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Serce – dzieciom
Najbardziej brakuje krwi najczęściej występującej w naszej populacji: grupy
A Rh plus, ale apel o oddawanie krwi kierujemy do wszystkich – jeśli jesteście
zdrowi - przyjdźcie

20 czerwca na Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich.
Więcej czytaj na str. 4

Szuwarek 2008

Wręczenie świadectw absolwentom ZSZ nr 1
Świadectwa ukończenia szkoły średniej już mają w kieszeniach, choć jeszcze
nie znają wyników pisemnych matur – na te muszą poczekać do końca czerwca. Zaraz po ich opublikowaniu zaczną powstawać różnego rodzaju rankingi szkół i zaczną się dyskusje o jakości nauczania i dywagacje, która szkoła
przesunęła się w zestawieniach o kilka oczek wyżej, a która spadła. A przecież
o tym świadczą nie tylko ilości punktów na maturze, ale i wyniki osiągane
przez uczniów w całym okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
Dok. na str. 8

Miejsca bliskie, a nieznane

W upalne przedpołudnie w piątek 30 maja, amatorzy wędkarstwa spotkali się
w urokliwym Parku Wiejskim w Raszowej, gdzie rozegrano III Mistrzostwa
Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym Szkół Integracyjnych i Specjalnych.
Dok. na str. 8

Poznawali je mieszkańcy Kolonowskiego w wycieczce krajoznawczej.
Więcej czytaj na str. 5

Segregując odpadki dbasz
o zdrowie Ziemi Matki

Grubo ponad sto trzy tony makulatury zebrały dzieci w powiatowym konkursie.
Więcej czytaj na str. 4

Medalem „Serce Dziecku” uhonorowana została Dorota Łakis, dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach Op.
To jedno z niewielu wyróżnień, przyznawanych przez dziecięcą kapitułę, bez
udziału dorosłych. I tym cenniejsze, bo
stanowi wspaniałe podsumowanie wielu lat działalności z dziećmi i na rzecz
dzieci.
Pani Dorota Łakis została wyróżniona
medalem 8 czerwca, podczas dorocznego
festynu zorganiozwanego w Opolu przez
Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji
Dzieci z Porażeniem Mózgowym”. Pozostali laureaci konkursu to: Jan L. Wiącek, burmistrz Wołczyna i Bożena Sachnik, która prowadziła zespół Biedronki”
przy DPS w Czarnowąsach.

Wicestarosta Soest w Strzelcach Opolskich
30 maja powiat strzelecki odwiedził
wicestarosta partnerskiego powiatu
Soest Rolf Strothkamp. Strothkamp
przybył do Strzelec Opolskich na
obchody Dni Ziemi Strzeleckiej razem z delegacją miasta Soest, które
jest miastem partnerskim Strzelec
Opolskich.
Wicestarosta Strothkamp, który
jest również radnym miast Soest,
został wybrany na to stanowisko w
grudniu ubiegłego roku, po tym jak
jedna z trzech pań piastujących urząd
wicestarosty awansowała na wyższe
stanowisko w rejencji Arnsberg.
Niemiecki samorządowiec przekazał staroście Józefowi Swaczynie
pozdrowienia od starosty Soest pani
Evy Irrgang.
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S E S J A R A D Y P O W I AT U
28 maja odbyła się XIX sesja Rady
Powiatu, a jej wiodącym tematem
było sprawozdanie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na temat stanu sanitarnego
powiatu ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z realizacji „Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego”.
W trakcie omawiania sprawozdania uwagę radnych przykuwał
przede wszystkim stan sanitarny
obiektów służby zdrowia, szkół
i dworca kolejowego.
Radny J. Cieślik zwrócił uwagę
na nadzór nad warunkami higienicznymi w placówkach oświatowych.
- Zastrzeżenia, które się wymienia
w sprawozdaniu inspektora sanitarnego, nie dotyczą raczej placówek
prowadzonych przez powiat. Inna
kwestia to placówki służby zdrowia
– zauważył. - Po przeanalizowaniu
materiału dochodzę do wniosku, że
może nie jest aż tak źle. Spośród
110 placówek służby zdrowia (ZOZ,
NZOZ, itp.) kontrolą objęto 92,
w których przeprowadzono łącznie
168 inspekcji; zgłoszono 24 zastrzeżeń (w tym co do szpitala 13), co
oznacza wynik pozytywny. Wydaje
mi się jednak, że tych zaleceń w stosunku do szpitala jest za dużo i należy to poprawić.
K. Kanoza, Powiatowy Inspektor Sanitarny: – Zastrzeżenia dotyczyły sali gimnastycznej Zespołu

