go-
ści, upiec ciasta i udekorować salę. 
A przecież musiałyśmy też przy-
gotować nasz własny stół! – doda-
je. Na szczęście wszystko się udało 
i już po stresie – śmieje się.

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: Konsul Republiki Federal-
nej Niemiec w Opolu Ludwig Neu-
dorfer, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Opolskiego Józef Kotyś, Sta-
rosta Strzelecki Józef Swaczyna, 
Kierownik Katedry Kulturoznaw-
stwa i Folklorystyki Uniwersyte-
tu Opolskiego prof. Teresa Smoliń-
ska, Dyrektor PSP Nr 1 w Kolonow-
skiem - Elżbieta Cieśla oraz, rzecz 
jasna, Burmistrz Kolonowskiego 
Norbert Koston oraz Zastępca Bur-
mistrza Konrad Wacławczyk.

Anna Szaton

Gdy własny budżet napięty 
jest do granic możliwości, 
i nie ma w kasie najmniej-

szego zakamarka, gdzie dałoby się 
jeszcze znaleźć jakieś pieniądze, 
trzeba się o nie starać gdzie indziej. 

– Szukamy, nie pierwszy zresz-
tą raz, zewnętrznych źródeł fi nan-
sowania dla naszych projektów – 
mówi wicestarosta Waldemar Ga-
ida. - Pierwszy z nich to Odnowie-
nie i remont elewacji zabytkowego 
barokowego pałacu w Szymiszo-
wie. Konieczne jest osuszenie wil-
gotnych murów, zlikwidowanie 
pęknięć ścian zewnętrznych, sku-
cie starych tynków i położenie no-
wych nowych, zamontowanie para-
petów zewnętrznych i wreszcie po-
malowanie elewacji. Szacujemy, że 
koszt tego przedsięwzięcia wynie-
sie ok. 650 tysięcy złotych. Nie ma-
my na to pieniędzy, ale staramy się 
o dofi nansowanie zadania z Progra-
mu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Dziedzictwo kulturo-
we” - Priorytet 1 Ochrona zabytków. 
Termin złożenia wniosków upływa 
z ostatnim dniem marca br. Kolej-
ny projekt związany jest z niebanal-
nym wykorzystaniem budynku po 
klubie i restauracji CASINO. Pier-
wotnie zamierzaliśmy uruchomić 
z nim powiatowy inkubator przed-
siębiorczości, ale po wprowadzeniu 
zmian w zasadach fi nansowania po-
mysł okazałby się zbyt drogi (osta-
tecznie jedyną gminą na terenie po-
wiatu, która będzie miała własny in-
kubator jest Ujazd). No ale z budyn-
kiem trzeba coś zrobić. Jeśli uda się 
nam zdobyć środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-2013 
w ramach działania 6.2 Zagospoda-
rowanie Terenów Zdegradowanych 
– powstanie tu multipleks kultury 
powiatowej, zaspokajający potrze-
by naszego środowiska. Powstanie 
tu powiatowa biblioteka, multime-
dialna „izba tradycji”, łącząca ele-
menty wirtualne i realne, także po-
wiatowe archiwum oraz sala kon-

ferencyjna na 300 miejsc, dzielo-
na tak, by można było prowadzić 
w niej również konferencje i szko-
lenia dla mniejszego grona, np. dla 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych. I z organizacjami pozarzą-
dowymi wiąże się kolejna przewidy-
wana przez nas funkcja tego obiektu 
– chcemy, by stał się dla nich rów-
nież inkubatorem. Zamierzamy do-
prowadzić do tego, by to miejsce – 
dzięki remontowi – stało się prężnie 
działającym ośrodkiem. I by nie tyl-
ko w jego nazwie pojawiło się słowo 
„kultura”, ale by rzeczywiście pełnił 
funkcję kulturotwórczą. Żeby jed-
nak ostatecznie rzeczywiście tak się 
stało, potrzebne są naprawdę duże 
pieniądze – koszt tego projektu sza-
cuje się na ok. 3 mln złotych.

Wreszcie trzeci projekt – o warto-
ści ponad 714 tysięcy złotych – prze-
znaczony jest dla uczniów naszych 
szkół zawodowych.  Na jego reali-
zację zamierzamy pozyskać środ-
ki z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Działanie 9.2 Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa za-
wodowego. Nosi nazwę „Akademia 
przyszłych fachowców – ucznio-
wie szkół zawodowych z terenu po-
wiatu strzeleckiego z uprawnienia-
mi i certyfi katami”, a wniosek zło-
żyliśmy 29 marca. Przyznać trzeba, 
że poprzednie projekty fi nansowane 
z POKL, a przeznaczone dla podob-
nego grona benefi cjentów cieszy-
ły się ogromnym powodzeniem. Je-
śli nasz wniosek zostanie pozytyw-
nie oceniony – projektem zostanie 
objętych 425 osób. Uczniowie na-
szych szkół – tak jak poprzednio – 
będą mogli zdobywać nowe umie-
jętności, potwierdzone certyfi kata-
mi, a ich oferta będzie jeszcze szer-
sza. Istotnym novum będzie nauka 
języka niemieckiego zawodowego 
i angielskiego zawodowego, a także 
możliwość uzyskania uprawnień nie 
tylko na wózki widłowe, ale i na ko-
parko-ładowarkę.

/mg/

Po raz drugi mieszkańcy powiatu 
wybierali w konkursie Perłę Ro-

ku. Spośród 14 pretendentek do tytu-
łu najwięcej głosów zdobyła Teresa 
Cwielong, od 10 lat sołtys Balcarzo-
wic. Potrafi ła zachęcić do zaangażo-
wania się w sprawy wsi wielu miesz-
kańców, i to w czynach społecz-
nych! Pierwszym z postawionych ce-
lów były starania o budowę kościoła. 
Mobilizowała mieszkańców do pra-
cy w czynie społecznym. Świątynia 

Po raz czwarty został rozstrzy-
gniety plebiscyt „Spróbujmy ra-

zem pokonać bariery” organizowany 
przez miesięcznik „Bariery w świe-
cie niepełnosprawnych”, w ramach 
którego przyznane zostały statuet-
ki „Emil 2010”. Wcześniej „Emi-
le” przyznawane były w Filharmo-
nii Opolskiej, w tym roku gala od-
była sie w Strzelcach Opolskich w 
„Białej Sali” u Pani Sylwii Kozio-
łek- Beier.

Dodatkowa atrakcją dla publicz-
nosci były ręcznie wybijane monety 
z wizerunkiem „Emila” na awersie 
i logiem miesięcznika na rewersie. 
Jak widać organizator zadbał o to, 

Laureaci tegorocznych Emili (od lewej): 
Marek Plura Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego d/s Osób 

Niepełnosprawnych, przedstawiciel Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
„Barka”, Natalia Koziołek, Karol Cebula, adwokat Anna Maria Rop

Marek Wojtala fi nalistą  etapu po-
wiatowego Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej

26 marca  2010  r. w siedzibie 
PSP w  Strzelcach Opolskich  odby-
ły się eliminacje powiatowe Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Uczestniczyli w  nim laureaci 
eliminacji miejsko-gminnych prze-
prowadzonych we wszystkich gmi-
nach powiatu strzeleckiego.  W ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych  
rywalizowało  8 uczniów.  

