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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Związek Powiatów Polskich 
pozywa Skarb Państwa

Od 2003 roku obowiązywało Roz
porządzenie Ministra Infrastruktury, 
nakładające na wszystkie organy reje
strujące pojazdy (czyli w praktyce: sta
rostwa powiatowe) obowiązek pobiera
nia za wydanie karty opłaty w wysoko
ści 500 zł. Ludzie psioczyli, ale płacili, 
a dochody własne powiatów rosły. Po
tem Polska weszła do Unii Europejskiej. 
Po jakimś czasie okazało się, że obo
wiązujące u nas opłaty są niezgodne z 
unijnymi przepisami. Sprawa trafiła do 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a po
tem do Trybunału Konstytucyjnego. 
Werdykt był niekorzystny dla Ministra

Infrastruktury, a w efekcie - i dla sa
morządów powiatowych. Opłatę nie 
tylko znacznie zmniejszono - do 75 
złotych, ale i coraz głośniej mówiono, 
że można domagać się od starostw 
zwrotu nadpłaty, czyli 425 zł (tyle, że 
sprawę należy rozstrzygnąć w postę
powaniu sądowym).

Dla samorządów powiatowych za
częły się „schody”. Nie dość, że zmala
ły dochody własne (o ok. 1-1,5 min 
zł), to w przypadku konieczności zwro
tu nadpłat nasz budżet zostałby uszczu
plony o 2 - 2,5 min złotych - ocenia 
starosta Józef Swaczyna. - Do tej pory

5-6 spraw sądowych w sprawie zwrotu 
nadpłaty wygraliśmy, ale też trzy - prze
graliśmy. Co roku mówiliśmy, że bu
dżety powiatów są „trudne”, co dość 
dobrze oddaje finansową mizerię przy 
nakładaniu na nie dodatkowych zadań, 
a dodatkowe obciążenia pogłębiłyby i 
tak niełatwą sytuację. Dotyczy to 
wszystkich powiatów w Polsce, a kwo
ta, o jaką chodzi to kilkadziesiąt milio
nów złotych, dlatego też Związek Po
wiatów Polskich podjął decyzję o skie
rowaniu pozwu zbiorowego przeciw 
Skarbowi Państwa w tej sprawie. 1 to 
jeszcze w tym tygodniu.

Przedmaturalne pożegnanie

W ostatni piątek kwietnia w obu 
strzeleckich szkołach ponadgimnazjal- 
ńych pożegnano abiturientów; w zawad- 
czańskich natomiast ta uroczystość od
będzie się dopiero po ogłoszeniu wyni
ków matur.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 
1 to pożegnanie miało wyjątkowy cha

rakter także dla dyrektor Haliny Kaj- 
stury: oto kończył naukę „jej” pierw
szy rocznik. I gdy pytała zgromadzo
nych w auli uczniów, kto 1 września 
cztery lata temu był bardziej stremo
wany: oni czy świeżo upieczony dy
rektor, gromkie: „pani!” było najlepszą 
odpowiedzią.

Te cztery lata to dla ZSZ nr 1 cała 
epoka: budynki zostały przebudowane 
i zmodernizowane, powstały nowocze
sne pracownie, Orlik; a osławiony „kur
nik” właśnie 29 kwietnia tego roku za
kończył ostatecznie działalność jako 
placówka edukacyjna.

dok. na str. 4

Doroczna pielgrzymka strażaków

ma Dalibóg

8 maja nasi strażacy niezwykle tłumnie - jak co roku - wyruszyli w pielgrzymce na Górę św. Anny. W tym roku padł jednak 
rekord - było aż 156 pocztów sztandarowych, podczas gdy w poprzednich latach bywało ok. 100.
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych 
życzymy dużo zdrowia, radości i spokoju, 

niech praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących 
pomocy niesie osobistą satysfakcję.

Dziękujemy za zaangażowanie oraz ofiarność 
w działaniach na rzecz pacjenta.

Wyrażamy wdzięczność za szczerą pomoc, 
którą codziennie niesiecie potrzebującym, wykazując 

przy tym sumienność i wielkie serce.

Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Strzelecki 
Waldemar Gaida Henryk Bartoszek Józef Swaczyna

Zabierz serce na spacer
Spacer to fantastyczny sposób na 

pozostawanie w dobrej formie i utratę 
wagi - mówi Judy O’Sullivan z the Bri- 
tish Heart Foundation. - Powinno się 
chodzić szybkim krokiem, tak, aby 
nastąpiło przyspieszenie oddechu, ale 
możliwe było jednocześnie prowadze
nie rozmowy. Zalecamy pół godziny 
spacerowania dziennie, to jednak moż
na podzielić na trzy przechadzki dzie- 
sięcio- lub dwie piętnastominutowe. 
Ważną rzeczą jest, że taki program 
ćwiczeń można wykonywać ze znajo
mymi no i nie wymaga żadnego nakła
du finansowego. Wystarczy para wy
godnych butów i w drogę - dodaje.

Już po raz drugi za
bieramy swoje serca na 
spacer, 14 maja o godz.
10.00 wychodzimy na świeże 
powietrze, do strzeleckiego Parku Miej
skiego, który jest idealnym miejscem 
do uprawiania marszu z kijkami. Jesz
cze kilka lat temu osoba maszerująca z 
kijkami wywoływała uśmiech przechod
niów. Ale jak mistrz olimpijski, Robert 
Korzeniowski słusznie zauważył: „Nor- 
dic Walking został wymyślony nie tyl
ko po to, żeby było śmieszniej, ale żeby 
było zdrowiej i lepiej”. Zatem spróbuj
my żyć zdrowiej!

Zapraszamy!

ZABIERZ SWOJE SERCE NA SPACER
- POWIAT STRZELECKI 2011

ZRÓB TO OLA SIEBIE - WEŹ UDZIAŁ W MARSZU !

14 MAJA 2011 GODZ. 10.00

PARK MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH 
!!rw.Duży Pafłt)

Orgiintoatoney: Zanąd PowUlM Strzeleckiego oraz Tygodnik „Strzelec Opolski" 
pod patronatem Martseika Województwa Opohkwgo

Każdy uczestnik otrzyma:

» plakietkę okolicznościową, na której może zapisać indywidualne 
wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz zawartości cukru 
we krwi przed i po marszu

» balonik w kształcie serca
r dietetyczne produkty: jogurt, jabłko, wodę mineralną
♦ ulotki promujące zdrowy styl życia
» dużą porcję energii i humoru 11!

Zdrowe produkty sponsorują

ZOTT Polska Sp. zo.o. Opole

Radio Opole

http://www.powiatstrzelecki.plwww.bip.powiatstrzelecki.pl


27 kwietnia odbyła się VIII sesja 
Rady Powiatu Strzeleckiego. Zgodnie z 
przyjętym planem pracy. Komendant 
Powiatowy Policji - mł. insp. Mariusz 
Ambroży zapoznał radnych z infor
macją o stanie bezpieczeństwa w po
wiecie strzeleckim w 2010 r.

Ryszard Nocoń, Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa, która szcze
gółowo przeanalizowała sprawozdanie 
podkreślił, że radni bardzo dobrze oce
nili przedstawiony materiał. Zdaniem 
członków Komisji, godnym podkreśle
nia jest wysoki wskaźnik wykrywalno
ści kradzieży z włamaniem. Wskaźnik 
ten wzrósł z 27% do 42%. Zwrócono 
uwagę również na mniejszą ilość czy
nów przestępczych dokonanych przez 
nieletnich (odnotowano spadek z 53 w 
roku 2009 do 36 w ub. roku). Bardzo 
istotny jest także zerowy wskaźnik w 
zakresie kradzieży samochodów. Kilka 
lat temu kradzieże samochodów były 
wręcz plagą. W zakresie zdarzeń w ru
chu drogowym, wzrost ich liczby ma 
związek ze wzrostem liczby pojazdów 
samochodowych. Ważne jest to, że 
nasza Komenda Powiatowa Policji za
jęła 1 miejsce w województwie opolskim 
w zakresie stanu bezpieczeństwa. Ko
misja Bezpieczeństwa wnioskowała, by 
tak dobre osiągnięcie rozpropagować 
wśród mieszkańców powiatu poprzez 
prasę lokalną. Komisja dobrze oceniła 
programy profilaktyczne realizowane 
przez strzelecką Komendę Policji. W 
sumie w akcji profilaktycznej udział 
wzięło ponad 12 tys. osób, w tym dzie
ci i młodzież. Radni podkreślili rów
nież dużą rolę, jaką odgrywają służby 
dodatkowe realizowane z dotacji otrzy
mywanych od samorządów gminnych. 
Pojawiła się jednak wątpliwość, czy owe 
coroczne dotacje nie zostaną potrak
towane jako „pewny” dochód Komen
dy i Komendant Główny nie zechce w 
pewnym momencie zmniejszyć docho
dów uznając, że damy sobie radę za 
pomocą tych środków.

Obawy członków Komisji wzbudzi
ły nadal występujące wakaty, które od 
lat już są problemem w Policji.

Radny Norbert Lysek również bar
dzo pozytywnie ocenił skuteczność 
pracy strzeleckiej KPP. Fakt, iż zajęła 
ona I miejsce w rankingu powiatów w 
województwie opolskim, jest powodem 
do dumy i zadowolenia.

Na zakończenie tej części sesji, Ko
mendant Powiatowy Policji Mariusz 
Ambroży podziękował Radzie za przy
jęcie informacji oraz za współpracę. 
Podkreślił, że wyniki strzeleckiej jed
nostki są zasługą wszystkich policjan
tów Zarówno tych w mundurach jak i 
tych, których nie widać. Wyraził rów
nież nadzieję na dalszą tak owocną 
współpracę i poparcie działań w przy
szłości.

W dalszej części obrad radni wysłu
chali, a następnie przyjęli sprawozda
nie z realizacji „Programu współpracy 
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu
blicznego w roku 2010”.

Norbert Lysek - Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej poinformował,

Czy rzeczywiście „Obywatel - Starostwo 1:0”?
W ostatnim „Strzelcu Opolskim” 

ukazał się tekst, który - jak stwierdził 
starosta Józef Swaczyna - wymaga 
sprostowania (nawiasem mówiąc - zo
stało wysłane do redakcji tygodnika 10 
maja), niemniej naszym Czytelnikom 
też należą się wyjaśnienia. Przypomnij- 
my więc, że jeden z mieszkańców po
wiatu zaskarżył konieczność potwier
dzenia u pracodawcy, że rzeczywiście 
pracuje jako kierowca różnych pojaz
dów, uważając, że istotne są posiadane 
uprawnienia. Ostatecznie Samorządo
we Kolegium Odwoławcze sprawę po
nownie przekazało do rozpatrzenia 
przez starostwo, jako I instancji.

