uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku.

Z tej okazji wszystkim pracownikom starost�a
oraz pracownikom wszystkich szczebli
administ�acji samorządowej i jednostek samorządowych
składamy serdeczne podziękowania
za pracę na rzecz rozwoju naszej wspólnot�
– całego Powiat� St�zeleckiego, czyli naszej małej ojczyzny.
Życzy�y Państ�u, aby Wasze zaangażowanie
było zawsze dost�zegane i docenianeprzez mieszkańców,
a praca zawodowa przy�osiła jak najwięcej sat�sfakcji.
Życzy�y również pomyślności i sukcesów w życiu pr��at�y�.

Rada Powiat� St�zeleckiego
Zarząd Powiat� St�zeleckiego

Ta ziemia potrzebuje
wielorakiego pojednania

Będzie nowy most w Leśnicy
Fot. Gmina Głogówek

27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego,

19 maja w Głogówku Starosta Strzelecki Józef Swaczyna i Wicestarosta Strzelecki Waldemar
Gaida podpisali z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim umowę na doﬁnansowanie
przebudowy mostu w Leśnicy.
więcej czytaj na str. 2

Powiat się (za)szczepi!

5335 pacjentów zaszczepiono

od 27 kwietnia do 25 maja w
jedynym w naszym powiecie Powszechnym Punkcie Szczepień przeciwko COVID-19, czyli w
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
- Średnia tygodniowa – mówi wicestarosta Waldemar Gaida – to 1530 dawek, ale zdarzają
się dni, kiedy zamówione szczepionki nie docierają do naszego punktu. Tak właśnie stało się
24 i 25 maja. Nie mamy na to wpływu, ale do tego nie powinno absolutnie dochodzić, jeśli
dążymy do zaszczepienia jak największej liczby mieszkańców kraju i osiągnięcia tzw. odporności populacyjnej. Sytuacja ma się poprawić od przyszłego tygodnia, czyli od przełomu maja
i czerwca. Wszystko wskazuje na to, że wtedy ruszymy ze szczepieniami na taką skalę, jak
zakładaliśmy wcześniej: ok. 3 tysięcy osób tygodniowo.

Fot. Piotr Wrona/UMWO

N

ie pozwólmy, aby egoizmy narodowe i gloryfikowanie
przemocy i zbrodni w imię narodu stały się zarzewiem
kolejnych waśni. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy.
Powinniśmy być mądrzejsi o doświadczenia historii, bo
historia uczy, ale też kołem się toczy i lubi się powtarzać.
Wszystko w naszych rękach – mówił w swoim poruszającym
przemówieniu starosta Józef Swaczyna podczas uroczystości w setną rocznicę walk o Górę św. Anny, 22 maja.
- Dziś można się tylko domyślać, co też myślała patronka tego miejsca, święta Anna, kiedy z
góry patrzyła na walczących między sobą Ślązaków różnych opcji, którzy na pewno przez wiele
lat przed III powstaniem wspólnie pielgrzymowali do jej sanktuarium, a teraz toczyli krwawy
bój między sobą. Z punktu wiary, gdzie wszyscy jesteśmy równi, taka walka jest dla wielu
dok. na str. 2

Szczepmy się!

Warto się zaszczepić, bo to:

• Mniejsze ryzyko zachorowania na COVID-19.
• W razie zachorowania – łagodniejszy przebieg choroby.
• Większa szansa na uniknięcie czwartej fali zachorowań i kolejnego lockdownu.
• Otrzymamy „paszport covidowy” ułatwiający podróże po świecie.
• Można wygrać nagrody w rządowej loterii szczepionkowej, która ruszy 1
lipca. Główna nagroda to dwa razy po milion złotych i samochody hybrydowe, a także wiele innych nagród pieniężnych i rzeczowych.
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Większy może więcej
M

18 maja br. odbyło się Walne
Zgromadzenie
Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Już w
szerszym gronie,
bo od 25 marca br. dołączyła
Gmina Kolonowskie. Tak więc
obecnie Stowarzyszenie tworzy
14 jednostek samorządu terytorialnego – 2
powiaty i 12 gmin (w tym – wszystkie gminy
powiatu strzeleckiego).
Podczas walnego zgromadzenia między
innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium
dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu
za 2020 r. oraz ustalono wysokość składki dla
Gminy Kolonowskie.
- Cieszymy się, że Gmina Kolonowskie postanowiła, po obserwacji efektów wspólnych
działań partnerów w subregionie, przystąpić
do Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki
Subregionalny Obszar Funkcjonalny – mówi
Wiceprzewodniczący Zarządu Waldemar
Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego. –
Naszym głównym celem jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz
współpraca na rzecz pozyskiwania środków
z funduszy europejskich. I to się nam udaje,
czego dowodem mogą być choćby zrealizo-

wane inwestycje w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projektu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”, który wart był
ponad 30 milionów złotych, a my mogliśmy
przeprowadzić termomodernizację DPS w
Szymiszowie. Niedługo zakończą się prace
nad Strategią Subregionu, która wpisuje się w
Strategię Województwa. Ten dokument jest
podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne. Ustalone są cele strategiczne i priorytetowe. Jesteśmy przygotowani do realizacji
kolejnych projektów w partnerstwie z innymi
samorządami. Czeka nas również spotkanie
z Marszałkiem Województwa Opolskiego na
temat środków, jakie przypadną Subregionowi Kędzierzyńsko-Strzeleckiemu w nowym
okresie programowania. Dowiemy się też, na
co będziemy mogli liczyć w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

Ta ziemia potrzebuje
wielorakiego pojednania

dok. ze str. 1

niezrozumiała. Na pewno niezrozumiała była
dla ojców i matek, których synowie i krewni
walczyli między sobą, tworząc podział ich
rodzin na wiele lat, a były to czasem procesy
nieodwracalne. Łzy wylane po stracie najbliższych były po stronie polskiej i niemieckiej
takie same.
Przywołał również słowa papieża Jana
Pawła II, które padły podczas jego pielgrzymki
w czerwcu 1983 roku: „ta ziemia potrzebuje
wielorakiego pojednania” i dodał: „jeżeli
będziemy dokładnie wsłuchiwać się w jego
słowa, to na pewno będziemy żyli w zgodzie
i pokoju – Ślązacy, Niemcy i Polacy, zasypując
rowy, które nas dzielą. Możemy zachować
różne pamięci, ale powinniśmy szanować
się nawzajem”.
Przypominał także uroczystość, o czym
pisaliśmy już w poprzednim numerze naszego dwutygodnika, z 2 maja tego roku z
udziałem Prezydenta RP: - Poczytuję sobie

za wielkie wyróżnienie, że pierwszą ze 100
tablic upamiętniających miejsca związane z
historią trzech Powstań Śląskich, prezydent
Rzeczypospolitej Andrzej Duda wręczył mojej
osobie, synowi tej ziemi, gospodarzowi tego
miejsca, ale też blisko związanemu z mniejszością niemiecką.
Oficjalne uroczystości 22 maja zorganizowane przez Marszałka Województwa
Opolskiego zakończyły apel pamięci, salwa
honorowa i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego przez uczestników
uroczystości.
Wcześniej natomiast członkowie Komitetu Honorowego i osoby zaangażowane w organizację rocznicowych obchodów otrzymały
medale „100 Rocznicy Wybuchu III Powstania
Śląskiego” oraz wyemitowane przez NBP
monety kolekcjonerskie ,,100 Rocznica III
Powstania Śląskiego”. Otrzymał je również
starosta Józef Swaczyna.