Miasto i Gminę Strzelce Opol-
skie w  tej kategorii  wiekowej re-
prezentowało między innymi  2 
uczniów Zespołu Szkół Zawodo-
wych Nr 1: Marek Wojtala uczeń 
I klasy Technikum Mechatronicz-
nego i Andrzej Krawczuk uczeń 
III klasy Technikum Spedycyjne-
go.  Zawody powiatowe podobnie 
jak  i miejsko-gminne składały się 
z dwóch etapów: pisemnego i ust-
nego. Do etapu ustnego i jednocze-
śnie fi nału  zakwalifi kowało  się 3 
uczniów, którzy otrzymali najwięk-
szą liczbę punktów z testu pisemne-
go obejmującego zagadnienia m. in. 
z zakresu przepisów przeciwpożaro-
wych, sprzętu gaśniczego i ratowni-
czego, pierwszej pomocy, struktury 
PSP i OSP a także historii ruchu stra-
żackiego. Wśród fi nalistów znalazł 
się także uczeń naszej Szkoły Ma-
rek Wojtala zajmując ostatecznie III 
miejsce w etapie powiatowym Kon-
kursu. Gratulujemy i życzymy dal-
szych  sukcesów.

Marek Rosiński

w Balcarzowicach powstała wreszcie 
w 2002 roku. Zainicjowała obcho-
dy 550-lecia powstania Balcarzowic, 
które miały miejsce w lipcu 2007 ro-
ku. Po ubiegłorocznej klęsce tornada, 
mimo że jej posesja również w wi-
churze ucierpiała, zorganizowała u 
siebie punkt zbiórki darów i pierw-
szej pomocy dla poszkodowanych. 
W styczniu tego roku, została wyróż-
niona Srebrnym Laurem Umiejętno-
ści i Kompetencji.

Turniej wiedzy 
pożarniczej

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Emile 2010

aby wszyscy goście tegorocznej gali 
otrzymali „Emila”. Moneta ma swo-
je przesłanie, bowiem, każdego kto 
ją posiada, od momentu jej otrzyma-
nia nie opuszcza SZCZĘŚCIE.

Sybilla Fusiarz

Czy uda 
się zdobyć 
pieniądze?

Perła powiatu strzeleckiego
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Na korytarzu starostwa wiszą portrety starostów – nie wszystkich. Chcemy uzupeł-
nić te lukę – szukamy wszelkich materiałów na ich temat – od roku, kiedy została wpro-
wadzona w Prusach reforma administracji Steina-Hardenberga – aż do czasów współ-
czesnych. Będziemy wdzięczni za udostępnienie każdej informacji – to przecież nasza 
wspólna historia. 

W trakcie poszukiwań natrafi łam na taki oto nekrolog:

STAROSTA VON ALTEN

Wieloletni starosta powiatu strzeleckiego i tajny radca rejencji von Alten zmarł 
w połowie lutego 1917 roku w wieku 63 lat. Przez prawie 33 lata, od 4 czerwca 1884 
roku, pewną i twardą ręką prowadził powiat oraz dał się poznać jako człowiek godny 
szacunku poprzez swoje eleganckie obycie, surową sprawiedliwość oraz umiłowanie 
i najwyższe poważanie dla mieszkańców powiatu. 

We wszystkich obszarach życia publicznego przedstawiał wzorową postawę, służąc 
pomocą i radą wszystkim potrzebującym. Jego niestrudzona działalność niosąca ze so-
bą trudne zadania i wielką odpowiedzialność, poświęcona była dobru powiatu oraz jego 
mieszkańcom, w szczególności zaś w trudnych czasach wojennych. W uroczystościach 
pogrzebowych udział wziął prezydent rejencji Hergt z Opola. W sali posiedzeń udeko-
rowanej na czarno pod baldachimem wystawione zostało ciało zmarłego. Mowę poże-
gnalną wygłosił proboszcz Burgaller. Na rozpoczęcie i zakończenie mowy zaśpiewał 
ewangelicki chór kościelny. Następnie utworzył się kondukt pogrzebowy. Trumnę do 
wozu zanieśli żandarmi. Przed nim kroczyli żołnierze ze związków wojaków ze swoimi 
fl agami, szkoły i duchowieństwo. Za trumną szła wdowa po staroście z trójką ich dzie-
ci oraz reszta żałobników. Na dworcu kolejowym podniesiono trumnę, by zawieźć cia-
ło do ojczyzny zmarłego (Hanower).    

***
Prosimy o kontakt z redakcją:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul.Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie; tel. 77 440 17 13 lub mailem: redakcja@powiatstrzelecki.pl

W ramach tego projektu fi nansowa-
nego z funduszy UE 8 nauczycie-

li (Anna Sewruk, Izabela Szymaniec, 
Joanna Drabik, Aleksandra Wnuk-Cej-
zik, Aleksandra Taskin, Grzegorz Łuka-
sik, Marcin Buszman i Krzysztof Kalisz) 
wzięło udział w specjalnych szkoleniach 
dotyczących prowadzenia zajęć z wyko-
rzystaniem narzędzi ICT i stosowania in-
nowacyjnych form nauczania cechują-
cych się wyższą skutecznością niż formy 
tradycyjne. Każdy przeszkolony nauczy-
ciel zorganizował grupę uczniów i prze-
prowadził zajęcia pozalekcyjne ukierun-
kowane na rozwój kompetencji kluczo-
wych oraz zwiększenie szans na rynku 
pracy. 

Adriana Wieszolek II Tek „B”, Justy-
na Kleeman II Tot „B”, Jolanta Warzecha, 
Małgorzata Nieświec IV Tek „A”,  Anna 
Przymus IV Tek „B” , Dawid Chrząszcz 
II mk, Janusz Furman II Tm, Przemysław 
Jamer III Ts wraz z 2 opiekunami zosta-
li nagrodzeni trzydniową wycieczką na 
targi Cebit w Hanowerze oraz do Berli-
na w dniach 4-6 marca 2010r.

Na targach teleinformatycznych CE-
BIT 2010 w ponad 20 ogromnych halach 
zobaczyć można było nowoczesne za-

Najaktywniejszych uczestników zajęć 
w szkołach spotkała ostatnio nie la-

da nagroda: wyjazd na Międzynarodowe 
Targi Nowych Technologii CeBIT HAN-
NOVER 2010, zorganizowany w ramach 
projektu przez WODIP w dniach od 4 
do 6 marca br. Z naszej szkoły pojecha-
ło 4 uczniów: Jakub Konieczny, Adrian 
Ochmann, Patrycja Rudzik i Przemysław 
Drozd wraz z opiekunem panem Rado-
sławem Trzcińskim. 

Program wycieczki był bardzo na-
pięty, ale niezwykle interesujący. Dał 
uczestnikom wiele radości, niezapo-
mnianych wrażeń, ale i nowe znajo-
mości. Same targi: ich ogrom, ekspo-
zycje, prezentacje i nowości technolo-
giczne fascynowały uczestników i przy-
prawiały o zawrót głowy. Przyszłych 
informatyków z naszej szkoły intereso-
wało wszystko to, co dotyczyło nowych 
rozwiązań technologicznych w budo-
wie części i zespołów komputerowych, 
w systemach chłodzących i zabezpie-
czających. Szczególną uwagę przykuła 
ekspozycja FUTURE i jej elektronicz-
ne ciekawostki, jak: translator mowy, 
ekran wielodotykowy, telewizor 3D. 