Więc o co tak naprawdę chodzi? 
Po pierwsze autor artykułu nie zacho
wał należytej staranności, wybierając z 
uzasadnienia Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego tylko te stwierdzenia, 
które potwierdzały przyjęta przez nie
go tezę. Po drugie - nieprawdą jest, jak 
napisał autor artykułu, że Starostwo

Sesja Rady Powiatu
iż Komisja podkreśliła konieczność 
zwiększenia środków, jakie powiat prze
znacza na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, ponieważ owa współ
praca jest przejawem autentycznego za
angażowania społecznego w realizację 
zadań powiatu.

Radni ocenili również pozytywnie 
realizację projektów priorytetowych 
„Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckie
go do roku 2015” w okresie IV. kwartał 
2010 - 1 kwartał 2011.

W trakcie dyskusji nad tym tema
tem, radny Kazimierz Kubal - Prze
wodniczący komisji ds. monitorowania 
i ewaluacji Strategii Powiatu poinfor
mował, że realizowane są 22 zadania 
priorytetowe:

w Kapitale ludzkim i społecznym
- 7,
w Ochronie środowiska przyrodni
czego - 1 (zadanie zostało zakoń
czone w IV kwartale 2010 r.),
w Gospodarce, rolnictwie, turysty
ce - 6,
w Infrastrukturze (w tym transport)
- 5,
w Opiece społecznej, zdrowiu, re
kreacji i sporcie - 3.
Radny Norbert Lysek poinformo

wał, że Komisja Gospodarcza podkre
śliła bardzo dobrą realizację zadań za
pisanych w Strategii. Na szczególnie wy
soką ocenę zasługują projekty z zakre
su oświaty. Uwagi wzbudził natomiast 
brak realizacji w zakresie remontu dro
gi na odcinku Izbicko - Otmice - Ka
mień Śląski. Okazuje się, że zmieniły 
się cele strategiczne, które zdaniem 
Komisji należy zmodyfikować i dopro
wadzić do remontu tej drogi istotnej 
dla rozwoju powiatu. Komisja odniosła 
się również do budowy krytej pływalni 
(zadanie to realizuje gmina Strzelce 
Opolskie) - zauważono, że za mało in
formacji na ten temat pisze się w lo
kalnej prasie.

Starosta Józef Swaczyna — odno
sząc się do wspomnianej przez Prze
wodniczącego Komisji Gospodarczej 
drogi poinformował, że dokumentacja 
projektowa dot. jej remontu została 
sporządzona pod kątem planowanej 
niegdyś budowy lotniska w Kamieniu 
Śląskim. Odcinek w Otmicach, będący 
w najgorszym stanie technicznym zo
stał wyremontowany ze środków otrzy
manych w ramach „schetynówek”. 
Przyszłość Narodowego Programu Prze
budowy Dróg Lokalnych stoi pod zna
kiem zapytania, a to oznacza zastój w 
zakresie dużych inwestycji drogowych 
w całym kraju. Natomiast w rezerwie, 
jaką Opolszczyzna otrzymała za wy
soki stopień realizacji inwestycji, w 
ogóle nie są uwzględnione inwestycje w 
infrastrukturze drogowej.

W dalszej części obrad Rada przy
jęła następujące uchwały:
1. w sprawie założenia Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w 
Strzelcach Op. - uchwała stanowi 
rozszerzenie oferty edukacyjnej o 
typ szkoły kształcącej absolwen
tów zasadniczej szkoły zawodowej, 
którzy ukończyli 18 tok życia. 
Szkoła ma kształcić w zawodach: 
technik mechanik, technik handlo

Strzeleckie jako jedyne stosowało 
„praktykę” potwierdzania przez kierow
cę pracy, zarówno na autobusach, jak i 
na ciężarówkach. Dowodami były opi
sane decyzje SKO utrzymujące w mocy 
decyzje innych starostów odmawiają
cych dopisania kodu „95” - pismo wy
słane do redakcji w dniu 15.10.2010 r. - 
wyjaśnia starosta Swaczyna.

Po drugie należy stwierdzić, że ze
spół orzekający SKO w uzasadnieniu 
wyraźnie podkreślił: „(...) rozpatrując 
niniejszą sprawę należy uwzględnić stan 
prawny w dacie wydania decyzji przez 
organ odwoławczy”. To sformułowanie 
autor pominął w swoim artykule i dalej 
„stosownie do treści art. 97a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu 
uzupełnionym ustępem 2a tego prze
pisu obowiązującym od 25. 02.201 lr. 
(Dz. U Nr 30, poz. 151, z dnia 
10.02.201 lr. - ustawa z dnia 5 stycz
nia 201 lr. o kierujących pojazdami”

wiec, kucharz;
2. w sprawie włączenia Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w 
Strzelcach Op. w skład Zespołu w 
skład Zespołu Szkół Zawodowych 
Nr 1 w Strzelcach Op.;

3. w sprawie założenia Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w 
Zawadzkiem - o następujących kie
runkach kształcenia: technik me
chanik, technik handlowiec, tech
nik informatyk;

4. w sprawie włączenia Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w 
Zawadzkiem w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych w Zawadzkiem;

Wspomniane wyżej szkoły rozpoczną 
funkcjonowanie w nowym roku 
szkolnym, tj. od 1 września 2011 
r.;

5. w sprawie przyjęcia „Programu 
Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2011-2014”;

6. w sprawie ustalenia zasad sporzą
dzania i ewidencjonowania proto
kołów z posiedzeń Zarządu Powia
tu Strzeleckiego i stanowionych 
przez ten organ aktów prawnych;

7. w sprawie zmiany Statutu Powiatu 
Strzeleckiego - dotyczy ona roz
szerzenia zapisów w Statucie o de
legację dla Rady Powiatu Strzelec
kiego do uchwalenia zasad sporzą
dzania i ewidencjonowania proto
kołów z sesji Rady Powiatu i sta
nowionych przez ten organ aktów 
prawnych;

8. w sprawie zmiany kwot wydatków 
na realizacji przedsięwzięć, o któ
rych mowa w art. 226 ust. 4 usta
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych

9. w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego 
na rok 2011.
Podczas sesji Rada skierowała do 

Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia 
wniosek zgłoszony przez Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej dotyczący 
działalności DPS w Strzelcach Op., 
zwłaszcza wydatkowania środków fi
nansowych oraz nadzoru nad tą sferą. 
Tradycyjnie już w punkcie „wolne wnio
ski” głos zabrał J. Cwielong. Tym ra
zem w swojej wypowiedzi posunął się 
tak daleko z pomówieniami wobec sta
rosty, że zapewne sprawa znajdzie swój 
finał w sądzie.

Kolejna sesja Rady Powiatu Strze
leckiego odbędzie się 25 maja o godz. 
13.00. Jej tematami będą:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie spra

wozdania finansowego powiatu 
wraz ze sprawozdaniem z wykona
nia budżetu za rok 2010. Podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium dla 
Zarządu.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finan
sowego Szpitala Powiatowego za 
rok 2010.

3. Informacja Państwowego Powiato
wego Inspektora Sanitarnego do
tycząca stanu sanitarnego powia
tu.

4. Ocena działalności Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.

Iwona Tyslik

Po trzecie Starosta Strzelecki de
cyzję odmowną wydał w dniu 
5.11.2010r„ zgodnie z obowiązujący
mi w tym czasie przepisami prawnymi. 
Fakt ten potwierdziła Pani Prezes Sa
morządowego Kolegium Odwoławcze
go Jolanta Kuźbińska-Waszak w roz
mowie telefonicznej przeprowadzonej 
ze mną w dniu 10.05.201 lr. - dodaje 
starosta.

Warto też dodać, że Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Opolu w wyro
ku z dnia 24 stycznia 2011 r. wskazał, 
iż okoliczność wykonywania przewo
zu drogowego różnymi pojazdami po
winna zostać wyjaśniona poprzez prze
prowadzenie postępowania wyjaśniają
cego, co też uczyniliśmy. Muszę rów
nież uściślić jeszcze jedną sprawę: prze
pisy w tej sprawie zmieniły się od 25 
lutego 20lir. Tak więc relacja obywa
tel - starostwo wcale nie wygląda tak, 
jak w cytowanym artykule.

2 maja - Święto Flagi

W tym roku święto naszej flagi narodowej obchodziliśmy na Placu Żeromskiego, 
gdzie oprócz władz powiatu i gminy zebrało się sporo młodzieży, by oddać hołd 
„biało-czerwonej”.

Witaj dniu 3 maja

W 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja spotkaliśmy się wszyscy, i to 
licznie, mimo ataku zimy, pod Śląską Pietą

Maturalny maraton trwa
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Na zdjęciu maturzyści z LO w Zawadzkiem przystępujący 6 maja do egzaminu z 
języka angielskiego.
W środę 4 maja pisemny egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym) 
rozpoczął tegoroczny egzamin maturalny. W Zespole Szkół Zawodowych w Za
wadzkiem przystąpiło do niego 50 osób, w Liceum Mieszka 1 - 66 (w obu szkołach 
wśród maturzystów są i ci którzy powtarzają egzamin z ubiegłego roku), w strzelec
kim LO im. W. Broniewskiego - 137 uczniów, a w ZSZ nr 1 - 210 tegorocznych 
abiturientów.

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY 
ZESPOŁU SZKÓŁ im. A. Kamińskiego 

w Strzelcach Op.

• Szkoła Podstawowa
• Gimnazjum

W imieniu szkolnej społeczności serdecznie zapraszamy 
Uczniów z rodzicami i nauczycielami Waszej szkoły 

na OZłEŃ OTWARTY
w dniu 24 maja2011r.

w godzinach od 15®* do 17M
4T -W
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Mniej na rehabilitację
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informu- 

ie, iż na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w roku 2010 
Powiat Strzelecki otrzymał kwotę: 839 439,00 zł, natomiast w roku 2011 kwotę: 
764 266,00 zł, czyli o 75 173,00 zł mniej.
W/w środki finansowe PFRON rozdzielono na :
1. Rehabilitację społeczną, w kwocie: 717 860,00 zł
2. Rehabilitację zawodową, w kwocie: 46 406,00 zł

W ramach rehabilitacji społecznej kwota została rozdzielona na poszczególne 
jadania:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w tur

nusach rehabilitacyjnych, w kwocie: 10 000,00 zł
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortope

dyczne i środki pomocnicze, w kwocie: 180 000,00 zł
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnospraw
nych, w kwocie: 10 000,00 zł

ł. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, w 
kwocie: 517 860,00 zł
W związku ze zmniejszeniem środków finansowych PFRON przypadających 

w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 47/2011 z dnia 21 marca 2011 r. przyjął 
,Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu 
■ehabilitacji społecznej w 2011 roku”. W ramach poszczególnych zadań przyjęto 
tastępujące zasady:
l. Obniża się dofinansowanie w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

oraz pobytu ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych nie więcej niż o 20 
%. Kwoty dofinansowania do momentu ogłoszenia w drodze Komunikatu Pre
zesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w I kwarta
le 2011 wynoszą:

1) 27% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale czyli 743 zł - dla osoby 
niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełno
sprawnej do 16 r. ż. oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się 
i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

’) 25 % przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale czyli 688 zł - dla osoby 
niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

:) 23% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale czyli 633 zł - dla osoby 
niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

i) 18% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale czyli 495 zł - dla opie
kuna osoby niepełnosprawnej;

:) 18% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale czyli 495 zł - dla osoby 
niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od 
posiadanego stopnia niepełnosprawności.

!. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób 
indywidualnych wynosi do 30 % kosztów danego sprzętu.

I. W roku bieżącym nie będzie przyznawane dofinansowanie do zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji.

1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środ
ki pomocnicze wynosi do 100% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez mini
stra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 
niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu 
jest wyższa niż ustalony limit.

>. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia (zawartego 
we wniosku) nie więcej niż 2500,00 zł.

>. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicz
nych wynosi do 40 % kosztów danego urządzenia.

'. W ramach zadania „likwidacji barier w komunikowaniu się” nie będzie przyzna
wane dofinansowanie do sprzętu i oprogramowania komputerowego. W razie 
niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych środków, „Centrum” ponow
nie rozpatrzy wszystkie złożone wnioski i przekaże ewentualne dofinansowania 
zainteresowanym.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
informuje

że w dniu 14 czerwca 2011 roku o godzinie 9— w siedzibie Starostwa Strze
leckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na 1 piętrze odbędzie 
się I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu 
Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów Śląskich, 
niezabudowanej. Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 5049/16 o 
powierzchni 0,2888 ha, karta mapy 15, a wpisana w księdze wieczystej, nr 
46595 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie 
zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod garaże i par
kingi.
Cena wywoławcza nieruchomości - 119 990,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny - 1 200,00 zł 
Wadium (płatne w pieniądzu) - 6 000,00 zł 
Wadium należy wpłacić do dnia 10 czerwca 2011 r. na konto Starostwa Powia
towego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce 
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od 
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego - przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomości nabywca uiszcza podatek VAT w wy
sokości 23 % ceny nieruchomości. Nabywca ponosi także koszt wyceny 
nieruchomości w kwocie 492,00 zł.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Ka
tastru i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 77-4401-740.

Strzelce Opolskie 2011-05-10

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z 2008r. z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości informację o 
wydaniu w dniu 10 maja 201 lr. na rzecz Pani Anny Jesse zam w Szczepanku 
przy ul. Strzeleckiej 44, decyzji administracyjnej Nr 128/11 o pozwoleniu na 
budowę dwustanowiskowego warsztatu naprawy blacharki samochodowej wraz 
z infrastrukturą i zbiornikiem na olej opałowy w Szczepanku przy ul. Strzelec
kiej 44, na działce nr 233.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektonicz
no-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn. 
800-1600, wt.-pt. 730-: l530), można zapoznać się z treścią decyzji oraz z doku
mentacją sprawy.

OFERTY PRACY
POWIATÓWY URZĄD PRACY

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01 

e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

POMOC KUCHENNA/KUCHARZ GRABÓW
BLACHARZ - DEKARZ WEGŁUG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe

- min. 2 lata doświadczenia
KONSULATANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe

- komunikatywność - dobra dykcja
PRACOWNIK OBSŁUGI GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie preferowane średnie

- komunikatywność - praca zespołowa
KELNER/KA

•
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie

- obsługa klienta i kasy fiskalnej
- aktualna książeczka zdrowia
- znaiomość i.niemieckiego lub i.angielskiego

DORADCA KREDYTOWY KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- sprawna obsługa komputera oraz urządzenia 
ksero - znajomość pakietu Office

- mile widziane doświadczenie
TELEPRACOWNIK ZAWADZKIE I OKOLICE - znajomość obsługi komputera i Internetu

- orzeczenie o niepełnosprawności
PRACOWNIK KUCHNII GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie preferowane średnie

- komunikatywność - praca zespołowa
KONSULATANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA 7/8

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
- umiejętność pracy w zespole
- odporność na stres - poprawna dykcja

KIEROWCA W TRANSPORCIE
MIĘDZYNARODOWYM

SZYMISZOW - prawo jazdy kat. C+E

BARMANKA/ BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - obsługa kasy fiskalnej
- aktualna książeczka zdrowia
- doświadczenie zawodowe

KIEROWCA DO 3,5 TONY TRASY KRAJOWE
1 MIĘDZYNARODOWE

- prawo jazdy kat. B
- znajomość j.niemieckiego

FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe - min. 5 lat doświad.
MECHANIK MASZYN
BUDOWLANYCH/MECHANIK
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe (mechanik 
maszyn budowlanych oraz samochodowych)

- doświadczenie zawodowe
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe

- doświadczenie zawodowe
- j. angielski w stopniu komunikatywnym

TOKARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe
- min. 5 lat doświadczenia

KIEROWCA KAT. T+B STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. T+B

KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE - wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E - karta kierowcy
- kurs na przewóz rzeczy
- aktualne badania psychologiczne
- doświadczenie w transporcie
- podstawowa znajomość j. niemiecki

STOLARZ PIOTROWKA - wykształcenie zawodowe kierunkowe
- obsługa formatówki i maszyn stolarskich

SPRZEDAWCA 3/4 STRZELCE OPOLSKIE - aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
PAKOWACZ/PRACOWNIK PROD. OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe

- precyzja i sumienność
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe

- prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH OLSZOWA - wykształcenie średnie techniczne

- uprawnienia SEP do 1 kv
- doświadczenie w utrzymaniu ruchu

KIEROWCA W RUCHU MIĘDZYN.
KIEROWCA KAT C+E

DOLNA 
TARSY KRAJOWE

- prawo jazdy kat. C+E - karta kierowcy
- uprawnienia na przewóz rzeczy
- doświadczenie zawodowe

KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. C+E - karta kierowcy
- kurs na przewóz rzeczy

KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE 
IMIĘDYNARODOWE

- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E
- karta kierowcy - doświadczenie
- znajomość j. niemieckiego lub j.angielskiego

KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE
I MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E

WIERTACZ/OPERATOR 
WIERTNIC PIONOWYCH

WOJ. OPOLSKIE - uprawnienia na wiertnice pionowe

TECHNIK/USTAWIACZ 
WIERTAREK

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne
- znajomość procesów wtrysku

i przetwórstwa tworzyw sztucznych
- znajomość urządzeń elektrycznych, 
pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych

- mile widziana znajomość j.angielskiego
- gotowość do podjęcia pracy w syst. trzyzmian.

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ WYSOKA - wykształcenie gastronomiczne

- doświadczenie mile widziane
HYDRAULIK STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienie spawalnicze mile widziane

- prawo jazdy kat. B
- 2-3 lata doświadczenia zawodowego

ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub techniczne
- doświadczenie min. 3 lata

DOCIEPLENIOWIEC WEDŁUG ZLECEŃ - doświadczenie
KIEROWCA TRASY MIĘDZYNARODOWE - wykształcenie zawodowe lub średnie

- prawo jazdy kat. C+E
- znajomość j.niemieckiego lub

j.angielskiego w stopniu komunikatywnym
SPRZĄTACZKA 1/2 GÓRA ŚW. ANNY - wykształcenie zawodowe
BRUKARZ WOJ. OPOLSKIE - doświadczenie
PRACOWNIK
OGÓLNOBUDOWLANY
- PŁYTKARZ

WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- płytkowanie, prace 
budowlane

MURARZ
- DOCIEPLENIOWIEC

WEDŁUG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. B - doświad. mile widziane

STOLARZ STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe - doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodowe

- doświad. mile widziane
OPERATOR WIERTARKI 
/ŚLUSARZ

STRZELCE OP. - wykształcenie zasadnicze zawodowe
lub średnie techniczne

- umiejętność rysunku techn. i warsztatowego
- doświadczenie

dok. na str 7
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Sukces informatyków z Zawadzkiego
Samochód został zakupiony w ra

mach projektu „Poprawa bezpieczeń
stwa użytkowników dróg poprzez za
kup wozu ratowniczo-gaśniczego oraz 
specjalistycznego wyposażenia dla KP 
PSP w Strzelcach Opolskich" współfi
nansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013.

Samochód ratowniczo-gaśniczy 
średni o pojemności 2500 litrów wody 
oraz .250 litrów środka pianotwórczego 
z wyposażeniem.

Wraz z samochodem został kupio
ny też dodatkowy sprzęt, m.in. wstrzą
soodporna i wodoszczelna kamera ter
mowizyjna (umożliwiająca wykrywanie 
pożarów ukrytych, lokalizację przecią
żonych instalacji elektrycznych czy 
poszukiwanie osób zaginionych), plat
forma ratownicza, detektor gazów i 
kombinezon chroniący przed wysoki
mi skażeniami chemicznymi i zagroże
niem biologicznym..

Informujemy o tym tuż przed ofi

Zhongguo (Chiny) - dalekie czy bliskie?

Wo jiao wu li na (nazywam się Mar
celina) - przedstawia się Marcelina 
Wróbel, tegoroczna maturzystka w 
strzeleckim liceum. Jej zeszyt zapisany 
jest tajemniczymi dla laika znakami, bo 
dziewczyna w zeszłym roku wygrała w 
konkursie wiedzy o Chinach roczny

„Comenius” w SOSW w Leśnicy

zdjęcie: Barbara Lejiak

W dniach 04-08.04.201 lr. gościli
śmy w naszym kraju uczestników pro
gramu „Comenius”- uczniów i nauczy
cieli szkół specjalnych z Niemiec i 
Czech. Spotkanie to odbyło się pod ha
słem „Wielcy ludzie dla Europy”, a na
szymi bohaterami byli: Jan Paweł II, 
Zygmunt August, Królowa Jadwiga i św. 
Kinga. Aby przybliżyć sylwetki naszych 
bohaterów i poznać ich wkład w rozwój 
myśli europejskiej, odwiedziliśmy miej
sca, z którymi byli związani. W tym 
celu udaliśmy się do Krakowa, aby zwie
dzić siedzibę królów - Wawel, Stare Mia
sto, budynek Uniwersytetu Jagiellońskie
go i „okno papieskie” przy ul. Francisz
kańskiej 3.