Ten pomnik to dla mnie
sprawa osobista

owa o odsłoniętym 25 kwietnia
2021 r. w Opolu przy
kościele parafialnym
pw. bł. Czesława Odro w ą ża p o m n i ku ,
który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia
Opolskiej Rodziny Katyńskiej.
Powiat Strzelecki
dofinansował kwotą 4
tys. zakup kostki brukowej przed czterema
granitowymi tablicami
z miejscami kaźni Polaków zamordowanych
przez Sowietów. Gorąco do tego namawiał
Jan Zubek, członek Zarządu Powiatu. To dla
niego właśnie ten pomnik stanowi sprawę
osobistą.
– Od kiedy odbywają się w Opolu uroczystości związane z upamiętnieniem zbrodni
katyńskiej, biorę w nich udział jako reprezentant naszego samorządu powiatowego.
Od początku większość w nim ma Mniejszość
Niemiecka, ale nigdy nie zdarzyło się, nawet
przy bardzo trudnym budżecie, by Rada
odmówiła wsparcia finansowego, choćby
skromnego, dla Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej. Może dlatego, że łączy nas wspólna
tragedia doświadczeń II wojny światowej,
śmierci, wypędzeń, przesiedleń, upokorzeń.
Wszyscy, którzy przeżyli taką tragedię, potrafili zachować wiarę w człowieka: jesteśmy w
stanie przeżyć to, odbić się, iść dalej. Łączy
nas jeszcze jedno: miłość do matek, które
wszystko mocno trzymały w garści…
- Mój ojciec nie zginął w Katyniu. Udało
mu się stamtąd uciec. Nie wiem jak, nigdy o
tym nie mówił. Rzadko w ogóle wspominał
swoje wojenne losy. I to trzech wojen – to
akurat raz czy dwa powiedział. Najpierw
służył w armii austriackiej. Walczył na froncie

włoskim podczas I wojny światowej, gdzie
„swoim ogniem rozpędził ukrytych w bunkrze
żołnierzy włoskich i wziął ich do niewoli”. To
cytat z jednego z odpisów, do którego dotarła
moja córka, szukając dokumentów dotyczących dziadka. Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę w 1918 r. do polskiego wojska
ojciec dostał się z Austrii wraz z armią gen.
Hallera. Drugą jego wojną była wojna polsko-bolszewicka w roku 1920. Zapewne musiał
wykazać się odwagą, skoro został Kawalerem
Krzyża Virtuti Militari i dostał tzw. nadział w
postaci ziemi w Stanisławowie, który przysługiwał szczególnie zasłużonym żołnierzom
Wojska Polskiego. O tym też nigdy nie mówił. A potem przyszła ta jego trzecia wojna,
czyli druga światowa. Do niewoli radzieckiej
dostał się we wrześniu 1939 roku, po bitwie
nad Bzurą, gdzie polską armią dowodził gen.
Kutrzeba. I trafił do Katynia. Jak uciekł? Którędy? Nie wiem. Wiem tylko, że pomogli mu
w tym jego żołnierze. Nie był oficerem, tylko
sierżantem sztabowym. A jednak poradzili, by
wyrzucił wszystkie baretki odznaczeń, ubrudził ręce… Wiem tylko tyle. Przez te wszystkie
o sobie ojciec prawie nie mówił, ale nigdy też
nie złorzeczył, nigdy się nie żalił. Natomiast
ze wszystkich jego słów przebijała dobroć.

Będzie nowy most w Leśnicy
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Z

adanie nosi wprawdzie nazwę „Przebudowa mostu JNI 30004471 w ciągu
drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w m. Leśnica ul. Zdzieszowicka”, ale most będzie całkiem nowy. Przede
wszystkim – znacznie szerszy, bezpieczniejszy.
Koszt tej inwestycji wynosi 1.699.639,58
zł, ale dzięki podpisanej niedawno umowie
z wojewodą Powiat Strzelecki otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w
wysokości 50 proc., czyli 849.819,79 zł.
Po rozbiórce obecnego mostu, podobnie
jak kładki dla pieszych i częściowo – murów
oporowych (zastąpione zostaną masywnymi
ścianami z koszy stalowych wypełnionych
materiałem skalnym), powstanie w tym miejscu nowy obiekt, ale o podobnym kształcie.
Będzie to jednoprzęsłowy most, wsparty
na żelbetowych monolitycznych podporach.
Szerokość jezdni na nim wyniesie 6 m, a

chodnik na moście, oddzielony od niej dość
wysokim krawężnikiem, będzie miał szerokość 2 m.
Na moście i dojazdach zostanie ułożona
specjalna nawierzchnia bitumiczna, która
ograniczy emisję hałasu. Chodnik na moście pokryty będzie izolacjo-nawierzchnią
żywiczną. Co to takiego? To dwa w jednym:
nawierzchnia użytkowa o właściwościach
izolacji przeciwwodnej. Natomiast chodniki
poza mostem zostaną wykonane z betonowej
kostki brukowej, projekt zakłada też przełożenie i uzupełnienie istniejącej nawierzchni
chodnika.
Prace budowlane prowadzone będą przy
wyłączeniu z ruchu odcinka drogi powiatowej
w bezpośrednim sąsiedztwie mostu i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
Przetarg został już ogłoszony, a zakończenie prac planuje się na koniec października br.
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Zarządzenie Nr 17/2021
Starosty Strzeleckiego
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu w celu
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U.
z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje :
§ 1.
Wobec negatywnego wyniku drugiego przetargu przeprowadzonego w celu sprzedaży
nieruchomości położonej w Zimnej Wódce, gmina Ujazd, niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 591 o powierzchni 0,0590 ha, arkusz
mapy 5, wpisanej w księdze wieczystej nr OP1S/00023761/7 jako własność Skarbu
Państwa, postanawiam zbyć nieruchomość w drodze kolejnego przetargu ustnego
nieograniczonego.
Cenę wywoławczą w drugim przetargu obniżam do kwoty 36 900,00 zł brutto.
§ 2.
Ogłoszenie dotyczące kolejnego przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości porzez publikację w internecie na
stronie głównej Starostwa Strzeleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego, a także
zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat strzelecki.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.
§ 4.

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego

w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
W dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy
ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się trzeci przetarg ustny
nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zimnej
Wódce, gmina Ujazd, niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 591 o powierzchni
0,0590 ha. Nieruchomość jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00023761/7, bez
obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest
symbolem MN26 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 15 stycznia 2021 r., a drugi w dniu 7 maja
2021 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości - 36 900,00 zł brutto.
Wadium (płatne w pieniądzu) - 2 000,00 zł brutto.
Minimalne postąpienie ceny - 370,00 zł brutto.
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2020 r. poz. 106).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 22 czerwca 2021 r. do
godziny 10.00 na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane
konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy
sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego, przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem
umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z
byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną
rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym
terminie, jeżeli do dnia 22 czerwca 2021 r. zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet
ceny sprzedaży oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem do
księgi wieczystej.
Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości
na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas przetargu
przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego
Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 4401-740.
Strzelce Opolskie, dnia 21.05.2021 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283
z późn.
zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 18.05.2021r. na
rzecz spółki R&M Bruk Spółka z o.o. w Jaryszowie, decyzji nr 218/2021 o pozwoleniu
na budowę zakładu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych wraz z
infrastrukturą w Sieroniowicach na działkach ewid. nr 221, 222, 223, 225 obręb
ewid. Sieroniowice, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski.
Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
- Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