Rok 2009, remiza w Kadłubie. 
Słychać dyktowane i powtarza-

ne co chwilę słowa bajek dla dzie-
ci, czasem zniecierpliwienie, chwi-
lami śmiech...Tak właśnie zaczęły 
się zajęcia informatyczne dla miesz-
kańców wsi prowadzone przez lice-
alistki i wolontariuszki Ruchu Czy-
stych Serc - Katarzynę Doros, Syl-
wię Gawlik, Martę Sdzuj.

Pomysł szkolenia z podstaw 
technologii informatycznej to wynik 
społecznego zapotrzebowania wy-
rażonego przez sołtyskę Kadłuba- 
Gabrielę Puzik. Chodziło o to, aby 

Jan Bogusz, radny powiatu od dwóch 
kadencji, członek Komisji Bezpie-

czeństwa, wiceprzewodniczący Komisji 
Budżetu i przewodniczący Klubu Rad-
nych Ziemi Strzeleckiej w Radzie Po-
wiatu. 

– To konstruktywna opozycja – mówi 
o swoim klubie. – Popieramy wszystkie 
te działania, które usprawniają funkcjo-
nowanie instytucji powiatowych (szko-
ły, szpital, DPS-y), a tym samym słu-
żą poprawie jakości życia mieszkań-
ców, ale też pokazujemy potknięcia. To 
nie są ataki na władzę, tylko wskaza-
nie tego, co jest złe i co należy popra-
wić. Przecież nikt nie ma recepty na mą-
drość. I są problemy, które trzeba ko-
niecznie próbować rozwiązać. Starałem 
się w tych kwestiach na bieżąco interwe-
niować lub je wyjaśniać, kierując zapy-
tania do władz powiatu tam, gdzie sam 
widziałem nieprawidłowości lub w spra-
wach, które zgłaszali do mnie mieszkań-
cy. Tych zapytań było sporo – niemal na 
każdej sesji czy komisji. Pytałem o sytu-
ację w DPS  w Szymiszowie: wysokość 
stawek żywieniowych, oczyszczalnię, 
koszty utrzymania obiektu czy umożli-

Oceniamy mijającą kadencję
wienie mieszkańcom wsi przejścia przez 
park otaczający DPS (wyjaśnienie jakie 
otrzymałem, dlaczego tego przejścia nie 
ma, nie satysfakcjonuje mnie). Pytałem 
o stan dróg powiatowych (np. o łuk ron-
da na ul. 1 Maja, o uzupełnienia po wsta-
wieniu przepustów, o stan drogi między 
Rożniątowem i Szymiszowem, czy rowy 
przy ul. Ujazdowskiej, o zimowe utrzy-
manie dróg), a także o turnusy rehabili-
tacyjne dla osób starszych, dofi nansowa-
ne przez PCPR. 

Kolejny problem, który trzeba roz-
wiązać to sprawa uposażeń pracowni-
ków starostwa - są za niskie. Gdy tę kwe-
stię poruszałem na sesji, zawsze słysza-
łem wymijającą odpowiedź. Cała ekipa 
w starostwie dobrze pracuje, stara się, 
jak może, ale nie jest wynagradzana tak, 
jak powinna. Gdy ten temat podnoszoną 
związki zawodowe, to również odbiera-
ne jest jako atak.

Czy jestem zadowolony z tego, co 
udało się zdziałać samorządowi powiato-
wemu? Nie do końca. Na powiat nakła-
da się coraz więcej zadań, ale przyznaje 
za mało środków na to, by wszystkie zre-
alizować na pożądanym przez mieszkań-

ców poziomie. W efekcie wszyscy wie-
szają psy na samorządzie powiatowym, 
a to może zniechęcać do działania. Mnie 
też czasami zniechęca. Chciałoby się 
mieć lepsze drogi, wyższy poziom bez-
pieczeństwa, ale na to trzeba pieniędzy! 
Jeśli wiemy, co i jak należy zrobić, a nie 
możemy, bo jako samorząd dostaliśmy 
za mało środków, to nie jest to dla nas 
komfortowa sytuacja. Mieszkańcy roz-
liczają nas z tego, co zostało zrobione, 
a nie z naszych zamiarów. Gdyby powia-
ty otrzymywały środki na miarę potrzeb 
– byłoby lepiej.

Myszki nie trzeba się bać!
przybliżyć zainteresowanym oso-
bom nowoczesną technikę i zakty-
wizować do uczestnictwa w świe-
cie współczesnych mediów pokole-
nie 50+.

- Zaczynałyśmy od najprost-
szych rzeczy - wspomina Kasia Do-
ros – to znaczy od koordynacji ru-
chów myszki, rozkładu liter na kla-
wiaturze. Grupa osób w wieku 30-
60 lat mozolnie, ale pod życzliwym 
okiem licealistek poznawała kolej-
ne tajemnice komputera. –Tworze-
nie dokumentów tekstowych, wy-
szukiwanie informacji w Wikipedii, 

czytanie prasy on-line, wysyłanie 
i odbieranie poczty elektronicznej- 
streszczają program zajęć dziew-
czyny.

Po trzech miesiącach kursanci 
umieli już bardzo dużo, nabrali pew-
ności siebie, oswoili się z językiem 
nowoczesnej technologii. –Tematyka 

zajęć została opracowana na pod-
stawie naszych własnych doświad-
czeń szkolnych– wyjaśniają prowa-
dzące kurs wolontariuszki. –Cho-
dziło nam głównie o to, aby mobili-
zować i nie zniechęcać tych, którzy 
chcieli się czegoś nauczyć- dodają. 

Efekty okazały się bardzo zado-
walające. –Pod koniec kursu zrobi-
łyśmy nawet wstęp do pracy z ar-
kuszem kalkulacyjnym- z satysfak-
cją podsumowują swoją pracę Ka-
sia i Marta.

Dziś okazuje się, że rozpoczę-
ta przez dziewczyny historia ma 
swój ciąg dalszy, a pomysł szkole-
nia komputerowego dla seniorów 
podchwycił także strzelecki Klub 
Emeryta. 14 kwietnia o godzinie 16 

w mediotece liceum rozpoczynają 
się zajęcia dla kolejnej grupy za-
interesowanych.

- Zaczynamy od podstaw, więc 
nie trzeba się bać- słyszę od tego-
rocznych maturzystek i jednocze-
śnie instruktorek.- Zapraszamy i je-
steśmy otwarte na propozycje tema-
tów zajęć.

- Podoba mi się ta inicjatywa. 
W szkole na pewno znajdzie się miej-
sce na tego typu zajęcia- stwierdza 
krótko dyrektor szkoły, zatem moż-
na przypuszczać, że pomysł, aby to 
młodsze pokolenie uczyło starszych 
nie po raz pierwszy przyniesie pozy-
tywne rezultaty.

Dorota Maćkula

Dwie szkoły z powiatu strze-
leckiego uczestniczą, obok 
30 innych z Opolszczyzny  

w projekcie systemowym „Innowa-
cyjna szkoła zawodowa” współfi nan-
sowanym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt realizo-
wany jest przez Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Informatycznego i Po-
litechnicznego w Opolu, a jego bene-
fi cjentami są uczniowie szkół tech-
nicznych i zawodowych. Główne cele 
projektu to: podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości procesu kształcenia za-
wodowego z wykorzystaniem narzę-
dzi ICT, promowanie idei nauczania 
problemowego, pobudzanie uczniów 
do konstruktywnego myślenia oraz 
współdziałania w grupie.