Kraków wzbudził zachwyt u naszych

Nowy samochód strażaków

cjalnym przekazaniem nowego samo- czas oficjalnych obchodów Dnia Stra- 
chodu i sprzętu - zaplanowanego pod- żaka, czyli 12 maja.

kurs języka chińskiego. - W najbliższe 
wakacje będę mogła sprawdzić swoje 
umiejętności.językowe w samym Peki
nie- mówi - bo nagrodą za pierwsze miej
sce jest właśnie wycieczka do stolicy 
Chin. - Pojadę z mamą, która już czyta 
książki na temat Chin - zapowiada Mar
celina- ale plany na temat tego, co zo
baczę, są jeszcze niesprecyzowane - 
dodaje.
Jak zostaje się laureatką wiedzy po Chi
nach?

Na szkolnym korytarzu wisiał pla
kat z informacja, ale prawdę mówiąc, 
to kolega namówił mnie do wzięcia 
udziału w konkursie - zwierza się Mar
celina. - W zeszłym roku zajęłam II 
miejsce i dzięki temu rozpoczęłam rocz
ny kurs języka chińskiego w Instytucie 
Konfucjusza w Opolu - precyzuje. - W 
tym roku udało się zająć I miejsce i uwa
żam, że to bardzo dobra kolejność: naj
pierw wiedza i język, a dopiero potem 
Pekin.

Uczestnicy konkursu, który przy
niósł Marcelinie sukces, mieli dwa zada

zagranicznych przyjaciół, szczególnie 
Wawel, który jest perełką architekto
niczną i historyczną. Ale także Rynek, 
z kościołem Mariackim i Sukiennicami, 
gdzie zaopatrzyliśmy się w pamiątki z 
tego pięknego miasta. Mogliśmy także 
podziwiać miasto z pokładu statku pły
wającego po Wiśle i słuchać opowieści 
pani przewodnik o Krakowie i ludziach 
z nim związanych.

Następnym punktem naszego pro
gramu była wycieczka do Kopalni soli w 
Wieliczce związana z legendarną posta
cią św. Kingi.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
miasto rodzinne Jana Pawła II- Wado
wice.

A tam oprócz strawy dla duszy (Ba

nia: najpierw rozwiązywali test wiedzy 
na temat historii, kultury i geografii 
Chin, a później pisali wypracowanie. 
Marcelina zajęła się w kolejnych edy
cjach konkursu ósmym cudem świata, 
czyli terakotową armią w grobowcu 
pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi, 
oraz chińskim podbojem kosmosu.

Sam konkurs wiedzy o Chinach to 
inicjatywa Centrum Współpracy Pol- 
ska-Chiny - Instytutu Konfucjusza - in
stytucji pożytku publicznego działają
cej na rzecz promocji kultury, a w tym 
języka chińskiego. Podobnych do ośrod
ka przy Politechnice Opolskiej insty
tutów jest na całym świecie około 200.

Co dalej z „chińska przygodą”?
Na razie myślę o maturze, potem 

chciałabym zacząć studia na Politech
nice Wrocławskiej - mówi Marcelina. - 
Instytut Konfucjusza na swoja siedzibę 
także we Wrocławiu, więc na pewno nie 
rzucę nauki chińskiego - zdradza swoje 
plany Marcelina. - Zachęcam też 
wszystkich do wzięcia udziału w kon
kursie - puentuje.

Dorota Maćkula

zylika i dom rodzinny Jana Pawła II) 
była też uczta dla żołądka - papieskie 
kremówki. Mniam...

Dużo wspólnie spędzonego czasu 
przeznaczyliśmy na pracę nad projek
tem, wymianę materiałów do kufrów 
(mediotek), które towarzyszą nam przy 
każdym spotkaniu i w którym groma
dzone są „pamiątki z podróży”(zdjęcia, 
artykuły, prace plastyczne, sprawozda
nia, etc.)

Integrowaliśmy się przy zabawach, 
pląsach, piosenkach i tańcach z różnych 
części Europy. Jak zwykle czas minął 
zbyt szybko i z żalem stwierdziliśmy, że 
znów musimy się rozstać. Ale to nic! 
Bo we wrześniu znowu się spotkamy, 
tym razem w niemieckim Schweich.

Ewa Przybytek - Prus

15 kwietnia na Wydziale Elektro
techniki, Automatyki i Informatyki Po
litechniki Opolskiej odbyły się III 
Otwarte Mistrzostwa Opola w Progra
mowaniu Zespołowym. W konkursie 
wzięli udział studenci uczelni wyższych 
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjal- 
nych z województw opolskiego, dolno
śląskiego i śląskiego.

Niewątpliwy sukces odniosła 
drużyna Zespołu Szkół Zawodo
wych w Zawadzkiem w składzie: 
Jakub Konieczny (IV TI), Damian 
Górniak i Przemysław Drozd (obaj

Nasi wśród najlepszych!

W XV Plebiscycie na 10 Najlep
szych Sportowców-Uczniów Szkół Po- 
nadgimnazjalnych Województwa Opol
skiego za 2010 rok (podsumowanie od
było się 27 kwietnia), którego organi
zatorem jest Wojewódzki Szkolny Zwią
zek Sportowy w Opolu oraz Urząd Mar
szałkowski w Opolu mamy zwycięzców! 
Klub Nidan zgłosił troje zawodników i 
całą trójkę kapituła oceniła tak wyso
ko, że znalazła się w pierwszej dziesiąt
ce.

Najlepszym sportowcem 
uczniem została Natalia Szponder, 
której największym osiągnięciem w 
2010 roku było wywalczenie 2 srebr
nych i 1 brązowego medalu na Mistrzo
stwach Europy Karate Shotokan oraz 
zdobycie Mistrzostwa Polski. Na

Przedmaturalne pożegnanie
dok. ze str. 1

Technikum zaczynało 262 uczniów, 
skończyło - 212, część wyprowadziła 
się (także za granicę), część z nich zde
cydowała się na przejście do zawodów
ki, ale ci, którzy skończyli naukę to 
prawdziwa elita. Wśród niej jest całkiem 
spora grupa tych, którzy zasłużyli na 
specjalne uhonorowanie - przed całą 
zgromadzoną społecznością, w obecno
ści zaproszonych rodziców.

Uczniowie ZSZ nr 1 mają na kon
cie wiele sukcesów i osiągnięć - indywi
dualnych i zespołowych.. Są wśród nich 
wolontariusze, krwiodawcy, cały skład 
Edukacyjnej Spółki Żak, ale też ci, któ
rzy zdobywali laury w konkursach i olim
piadach przedmiotowych, m.in.: 11 miej
sce w Ogólnopolskim Konkursie Gastro
nomicznym Gwiazdka 2010 - Arnold 
Migas. Robert Rulik, Martyna Stawino- 
ga, Dorota Piwowarczyk, Małgorzata 
Kostorz, Roksana Stecz, Teresa Kier- 
stein, Ewelina Skowronek IV Tg a; I 
miejsce w Wojewódzkim Konkursie na 
najlepszy produkt finalny w projekcie 
eTwinning - Agata Swaczyna, Katarzy
na Szyrmoch, Anna Niestrój, Magdale
na Szajdak IV Tek a; cały zespół który 
zajął I miejsce w ogólnopolskim pro
jekcie Drugie życie elektrośmieci; świet
ni sportowcy: Przemysław Gabryś, Ma

li TI) zajmując III miejsce wśród 
drużyn szkół średnich. Grupą z ZSZ 
w Zawadzkiem opiekował się mgr 
Piotr Wiatrek.

Mistrzostwa są okazją do wypróbo
wania umiejętności zespołowego rozwią
zywania problemów informatycznych i 
algorytmicznych. Zawody stwarzają 
także możliwość nawiązania kontaktów 
między studentami i uczniami z różnych 
szkół.

Cieszymy się niezmiernie z tego 
sukcesu i mamy nadzieję na kolejne, 
jeszcze większe osiągnięcia!

czwartymmiejscu uplasował się Da
riusz Sworzeń, który wywalczył 3 
miejsce na Mistrzostwach Europy Ka
rate Shotokan i I miejsca na Mistrzo
stwach Polski. Na szóstymmiejscu zna
lazł się Bartłomiej Barański,jego 
największym osiągnięciem było wywal
czenie I miejsca na Mistrzostwach Pol
ski. Uczniom i ich trenerom nagrody 
wręczali Dyrektor Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Lucjusz Bilik oraz Prezes Wojewódz
kiego Szkolnego Związku Sportowego 
Włodzimierz Gos.

W imieniu Marka Kota nauczycie
la wychowania fizycznego, odebrał 
obecny na uroczystości Dyrektor Li
ceum Ogólnokształcącego w Zawadz- 
kiem Ryszard Pagacz.

teusz Kruppa, Patryk Grzywocz, Syl
wester Biernat, Daniel Bombelka IV Tm, 
Kacper Kozołup, Krzysztof Kowzan IV 
Tg a, dziewczyny grające w piłkę nożną 
czy siatkową, m.in. Marta Zmuda IV 
Tg b, Piotr Gola, Łukasz Gruszka IV 
Tag osiągnęli sukcesy na szczeblu kra
jowym w konkursach dotyczących bhp 
rolnictwa, a nagrodę specjalną w Ogól
nopolskim Konkursie „Młody Innowa
tor” otrzymał Józef Nocoń IV Tm.

Przyszła też pora na podsumowa
nia „całokształtu”: tytuł Najaktywniej
szego Ucznia zdobyła: Teresa Kierstein 
IV Tg; tytuł „Osobowość wśród absol
wentów” zdobyli: Adam Zwiech IV Tel 
(z największą ilością punktów) oraz: 
Monika Koszucka IV Th i Piotr Kran- 
cioch IV Th, natomiast Tytuł „Najlep
szy uczeń” uzyskali: Sybila Pszowski IV 
Tek a i Katarzyna Jacek IV Tek b.

Podczas tego „pożegnania” (choć 
dyrektor Kajstura życzyła wszystkim 
abiturientom, by kontakty przetrwały) 
zaprezentowany został również film 
nakręcony przez uczniów ZSZ nr 1, któ
ry spodobał się nie tylko obecnym na 
sali - w ciągu 10 dni na YouTube miał 
blisko 900 wejśćŁ a słowa „To miejsce 
jest szalone” dobrze oddaje ich emocjo
nalny związek ze szkołą.



SOSW w Leśnicy
Możesz tu czuć się bezpiecznie

Nauczyciele chcą Cię zrozumieć, potrafią spełnić Twoje oczekiwania, 
potrzeby edukacyjne i aspiracje. Tu osiągniesz sukces na miarę swoich możliwości.

1. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy jest placówką 
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Kształcimy na etapach edukacyjnych:
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

3. W swojej ofercie edukacyjnej posiadamy:
klasy dla uczniów ze sprzężeniem upośledzeń/ autyzmem, 
klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop
niu lekkim,
zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów z niepełno
sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacz
nym,
oddział rewalidacyjno - wychowawczy dla uczniów z niepełno
sprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

4. Walory naszej placówki:
mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa 
oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości inte
lektualnych uczniów,
przestronne, nowocześnie urządzone sale lekcyjne,

■ dwie pracownie komputerowe,
■ sala gimnastyczna, sala gimnastyczna do zabaw sportowych, si

łownia, boisko sportowe ,teren rekreacyjny,
- opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy,"- ciepła ser

deczna atmosfera,
- aktywna współpraca z rodzicami.

Serwet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie, nato
miast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

5. U nas zdobędziesz kwalifikacje na poziomie zawodowym 
w zawodach:
2- letnich; kucharz małej gastronomii, ogrodnik, malarz tape
ciarz, sprzedawca
3- letnich; stolarz, murarz, krawiec, piekarz, cukiernik, rzeź- 
nik- wędliniarz, betoniarz- zbrojarz, tapicer, fryzjer, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik samochodowy, bla
charz samochodowy, monter instalacji sanitarnych.

6 Priorytetem w działalności Zasadniczej Szkoły Zawodo
wej jest kształcenie praktyczne i przygotowanie młodzieży do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu 
czeladniczego oraz samodzielne funkcjonowanie w środowisku 
społecznym. Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk w warszta
tach szkolnych.

7. Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i podnieść prestiż 
własnej osoby to nasza szkoła może spełnić Twoje oczekiwania. 
Absolwent szkoły zawodowej może kontynuować naukę w Uzu
pełniającym Liceum Ogólnokształcącym.

8. Poprzez możliwość udziału w zawodach sportowych, kon
kursach przedmiotowych i zawodowych tworzymy warunki 
do rozwoju osobistego, sprawdzenia swoich umiejętności i odnie
sienia sukcesu tak ważnego w dzisiejszym świecie.

9. Szkoła realizuje zajęcia pozalekcyjne: kurs języka angiel
skiego, teatralno- muzyczne, sportowe, ekologiczne, z przedsię
biorczości, komputerowe z obsługą Internetu, przygotowujące 
do egzaminu, przygotowujące do samodzielności, plastyczne.

10. Ośrodek położony jest w pięknym miejscu u podnóża Góry św. 
Anny.

11. Uczniom zamiejscowym oferujemy bezpłatny pobyt w inter
nacie; rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

opracował Kossakowski Sławomir

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
47-150 Leśnica, ul. Kozielska 20, tel: 774615216, 

soswlesnica@poczta.onet.pl 
www.sosw.lesnica.pl

Podróże z Comeniusem

W październiku 2010 była Turcja, w bieżącym roku Łotwa, 
Portugalia i Niemcy. Na następny rok zostaje Bułgaria i Rumunia. 
To harmonogram wizyt roboczych w ramach projektu „Cultural 
Coctail” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem od 2010- 2012 z partnerskimi szkołami z wyżej wy
mienionych państw UE.

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” jest projek
tem integracyjnej współpracy polskich dzieci i młodzieży niepełno
sprawnych umysłowo ze sprawnymi intelektualnie rówieśnikami mó
wiącymi w różnych językach. Językiem roboczym projektu jest ję
zyk angielski.

Na pierwszym spotkaniu w Turcji, która jest koordynatorem 
całego programu, szkolni koordynatorzy ustalili zadania, terminy 
oraz szczegółową realizację projektu.

Łotwa jako pierwsza przygotowała i zaprosiła partnerskie szko
ły do prezentacji narodowych zwyczajów, obrzędów, tradycji, legend 
i podań ludowych. Kilkudniowe spotkanie odbyło się pod koniec 
kwietnia. Był to prawdziwy koktajl obrzędowości, legend, bajek i 
narodowej kolorystyki z morałem. Osmańskie legendy Turków i 
Bułgarów oraz Rumunów przeplatały się z niemieckimi bajkami, 
bułgarskimi i portugalskimi, kolorowymi strojami ludowymi oraz z 
naszym „dragonem” czyli smokiem wawelskim.

Nasz smok, na tle Wawelu ryczał, wymachiwał długimi pazura
mi i pożerał okoliczne zwierzęta. Dopiero sprytny Krak zakończył 
gehennę okolicznej ludności i pojął za żonę piękną królewnę, którą 
oddał mu król w podzięce za pokonanie smoka. Nasza teatralna 
wersja została przyjęta przez widownię gromkimi brawami. Aktorzy 
pomimo swojej niepełnosprawności spisali się na medal!

Prezentacje przeplatały się z działaniami praktycznymi. Praco
waliśmy pieczołowicie nad indywidualnymi wizytówkami, flagami 
narodowymi, przygotowaliśmy stroje przebierańców na wspólną 
łotewską zabawę ludową. Uczestniczyliśmy w integracyjnej lekcji 
wychowania fizycznego, gdzie królowały „dwa ognie” i mini koszy
kówka. Podziwialiśmy profesjonalnie przygotowane występy łotew
skich uczniów. Spotkaliśmy się z władzami powiatu oraz oświaty 
Powiatu Ozolnieki. Zwiedziliśmy Rygę - stare miasto wraz z łotew
skim parlamentem. Poznaliśmy historię oraz współczesną Łotwę w 
muzeum w Jelgawie. Przemaszerowaliśmy również bajkowy park - 
las w Tervete.

Na zakończenie spotkania wszyscy solennie obiecali że przy- 
jadą na kolejne spotkanie z Comeniusem, tym razem do Polski na 
przełomie maja i czerwca.

W naszej szkole zaczynamy już przygotowania do tej wizyty - 
tematem przewodnim będą gry i zabawy dziecięce.

Na Łotwę, z naszej szkoły wyjechało 4 uczniów i 4 nauczycieli. 
W trakcie lotu podziwialiśmy rozległą zabudowę Warszawy, niezli
czone ilości jezior mazurskich, polodowcowe krajobrazy Litwy oraz 
równiną Łotwę z pofalowana linią brzegową Morza Bałtyckiego w 
okolicach Rygi. Niezapomniane wrażenia estetyczne, krajobrazowe 
i emocjonowane, szczególnie w trakcie startu i lądowania samolotu - 
praktyczna edukacja, wychowanie i uspołecznienie dla naszych 
uczniów.

Program „Cultural Coctail” zbliża do siebie ludzi różnych kultur 
europejskich. Omiata Europę ze wschodu - Łotwa i Turcja, z zacho
du - Portugalia, z południa - Bułgaria i Rumunia oraz środkowej 
części - z Niemiec i Polski. Łączy dzieci różnych narodowości w 
trakcie realizacji zadań projektowych, ale także, a może przede 
wszystkim w czasie wycieczek, zabaw, dyskotek, rozgrywek sporto
wych. A mimo to widać w trakcie prezentacji odrębność narodową 
tradycji, zwyczajów i obyczajów w tańcach, pieśniach, literaturze, 
bajkach, baśniach i legendach. -

Jesteśmy Europejczykami z odrębną swoją narodową kulturą i 
tożsamością - akceptujemy inność narodową i społeczną - Come
nius łączy i inspiruje do bardzo pozytywnych działań wspólnoto
wych.

Anna Bujmiła 
dyrektor ZSS przy DPS w Zawadzkiem

Łambinowice - Osthofen - Hinzert

Zbliżenie
do „trudnych miejsc“
W kwietniu miało miejsce seminarium dla nauczycieli z Opolsz

czyzny i Nadrenii-Palatynatu poświęcone pracy nad przygotowa
niem przyszłej współpracy w ramach polsko-niemieckich grup mło
dzieżowych.

Tematem przewodnim stały się miejsca „trudnej” pamięci XIX 
i XX wieku: dawny obóz jeniecki i obóz pracy Lamsdorf/Łambinowi- 
ce, obóz specjalny SS KZ Hinzert, obóz koncentracyjny w Osthofen. 
Inicjatywa wspólnej pracy nad poznaniem i zrozumieniem mecha

nizmów XX-wiecznego zła systemów totalitarnych wcielonych w 
ideę obozów narodziła się jako efekt starań Centrum Dokumentacji 
Narodowego Socjalizmu w Osthofen oraz Kuratorium Oświaty w 
Opolu. Obie instytucje mają w tym względzie sięgające kilku lat 
wstecz doświadczenie, zatem program seminarium sprawnie prze
prowadził uczestników przez zajęcia w miejscach pamięci, jak rów
nież zainspirował obie strony do dyskusji na temat możliwych do 
zrealizowania programów pedagogicznych - ich zawartości meryto
rycznej oraz kształtu pedagogicznego.

dok. na str 6
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Z indeksem w kieszeni!
W bieżącym roku szkolnym Kura

torium Oświaty w Białymstoku, Wydział 
Nauczania Kurii Metropolitalnej w Bia
łymstoku, Wydział Nauczania Kurii Die
cezjalnej w Łomży, Wydział Nauczania 
Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Ka
techezy i Szkolnictwa Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Pod
laska Rodzina.Szkół im. Jana Pawła II 
zorganizowali Ogólnopolską Olimpia
dę „Myśli Jana Pawła II”.

Do zmagań w Olimpiadzie przystą
piło 1400 uczniów z 98 szkół, ucznio
wie w drodze do finału musieli dokładnie 
zapoznać się z nauczaniem Jana Pawła 
II skierowanym do młodzieży. W eta
pie szkolnym najlepiej zaprezentowała 
się uczennica kl. I Tek „a” Marzena Pal- 
lus, dopiero dogrywka wyłoniła kolejne 
uczestniczki zmagań etapu wojewódz
kiego Violettę Koik z kl. III Tek „b” 
oraz Michaelę Fogel z kl. I Tek „a”. 
Etap wojewódzki odbył się w gimnazjum 
nr 4 w Opolu, tutaj najlepszą okazała 
się Violetta, która uzyskała 33 punkt i 
tym samym zagwarantowała sobie udział 
w etapie finałowym, miejsce drugie za

jęła Marzena natomiast trzecie Micha
ela, co także otworzyło im drzwi do fi
nału w Suwałkach.