POMOCNIK OPERATORA /
STRZELCE OPOLSKIE
KONTROLA JAKOŚCI		
MAGAZYNIER
SIERONIOWICE
KSIĘGOWA
STRZELCE OPOLSKIE
		
BIBLIOTEKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
¾ etatu
		
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
STRZELCE OPOLSKIE
		
NAUCZYCIEL MATEMATYKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPECJALISTA DS. PŁAC
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
ZIMNA WÓDKA
		
		

- wykształcenie średnie,
- znajomość obsługi komputera
- wykształcenie średnie ekonomiczne
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego
- wykszt. wyższe , preferowane bibliotekoznawstwo
- prawo jazdy kat. B,
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- przygotowanie pedagogiczne
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- przygotowanie pedagogicznr
- wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość),
- doświadczenie zawodowe min. 1 rok
- wykształcenie wyższe (logistyka, inżynieria produkcji,
zarządzanie produkcją),
- prawo jazdy kat. B,
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze
klienta w firmie produkcyjnej,
- znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie średnie kierunkowe
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- wykształcenie podstawowe
- wykształcenie średnie zawodowe,
- wymagane doświadczenie w montażu mebli
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- umiejętność tapicerowania
- wykształcenie podstawowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe

		
MALARZ/ OCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEŃ
KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG
STRZELCE OPOLSKIE
FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY
JEMIELNICA
PAKOWACZ MEBLI
OLSZOWA
MONTAŻYSTA
OLSZOWA
		
TAPICER MEBLOWY
OLSZOWA
		
KROJCZY TAPICERKI MEBLOWEJ
SZCZEPANEK
OPERATOR MASZYN CNC
RASZOWA/
KĘDZIERZYN – KOŹLE
MECHANIK MASZYN
RASZOWA/
DO OBRÓBKI METALI
KĘDZIERZYN – KOŹLE
REKRUTER/ REKRUTERKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
GRAFIK/ OPERATOR URZĄDZEŃ
STRZELCE OPOLSKIE
HAFTUJĄCO - DRUKUJĄCYCH		
		
MŁODSZY SPEDYTOR
ROZMIERZ
MIĘDZYNARODOWY			
		
		
PRACOWNIK PRODUKCYJNY
OLSZOWA
PRACOWNIK MAGAZYNOWY
OLSZOWA
KONTROLER/ INSPEKTOR JAKOŚCI
ZIMNA WÓDKA
		
		
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH
ZAWADZKIE
(SPRZEDAŻY)		
		
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KOLONOWSKIE
		
PRACOWNIK PRODUKCJI/
STANISZCZE MAŁE
KONFEKCJONERKA OPAKOWAŃ
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
		
MURARZ / PRACOWNIK BUD.
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
PRACOWNIK BUDOWLANY
JEMIELNICA
WG. ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK
ZAWADZKIE
		
		
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
STOLARZ / STOLARZ MONTAŻYSTA
ŻĘDOWICE
		
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO
STRZELCE OPOLSKIE
– TECHNICZNY 		
MAGAZYNIER / KIEROWCA KAT B
STRZELCE OPOLSKIE
		
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
		
OPERATOR MASZYNY
KOLONOWSKIE
DO CIĘCIA PAPIERU
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
KOLONOWSKIE
		
OPERATOR MASZYNY PROD.
KOLONOWSKIE
DEKARZ
WG ZLECEŃ
KELNER
KOLONOWSKIE
KUCHARZ
KOLONOWSKIE

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego
wykształcenie średnie,
znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym
wykształcenie średnie zawodowe,
znajomość komputerowych programów graficznych,
znajomość j. angielskiego w mowie A2, w piśmie B1
wykształcenie średnie/ wyższe
(mile widziany profil logistyk, spedytor)
znajomość języka niemieckiego i j. angielskiego w
stopniu komunikatywnym,
- znajomość pakietu MS Office
-

wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
znajomość rysunku technicznego,
umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych
wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
obsługa pakietu MS Office
znajomość j. angielskiego - B1
wykształcenie średnie/ wyższe, - prawo jazdy kat. B,
znajomość obsługi komputera
wykształcenie zasadnicze zawodowe

-

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy B1
wykształcenie podstawowe, - prawo jazdy kat. B
umiejętność murowania
wykształcenie podstawowe

-

wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie średnie techniczne,
znajomość rysunku technicznego
uprawnienia SEP eksploatacja
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe
umiejętność obsługi programu Autocad
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie zasadnicze zawodowe
uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
wykształcenie średnie techniczne

- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
-mile widziane doświadczenie zawodowe

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Nie tylko powstania.
Górny Śląsk w latach 1919-1921

ydarzenia górnośląskie lat 1919-1921 szybko zostały zmitologizowane. Do dzisiaj w pamięci polskiej trzy powstania śląskie są właściwie jedynym elementem
z dziejów regionu, który zasługuje na odnotowanie w podręcznikach historii. Nie
inaczej było i w tym roku. W uroczystych obchodach wybuchu powstania uczestniczył premier Mateusz Morawiecki (Chorzów) oraz prezydent Andrzej Duda (Góra św.
Anny). Po raz kolejny oddano hołd powstańcom i sławiono ich zryw oraz heroiczne
czyny, które zadecydowały o przyłączeniu większości regionu do Polski.
Podniosłe tony orkiestr wojskowych wybrzmiały, salwy honorowe ucichły. O
powstaniach zrobiło się jakby ciszej. W takiej atmosferze spróbujmy spojrzeć na
nie w sposób mniej emocjonalny, podkreślić inne plany i poziomy oraz dotknąć
przynajmniej ich tła.