Te dwie szkoły to: Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Strzelcach 
Opolskich oraz Zespół Szkół Zawo-
dowych w Zawadzkiem. W każdej 
szkole z kolei uczestnikami jest przy-
najmniej 4 nauczycieli, którzy pro-
wadzą zajęcia według własnych sce-
nariuszy oraz 40 uczniów. W każ-
dej placówce nad całością „czuwa” 
szkolny koordynator.

Uczniowie z obu obu szkół wy-
jechali do Hanoweru na targi Ce-
BIT. Cóż to takiego? CeBIT (skrót od 
Centrum der Büro- und Information-
stechnik) - targi informatyczne opro-
gramowania, sprzętu komputerowego 
i nowych technologii (m.in. w telefo-
nii komórkowej i artykułach RTV). 
Organizowane są co roku w połowie 
marca – od 1986 – w Hanowerze. 

Nasi na 
CeBIT w 

Hanowerze

stosowania technologii komputerowych 
w nauce, technice, bankowości, rozryw-
ce i życiu codziennym. Hasłem przewod-
nim imprezy było „Connected Worlds” - 
połączone światy. Obok telewizorów 3D, 
projektów multimedialnych, czytników 
e-booków, komputerów „All In One” 
itp. zobaczyliśmy samochody o napędzie 
elektrycznym, urządzenia sterujące po-
borem energii, cyfrowego eksperta zdro-
wotnego, roboty grające w piłkę, urzą-
dzenia do identyfi kacji osób.

Po wrażeniach z CEBIT-u przyszedł 
czas na Berlin. W stolicy Niemiec zwie-
dziliśmy kopułę Bundestagu, Bramę 
Brandenburską, Potsdamer Platz i Mu-
zeum Techniki. W części „Spectrum” 
wspomnianego muzeum na 1400 m2 
mogliśmy poprzez „dotykanie i przy-
glądanie się”, „zabawy i zdziwienie”, 
„śmiech i naukę” doświadczać 250 eks-
perymentów z zakresu fi zyki i techniki, 
a w części muzealnej zobaczyć m.in. za-
bytki kolejnictwa, historię rozwoju foto-
grafi i i kina. 

Jeszcze raz potwierdziło się stare po-
rzekadło „ podróże kształcą”

Krzysztof Kalisz

Uczniowie bawili się i uczyli, próbowali 
swych sił w różnych konkursach. Zgod-
nie stwierdzili, że jeden dzień w tak cie-
kawym miejscu, jak Targi CeBIT, to sta-
nowczo za mało.

Drugi dzień wycieczki był nie mniej 
ciekawy. Uczestnicy spędzili go w Cen-
trum Berlina. Czas upłynął na zwiedza-
niu Reichstag-u, podziwianiu panora-
my miasta poprzez oszkloną „kopułę” 
widokową, wizycie w  Berlińskim Mu-
zeum Techniki. W części demonstracyj-
nej uczniowie z zapartym tchem śledzi-
li doświadczenia fi zyczne, które mogli 
sami przeprowadzać. Nie było, o dziwo, 
zakazu dotykania, sprawdzania, próbo-
wania. W części ekspozycyjnej prezento-
wane były pierwsze komputery. Śmiech 
się cisnął na usta, gdy porównywało się 
je ze współczesnym sprzętem. 

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, 
z bagażem pełnym pamiątek i niezapo-
mnianych wrażeń, uczestnicy wycieczki 
wrócili późną nocą w niedzielę 6 marca 
do Opola. Naprawdę, warto było! Roz-
budzona wśród młodzieży fascynacja 
techniką wciąż trwa. Będzie o czym opo-
wiadać na długo.

Strzeleccy starostowie – szukamy materiałów
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24  marca 2010  roku w Zespole Szkół 
im . Aleksandra Kamińskiego 

w Strzelcach Opolskich odbyła się VII 
edycja Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy Technicznej dla uczniów szkół spe-
cjalnych. 

Jest on wpisany w listę konkursów 
Opolskiego Kuratora Oświaty.

Honorowy Patronat sprawuje Staro-
sta Powiatu Strzeleckiego.

Edukacja  dzieci i młodzieży w za-
kresie wiedzy i umiejętności technicz-
nych jest bardzo ważna, ponieważ przy-
gotowuje do aktywności zawodowej na 
rynku pracy, gdzie wytwarzanie i usłu-
gi są ważnym zadaniem społecznym dla 
rozwoju regionu. Uczniowie po skończe-
niu nauki w Zespole Szkół w Strzelcach 
Opolskich, kontynuują naukę w Szkole 
Zawodowej w Leśnicy.

Głównymi pomysłodawcami, a zara-
zem organizatorami konkursu są nauczy-
ciele techniki – p. Grażyna Semeniuk i p. 
Bernard Janocha.

Konkurs składał się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej.  Uczniowie pi-
sali test, w którym pytania obejmowały za-

Wszelki wieloletni mozół na co 
dzień nie prezentuje się zbyt atrak-

cyjnie – powtarzanie tych samych słów, 
czy gestów, te same czynności nigdy nie 
koncentrują uwagi ani samych wykonu-
jących, ani tym bardziej opinii publicz-
nej. Jednak konsekwencja tych wysiłków 
zawsze jest w pewnym momencie sowi-
cie nagradzana, czy to w postaci mate-
rialnej, czy w innej, ważniejszej, bo czy-
niącej nas lepszymi ludźmi. Czasami też 
przynosi inne niezwykłe i nieoczekiwane 
skutki. Tak też jest w opisywanym przy-
padku. 

Liceum w Zawadzkiem od 12 lat 
uczestniczy w konkursach „Historii Bli-

Już po raz 13. w Zespole Szkolno-Gim-
nazjalnym w Żędowicach  odbył się 

Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie 
Beranie”. Uczniowie prezentowali się 
w dwóch kategoriach: monologów i sce-
nek rodzajowych.

KONKURS 
WIEDZY 
TECHNICZNEJ

gadnienia programowe i   ponadprogramo-
we kształcenia technicznego, w zakresie 
obróbki drewna, metalu, papieru,  tworzyw 
sztucznych, gospodarstwa domowego, szy-
cia oraz wychowania komunikacyjnego. 

Druga część była częścią praktycz-
ną. Uczniowie otrzymali instrukcję we-
dług której musieli wykonać dwa zada-
nia praktyczne. 

Najlepsi uczniowie to:
Sotor Damian  ze Strzelec • 
Opolskich- I miejsce
Mikos Damian  z Leśnicy - • 
I miejsce
Machaj Marcin  z  Prudnika – II • 
miejsce
Wosman Grzegorz  z Opola – III • 
miejsce

Dzięki sponsorom: Kuratorium 
Oświaty w Opolu, Starostwu Powiato-
wemu w Strzelcach Opolskich oraz TPD 
w Strzelcach Opolskich wszyscy ucznio-
wie otrzymali atrakcyjne nagrody w po-
staci zestawów elektronarzędzi.

Gratulujemy uczestnikom i ich na-
uczycielom. Dziękujemy zaproszo-
nym gościom za przybycie, organizato-
rom i zespołom zadaniowym za sprawny 
przebieg oraz sfi nansowanie zadań tego 
konkursu. Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
Technicznej ma już swoją tradycję, oraz 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem wśród uczniów.