Po teście pisemnym dla 10 osób 
rozpoczęła się rywalizacja o laury. Wśród 
nich była także Violetta Koik, uczenni
ca naszej szkoły. Uczestnicy losowali 
pytania, na które musieli podać odpo
wiedź. Viola w swym ustnym wystąpie
niu musiała dokonać analizy ujęcie ta
jemnicy Kościoła jako winnej latorośli 
w liście skierowanym do młodych na V 
światowe dni młodzieży w 1990 roku. 
Ogromna pracowitość, wytrwałość w 
studiowaniu nauki Jana Pawła II, poświę
cenie i ogromne samozaparcie Violetty 
Koik pozwoliły uzyskać Jej tytuł Lau
reatki Ogólnopolskiej Olimpiady „My
śli Jana Pawia II", a tym samym choć 
do matury jeszcze rok już dziś zapewni
ła sobie możliwość studiowania (przyję
cie z największą ilością punktów) na 
trzech polskich uczelniach: Uniwersy
tecie Jana Pawła II w Krakowie, na KUL 
oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydzia
le Filozofii i Teologii.

dr Edyta Bem

PUNKT 4 #© UNIA EUROPEJSKA
INFORMACYJNY europejski fundusz
sOTWmaosMSO W' ROZWOJU REGIONAI.NECK)

Projekt finansowany przez Unią Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

Lokalny Punkt Informacyjny 
w Strzelcach Opolskich

Jeśli mają Państwo pytania związane z możliwością pozyskania funduszy unijnych 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub też z wypełnieniem wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach tego programu Lokalny Punkt Informacyjny 
o Funduszach Europejskich zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne, 
indywidualne konsultacje z przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Europejskie
go Funduszu Społecznego, który rozwieje Państwa wątpliwości.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci skorzystania z konsultacji.

* * *

LPI zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji informacyjno- 
doradczych z zakresu dotacji pomocowych w tym elastycznych form wsparcia 
przedsiębiorczości świadczonych przez pracowników Stowarzyszenia Promocja 
Przedsiębiorczości oraz Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredyto
wych.

Jesteś zainteresowany przyjdź lub zadzwoń: 77 440 17 05
e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

ZAPRASZMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJIE.

Nasz adres to:
Lokalny Punkt Informacyjny 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
ul. Jordanowskie 2 pokój nr 7 tel.: 77 440 17 05, fax: 77 440 24 42 

e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

Ważne dla rolników
Z inicjatywy ministra rolnictwa i 

rozwoju wsi doszło do zmiany przepi
sów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy dotyczących 
refundowania pracodawcom kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowi
ska pracy dla skierowanego bezrobot
nego. Intencją ministra rolnictwa było i 
nadal jest, aby podmioty prowadzące 
działalność rolniczą nie były dyskrymi
nowane w dostępie do instrumentów 
rynku pracy. Zważywszy na fakt rosną
cego znaczenia rolnictwa w tynku unij
nym i światowym oraz wzrastającego 
popytu na żywność, w tym żywność 
wysokiej jakości, rysuje się potrzeba 
wprowadzania na rolniczy rynek pracy 
zarówno wysoko kwalifikowanych kadr 
jak i innych pracowników. Tym samym 
sektor rolniczy będzie mógł aktywnie 
uczestniczyć w realizacji polityki pań
stwa w walce z bezrobociem, w szcze

gólności na obszarach wiejskich i tym 
samym pełnić rolę dynamizującą gospo
darczy i cywilizacyjny rozwój terenów 
wiejskich.

Wprowadzona zmiana w art. 46 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy polega na rozszerzeniu zakresu 
podmiotów uprawnionych do refunda
cji z Funduszu Pracy kosztów wyposa
żenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego. Do krę
gu tych podmiotów zaliczono także pro
ducentów rolnych prowadzących dzia
łalność w gospodarstwie rolnym lub dział 
specjalny produkcji rolnej, zatrudniają
cych przez minimum sześć miesięcy co 
najmniej jednego pracownika w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Dla producen
tów rolnych instrument dostępny bę
dzie od dnia 31 lipca 2011 r.

Strzelczan Album Rodzinny

Józefa Gattner (z domu Rudoll), należała do Marianek (nazywanych dawniej Kon
gregacją), zdjęcia z ich wyjazdów. “

Krystyna (Krista), córka Marii Zmarzlich 
(Zmarzły?) z domu Rudoll"

Po krótkiej przerwie (ale nie w zbie
raniu zdjęć - tych stale nam przybywa!) 
wracamy do naszego cyklu.

Dzś prezentujemy kilka zdjęć 
mnnależących do p. Barbary Płachetki 
z Rożniątowa.

I znów wraca się do wpsomnień, ale 
p. Barabara przyznaje, że raczej nie za
głębiała się w szczegóły rodzinnych 
opowieści.

Bardziej niż dawne historie intere
suje ją pasja - tkanie gobelinów.

P. Solga

Barbara Płachetka na tle swoich gobe
linów

Ślub Marii Rudoll - najstarszej z rodzeństwa, z Zmarzłym (Zmarzli- 
chem ?) z Opola"

Czekamy na Państwa odwiedziny lub listy (z dopiskiem Album) w siedzibie Starostwa Powiatowego
- przy ul. Jordanowskiej 2; 47-100 Strzelce Opolskie — pok. 310 (III p.);

adres e-mail: redakcja@powiatstrzelecki.pl o kontakt telefoniczny prosimy pod numerem: 77 44 017 13

Szczęśliwa 
siódemka 
na Górze 

Świętej Anny
W pierwszy od kilku dni prawdzi

wie wiosenny i pogodny dzień ucznio
wie 8 szkół z całego powiatu, a nawet 
goście z województwa śląskiego, spo
tkali się w annogórskim amfiteatrze, 
aby wziąć udział w kolejnym Rajdzie 
„Strzelecka Wiosna”.

Siódmy z kolei rajd zgromadził w 
przedostatnią sobotę kwietnia około 
270 uczestników, którzy stanęli w 
szranki w konkursach przygotowanych 
przez organizatorów: ekologiczno-przy
rodniczym, sprawnościowym, Zgadnij, 
jakie to miejsce, muzycznym i plastycz
nym. W związku z obchodami Roku 
Powstań Śląskich miał miejsce również 
indywidualny konkurs z wiedzy o tym 
wydarzeniu, zwłaszcza że to właśnie Góra 
Św. Anny była miejscem największej bi
twy III powstania śląskiego.

Ideą przyświecającą organizatorom 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących, Pu
bliczne Gimnazjum nr 1 i Oddział PTTK 
w Strzelcach Op.). stało się rozbudzanie 
wśród młodzieży zainteresowań aktyw
nym wypoczynkiem oraz turystyką 
pieszą i rowerową, a także promowanie 
walorów ziemi strzeleckiej. Z takimi 
celami organizatorzy wpisali się nie tyl
ko w program promocji zalet środowi
ska lokalnego, ale i w działania o cha
rakterze profilaktycznym popierane 
przez komisję do spraw profilaktyki 
uzależnień działającą w strzeleckiej Ra
dzie Miasta, która finansowo wspomo
gła imprezę.

Dorota Maćkula

Planowanie kariery zawodowej
W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 

realizowanych jest w tym roku kilka 
projektów służących rozwojowi 
uczniów i zwiększaniu ich szans na tyn
ku pracy. Jednym z nich jest współfi
nansowany przez Unię Europejską pro
jekt „Innowacyjna Szkoła Zawodowa II”. 
W ramach podjętych działań uczestni
cy brali udział w zajęciach pozalekcyj
nych, na których zajmowali się m.in. 
tworzeniem biznesplanów, materiałów 
multimedialnych czy obsługą progra
mów księgowych. Jednym z kilku dzia
łań była też możliwość uczestnictwa 
wraz z innymi uczniami z woj. opol
skiego w specjalnej kwietniowej konfe
rencji „Planowanie kariery zawodo
wej” w auli Wyższego Seminarium Du
chownego w Opolu.

W ramach tej konferencji zapro
szona specjalistka z Uniwersytetu Ślą
skiego przedstawiła zebranym aktualną 
sytuację na rynku pracy oraz zaprezen-

towała najważniejsze etapy w planowa
niu swojego przyszłego sukcesu zawo
dowego. Uczniowie naszej szkoły szcze
gólnie zapamiętali, że sukces jest moż
liwy jeśli wyznaczymy sobie właściwy 
cel i będziemy do jego realizacji konse
kwentnie dążyć. Ważnym aspektem jest 
dokładna analiza rynku pracy a szcze
gólnie kształcenie się w tych zwodach i 
specjalnościach, których poszukują pra
codawcy. Nie można ulegać w tej mie
rze „modzie” np. na studiowanie mar
ketingu czy psychologii. Przebicie się 
na rynku pracy i znalezienie odpowied
niej posady wymaga aktywności, kre
atywności już w szkole średniej. Ponad
to bez znajomości języka obcego oraz 
obsługi różnych programów kompute
rowych ani rusz. Nie wystarczy tylko 
Internet wraz z ciocią Wikipedią i wuj
kiem Google. Ale nasi „innowacyjni” 
uczniowie już dawno to wiedzą.

Krzysztof Kalisz

Zbliżenie do „trudnych miejsc“
dok. ze str. 5

Seminarzyści - nauczyciele oraz 
metodycy polscy i niemieccy - przez 
tydzień realizowali pilotażowo program, 
który będzie wkrótce udziałem ich 
uczniów.

Międzynarodowe seminarium zy
skało godną oprawę dzięki zaangażowa
niu władz samorządowych obu krajów. 
Uczestnicy seminarium zostali przyjęci 
i w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, 
i w Landtagu w Moguncji, a także uro
czyście powitani przez Dyrekcję Nad-

zoru i Usług Nadrenii - Palatynatu w 
Pałacu Elektorskim w Trewirze.

Rozmowy o dydaktyce, metodyce i 
postępach wiedzy o pracy pedagogicz
nej w miejscach pamięci, wpisane w pro
gram seminarium, nie przeszkodziły 
uczestnikom spotkania we wzajemnym 
poznaniu się i nawiązaniu ciekawych 
kontaktów, które mogą przecież być 
zupełnie szybko odświeżone i kontynu
owane.

Dorota Maćkula

mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl
mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl
mailto:redakcja@powiatstrzelecki.pl


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

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

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
tel. 4622011

Zespół Szkól Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo Strzelce on@o2.pl

Zespół Szkól Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.ore.ol

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz zawadzkie@interia.ol

Liceum Ogólnokształcące 
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.annle.nl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: ocDrstrzelceoo@op.nl

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

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss zawadzkie@poczta.onet.p|

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.nl

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

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy 
teł. 4615261
e-mail: soswlesnica@troczta.onet.ol

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-oD.ol

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: ODSt@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Kolo Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;

tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki 
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA” 
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Jednym z częstszych pytań konsu
mentów jest pytanie o możliwość zwro
tu niewadliwego towaru, w przypadku 
gdy ktoś się po prostu rozmyśli. Otóż 
generalnie obowiązujące przepisy nie 
przewidują możliwości zwrotu towaru 
zakupionego w ramach tradycyjnej 
sprzedaży. Są jednak wyjątki dotyczące 
umów poza lokalem przedsiębiorstwa i 
na odległość.