Szkół Zawodowych w Zawadzkiem.
Stwierdzone zostały w 2006 roku
i dwa razy prolongowano terminy
wykonania napraw. W tej chwili termin wykonania wyznaczono do 31
sierpnia 2008 roku i mamy nadzieję,
że szkoła otrzyma pieniądze i będzie
mogła dokończyć remont tej sali.
Jeżeli chodzi o szpital, faktycznie
w ubiegłym roku stwierdzono bardzo dużo tych nieprawidłowości,
głównie technicznych (braki płytek,
kafelków), jak i związane z systemem pracy. Do dnia dzisiejszego
większość tych nieprawidłowości
została usunięta. Pozostało jeszcze
malowanie ścian i suﬁtów na oddziale chirurgicznym, bloku operacyjnym, szpitalnym oddziale ratunkowym i pracowni RTG. Jest na to
termin do września 2008, a SZOR
do grudnia 2008. Pozostałe nieprawidłowości usunięto. Jeżeli chodzi
o stan sanitarny szpitala, w tym roku
jest dużo lepiej.
K. Fabianowski: – Panie starosto, apeluję o bardziej radykalne
postępowanie w związku z ustawicznym naruszaniem stanu sanitarnego na dworcu PKP. W sprawozdaniu Sanepidu padło stwierdzenie,
że „uzgodniono z administratorem
(pewne działania odnośnie PKP)”.
Dla mnie jest to bardzo łagodna
formuła. Oczywiście pewne rzeczy
można uzgadniać, ale są również takie, za które karzecie i to bezwzględnie. Informuje Pani Inspektor Kanoza, że decyzje zostały wykonane, ale
jaki stan jest i co nasi mieszkańcy
myślą o tym obiekcie - wiadomo.

K. Kanoza: – Dworzec w Strzelcach Opolskich ma co najmniej 4
właścicieli. Staramy się go kontrolować, zebrać tam wtedy osoby odpowiedzialne za poszczególne części.
W tym roku udało nam się wyegzekwować wykonanie zwykłych prac
porządkowych, bo ten dworzec nawet nie był sprzątany. Przejścia tunelowe nie są zamykane, co powoduje
gromadzenie się tam osób bezdomnych w okresie zimowym, są więc te
miejsca bardzo zaniedbane.
K. Fabianowski: – Apeluję, aby
karać, nie uzgadniać. Wiem, że Inspektorat ma mizerne środki karania, ale konsekwentnie realizowane
mogą być dokuczliwe.
Następnym punktem sesji było
dokonanie zmiany uchwały Rady
Powiatu w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Strzelcach Opolskich. Rezygnację złożyła radna Aniela Melson,
która reprezentowała gminę Ujazd.
Zgodnie ze statutem Zespołu Opieki Zdrowotnej, członkowie Rady
Społecznej są wybierani spośród
radnych, toteż miejsce pani Melson
zgodził się przyjąć radny Franciszek Łupak. Swoją rezygnację radna
Melson tłumaczyła zbyt dużym obciążeniem pracą w Komisjach Rady,
Przetargowych i Zarządzie Powiatu.
W dalszej części obrad radni
podjęli uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku
- przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2007 z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków ﬁnansowych Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem
złożonego przez jednostkę prowadzącą warsztat – Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich
z s. w Kopcu oraz oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Zawadzkiem w 2007 roku
- określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu
medycznego przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Op.
- wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/154/08 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 lutego
2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2008
- wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr XVI/156/08 w Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2008
r. w sprawie udzielenia poręczenia
spłaty kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op.
- zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2008
Następna sesja Rady Powiatu
odbędzie się 25 czerwca 2008 roku
o godz. 13.00, a jej tematem będzie
debata drogowa i środki lokalnego
transportu zbiorowego.
Wojciech Witoń

Poznajemy partnerski powiat SOEST

Agencja Regionalna Hellweg–Hochsauerland
Agencja Regionalna HellwegHochsauerland (z siedzibą w Soest, ale obsługującą również drugi
powiat - Hochsauerland) wspiera
przedsięwzięcia na rynku pracy
jako łącznik Ministerstwa Pracy,
Zdrowia i Polityki Społecznej kraju
związkowego Nadrenii Północnej –
Westfalii z regionem. Wspiera także
Ministerstwo Pracy w korzystaniu
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz doradztwie na temat
źródeł wsparcia; realizuje, moderuje i koordynuje przedsięwzięcia
na rzecz poprawy sytuacji na rynku
pracy i staży zawodowych. Agencja
Regionalna Hellweg-Hochsauerland
jest jedną z 16 istniejących w Nadrenii Północnej – Westfalii.
Cele:
- Wzmocnienie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw
- Podniesienie kwaliﬁkacji i kompetencji zatrudnionych
- Poprawa integracji zawodowej
młodzieży
- Zapobieganie
marginalizacji
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na rynku pracy
- Wsparcie zatrudnienia kobiet
W agencji zatrudnione są 2 osoby, Ministerstwo Pracy pokrywa
80 % kosztów osobowych i rzeczowych ze środków budżetu państwa
oraz Unii Europejskiej.
Oferta usług doradczych dla:
- przedsiębiorstw
- podmiotów odpowiedzialnych za
zatrudnienie
- ﬁrm doradczych
- jednostek samorządowych
Dzięki instrumentom wsparcia
i środkom ﬁnansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Agencja