***
Zacznijmy od poszerzenia perspektywy. W
opisie walk o przynależność Górnego Śląska sprzed
stu laty ciągle dominuje plan regionalny. Oficjalna
opowieść polska mówi o samoistnym zrywie ciemiężonych Polaków, a niemiecka przedstawiała
brutalne zakwestionowanie woli mieszkańców wyrażonej w „zwycięskim” plebiscycie z 20 III 1921 r.
Choć tego nie będziemy rozwijać, to podkreślmy, że ten dramat rozgrywał się jednocześnie na
kilku scenach i poziomach, a przynajmniej równie
istotne dla jego ostatniego aktu były decyzje zapadające w Warszawie i Berlinie oraz powojenne
cele i działania zwycięskich mocarstw, które realizowały tutaj swoje interesy w ramach tworzonego
systemu wersalskiego.
Jego ułomność była już widoczna w lutym
1920 r., kiedy do Opola i na obszar plebiscytowy
przybyli tylko trzej członkowie Międzysojuszniczej
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej (MK), która
miała przeprowadzić plebiscyt oraz zarządzać w
tym czasie większością przedwojennej rejencji
opolskiej. Jeszcze jesienią 1919 r. w Opolu szukano
kwater dla żołnierzy amerykańskich. Ostatecznie,
po odrzuceniu traktatu przez senat amerykański,
nie przybyli ani oni, ani komisarz amerykański. W
ostatniej chwili z wysłania kontyngentu wojskowego zrezygnowali Anglicy, gdyż na Wyspach trwał
konflikt w Irlandii. Żołnierze brytyjscy przybyli
dopiero po roku, bezpośrednio przed plebiscytem. Już ze względu na tę sytuację i dominację
wojsk francuskich (na 13 tys. było ich ok. 11 tys.,
reszta to Włosi) główną rolę w MK odgrywał jej
przewodniczący gen. Henri Le Rond.
Jeśli się pamięta o zniszczeniach północnej
Francji i stratach ludzkich, to można się domyślać
nastawienia tych oddziałów okupacyjnych do ludności niemieckiej. Pięknym za nadobne odpłacali
im Niemcy, którzy niekiedy witali wkraczające wojsko kamieniami. Kwiatami i pieśniami narodowymi
witali ich za to Polacy.
W pierwszych miesiącach 1920 r. region miał
już za sobą długą drogę, znaczoną strajkami oraz
narastającymi konfliktami narodowościowymi,
których elementem było I powstanie śląskie.
Początkowo w rejencji, podobnie jak w całych
Prusach, rządzili niemieccy socjaldemokraci.
Specjalnym komisarzem państwowym został Otto
Hörsing, przedwojenny przywódca górnośląskiej
SPD. Do pomocy rząd w Berlinie przysłał mu jeszcze w 1918 r. dywizję piechoty, którą przekształcono w jednostki Straży Granicznej (Grenzschutz).
Opierając się na wojsku i starych kadrach urzędniczych Hörsing rządził przez cały rok twardą ręką.
Zwalczał metodami prawnymi i przynajmniej na
granicy prawa dwa środowiska: antysystemowe
i komunizujące rady zakładowe. Drugim podmiotem takiej polityki był antypaństwowy ruch
polski, który od 25 października 1918 r. i słynnego
wystąpienia Wojciecha Korfantego w Reichstagu,
kiedy to zażądał m.in. przyłączenia Górnego Śląska
do Polski, postawił na kartę niepodległościową.
Działania polskie, po licznych wiecach jeszcze
w listopadzie 1918 r. i tworzeniu samodzielnych
struktur politycznych (rady ludowe), miały długo
ograniczony charakter. Dominowało przekonanie, że konferencja pokojowa przyzna ten obszar
Polsce, co też jeszcze w preliminariach majowych
miało miejsce, a decyzja o plebiscycie zapadła
dopiero w czerwcu 1919 r., po gwałtownych protestach niemieckich.
Kierowani chyba przede wszystkim rozgoryczeniem, ale mając też nadzieje na powtórzenie

sukcesu powstania wielkopolskiego z przełomu
1918/19 r., młodzi przywódcy organizowanej od
stycznia Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)
Górnego Śląska podjęli w połowie sierpnia decyzję
o wybuchu powstania zbrojnego (walki rozpoczęły się 17 sierpnia). Właściwie był to jedyny
zryw samorzutny, co w tym przypadku nie jest
komplementem.
Sukces powstania wielkopolskiego, na którym
się wzorowano, poprzedziło przejmowanie przez
polskie rady ludowe administracji w prowincji poznańskiej oraz znacząca rola polskich wojskowych
w radach żołnierskich, które w czasie rewolucji
listopadowej przejęły władzę w Niemczech. Oba
te ruchy prowadziły do stopniowej polonizacji
prowincji, a walki i przejęcie Poznania przez Polaków było nie tylko efektem tego procesu, ale i
nieobecności większych niemieckich oddziałów
wojskowych na wschodzie państwa.
Na Górnym Śląsku polskie rady ludowe były instytucjami politycznymi, a nie administracyjnymi,
a podziemie zbrojne rachityczne i skłócone. Inicjatorzy powstania spodziewali się, że w zamęcie
politycznym, który został wywołany na początku
sierpnia przez strajk generalny kierowany przez
komunistów, wystarczy sygnał do walki i zostaną
najpierw porwane patriotyczne tłumy, a następnie wkroczą oddziały Wojska Polskiego. Tłumy
nie porwano, a polskie władze zostały walkami
wręcz zaskoczone i dopiero w ich trakcie zaczęto
organizować pomoc.
Władze niemieckie wykorzystały ten wybuch
do próby rozprawienia się z całym polskim ruchem politycznym. Służyć temu miały drakońskie
przepisy wojenne o rozstrzeliwaniu bez sądu osób
złapanych z bronią w ręku oraz brutalne przeszukania mieszkań podejrzanych.
Powstańców uratowała oficjalna delegacja
polska w Berlinie, która w tym samym czasie miała
rozwiązać zaszłości wielkopolskie i rozpocząć
nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich.
Jej zdecydowana postawa doprowadziła do wycofania najdalej idących rozkazów, a potem do
wymiany jeńców i amnestii, która również objęła
powstańców.
Od jesieni 1919 r. rozpoczęła się walka o dusze
Górnoślązaków. Najpierw przedstawiciele katolików niemieckich, skupieni w partii Centrum, wymogli na lewicowym rządzie pruskim podniesienie
rejencji opolskiej do rangi prowincji ustawą z 12
października. Dawało to nowej jednostce pewne
formy autonomii, szczególnie jeśli idzie o kwestie
kulturowe oraz umożliwiało stopniowe przejęcie
administracji przez katolików, którzy wcześniej
wygrali tutaj wybory ogólnoniemieckie i pruskie.
Licytację podbił komisarz Hörsing, który na
9 listopada zarządził nieprzeprowadzone wiosną
wybory komunalne. Liczył na wzrost poparcia
dla SPD. Wybory zakończyły się klęską socjaldemokracji, a na wschodzie rejencji znakomitym
zwycięstwem Polaków. Tam w licznych gminach
mogli oni teraz rządzić.
Samorząd był jednym z trzech elementów, w
oparciu o które rozpoczął się wzlot polityczny Polaków. Dzięki niemu język polski wkroczył szeroko
do szkół oraz rozpoczęto polonizację szaty nazewniczej regionu. Nie bez znaczenia było stopniowe
obejmowanie przez Polaków różnych urzędów
samorządowych.
Drugim wspornikiem był komisariat plebiscytowy, który od początku 1920 r. został zorganizowany przez W. Korfantego w oparciu o bliskie
mu środowiska, skupione wcześniej w radach