Zwrot towaru kupionego 
w sklepie

Ustawa o szczególnych warun
kach sprzedaży konsumenckiej nie 
przewiduje możliwości zwrotu to
waru zgodnego z umową, dlatego 
sprzedawca nie ma obowiązku przy
jęcia takiego towaru.

Konsument musi zdawać sobie spra
wę z tego, że decydując się na kupno 
jakiejś rzeczy, zawiera umowę i nie po
winien oczekiwać od sprzedawcy, że ten 
będzie skłonny bez powodu tę umowę 
rozwiązać. Innymi słowy - sprzedawca 
nie ma obowiązku przyjęcia towaru (bez 
wad) do sklepu i zwrotu jego wartości 
tylko dlatego, że klient w domu roz
myślił się.

Jednak niektóre sklepy zachęcają 
konsumentów do zakupów, ustalając 
termin (np. dwu-, siedmio- czy dziesię
ciodniowy), w którym konsument może 
rozmyślić się z zamiaru kupna i oddać 
towar do sklepu (w stanie nieużywa
nym). Praktyka ta nie wynika z prze
pisów prawa, nie jest też wynikiem 
uprzejmości sprzedawców, ale efektem 
konkurencji na rynku - sprzedawca, 
który chce, by klient częściej robił za-

Zwroty towaru
kupy właśnie u niego, stara się zapew
nić mu dobre (lepsze niż inni sprzedaw
cy) warunki.

Inną metodą jest indywidualne 
umówienie się konsumenta ze sprze
dawcą na termin, w którym ewentual
nie można zwrócić kupowany towar. 
Najlepiej potwierdzić taką możliwość 
na paragonie.

Zwrot towaru kupionego 
z katalogu wysyłkowego

Umowa zawarta bez jednoczesnej 
obecności obu jej stron, czyli sprzedawcy 
i konsumenta (np. z katalogu, przez 
Internet) jest umową sprzedaży na 
odległość, takich umowach konsumen
towi przysługuje prawo do namysłu - w 
ciągu 10 dni od otrzymania towaru 
może się rozmyślić i odstąpić od umo
wy bez podania przyczyn, składając sto
sowne oświadczenie na piśmie. Sprze
dawca powinien poinformować konsu
menta na piśmie o możliwości odstą
pienia od umowy.

Odstąpienia dokonuje się przez 
oświadczenie złożone na piśmie - musi 
więc ono zawierać własnoręczny pod
pis. Najlepiej wysłać takie oświadcze
nie listem poleconym za potwierdze
niem odbioru, aby mieć dowód, że do
tarło. Oświadczenie może składać się z 
jednego zdania, np. „Odstępuję od umo
wy sprzedaży bluzki [tu można wpisać 
datę zawarcia umowy, ewentualnie nu
mer zamówienia jeżeli konsument po
siada takie informacje]”.

Zwrot pieniędzy przez sprzedaw
cę, a zarazem zwrot rzeczy przez kon
sumenta (w stanie niezmienionym -

towar nie może być używany), powi
nien nastąpić w terminie 14 dni od 
momentu, w którym sprzedawca do
wiedział się o odstąpieniu przez konsu
menta od umowy - otrzymał oświad
czenie. Jeżeli konsument dokonał ja
kichkolwiek. przedpłat, należą się od 
nich odsetki ustawowe od daty doko
nania przedpłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz odpowiedzial
ności za szkodę wyrządzoną przez pro
dukt niebezpieczny, art. 7 ust. 1 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2000r.. Nr 22, poz. 
271 ze zm.).

od nich odsetki ustawowe od daty do
konania przedpłaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz odpowiedzial
ności za szkodę wyrządzoną przez pro
dukt niebezpieczny, art. 2 ust. 1 (tekst 
jednolity: Dz.U. z 200’0r., Nr 22, poz. 
271 ze zm.).

PRZEDSIĘBIORSTWO 
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ 
W STRZELCACH OPOLSKICH S.A.

MYJNIA SAMOCHODOWA
ul. 1 Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie 
teł. 77 4622542
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-
jj

Wykonujemy usługi mycia:
samochody osobowe i dostawcze (myjnia bezdotykowa):mycie 
nadwozi, podwozi i silników,
pojazdy ciężarowe,autobusy( myjnia szczotkowa): mycie nadwozi, 
podwozi, silników,

- przyczepy, naczepy: mycie plandeki, skrzyni, burt.

Ostatnie mycie wodą zdemineralizowaną nie dającą efektów zacieków.

JEDYNA MYJNIA W OKOLICY MYJĄCA PODWOZIA POJAZDÓW
Konkurencyjne ceny

ZAPRASZAMY: 
poniedziałek - piątek 7.00 - 17.30 

sobota 6.00 - 13.30

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy) 
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717,718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727,728,730, 731, 732, 733. 734,735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737. 738. 739, 740, 741.742, 743, 744.
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Tel. wew.: 760, 761,762,763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751,752, 753, 754, 755, 756.757, 
758. 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Zwrot towaru kupionego 
w trakcie prezentacji

Umowa została zawarta poza lo
kalem przedsiębiorstwa. Konsu
ment może od niej odstąpić bez poda
nia przyczyny w terminie 10 dni od 
dnia zawarcia. Aby odstąpić od umowy 
należy wysłać do sprzedawcy własno
ręcznie podpisane oświadczenie o od
stąpieniu. Najlepiej wysłać takie oświad
czenie listem poleconym za potwier
dzeniem odbioru, aby mieć dowód, że 
dotarło. Zwrot pieniędzy przez sprze
dawcę a zarazem zwrot towaru (w sta
nie niezmienionym - towar nie może 
być używany) przez konsumenta po
winien nastąpić najpóźniej w terminie 
14 dni od momentu, w którym sprze
dawca dowiedział się o odstąpieniu przez 
konsumenta od umowy - otrzymał 
oświadczenie. Jeżeli konsument doko
nał jakichkolwiek przedpłat, należą się

Zwrot towaru kupionego 
na aukcji

Jeżeli w trakcie aukcji miało 
miejsce podbijanie ceny, to nie ma 
możliwości odstąpienia od umowy. 
Przepisów odnoszących się do 
umów zawieranych na odległość 
nie stosuje się bowiem do sprze
daży z licytacji.

Jeżeli jednak cena była z góry usta
lona (np. opcja „kup teraz”), a sprze
dawcą był przedsiębiorca, to istnieje 
możliwość odstąpienia od takiej umo
wy, jako od umowy zawartej na odle
głość. Odstąpienia dokonuje się przez 
oświadczenie złożone na piśmie - musi 
więc ono zawierać własnoręczny pod
pis. Najlepiej wysłać takie oświadcze
nie listem poleconym za potwierdze
niem odbioru, aby mieć dowód, że do
tarło.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz odpowiedzial
ności za szkodę wyrządzoną przez pro
dukt niebezpieczny, art. 6 ust. 1 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz. 
271 ze zm.).

Małgorzata Płaszczyk

OFERTY PRACY
dok. ze str. 3

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

KIEROWNIK BUDOWY WEDŁUG ZLECEŃ 
/KOLONOWSKIE

- wykształcenie wyższe 
lub średnie techniczne

- uprawnienia budowlane 
w branży konstrukcyjnej 
bez ograniczeń

- min 5 lat doświadczenia
- dobra znajomość

j. ang. lub j. niem.
SLUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe

- kurs spawacza 
elektrycznego + gazowego

- samodzielność
w wykonywaniu prac

KONTROLER STRZELCE OP. - podstawowa obsługa komp.
- dokładność, rzetelność
- obowiązkowość

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe
- orzeczenie
o niepełnosprawności

- mile widziane doświad.
PRACOWNIK FIZYCZNY STRZELCE OP.
OPERATOR OBRABIAREK 
STEROWNYCH 
NUMERYCZNIE

STRZELCE OP. - wykształcenie technik 
mechanik

- obsługa suwnicy z poz. „0”
- obsługa wózka widłowego
- ok. 10 lat doświadczenia

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - zdolności manualne
PRACOWNIK GOSP. 
(SPRZĄTACZKA)

STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe
- orzeczenie

■ o niepełnosprawności
- doświad. mile widziane

OPERATOR STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe 
(tokarz, frezer, szufierz, 
spawacz)

- obsługa maszyn CNC, 
frezarek

- min. roczne doświad.
KIEROWCA OPERATOR POWIAT - wykształcenie zawodowe
POMPY DO BETONU STRZELECKI

I K. -KOZIELSKI
- uprawnienia operatora 

pompy do betonu przez 
Instytut Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

- prawo jazdy kat. C

Tel. wew.: 766,767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771,772,773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713 
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780. 781. 782, 785, 786.
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu 
Tel. wew.:783,784.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z zazdrością możemy patrzeć na nasze wspaniałe Seniorki - Jubilatki, pełne 

uśmiechu i radości życia!

Pani Zofia Konopka ze Strzelec Opolskich swoje 90. urodziny obchodziła 
29 kwietnia i w tym dniu przyjmowała wszelkie powinszowania. Wśród wielu gości 
nie zabrakło tych oficjalnych - z listami gratulacyjnymi, kwiatami i słodkimi upo
minkami. W imieniu władz powiatu życzenia przekazała Sekretarz Powiatu Ewelina 
Jelito.

Dwa dni później, 1 maja Pani Zofia Dziwisz z Rozmierki świętowała 98 
rocznicę urodzin! W tym wyjątkowym dniu najlepsze życzenia, gratulacje i kosz 
delikatesów w imieniu władz powiatu przekazał Jej starosta strzelecki Józef Swaczy
na.

Pani Elżbieta Lazarek ze Starego Ujazdu 6 maja święciła swój Jubileusz 
90-Iecia. Ją również w dniu urodzin odwiedził starosta Józef Swaczyna, by pogratu
lować tak pięnej rocznicy w przekazać kwiaty, upominki i list gratulacyjny.

Do serdecznych urodzinowych powinszowali, przekazywanych przez krewnych, 
bliskich i znajomych dołączamy również swoje: wielu kolejnych lat w jak najlep
szym zdrowiu i pogodzie ducha, bez trosk. Ad multos annos!

r

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych nr I w Strzelcach Opolskich 

serdecznie zapraszają 
na

IV Międzydiecezjałny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka 
który odbędzie się we wtorek 24 maja 2011 roku 
na stadionie sportowym MOS w Strzelcach Op.

(ul. Strzelców Bytomskich 2a). 
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 8.30.