wspiera przede wszystkim małe
i średnie przedsiębiorstwa. Ważne
jest tu doradztwo zawodowe skierowane do ﬁrm, mające na celu wypracowanie i wprowadzenie elastycznych modeli zatrudnienia. W 2007
roku złożono 27 wniosków na usługę poradnictwa zawodowego w całym powiecie Soest. Wnioskujące
o poradę przedsiębiorstwa otrzymały łącznie dotacje na usługi doradcze
w wysokości 116.755,00 €. Od roku
2000, czyli od momentu wprowadzenia takich usług, 311 przedsiębiorstw otrzymało granty w łącznej
wysokości 1,45 miliona euro. Agencja prowadzi również wsparcie dla
przedsiębiorstw w ramach rozwoju
kompetencji pracowników MŚP. Finansowane jest dokształcanie, które
służy zdobyciu nowych kwaliﬁkacji
i umiejętności zawodowych zatrudnionych. Dlatego równo traktowane
są specjalistyczne kursy zawodowe
i kursy np. językowe, retoryki czy
obsługi komputera.
Również w obszarze kształcenia
zawodowego i bezrobocia wśród
młodzieży Agencja Regionalna Hellweg-Hochsauerland ma wiele zadań
do koordynowania. Są to programy
przede wszystkim skierowane do
młodzieży:
Rok warsztatowy
Dwa dni w tygodniu młodzież
uczęszcza na zajęcia w college’u zawodowym, a trzy pozostałe dni spędza
na warsztatach. Uczestnicy programu
mogą zdobyć uznane certyﬁkaty potwierdzające zdobyte kwaliﬁkacje.
Przewidziana jest również kilkutygodniowa praktyka zawodowa. Na
każde miejsce warsztatowe przeznaczona jest dotacja w wysokości 2 600
€, a każdy uczestnik zajęć otrzymuje
miesięcznie 120 euro.

Trzecia droga w kształceniu zawodowym
Projekt ten skierowany jest do
młodzieży kształcącej się zawodowo lub chcącej podjąć pracę, która
jednak nie posiada doświadczenia
zawodowego. Celem jest połączenie umiejętności zawodowych
z zatrudnieniem oraz z regularnymi
egzaminami zawodowymi. Wspierane jest utworzenie dodatkowych
ofert w 14 zawodach. Subwencja na
jedno miejsce projektowe to 750 €
miesięcznie.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
Powstają nowe szanse dla osób
nie radzących sobie z integracją
zawodową. Określone grupy bezrobotnych mają ogromne problemy
ze znalezieniem pracy na rynku,
który wykazuje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. Do
grup tych należą przede wszystkim:
wieloletni bezrobotni, osoby z zapleczem emigracyjnym czy z niepełnosprawnością. Dlatego w szczególności wspiera się następujących
środki zaradcze:
- ułatwienie podjęcia pracy przez
osoby niepełnosprawne (np. staże dla niepełnosprawnych),
- umożliwienie integracji zawodowej długotrwale bezrobotnej
młodzieży (np. inicjatywa młodzież w pracy plus),
W tych obszarach pracownicy Agencji Regionalnej HellwegHochsauerland doradzają i prowadzą projekty związane z rynkiem
pracy i zdobywaniem nowych kwaliﬁkacji.
Tłum. Joanna Koszela

Mottem Agencji Regionalnej jest:
Wspólnie rozwijać perspektywy!
Doradzać – Wspierać – Łączyć