 Grażyna Semeniuk
Bernard Janocha

Po ślonsku w Żandowicach

Aż 114 prac nadesłano na konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży 

pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, wo-
da – strażak zawsze rękę poda”. Powia-
towe Eliminacje XII edycji tego ogólno-
polskiego konkursu  odbyły się 22 mar-
ca 2010 roku. Prace oceniało jury w skła-
dzie: Barbary Macygon, kpt. Joanny 
Badowskiej–Ghanem, Bernadetty Kalu-
zy, Rajmunda Susa. Zgodnie z regula-
minem dopuszczalnymi technikami wy-
konania prac był: rysunek, grafi ka, ma-
larstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. 
Poziom prac uczestników konkursu był 
bardzo wysoki jury miało trudne zada-
nie do wykonania. Spośród wielu bardzo 

Wyjątkowe wyróżnienie 
dla LO im. Mieszka I
skiej” Ośrodka Karta. Efektem tego 
udziału są dwie nagrody pierwsze, jedna 
druga, kilka trzecich i ponad trzydzieści 
wyróżnień różnego stopnia. Łącznie ok. 
40 uczniów szkoły wzięło udział w kon-
kursie i zostało nagrodzonych. Więk-
szość z nich ośmielona sukcesem podjęła 
atrakcyjne studia. 

W tym roku szkoła w uznaniu wielo-
letnich zasług dla konkursu została wy-
brana do reprezentowania Polski na mło-
dzieżowym seminarium polsko–włoskim 
poświęconym problemom totalitaryzmu. 
Uczniowie Paweł Sławski, Dominik Ko-
walski i Marta Michalik wraz z opieku-
nem Arkadiuszem Baronem wyjeżdżają 
w tym celu do Włoch. 

Wybór szkoły z małego ośrodka, spo-
śród ponad kilkuset, które biorą lub bra-
ły udział w konkursie jest wyróżnieniem 
szczególnym. Organizatorzy konkur-

su mogli wybrać jedną z wielu innych 
szkół, często znaną z różnego rodzaju 
rankingów, położonych bliżej Warsza-
wy (obniżenie kosztów wyjazdu), jed-
nak zdecydowali się wybrać i wyróżnić 
uczniów liceum z Zawadzkiego. Świad-
czy to o wysokiej ocenie nie tylko co-
rocznie nadsyłanych prac konkurso-
wych, ale i o ocenie całokształtu dzia-
łalności szkoły, przynajmniej w tym wy-
miarze, jaki jury konkursu i Ośrodkowi 
Karta jest znany. Koszty wyjazdu całko-
wicie pokrywają organizatorzy, co też 
nie jest bez znaczenia w wyborze i wy-
różnieniu szkoły. Uczniowie spędzą we 
Włoszech pięć dni nie tylko na zwycza-
jowych sesjach i dyskusjach, ale i znajdą 
czas na zwiedzanie Bolonii i Wenecji. 

Gratulujemy wielkiego wyróżnienia 
i życzymy szkole dalszych sukcesów.  

dobrych prac wyselekcjonowano po 5 
w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa –grupa młodsza: 6-8 lat 
–szkoła podstawowa: Mateusz Burczuk 
(Zespół Placówek Oświatowych w Ka-
dłubie), Julia Koik (Zespół Placówek 
Oświatowych w Kadłubie), Paulina Po-
spieschczyk – (Szkoła Podstawowa w Le-
śnicy), Jagoda Szarek – ( Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Kolonowskiem), Angelika 
Piątkowska – (Szkoła Podstawowa Sta-
niszcze Małe – Spórok).

II grupa  - grupa średnia: 9-12 lat – 
szkoła podstawowa: Justyna Damas (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Zawadz-
kiem), Nicole Bryłka (Szkoła Podstawo-

wa im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu 
Śl.), Helena Wajrauch (Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Zawadzkiem), Jasmina 
Machura (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zawadzkiem), Jan Kowal (Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Piotrówce).

III grupa – grupa starsza: 13-16 lat 
– gimnazjum: Justyna Ochmann (Pu-
bliczne Gimnazjum w Jemielnicy), Piotr 
Dziuron (Publiczne Gimnazjum w Je-
mielnicy), Beata Kołodziej (Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Piotrówce), Mary-
sia Hurek (Publiczne Gimnazjum w Izbic-
ku), Agnieszka Kaliciak (Publiczne Gim-
nazjum im. J. Pawła II w Szymiszowie).

IV grupa: uczniowie niepełnospraw-
ni: Sebastian Bok (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Staniszcze Wielkie – Kolonow-
skie 3), Denis Kozłowski (Zespół Szkół 
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem), 
Kamil Ropiński (Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Strzelcach Opolskich), Pa-
weł Pzonka (Zespół Szkół Specjalnych 
w Kadłubie), Patrycja Miler (Specjalny 
Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Le-
śnicy).

Zwycięskie prace zostały wysłane 
na eliminacje wojewódzkie, trzymamy 
kciuki !

Straż pożarna w oczach młodych twórców

W roku szkolnym 2009/2010 Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy 

przystąpił do trwającego trzy lata projektu 
„Języki obce… już potrafi ę”, współfi nan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Priorytetu III, działania 
3.3, poddziałania 3.3.4 Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, wdrażanego pod nad-
zorem Ministerstwa Edukacji Narodowej 
jako instytucji pośredniczącej. 

Program skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, oparty o przesłanki wynikające z psy-
chologicznych i pedagogicznych założeń 
dotyczących rozwoju sfery poznawczej oraz 
myślenia. Celem projektu jest przyrost kom-
petencji kluczowych z zakresu języka obce-
go i e-przedsiębiorczości poprzez opracowa-
nie, wdrożenie i realizację programu innowa-
cyjnego w 13 szkołach specjalnych w woje-
wództwie śląskim, małopolskim i opolskim.
Projekt zakłada:

- Podniesienie motywacji uczniów do 
podejmowania samodzielnych działań edu-
kacyjnych.

- Opanowanie przez uczniów umiejęt-
ności językowych na poziomie A1 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, tzn. rozumienie i reagowanie
na proste wyrażenia języka codziennego, 
przedstawienie siebie, zadawanie prostych 
pytań, itp. Pozyskanie podstawowych in-
formacji z zakresu historii, geografi i, kultu-
ry i sztuki.

- Opracowanie zasad postępowania meto-
dycznego, do nauczania języka angielskiego

Ze szczękiem otwierają się wielkie 
metalowe drzwi. Uczniowie w mil-

czeniu przechodzą przez bramę. Wszy-
scy karnie pokazują, co mają w kiesze-
niach. Komórki i legitymacje szkolne 
przekazywane są do depozytu. Można 
iść dalej. Sala widzeń, więzienny skle-
pik, szkoła - tak wyglądały pierwsze mi-
nuty nietypowej lekcji wychowawczej, 
która odbyła się w Zakładzie Karnym nr 
1 w Strzelcach Opolskich. 

24 marca 2010 r. uczniowie Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach 
Opolskich, wraz z dwoma opiekunami 
mieli możliwość na chwilę przenieść się 
za więzienne mury. W zajęciach prze-
prowadzonych w ramach lekcji wycho-
wawczej uczestniczyło 23 uczniów klasy 
I  Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przez 
dwie godziny poznawali namiastkę wię-
ziennego życia. Oglądali puste cele, po-
kój widzeń, spacerniak, więzienną szko-
łę. Na przykładach najmłodszych więź-
niów dowiedzieli się, za co można trafi ć 
za kraty. 