ludowych. To przy pomocy tych gremiów już wiosną 1920 r. zorganizowane zostały spektakularne
wiece (kwiecień) i prowadzono różnego rodzaju
akcje strajkowe (maj), które sprawiały wrażenie,
że strona polska opanowuje tzw. ulicę.
Trzecim elementem polskiej układanki,
którym także kierował Korfanty, była zreorganizowana i rozbudowywana POW. Komisarz zadbał
o zasilenie jej w oficerów wielkopolskich oraz w
lepsze uzbrojenie.
Strona niemiecka dalej stawiała na rozwiązania międzynarodowe. Kartą przetargową był
górnośląski węgiel, który przy pozostaniu regionu
przy Niemczech miał ułatwić spłacenie wielomiliardowych reparacji. Inna okazja nadarzyła się już
w lipcu 1920 r., kiedy na przedpolach Warszawy
pojawiła się Armia Czerwona. W lipcu właściwie
wszyscy w Europie spodziewali się jej upadku, a
w kolejnym miesiącu prasa niemiecka kilkakrotnie
informowała o tym.
W tej sytuacji Korfanty podjął wydawałoby się
szaleńczą decyzję o wybuchu 19 sierpnia kolejnego powstania, które miało ukrócić prosowieckie
działania niemieckie oraz odwlec decyzję o plebiscycie. Przeprowadzony w tym czasie plebiscyt
na Warmii i Mazurach zakończył się klęską polską.
W wymiarze taktycznym Polacy postawili
sobie dwa cele. Po pierwsze likwidacja policji
bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei), ostatniej siły
zbrojnej kierowanej przez oficerów niemieckich
i zastąpienie jej dwunarodową policją plebiscytową (Abstimmungspolizei), co zostało zapisane
jeszcze w traktacie wersalskim. Po drugie bliżej
niesprecyzowane zmiany w administracji obszaru
plebiscytowego, które prowadziłyby do większej
polonizacji urzędów państwowych.
Militarnie odnieśli łatwy sukces. Rozbrojona
jeszcze w lutym przez MK kilkutysięczna „sicherka”
nie była zbyt poważnym przeciwnikiem. Utworzone w zajętych przez powstańców miejscowościach
straże porządkowe zaczęły nękać elity niemieckie
(pobicia, przeszukania, wypędzenia z mieszkań),
co doprowadziło do fali ucieczek Niemców. Ta
sytuacja społeczna plus bierność żołnierzy francuskich, zmusiła do działania polityków niemieckich. Ks. Carl Ulitzka, przywódca górnośląskiego
Centrum, spotkał się z W. Korfantym i wspólnie
ustalili warunki zakończenia walk. Poza likwidacją
„sicherki”, zdaniem broni oraz usunięciem osób
przybyłych do regionu ta umowa bytomska przewidywała powrót uciekinierów. Propagandowo i
psychologicznie sukces polski nie był tak jednoznaczny (spalenie przez powstańców Hołdunowa
oraz konflikty wewnętrze, które już w listopadzie
doprowadziły do mordu na Teofilu Kupce).
Złowrogim sygnałem po zakończeniu powstania był praktyczny brak składania broni. Polacy
zreorganizowali POW, które było pod coraz większym wpływem oficerów polskich, szczególnie
związanych z wywiadem. Dowództwo Reichswehry we Wrocławiu coraz życzliwiej patrzyło
na próby organizowania niemieckiego podziemia
zbrojnego, które zaczęto wspierać.
To wszystko działo się już w rozpędzającej się
i coraz bardziej zajadłej kampanii propagandowej. Sięgano w niej po argumenty historyczne i
narodowe, nie brakowało obietnic politycznych.
Jeszcze 15 lipca Sejm przyjął ustawę o autonomii
przyszłego województwa śląskiego, w której przelicytował pruską prowincję deklaracją utworzenia
Skarbu Śląskiego, w którym pozostawałaby większość dochodów. W reakcji Niemcy przyjęli ustawę
obiecującą możliwość utworzenia po plebiscycie
landu, czym zrównano się z propozycją polską.
W końcu wyznaczono datę głosowania na
20 marca. Wzięło w nim udział blisko 1,2 mln
Górnoślązaków (97,5% uprawnionych!), z których
większość głosowało za pozostaniem w Niemczech
(59,4%). Przyjmuje się, że przeważyły głosy tzw.
emigrantów, których przybyło ok. 190 tys. Inaczej
wyglądało to licząc gminami (zgodnie z traktatem),
gdzie zwycięstwo niemieckie wynosiło 55% do
45%. Statystyki nie oddają złożoności problemu.
Jeśli na zachodzie zdecydowanie wygrali Niemcy,
to Polacy wygrali na południowym wschodzie. W
powiatach GOP nieznacznie wygrali Niemcy, ale
tylko dlatego, że wyraźnie głosowały na nie duże

miasta. Wieś była za Polską. W zasadzie powstał
więc narodowy węzeł gordyjski.
Kolejny akt zmagań obu stron rozpoczął się
niemal natychmiast po głosowaniu. Niemcy od
początku, wbrew traktatowi, walczyli o cały obszar objęty plebiscytem. Takie żądanie wysunął
rząd niemiecki w nocie do MK z 4 kwietnia, co
motywowano jego jednością gospodarczą. Polacy
byli skromniejsi, gdyż Korfanty ograniczył się do
linii Odry, choć taka granica przekazywała Polsce
większość spornego terytorium i ludności. Niezgoda panowała w MK. Włosi i Brytyjczycy byli
za przyznaniem Polsce przede wszystkim dwóch
powiatów południowo-wschodnich. Le Rond był
bliższy Korfantemu, planując przekazanie Polsce
GOP-u.
Z początkiem maja miała się ponownie zebrać
Rada Najwyższa, gdzie spodziewano się decyzji. W
tej sytuacji Korfanty, za zgodą rządu polskiego i
prawdopodobnie za wiedzą Le Ronda, który w tym
newralgicznym momencie wyjechał do Paryża, po
kilkutygodniowych przygotowaniach wojskowych,
postanowił powtórzyć manewr z II powstania i
przeprowadzić demonstrację militarną, którą miał
zakończyć rozejm na warunkach polskich.
Najpierw w prasie niemieckiej znajdującej
się w polskich rękach opublikowano plotkę, że
niemieccy właściciele planują zniszczenie kopalń
i hut. Po tym wezwano robotników do strajku
generalnego w ich obronie. Ostatecznie w nocy
z 2/3 maja Korfanty wydał rozkaz powstańcom
do zajęcia obszaru po Odrę, co zostało sprawnie
dokonane w kilka dni.
Jeszcze w pierwszej dekadzie maja Korfanty
zaczął zabiegać w MK o zawarcie rozejmu, a
przede wszystkim o uznanie linii demarkacyjnej
pokrywającej się z zajętym obszarem. Umowa
taka została prawdopodobnie zawarta 9 maja i
ogłoszona nazajutrz przez rząd polski. Spotkała
się ona z gwałtownymi protestami niemieckimi.
Dyplomacja niemiecka groziła wycofaniem się
z rokowań reparacyjnych, które odbywały się w
Londynie. W tej sytuacji MK zaprzeczyła istnieniu
porozumienia, a premier Lloyd George, zaatakował gwałtownie 13 maja w Izbie Gmin Polskę,
oskarżając ją o łamanie traktatu wersalskiego.
Od tego momentu strona polska znalazła się
w defensywie politycznej, mogąc liczyć w praktyce
tylko na wsparcie Francji, a niedługo i defensywie
wojskowej, po wkroczeniu do walki większych
oddziałów niemieckiej Samoobrony. Hamująco
na działania niemieckie działały groźby alianckie
wycofania z miast okręgu przemysłowego, co
prowadziłoby do zajęcia ich przez powstańców
oraz naciski dyplomacji. Od ostatniej dekady maja
zaczęły się toczyć rokowania mające doprowadzić
do zakończenia walk i wycofania oddziałów zbrojnych poza obszar plebiscytowy.
Ostatecznie walczące strony zawarły 26 czerwca osobno porozumienie z MK. Oddziały zbrojne
przeniesiono poza obszar plebiscytowy, a wojska
MK nominalnie władzę. Ponieważ jednocześnie
MK zezwoliła na tworzenie po jej obu stronach
straży gminnych, to było to początkiem podziału
regionu, gdyż rekrutowała się ona na zasadach
narodowych. 5 lipca oficjalnie zakończono powstanie.
Kwestia podziału wróciła do dyplomatów.
Ostatecznie do specjalnej komisji Ligi Narodów,
której salomonową propozycję zatwierdziła 20
X 1921 r. Rada Ambasadorów. Przywidywała ona
przyznanie Polsce mniejszy obszar (tylko 33%), ale
większość GOP-u. Niemcy uzyskały nie tylko większość spornego obszaru, ale i większość ludności.
Oba rządy jeszcze w tym miesiącu ją uznały,
przy czym Niemcy przy ostrym proteście. Właściwie od początku zaczęto mówić o dyktacie genewskim, na wzór dyktatu wersalskiego i szukać wroga
wewnętrznego: Polaków, socjalistów, katolików…
Za tym poszła mitologia „kraju ukrzyżowanego” i
„płonącej granicy”, opis stanu chorobliwego, który
wymagał naprawy. I strona polska używała tych
wydarzeń do wątpliwej konsolidacji społeczeństwa. Posłużyły one do stworzenia mitu powstań
śląskich jako końca historii regionu i jego mieszkańców, oznaczającego potwierdzony ich krwią
powrót na łono ojczyzny.
Bernard Linek - Instytut Śląski