PROGRAM:
830 - otwarcie i prezentacja drużyn 

9.00 - 15.00 - Turniej Piłkarski 
15.00 - wręczenie nagród

SZUWAREK2011

Foto: Barbara Lejżak, Przemysław Janiszewski

W piątek 29 kwietnia na terenie 
Parku Wiejskiego w Raszowej odbyły 
się VI Mistrzostwa Województwa Opol
skiego w Wędkarstwie Spławikowym 
Szkół Integracyjnych i Specjalnych. 
Organizatorem zawodów był Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Le
śnicy i Okręg Polskiego Związku Węd
karskiego w Opolu. Honorowy patro
nat nad mistrzostwami objął pan Józef 
Swaczyna starosta strzelecki. Akweny 
udostępniło Towarzystwo Ekologiczne 
„Ziemi Leśnickiej”. Otwarcia zawodów 
dokonał naczelnik wydziału EKT pan 
Andrzej Piontek.

W zawodach uczestniczyły trzyoso
bowe drużyny z Grodkowa, Ozimka, 
Głubczyc, Kędzierzyna -Koźla, Gło
gówka i Leśnicy. Po krótkiej odprawie, 
w trakcie której przypomniano regula
min zawodów, odbyło się losowanie 
sektorów. Ze względów bezpieczeństwa 
zawodnicy reprezentujący konkretną 
placówkę łowili ryby wyłącznie w jed
nym wylosowanym sektorze. Punktu
alnie o godzinie 10.00 rozpoczęto za
wody. Pierwsze ryby w siatkach poja
wiły się po kilkunastu minutach. Ideal
nym rozwiązaniem okazał się delikat
ny zestaw na płocie. Skuteczną przy
nętą okazała się pinka, biały robak i 
ochotka haczykowa. Połów ryb odby

wał się na jedną wędkę spławikową. Ry
walizacja była bardzo zacięta, do końca 
nie było wiadomo kto uplasuje się na 
podium.

O godzinie 13.00 zakończono łowie
nie. Komisja sędziowska na stanowiskach 
wędkarskich dokonała ważenia złowio
nych ryb. Łącznie zawodnicy złowili 10,5 
kg ryb ( w poprzedniej edycji niespełna 
3 kg). Największą rybą zawodów był 
leszcz o masie 630 gram. Białym roba
kiem nie pogardził duży karp. Niestety 
spiął się podczas holu. Po zważeniu za
wodnicy złowione ryby wpuścili z po
wrotem do wody. Pierwsze miejsce in
dywidualnie zajął Sławomir Tokarz z 
SOSW w Głogówku, drugie - Adrian 
Karaś z SOSW w Grodkowie, trzecie - 
Dawid Czok ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ozimku , czwarte- Patryk Straszak 
z SOSW w Leśnicy, piąte- Tomasz Wi
tek z SOSW w Głogówku, szóste- To
masz Hołda z SOSW w Głubczycach. 
Drużynowo I miejsce zajął Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gło
gówku , II - Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Ozimku, III- Specjalny Ośrodek Szkol
no-Wychowawczy w Leśnicy.
Zwycięzcy otrzymali piękne puchary, 

medale, statuetki, dyplomy, wędki, ko
łowrotki, katalogi i kalendarze wędkar
skie. Każdy z uczestników otrzymał pa

miątkowy upominek w postaci czapki, 
zestawu żyłek i spławików itp. Sławo
mir Tokarz za największą rybę otrzy
mał puchar ufundowany przez Koło 
Wędkarskie PZW Reńska Wieś. Zawod
ników oraz opiekunów poczęstowano 
smacznym bigosem przygotowanym 
przez panie kucharki z ośrodka w Le
śnicy.

Sponsorami zawodów byli: Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego, Kuratorium 
Oświaty w Opolu, Zarząd Okręgu Pol
skiego Związku Wędkarskiego w Opo
lu, Zarząd Koła Wędkarskiego PZW w 
Reńskiej Wsi, firma : Jaxon z Pozna
nia, Balsax z Kłodzka, Dragon z Kru
szyna Krajeńskiego .

Organizatorzy dziękują Pani Wero
nice Domeredzkiej za pieczywo, Panu 
Markowi Janie za mięso i wędliny oraz 
Panu Michałowi Domereckiemu za na
poje.

Piękna pogoda podczas trwania ca
łej imprezy , wspaniałe nagrody ufun
dowane przez sponsorów, fauna i flora 
Parku Wiejskiego w Raszowej oraz ryb
na woda zachęcają uczestników zawo
dów do wzięcia udziału w kolejnej edycji 
SZU WARKA. Połamania kija i rekor
dowych okazów ryb w następnej edycji 
„SZUWARKA” życzą organizatorzy.

Ryszard Baszuk

„Ziemię pożyczyliśmy od przyszłych pokoleń..

to myśl przewodnia V Regionalnego 
Sejmiku Ekologicznego zorganizowanego 
przez Szkołę Podstawową na Rynku w Le
śnicy 28 kwietnia, a rozpoczętego ekologicz
nym happeningiem. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objął Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Starosta Powiatu Strzeleckie
go oraz Burmistrz Leśnicy. Sejmik ekolo
giczny, zgromadził już po raz piąty ludzi 
troszczących się o środowisko naturalne. 
Obchody uświetnili swoją obecnością przy
byli na uroczystość goście: Zastępca Burmi
strza Leśnicy. Kierownik GZO w Leśnicy, 
Przewodniczący Kola DFK w Leśnicy, Nad
leśniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie i 
Pracownicy podmiotów działających w ob
szarze ochrony przyrody: Agencji Rynku 
Rolnego w Opolu, Opolskiego Ośrodka Do
radztwa Rolniczego w Łosiowie, Komendy 
Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, 
Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, Koncernu 
Tauron (Energia pro) w Strzelcach Opolskich, 
PK Góra Św. Anny, Koła Łowieckiego „Zie
lona”, Jednostki Ochotniczej Straży Pożar
nej w Leśnicy, Posterunku Policji w Leśni
cy. W sejmikowych ławach zasiedli ucznio
wie SP w Leśnicy, SP w Raszowej. PG w 
Leśnicy i SOSW w Leśnicy. Uczniowie po- 
dejmująwiele działań w ramach edukacji eko
logicznej, w tym na rzecz środowiska przy
rodniczego. Sejmik był okazją do dialogu 
uczniów i przedstawicieli instytucji, możli
wością przedstawienia wyników pracy mło
dzieży szkolnej, zaprezentowania walorów i 
zagrożeń świata przyrodniczego w prezenta
cjach i pokazach artystycznych, wygłoszenia 
apeli skierowanych do społeczności lokal
nej, promocjądziałalności proekologicznej

szkoły, gminy, powiatu. Dekorację wzbogaci
ła wystawa zdjęć wykonana w czasie realizacji 
projektu „Szkolni detektywi na tropie dzikich 
wysypisk”. Poznaliśmy twórczość literacką a 
jednocześnie wyniki Gminnego Literackiego 
Konkursu Ekologicznego: I miejsce: Domini
ka Szczerbińska ze SP w Raszowej (wiersz „ 
Mój ślad na Ziemi”), II miejsce: Michel Mu
rek (wiersz „Ziemia to nasz dom") i Justyna 
Milczarek ( wiersz „Dlaczego warto kochać 
Ziemię?”) ze SP w Leśnicy, III miejsce: Mar
tyna Fonfara (wiersz „Wizyta w lesie”) ze SP 
w Leśnicy i Karolina Tkaczyk (.3 pamiętnika 
Julki...”) ze SP w Zalesiu. Na Sejmiku zapre
zentowali się laureaci I Powiatowego Festi
walu Piosenki Przyrodniczo-Ekologicznej: 
GRAND PRIX - Dorota Rieger - piosenka 
„Troszeczkę Ziemi”, I miejsce w kategorii 
soliści: Karolina Mróz z PSP z Izbicka - pio
senka „ Moja planeta”, I miejsce w kategorii 
duety: Iwona Marek i Hanna Płachetka - pio
senka „Dlaczego?”. Laureaci otrzymali nagro
dy ufundowane przez Burmistrza Leśnicy. Za
rząd Powiatu Strzeleckiego mając na uwadze 
skuteczność edukacji ekologicznej szkolnej 
młodzieży udzielił wsparcia rzeczowego na 
zakup dwóch stojaków do segregacji odpa
dów. Rada Rodziców ufundowała dla uczest
ników posiłek - zdrową żywność. Sejmik za
kończył się warsztatami prowadzonymi przez 
gości, którzy w bardzo atrakcyjny sposób za
poznali uczniów z różnorodnością i skutecz
nością działań na rzecz przyrody, niejedno
krotnie uatrakcyjniając warsztaty gadżetami, 
rekwizytami czy też zdrowążywnością. Ochro
na środowiska a produkcja zdrowej żywności 
- ARR w Opolu - Agnieszka Zagola i Alek
sandra radomska kl. IV a (Rynek). Ekologicz

ne rolnictwo - OODR w Łosiowie - Anna 
Kuczuk - kl. IV b. Lekcja o ochronie przyro
dy i łowiectwie—Koło Łowieckie „Zielona”
- Waldemar Kokot - kl. VI b, SOSW. Gospo
darka leśna a ochrona przyrody - Nadleśnic
two Strzelce Opolskie - Lothar Mróz- kl. VI 
a, SP Raszowa, PG w Leśnicy. Prawo w za
kresie ochrony przyrody - Komenda Powia
towej Policji w Strzelcach Op - podkomisarz 
Krzysztof Rusin - kl. V. Ochrona środowiska 
a energia elektryczna -EnergiaPro Strzelce Op. 
kl. II - Zbigniew Warmuz. Zagrożenia środo
wiska przyrodniczego a interwencje strażaków 
-Ochotnicza Jednostka Straży Pożarnej w Le
śnicy. - Piotr Koszucki i Strażacy - kl. III. 
Wybrane formy ochrony w Parku Krajobrazo
wym Góra św. Anny - Główny specjalista ds. 
ochrony przyrody PK Góra Św. Anny - B. 
Wielgosik i specjalista Elżbieta Ozimowska
- kl. I
Najmłodszym mieszkańcom gminy-powia- 
tu nasunęło się pytanie: A co możemy zrobić 
my? Ktoś ładnie powiedział: "wielu'małych 
ludzi w wielu małych miejscowościach, któ
rzy czynią wiele małych rzeczy, może zmienić 
oblicze świata". Zatem działajmy...

Składam podziękowania za wsparcie na
szej inicjatywy, wszelką okazaną pomoc w 
organizacji przedsięwzięcia Myślę, że wspól
nie prowadzone działania kształtująmłodych 
mieszkańców gminy - powiatu w kierunku 
modelu Europejczyka XXI w ieku, prowadzą
cego zdrowy tryb życią mającego rozwiniętą 
świadomość ekologiczną działającego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, za co serdecznie 
Państwu dziękuję.

Barbara Górna