Okres dorastania i początek nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej to bardzo 
trudny okres w życiu każdego młodego 
człowieka. Wielu uczniów nie zdaje so-
bie sprawy z konsekwencji swoich czy-
nów. Dlatego też, jednym z podstawo-
wych zadań wychowawczych, realizowa-
nych przez Zespół Szkół Zawodowych 

Języki obce już nieobce
i przedsiębiorczości oparte o technologię in-
formacyjną i komunikacyjną, nowoczesne 
rozwiązania organizacyjne (wspólna praca 
zespołu nauczyciele, studenci, specjaliści), 
monitoring realizowanych zajęć i stosowne 
modyfi kacje.

- Rozwój osobisty: odkrywanie wła-
snych możliwości i potencjału, rozwój sfe-
ry percepcyjnej, poznawczej, motorycznej-
wzrost samooceny, umiejętności komuni-
kowania, interpersonalnych, radzenia sobie 
w nowych sytuacjach, wzrost tolerancji.

Cele projektu są zgodne z Planem Dzia-
łań dla Priorytetu III „Wysoka jakość syste-
mu oświaty”, na rok 2009, Szczegółowym 
Opisem Priorytetów Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki i Strategią Lizboń-
ską, traktatem z Madrytu - w zakresie wy-
równywania szans edukacyjnych osób nie-
pełnosprawnych, strategią rozwoju edukacji 
2007-2013 w zakresie równości szans dla 
wszystkich, strategiami rozwoju trzech ww. 
województw w aspekcie społecznym – edu-
kacja, otwartość, tożsamość, kompetencje. 

Projekt realizowany jest w oparciu 
o wiedzę, doświadczenie i umiejętności na-
uczycieli SOSW przy współpracy z Na-
uczycielskim Kolegium Języków Obcych 
w Gliwicach oraz koordynatora projek-
tu, tj. Społeczną Szkołą Zarządzania i Han-
dlu w Oświęcimiu. Zajęcia odbywają się 
w godzinach popołudniowych w czwartki. 
Uczestniczy w nich 22 uczniów gimnazjum 
i szkoły zawodowej podzielonych na dwie 
grupy. W ramach projektu organizowany 
jest uczniom poczęstunek. 

R. Baszuk

Proszę oddać legitymacje, czyli 
nietypowa lekcja wychowawcza

nr 1 w Strzelcach Opolskich jest przygo-
towanie młodych ludzi do prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Ce-
lem przeprowadzonej na terenie Zakła-
du Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich 
lekcji wychowawczej było uświadomie-
nie młodzieży zagrożeń jakie wynika-
ją z działań o charakterze przestępczym, 
a także pokazanie uczniom skutków wła-
snych, często nieprzemyślanych zacho-
wań. Poprzez wskazanie dolegliwości 
wynikających z odbywania kary pozba-
wienia wolności uczniowie lepiej zrozu-
mieli funkcję jaką spełnia ta kara.

Ta nietypowa lekcja wychowawcza 
z pewnością pobudziła młodych ludzi do 
myślenia  Być może  wnioski wynikające 
z tej lekcji, przyczynią się do ogranicze-
nia zjawiska przemocy i agresji wśród 
młodzieży. Najlepszym przykładem na 
osiągnięty efekt wychowawczy niech bę-
dzie komentarz jednego z uczniów, tuż 
po wyjściu poza więzienne mury: 

„Wszystko w więzieniu wygląda ina-
czej niż na fi lmach. Warunki są dużo gor-
sze. Na przykład sale odwiedzin i sklep 
dla skazanych. Było w nich pusto i smut-
no (...) Nigdy nie widziałam człowieka 
w zamknięciu, jak w klatce i nigdy nie 
chciałabym, żeby mnie tam ktoś oglą-
dał”.

Anna Grzesińska 

W kategorii scenek rodzajowych 
I miejsce przyznano scence „Ecik cze-
ka na dzieciątko” w wykonaniu uczniów 
klasy IV Szkoły Podstawowej w Żędo-
wicach. 
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fi lią w Szymiszowie
tel. 4623845
z fi lią 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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Koleżanki i Koledzy !
ABSOLWENCI Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem

2 października 2010 odbędzie się
Wielki Zjazd Absolwentów z okazji 65 lecia LO w Zawadzkiem.

Powołany samorzutnie Komitet Organizacyjny Zjazdu zaprasza wszystkich absolwentów na zjazd w podanym wyżej 

terminie. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest: dokonanie wpłaty do 31 lipca 2010 roku na konto, które będzie 

podane w następnym komunikacie (komunikacie nr 4), z dopiskiem “ZJAZD”.  

Dokładne kwoty będą podane w następnym komunikacie (komunikacie nr 4).

Szacunkowe kwoty: 80 zł, jeżeli chce się uczestniczyć się w zjeździe, ale bez balu absolwentów. 130 zł, jeżeli chce się 

uczestniczyć się w zjeździe łącznie z balem absolwentów. 85 zł, za osobę towarzyszącą.

Prosimy o dokładne podawanie imienia i nazwiska na przelewie !!!

Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełnionej Deklaracji Uczestnictwa (osobiście, listownie, fax, 

elektronicznie): Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem

ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie, tel./fax (77) 4616-430  • lozawadzkie@eduapple.pl • lozawadzkie@wodip.opole.pl

Komitet Organizacyjny ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy wszystkich do pomocy w organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. 

Prosimy jednocześnie o skopiowanie niniejszej informacji i rozesłanie do koleżanek i kolegów ze swojej klasy (rocznika).                                              

Przewodnicząca Komitetu  Rita Maselli

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zaprasza pracodawców z zakładów produk-
cyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników do udziału w szkole-

niach „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”. Uczestnictwo w jednodnio-
wym szkoleniu umożliwi nie tylko zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi m.in. 
z zakresu prawa pracy, ale także zdobycie  „Dyplomu PIP”.  

Zainteresowanie tymi szkoleniami co roku jest duże – w kwietniu organizowane są 
w każdym z powiatów województwa opolskiego. 

W Starostwie Powiatowym przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich zosta-
ło zaplanowane na czwartek, 29. kwietnia br.

Szkolenie odbędzie się w sali narad starostwa; początek – godz.10.00

OGŁOSZENIE O NABORZE
Grupa Forbis - Crux Consulting s.c. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 49 w Strzelcach 

Opolskich ogłasza nabór otwarty uczestników do projektu pn.
„Nowoczesna Akademia Własnego Rozwoju – NAWR”

współfi nansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Re-
gionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 
w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju i kwalifi kacji zawodowych 
i doradztwa dla przedsiębiorstw 
UCZESTNIKIEM PROJEKTU może zostać osoba, która spełni łącznie następu-

jące warunki: 

jest dorosłą osobą pracującą (powyżej 18. roku życia); • 
wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, • 
mianowania; spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umo-
wy o dzieło; 
posiada co najwyżej wykształcenie średnie;• 
posiada zameldowanie na terenie woj. opolskiego; • 
z własnej inicjatywy zainteresowana jest uzupełnieniem lub podwyż-• 
szeniem posiadanych kwalifi kacji zawodowych, 
zgłasza chęć podwyższania kwalifi kacji poza miejscem i godzinami • 
pracy.  