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

5

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
47- 150 Leśnica ul. Kozielska 20
tel./fax 77 461 52 16, 77 461 52 61
www.zpolesnica.pl, e-mail: sekretariat@zpolesnica.pl

Drodzy Rodzice, jeśli poszukujecie Państwo dla Waszego dziecka szkoły
otwartej na współpracęz rodzicami, która gwarantuje dostosowanie form i
metod nauczania do indywidualnych możliwości rozwojowych podopiecznych, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej Placówki
przygotowaną na rok szkolny 2021/2022.
Nasza Placówka jest otwarta dla każdego ucznia,
który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
W placówce funkcjonuje:
• Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
• Zajęcia prowadzone są w
małych, kilkuosobowych
grupach. W zależności od
potrzeb zapewniamy dzieciom dodatkowe wsparcie ze
strony pomocy nauczyciela.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W skład SOSW wchodzą:
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1
•
-

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę. Prowadzimy grupy wychowawcze dla dzieci i
młodzieży uczącej się w naszych szkołach.
Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.
Płaci się tylko za wyżywienie (stawka 12 zł dziennie za
trzy pełne posiłki).
Każda grupa ma swoją świetlicę i 2-4 osobowe sypialnie.
Dla uczniów dojeżdżających możliwość pobytu w ośrodku już od niedzieli od godz.16.00

• ZPO w Leśnicy to miejsce, gdzie dzieci i młodzież odkrywają i rozwijają swoje uzdolnienia
i talenty.To miejsce gdzie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uczą
się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
-

Każdy uczeń objęty jest rewalidacją indywidualną.
Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, jak
również socjoterapeutyczną.
Kształcimy również uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi dysfunkcjami.

Oferujemy uczniom rozwijanie umiejętności artystycznych i zainteresowań:
• Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest ofertą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
• W trakcie zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych uczniowie nabywają umiejętności
w następujących dziedzinach: prace ogrodnicze, szycia ręcznego i stolarskie, prowadzenie
gospodarstwa domowego z elementami kucharskimi, proste prace biurowe.

BRANŻOWA SZKOŁA I ������� Nr 1
Szkoła zapewnia naukę w każdym zawodzie. Zapewniamy praktyki w zawodach: stolarz, kucharz,
ogrodnik.
W pozostałych zawodach uczniowie organizują praktyki we własnym zakresie - szkoła w miarę
możliwości stara się pomóc uczniom w znalezieniu praktyki.
Dysponujemy nową, nowocześnie wyposażoną pracownią gastronomiczną.
Posiadamy odpowiedni do potrzeb szkoły park maszynowy i w pełni wyposażone zaplecze.

-

w grupie teatralnej „Uczniowska Scena Teatralna”,
pozalekcyjnych zajęciach sportowych sekcji Olimpiad Specjalnych „Karlusy”,
udział w uroczystościach
szkolnych, Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych, festiwalach, konkursach
i wystawach.
Młodzież wielokrotnie reprezentowała naszą placówkę
w czasie wyjazdów zagranicznych i krajowych
(Niemcy, Luksemburg, Czechy, Chorwacja)

Na terenie Ośrodka znajduje się mini zoo.

Szanowny Rodzicu! Dowiedz się więcej o naszej placówce.
Gorąco zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki i osobistej
konsultacji w zakresie doboru formy kształcenia Waszego dziecka!
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Radość czytania - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca

Dziewczyny nie biją?

„Zwyczaj lekkomyślnego przylepiania etykietek służy wygodzie
ludzi, którzy chcą się wydać bystrzy
bez konieczności myślenia, niewielki
jednak ma to związek z rzeczywistością”. Bertrand Russell. A świat pełen
jest etykietek. Nie tylko na opakowaniach produktów. W naszych głowach
też. Walter Lippman, twórca pojęcia
stereotypy, określa je jako „ Obrazy
(…) dotyczące świata zewnętrznego,
który każda jednostka tworzy w swojej
głowie. Obrazy te przyjmują różnoraką postać: schematów, szablonów,
skryptów i sugerują, jakie informacje
powinny zostać przyswojone i zapamiętane, a jakie można zmarginalizować
czy wręcz pominąć”. Wynika z tego, że
człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez stereotypów. Nie jest też w
stanie uwolnić się od nich całkowicie,
ponieważ pomagają mu funkcjonować, upraszczając obraz świata ( czyli
jak w sklepie ułatwiają zakupy). Są
jak mechanizmy obronne (kupujemy
to, co znamy). Sprzyjają wzmacnianiu
tożsamości grupowej i tworzeniu więzi
(kupujemy to co np., sąsiad, przyjaciele). Z drugiej strony stereotypy niekorzystnie wpływają na życie społeczne
ludzi oraz pokazują nieprawdziwy obraz
rzeczywistości ( może warto kupić coś
nowego, odmiennego?). Dobrze wiedzieć, jakimi stereotypami człowiek
kieruje się w swoim życiu. Ta wiedza
pozwala blokować ich działanie i patrzeć szerzej na świat, ludzi. przyjaciół.
Czy kobieta równa się dom, dzieci,
kuchnia? Czy wytatuowany człowiek
równa się przestępca? Czy dziecko noszące okulary równa się mól książkowy?
Czy chłopaki nie płaczą? Stereotyp - do
czego nam służy, jaką pełni funkcję
w życiu? Jest ściśle powiązany z myślami człowieka, jego przekonaniami.
Człowiek, mając „wczytany” w głowę
pewien schemat, reaguje w ten sam,
wyuczony sposób, gdy znajdzie się w
sytuacji z nim związanej. Dzięki stereotypom człowiek łatwiej odnajduje się w
rzeczywistości. Stereotyp przekazuje
też i rozpowszechnia określoną wiedzę,
informacje, wzorce postępowania. Pomaga umocnić postawy emocjonalne.
Osoba, posługując się stereotypem,
czuje się bezpieczniej i łatwiej dostosowuje się do świata. Stereotyp
określa przynależność do danej grupy,
kształtuje tożsamość człowieka i jego
postrzeganie innych osób czy grup.
Jak działają stereotypy? W momencie
przyjęcia jakiegoś stereotypu człowiek
często dokonuje podziału na kategorie
my – oni (wszyscy znamy podział na

grupy w szkole np. sportowcy, mózgowcy). Zaczyna postrzegać „swoich”
jako indywidualności, gdzie każdy jest
inny, czym innym się charakteryzuje,
natomiast członków pozostałych grup
widzi jako jednorodność, masę, przypisuje im wszystkim jednakowe cechy(
wszyscy okularnicy to mole książkowe).
Myśląc tak, człowiek odmawia sobie
możliwości poznania „tamtych”. Jeżeli
przy tym pojawią się, nie zawsze pozytywne, emocje, to wówczas dochodzi
do powstawania uprzedzeń. To może
rzutować na zachowanie człowieka
wobec „innych”, co wiąże się zachowaniami dyskryminacyjnymi. Z tych
powodów każdy z nas powinien mieć
otwarty umysł, szukać informacji, zdobywać wiedzę, być otwartym na świat
i – w miarę możliwości spotykać się z
różnymi ludźmi. Dzięki temu będziemy
mniej podatni na działanie stereotypów. Jest to o tyle ważne, że stereotypy,
jeśli są przekazywane z pokolenia na
pokolenie, mogą wywoływać przekonanie o ich nieomylności i uniwersalności. Książka „Dziewczyny nie biją”
autorstwa T.S. Easton to opowieść o
szesnastoletniej Fleur, zamieszkującej
małe miasteczko w Anglii. Dobrze usytuowana rodzina dziewczyny zapewnia
jej bezproblemowe i beztroskie życie,
na które składa się głównie szkoła, chłopak i przyjaciele, ale również weekendowe przebieranie się za XI-wiecznych
Saksonów i opowiadanie turystom o
dawnych dziejach i kulturze. Dziewczyna o dużych ambicjach i odwadze
często popada w konflikty z mamą,
której nie podoba się zachowanie i upodobania córki. Widzi ją w roli grzecznej
i ułożonej młodej damy, która robi
dokładnie to, co stereotypowa nastolatka w jej wieku. Przedmiotem sporu
pozostają obawy jej nadopiekuńczej
matki, która w każdej podejmowanej
przez Fleur nowej aktywności i hobby
widzi zagrożenie oraz niebezpieczeństwo, ale również niestosowność.
Kiedy Fleur zaczyna interesować się
boksem, to nie partnerzy na ringu stają
się jej największym przeciwnikiem, ale
stereotypy, z którymi musi walczyć
na każdym kroku. Główna bohaterka
skutecznie, krok po kroku, rozprawia się
z krzywdzącymi przekonaniami na jej
temat, udowadniając, że może i będzie
robić dokładnie to, na co ma ochotę i
co jest jej pasją. Przecież dziewczyny to
nie tylko pieczenie ciasteczek czy malowanie paznokci, rozmowy o modzie
czy dzierganie na drutach. A propos
drutów. „Chłopaki nie dziergają” to
książka tego samego autora, która jest

oparta na podobnej fabule i spojrzeniu na nasze hobby. Ben - wrażliwy i
spokojny nastolatek ma skłonność do
„pakowania się w kłopoty”. Pochodzi
z niekonwencjonalnej rodziny, gdzie
matka wykonuje zawód magika estradowego, a ojciec jest mechanikiem samochodowym, zagorzałym fanem piłki
nożnej. Niestety Ben nie podziela jego
zamiłowań zawodowych ani hobby.
Pewnego dnia wskutek niefortunnego
zbiegu wydarzeń trafia pod opiekę
kuratora. Koledzy inicjatorzy zdarzenia
unikają kary, a Ben musi dostosować się
do zaleceń programu resocjalizacji. Po
pierwsze musi pisać pamiętnik ( i taka
jest forma tej książki), po drugie musi
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych( wiadomo nadmiar wolnego czasu
sprzyja nieprzemyślanym działaniom
), a po trzecie musi spłacić „dług” (
czyli raz w tygodniu wykonywać pracę na rzecz poszkodowanej osoby).
Spośród tych warunków jeden jest
najtrudniejszy – zajęcia pozalekcyjne.
Ich wybór jest ograniczony. Chłopiec
przez pomyłkę trafia na lekcje robótek
ręcznych i okazuje się, że ma niezwykły
talent do robienia na drutach. Ale jak
powiedzieć kolegom, ojcu o swoim
jakże „niemęskim” hobby? Poza przełamywaniem stereotypów, książka
jest bardzo wartościowa, ponieważ
ukazuje, że miłość, rodzina, przyjaźń
to najważniejsze rzeczy w życiu. Jest to
historia z morałem, ale poza mądrością, przepełniona jest humorem. T.S.
Easton - autor ponad kilkudziesięciu
poczytnych powieści dla młodzieży i
dorosłych. Chętnie porusza tematy
problemów mniejszości, stereotypów
i dyskryminacji. Zapraszam do lektury.
Ewa Zaremba - pedagog Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich

Szanowni Państwo,

Chcąc wrócić do bezpiecznej normalności, szybko i łatwo możecie się zaszczepić
przeciw COVID-19 w uruchomionym przez Powiat Strzelecki, przy współzaangażowaniu Wojewody Opolskiego, Punkcie Szczepień Powszechnych, zlokalizowanym
w Strzelcach Opolskich w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy Dworcowej 23.
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Aby zapisać się na szczepienie w naszym punkcie, prosimy dzwonić:
poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00
pod następujące numery telefonu:
Tel. 530 808 464 - w sprawie zmiany terminu oraz procedury szczepień

Tel. 774401 787 *** Tel. 774401 771
Tel. 774401 759 *** Tel. 774401 751

PWDL: ORGANIZATOR PSP:
NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o. Powiat Strzelecki
Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
PARTNER: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23

PKS zamknął rok zyskiem

24 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PKS SA w Strzelcach
Opolskich, czyli Powiatu Strzeleckiego,
do którego należą wszystkie akcje
spółki, poza jedną, której właścicielem
jest Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ
Z NAMI.
- To był dobry rok dla spółki, która
zakończyła go z zyskiem 900 tys. zł,
a przeznaczony zostanie na pokrycie
strat z lat ubiegłych i na fundusz rezerwowy – mówi wicestarosta Waldemar
Gaida. – W poprzednich latach PKS
dokładał do tzw. wozokilometra, teraz
się to zmieniło, m.in. dzięki działalności Związku JEDŹ z NAMI i przejęciu
części kosztów oraz dofinansowaniu
deficytowych przewozów ze środków
budżetowych. Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku będzie podobnie i
dofinansowanie przez wojewodę do
deficytowych kursów nadal zostanie
utrzymane.

- Utworzenie Związku Celowego
JEDŹ z NAMI było słusznym posunięciem i przynosi dobre efekty. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że
Związek od lutego tego roku powiększył
się o trzy gminy, na terenie których
strzelecki PKS również prowadzi jako
operator transport zbiorowy. Walne
Zgromadzenie udzieliło absolutorium
Zarządowi Spółki, a podstawą do takiej uchwały był nie tylko dobry wynik
finansowy za rok 2020, ale również
skuteczność w pozyskiwaniu środków „antycovidowych” z PUP oraz z
Państwowego Funduszu Rozwoju, z
którego znaczna część może podlegać
umorzeniu. Strzelecki PKS jest spółką
o stabilnej sytuacji, która teraz może
się skupić na rozwoju oraz szukaniu
programów i źródeł dofinansowania
zakupu niskoemisyjnego taboru, już nie
tylko spełniającego normy EURO6, ale i
hybrydowego, a nawet elektrycznego.
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Gratulacje dla najlepszych!