Priorytetowo traktowane będą osoby, które ukończyły 45 rok życia. 
WSPARCIE w ramach projektu realizowane będzie w formie szkoleń 

o następującej tematyce: 

Sprzedaż i marketing; Prawo i fi nanse; Project management • 
Obsługa komputera (Excel, elementy księgowości komputerowej, za-• 
rządzanie stronami www); Zarządzanie zespołem; Kurs szybkiego czy-
tania. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie www.nawr.pl lub w Biurze Pro-
jektu w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowskiej 49, tel. 077 4612002. 

Wypełnione dokumenty można składać osobiście, kurierem lub przesłać pocztą 
na adres Biura Projektu. 

Termin naboru: począwszy od 15.02.2010 roku. 

Człowiek – najlepsza inwestycja

W lutym br. w niektórych 
szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych powiatu strze-
leckiego ruszyły pilotażowe 
edycje 2 programów o tematy-
ce antytytoniowej,  zainicjowa-
nych przez Państwową Inspek-
cję Sanitarną. W bieżącym ro-
ku szkolnym program edukacyjny 
pt. „Nie pal przy mnie, proszę” reali-
zowany będzie w 5 szkołach podstawo-
wych, tj. w Dziewkowicach, Suchej, Je-
mielnicy, Kolonowskiem oraz Zawadz-
kiem. Natomiast na realizację programu 
profi laktycznego pt. „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” zgodę wyrazili dyrekto-
rzy 3 strzeleckich szkół podstawowych 
(PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 4)  oraz 2 
szkół gimnazjalnych, w Ujeździe i Za-
wadzkiem. 

Program edukacji antytytoniowej 
pt. „Nie pal przy mnie, proszę” prze-
znaczony jest dla uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej. Program ma cha-
rakter profi laktyczny, ale przede wszyst-
kim ma na celu wykształcenie u dzieci 
świadomej umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach, w których inne osoby pa-
lą przy nich papierosy. Celem głównym 
programu jest  zmniejszenie narażenia 
dzieci na bierne palenie tytoniu.

Program profi laktyki palenia tyto-
niu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” 
adresowany jest do uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej oraz gimna-
zjum. W tym okresie nauki gwałtownie 
wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbu-
jących po raz pierwszy zapalić papiero-
sa. Celem głównym programu jest zapo-
bieganie paleniu tytoniu wśród młodzie-
ży szkolnej.

Programy realizowane będą w for-
mie warsztatów, gdyż ta forma dostar-

Profi laktyka antytytoniowa w szkołach
cza dzieciom i młodzieży najwię-

cej okazji do uczenia się przez 
doświadczenie i zgodnie z za-
sadami nowoczesnej eduka-
cji zdrowotnej akcentuje ak-
tywny udział uczniów w proce-

sie uczenia się. Placówki szkol-
ne zaangażowane w realizację 

w/w programów otrzymały do wy-
korzystania gotowe scenariusze zajęć, 
plakaty oraz ulotki. Edycje pilotażowe 
w/w programów potrwają do czerwca br. 
W roku szkolnym 2010/2011 programy 
wdrożone zostaną do ok. 50 % szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w powiecie, 
które zainteresuje realizacja programów. 

Dane statystyczne przemawiające za 
potrzebą wprowadzenia edukacji antytyto-
niowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej:

500 dzieci dziennie zapala swojego • 
pierwszego papierosa,
30% chłopców oraz 20% dziewcząt • 
do 10. roku życia spróbowało, jak 
smakuje papieros,
64 % chłopców oraz 53% dziewcząt • 
w wieku 13-15 lat ma za sobą inicja-
cję nikotynową,
o 25% gorsze są wyniki w nauce dzie-• 
ci i młodzieży palących papierosy,
w 67% gospodarstw domowych dzie-• 
ci narażone są na dym tytoniowy – 
bierne palenie,
48% dorosłych przyznało się, że pa-• 
liło w obecności dzieci – bierne pa-
lenie,
prawdopodobieństwo palenia przez • 
dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub 
starsze rodzeństwo, a także wówczas 
gdy rodzice przejawiają tolerancję 
wobec podejmowanych prób palenia 
przez ich dzieci. 

Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Zarząd Koła Polskiego Związku  Głuchych  w Strzelcach  
Opolskich   w imieniu  członków koła PZG, Składa  

Serdeczne  podziękowanie Panu  Staroście Strzeleckiemu 
oraz pracownikom Starostwa w Strzelcach Opolskich za 
przekazanie mebli biurowych  na wyposażenie naszego 

pomieszczenia. Dla Członków Polskiego Związku  
Głuchych  w Strzelcach Opolskich, jest to ogromna pomoc.

Zarząd Koła KT PZG

PODZIĘKOWANIE

Inspekcja pracy - niestraszna

Jak zdobyć unijne środki?
To pytanie zadaje sobie wiele osób, zwłaszcza tych, które dotychczas nie próbowa-

ły o nie aplikować, i którym wydawało się zawsze, że to zadanie ponad ich siły. Nic 
dziwnego, że zorganizowane przez  Lokalny Punkt Informacyjny spotkanie pt. „Możli-
wość pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010 r.” cieszyło 
się tak dużym powodzeniem. 

26 marca w sali narad starostwa Marcin Sławiński – Specjalista ds. informacji i pro-
mocji z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) omó-
wił wszystkie priorytety komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, najważniejsze aspekty dokumentacji konkursowej oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.  

Mamy nadzieję, że wiele wątpliwości zostało rozwianych, a ubieganie się o unijne 
środki okazało się nie tak strasznie skomplikowane i gdy zostanie ogłoszony następny 
nabór – wniosków z terenu powiatu będzie więcej.

Mimo mroźnej pogody, za to z do-
brymi humorami i chęcią spraw-

dzenia własnych umiejętności języko-
wych 10 uczennic ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Opolskich udało się na Tydzień Ki-
na Niemieckiego „…niemieckie niuanse 
…..deutsche details ….” Impreza organi-
zowana jest w Polsce po raz dziewiąty, 
a jej celem jest przedstawienie na pod-
stawie najnowszych niemieckich fi lmów 
wielostronnego i prawdziwego obrazu 
Niemiec oraz wzbudzenie zainteresowa-
nia w sąsiedniej Polsce.

Wyjazd do Gliwic, do kina „Baj-
ka”  w dniu 17 marca został zorganizo-
wany w ramach realizacji projektu „Ję-
zyk niemiecki – odkrywamy literaturę i 
fi lm”. Seans fi lmowy poprzedziło krótkie 
wprowadzenie na temat idei organizowa-
nia Tygodnia Kina Niemieckiego oraz 
historii niemieckiej kinematografi i. Po 
tym nastąpiła projekcja fi lmu pt: „Część 
mnie”. Film mimo poważnej tematyki – 
ojcostwo młodego chłopaka, miłości do 
nieplanowanego dziecka, obawach na 

drodze dwojga młodych ludzi – jest pełen 
humoru i został bardzo życzliwie przyję-
ty przez młodą publiczność.  Dyskusje o 
fi lmie trwały jeszcze długo po jego za-
kończeniu, a pomysł oglądania fi lmów w 
języku niemieckim tak bardzo się spodo-
bał, że uczennice stworzyły listę kolej-
nych fi lmów niemieckich jakie chciałyby 
zobaczyć w oryginalnym języku. 