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka złożyli gratulacje oraz wręczyli
upominki laureatom oraz wyróżnionym w konkursach organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

L

aureatami XVIII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” zostali państwo Damian i Sabina Richter z Krośnicy, którzy zajęli I
miejsce w województwie opolskim, a wyróżnienie zdobyli państwo Waldemar i
Regina Fogel z Zimnej Wódki.
Laureaci XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy
- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”:
• klasy 0-3: Kamila Brzytwa ZPO w Kalinowicach, Franciszek Siemski PSP w
Krośnicy, Marta Wrzodak PSP nr 1 w Kolonowskiem; wyróżnienie – Agata
Kolender ZSP w Raszowej
• klasy 4-8: Tomasz Piontek ZPO w Rozmierce, Wiktoria Filus SP w Piotrówce,
Jan Szymczak SP w Leśnicy; wyróżnienie – Emilia Jarzyna WSP w Solarni

Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Wszystkim laureatom życzymy zasłużonej satysfakcji i zadowolenia z dotychczasowych sukcesów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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STAROSTA STRZELECKI

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402

Strzelce Opolskie, 2021.05.25

Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• obywatelstwo polskie,
• korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
2) wymagania dodatkowe:
• biegłe odczytywanie planów zagospodarowania przestrzennego i projektów
budowlanych oraz biegła obsługa komputera,
• rzetelność, sumienność, dokładność,
• komunikatywność i otwartość,
• umiejętność pracy w zespole,
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
• znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. sprawdzanie kompletności projektów budowlanych oraz ich zgodności
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i decyzjami wynikającymi z przepisów szczególnych,
2. sprawdzanie zgodności projektów zagospodarowania działek lub terenów
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
3. przygotowywanie pism i decyzji administracyjnych,
4. przyjmowanie zgłoszeń budowy lub robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
5. wprowadzanie danych do systemu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – RWDZ,
6. wprowadzanie danych do systemu Ministerstwa Środowiska – EKOPORTAL,
7. wprowadzanie danych do BIP,
8. przygotowywanie wniosków oraz uzgodnień do planów miejscowych w zakresie zadań samorządowych powiatu.
1) Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
(tj. w kwietniu 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w rozumieniu przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.
2) Warunki pracy na stanowisku:
1. cały etat,
2. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
oraz Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
3. wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca.

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, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

3) Wymagane dokumenty:
1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
2. podpisany własnoręcznie życiorys (z dokładnym opisem przebiegu pracy
zawodowej),
3. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające
w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
pracy na stanowisku objętym konkursem,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych o treści:
„Oświadczam, iż Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich z siedzibą w Strzelcach
Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskich, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu
rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu
procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym
wykazem akt.”
10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy
kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 2018, poz. 1260).
Dokumenty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego do dnia 7
czerwca 2021 roku z dopiskiem:
dotyczy naboru na stanowisko
REFERENTA w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
bądź przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie jak wyżej
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie
będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
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 Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!

Z

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi oﬁar,
płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzy�ska.
Józef Ig�acy Kraszewski

ogromną przyjemnością możemy poinformować, że szacowne
grono Jubilatów - mieszkańców
naszego powiatu, którzy w ostatnim
czasie świętowali okrągłą rocznicę
urodzin – znów się powiększyło.
O dwie stulatki! Wspaniałe wieści!

Pani Marianna Florek, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, Jubileusz 100-lecia urodzin świętowała 17
maja br. W tak uroczystym dniu nie
mogło zabraknąć oficjalnych gości
– z najserdeczniejszymi życzeniami,
listami gratulacyjnymi oraz urodzinowymi upominkami. W imieniu
władz Powiatu Strzeleckiego Jubilatkę odwiedziła Sekretarz Powiatu
Ewelina Jelito, a Gminy Strzelce
Opolskie – burmistrz Tadeusz Goc.
Pani Teresa Przeworska, mieszkanka Strzelec Opolskich, swój Jubileusz 100-lecia urodzin świętowała
15 maja br. Na spotkaniu ze Starostą Strzeleckim Józefem Swaczyną
Jubilatkę reprezentował syn, na
którego ręce zostały przekazane
urodzinowe gratulacje, upominek
oraz najserdeczniejsze życzenia.

Pani Marianna Florek Jubileusz 100-lecia urodzin świętowała 17 maja br.

Wszystkim naszy� kochany�
Matkom, Mamom, Mamusiom
w powiecie st�zeleckim
w Dniu Waszego Święta
życzy�y,
by Wasze dzieci pot�aﬁł�
tę bezwar�nkową miłość docenić.
Życzy�y Wam samych radości
i dumy ze swoich pociech.
Pamiętamy o wszystkim, co dla nas zrobił�ście
i z całego serca - dziękujemy za to.
Bądźcie z nami jak najdł�żej,
w dobr�� zdrowiu i pogodzie ducha!

W imieniu Pani Teresy Przeworskiej , która 100 lat skończyła 15 maja br.,
życzenia i upominek odebrał syn.

Rada Powiat� St�zeleckiego
Zarząd Powiat� St�zeleckiego

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

Zaśpiewali o śląskich powstaniach…

Bieżący rok dla mieszkańców Śląska, w tym naszego powiatu, stał się
rokiem szczególnym.

A

to za sprawą setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, którego dramatyczny przebieg miał miejsce między innymi
w okolicach Góry świętej Anny. To właśnie
w tym miejscu oraz ku pamięci tamtych
wydarzeń i bohaterów w dniach 13-14 maja
br. odbył się pierwszy Festiwal Śląskiej i Powstańczej Piosenki.
Jego organizatorzy, tj. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz
Muzeum Śląska Opolskiego wraz z oddziałem
zamiejscowym - Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny nie spodziewali
się tak wielkiego zainteresowania. W ramach
czterech kategorii wiekowych wpłynęło
łącznie 41 zgłoszeń z dwóch województw:
opolskiego i śląskiego. Całe wydarzenie zostało podzielone na dwa dni, zaś jako miejsce
realizacji przesłuchań wybrano klimatyczną
i dostosowaną do tematyki festiwalu salę

wystawową Muzeum Czynu Powstańczego w
Górze Świętej Anny. W trakcie dwudniowych
zmagań Jury w składzie: Wojciech Poprawa,
Aleksandra Stokłosa, Martyna Nocoń oraz Elżbieta Kowalik, miało niejednokrotnie bardzo
trudne zadanie, ażeby wybrać oraz wyróżnić
najlepszych z najlepszych. Przegląd kategorii
wiekowych, nie pozostawił wątpliwości,
iż Festiwal Śląskiej i Powstańczej Piosenki
cieszył się największym zainteresowaniem
wśród uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną
wyniki w ramach poszczególnych kategorii
wiekowych opublikowane zostały na stronie
internetowej Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich po zakończonych
przesłuchaniach w każdym dniu przeglądu.
Wszyscy uczestnicy po swoim indywidualnym
występie otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki, natomiast laureaci

festiwalu nagrody główne odbiorą podczas
koncertu, zorganizowanego w Górze Świętej
Anny 18 czerwca br., na który już dziś serdecznie zapraszamy.
Całe przedsięwzięcie objęte zostało
honorowym patronatem: Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Strzeleckiego,
Śląskiego Kuratora Oświaty, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa
Historycznego oddział w Opolu. Wsparciem
podczas organizacji festiwalu stali się również
partnerzy całego wydarzenia, tj. Leśnicki
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w
Leśnicy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu za zaangażowanie i ciężką pracę włożoną w swój występ, naznaczony nierzadko
tremą i poświęceniem. Dziękujemy również
rodzicom, nauczycielom i opiekunom przygotowującym uczestników do występu, którzy
równie mocno zaangażowani przeżywali
występy swoich dzieci i podopiecznych.
Iwona Nieświec