Aleksandra Kurzeja

Niuanse niemieckiego fi lmu
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Już od dobrych kilku lat w holu strze-
leckiego starostwa odbywa się kier-
masz wiosenno-wielkanocny, na 

którym wystawiają się nasze powiato-
we jednostki czy inne organizacje spo-
łeczne, które prezentują własne wyroby. 
Oczywiście prym wiodą ozdoby wielka-
nocne. 

Corocznym hitem są pyszne droż-
dżówki z marmoladą, cynamonem i ma-
kiem upieczone przez mieszkańców 
i wychowanków Domu Pomocy Spo-
łecznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kadłubie. Dzień wcześniej wiele osób 
pytało, czy będzie Kadłub i oczywiście 
drożdżówki. Dom Pomocy Społecz-
nej w Strzelcach Opolskich zaskoczył 
wielką, ręcznie wykonaną pisanką, któ-
ra przyciągała wzrok przychodzących do 
urzędu petentów. Oferował też zielone 
bukieciki z bukszpanu – idealne do ko-
szyczka ze święconką.     

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy z Leśnicy przygotował bardzo 
efektowne produkty wykonane techniką 
zwaną decoupage, polegającą na przykle-
janiu wyciętych papierowych motywów 
(np. z serwetek) i lakierowaniu ich w ten 
sposób, by wyglądały jak namalowane. 
Można było kupić donice, ramki na zdję-
cia czy świeczniki z pięknymi wzorami 
świątecznymi i nie tylko. Z kolei Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem 
postawiły na tradycję. W ofercie propo-
nowały między innymi kroszonki, rze-
żuchę czy zające na patyczkach do we-
tknięcia w donicę. Zaś Centrum Integra-
cji Społecznej w Strzelcach Opolskich 
przygotowało urocze drzewka wzorowa-
ne na różach rosnących na pniu oraz wie-
le innych ozdób. Zespół Szkół Specjal-
nych w Zawadzkiem zamknął tegorocz-
ny kiermasz słodką ofertą. Były paczusz-
ki z pralinkami, szyszki z dmuchanego 
ryżu czy słodkie ciasteczka-półksięży-
ce. Można było kupić lukrowane baranki 
oraz orgiami w kształcie pisanek.   

Drogi Czytelniku, zajrzyj do staro-
stwa przy okazji dorocznych kiermaszów 
świątecznych. Najbliższy tuż przed Bo-
żym Narodzeniem.  

Przyszła wreszcie, a w ostatnim numerze 
pisaliśmy jeszcze, że zima wróciła! Za-
kwitły krokusy, zrobiło się cieplutko: 29 
marca w samo południe było w Strzel-
cach Opolskich  prawie 20 stopni.

Świąteczne kiermasze, 
czyli wyobraźnia nieograniczona

Jednak wiosna!

Jak zwykle przed zbliżającymi się świę-
tami odbył się „Konkurs Kartek Świą-

tecznych – Wielkanocnych Dzieci Specjal-
nej Troski – Kadłub 2010”, zorganizowany 
przez Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie. 18 marca podczas fi nału kon-
kursu, uświetnionego występem przygoto-
wanym przez uczniów naszej szkoły pod 
kierunkiem p. Lidii Choroby, zostały wrę-
czone nagrody i wyróżnienia. 

W konkursie wzięli udział uczniowie 
z zaprzyjaźnionych placówek oświato-
wych województwa opolskiego:

Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW • 
w Głubczycach
Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu• 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS • 
w Zawadzkiem
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Za-• 
wadzkiem
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy-• 
chowawczego w Leśnicy
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy-• 
chowawczego w Kluczborku
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS • 
w Kadłubie
Spośród nadesłanych 108 prac wyłon 

iono dziewięć nagród głównych i szes-
naście wyróżnień, które przyznano w po-
szczególnych etapach edukacyjnych :

Szkoła podstawowa
I miejsce – Denis Kozłowski ZSS przy 

DPS w Zawadzkiem
II miejsce – Denis Hordes  ZSS przy 

DPS w Zawadzkiem
III miejsce – Żaneta Sypniewska ZSS 

przy SOSW w Głubczycach
Wyróżnienie  

1. Łukasz Kmiecik SOSW w Kluczborku
2. Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłu-

bie
3. Andrzej Kaczmarczyk SOSW w Leśnicy
4. Magdalena Kaczmarczyk SOSW w Le-
śnicy

5. Krzysztof Klawiński ZSS przy DPS 
w Kadłubie
Gimnazjum 
I miejsce – Piotr Bosy ZSS przy DPS 

w Kadłubie 
II miejsce – Karolina Lubera ZSS przy 

SOSW w Głubczycach
III miejsce – Bartłomiej Marcinkiewicz 

ZSS przy DPS w Zawadzkiem
Wyróżnienie 

1. Barbara Widera SOSW w Kluczborku

Czwarty już z kolei Międzynarodo-
wy Turniej Piłki Siatkowej Dziew-

cząt i Chłopców (w wieku 13-17) okazał 
się jedną z największych imprez sporto-
wych w naszym powiecie: wzięło w nim 
udział ok. 360 zawodników z 24 zespo-

Wesołych świąt!Wesołych świąt!

2. Mirosław Gardaś ZSS przy DPS w Ka-
dłubie

3. Ewelina Tkaczuk SOSW w Kluczborku
4. Ewelina Malfar ZSS w Opolu
5. Arkadiusz Pietras SOSW w Kluczborku

6. Sylwester Kruk ZSS przy DPS w Za-
wadzkiem

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Daria Hanuszewicz ZSS 

przy DPS w Zawadzkiem  
II miejsce – Agnieszka Stasiak WTZ 

w Zawadzkiem
III miejsce –  Natalia Grzebiela SOSW 

w Kluczborku
Wyróżnienie:

1. Mateusz Matusek SOSW w Kluczborku
2. Barbara Honerkamp WTZ w Zawadz-

kiem
3. Wioletta Słomska SOSW w Leśnicy
4. Beata Krupa SOSW w Kluczborku
5. Marcin Cichy ZSS przy DPS w Zawadz-

kiem
Każdy uczestnik konkursu otrzymał 

dyplom za udział. 
Nagrody główne i dyplomy dla wszyst-

kich uczestników konkursu zostały ufun-
dowane przez Koło Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży z Upośledzeniem Umysło-
wym TPD w Zespole Szkół Specjalnych 
przy DPS w Kadłubie.

Dzięki konkursowi możemy poznać 
twórczość artystyczną wykonaną przez 
młodzież niepełnosprawną intelektualnie. 

Prace można podziwiać na wystawie 
w holu Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich.

 koordynator konkursu Iwona Mielcarz

łów, w ub. roku było ich 18. – Nie przy-
jeżdżaliby tu, gdyby poziom nie był wy-
soki, a te rozgrywki to dobry poligon do-
świadczalny przed mistrzostwami Pol-
ski na przełomie maja i czerwca wysoki 
– ocenia prezes klubu KARO Piotr Ra-

tajczak. 
 Osiem zespołów, które najlepiej za-

prezentowały się na strzeleckich ćwierć-
fi nałach, będzie walczyć w fi nałach 
Mistrzostw Polski na przełomie maja 
i czerwca.

360 zawodników pod siatką

Centrum Integracji Społecznej Jajo origami z ZSS w Zawadzkiem Ponadmetrowe jajo sznurkowe - 
DPS w Strzelcach Opolskich

Od razu robi się słonecznie - DPS i ZSS w Kadłubie

Po ozdoby z WTZ w Zawadzkiem wyciągało się wiele rąk