Stosownie do rezygnacji radnej Anieli Melson z członkostwa w Radzie
Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzelcach
Opolskich, przedstawiamy informację
Pani Melson o działalności społecznej
w ramach Rady Powiatu Strzeleckiego
w okresie listopad 2006 – maj 2008.
W swoim życiu staram się być użyteczną osobą w społeczeństwie. Wiem,
że doświadczenie i praktyka jest najlepszym nauczycielem. Dlatego dodatkowo
chętnie angażuję się w realizację spraw
ponadnormatywnych.
W bieżącej kadencji samorządu powiatowego, poza pracą w komisjach
stałych Rady Powiatu Strzeleckiego oraz
w Zarządzie Powiatu Strzeleckiego, wykonuję dodatkowo następujący zakres
czynności:
1) od lutego 2005 roku na mocy uchwały
Zarządu Powiatu Strzeleckiego jestem
przewodniczącą Komisji przetargowej
do przeprowadzania przetargów na
zbycie nieruchomości powiatowych
2) na mocy uchwały Zarządu Powiatu
Strzeleckiego jestem przewodniczącą
komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na oddanie nieruchomości powiatowych w dzierżawę
3) na mocy uchwały Zarządu Powiatu
Strzeleckiego jestem przewodniczącą
Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
4) na mocy uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego z października 2007 roku byłam członkiem Komisji ds. aktualizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego
5) w latach 2007 i 2008 roku byłam
członkiem i przewodniczącą doraźnych Komisji w konkursach :
a) ds. analizy ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań
własnych powiatu strzeleckiego,
której zadaniem była analiza formalna, ﬁnansowa i merytoryczna
złożonych projektów
b) na „Najpiękniej oświetloną choinkę
Powiatu Strzeleckiego” i „Najpiękniejszą Ozdobę Powiatowej Choinki”
c) na „Najlepszy Produkt Powiatu
Strzeleckiego”.
Staram się być Państwu, mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego, pomocna.
Aniela Melson
Radna Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje
że w dniu 11 lipca 2008 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II
piętrze odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach
Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich, niezabudowanej. Nieruchomość
oznaczona jest numerem działki 5049/19 o powierzchni 0,1002 ha z
mapy 15, a wpisana jest w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod parkingi i garaże.
Cena wywoławcza nieruchomości – 34.560,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 350,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 2.000,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 8 lipca 2008 r. na konto Starostwa
Powiatowego 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 wysokości 22 % ceny.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji,
Kartograﬁi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu 0-77-4401-740 lub 0-77-4401-737.
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Rodzicielstwo zastępcze
– dlaczego nie ty?
Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca
to ludzie, którzy nie potraﬁą zatrzymać go tylko dla siebie

Szczegółowych informacji
dostarcza ulotka załączona
do dzisiejszego wydania
dwutygodnika „Powiat
Strzelecki” lub bezpośrednio
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5,
47-100 Strzelce Opolskie,
tel. 077-461-33-81

James M. Barrie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich po
raz kolejny rozpoczyna akcję mającą na celu rozpowszechnienie
rodzinnej opieki zastępczej oraz
poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
lub zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, specjalistycznych lub pełniących zadania
pogotowia rodzinnego.
Czasem rozmawiając ze znajomymi na temat rodzin zastępczych
zastanawiamy się „czy ja się do tego
nadaję”. Poprzez naszą akcję chcielibyśmy uświadomić wszystkim, że
aby być rodzicem zastępczym, nie
trzeba być kimś wielkim, wyjątkowym, trzeba tylko kochać dzieci,
chcieć z nimi pracować, pomagać
im, być otwartym na ich problemy,
trzeba potraﬁć zrozumieć dziecko

i mieć do tego warunki.
Obecnie na terenie powiatu strzeleckiego funkcjonuje 69 rodzin zastępczych, w których opiekę i wychowanie znalazło 102 dzieci. Wśród
tych rodzin funkcjonuje jedna zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, w której
w obecnej chwili przebywa dwójka
dzieci. Od początku tego roku utworzono 8 nowych rodzin zastępczych,
w których umieszczono 20 wychowanków. Liczba ta ogromnie nas
cieszy gdyż posiadamy namacalny
efekt prowadzonych przez nas akcji
promujących rodzicielstwo zastępcze. Jednocześnie umożliwia dzieciom wychowywanie w „normalnej”
rodzinie bez konieczności umieszczania w placówkach opiekuńczowychowawczych.
I. Brolik

Z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia dla Wszystkich Rodzin
Zastępczych Powiatu Strzeleckiego
- w uznaniu za trud codziennego
wychowania i opieki, za ciepło
domowego ogniska,
oraz miłość do drugiego człowieka
- tego najbardziej bezbronnego i ufnego - dziecka.
Jednocześnie składamy życzenia wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym, poczucia głębokiego sensu życia
i samych radosnych i spokojnych dni.
Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich

POWIATOWY URZĄD PRACY

Mniej
bezrobotnych
W powiecie strzeleckim od końca
2007 r. liczba bezrobotnych spadła o 598 osób i wyniosła na koniec maja 1767 zarejestrowanych.
Natomiast stopa bezrobocia już
w kwietniu spadła poniżej 10%
progu, osiągając wartość 9,2%.
Rzeczywiście, bardzo wcześnie
uruchomione środki Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego na początku roku pozwoliły
zaktywizować dużą grupę osób bezrobotnych. Pojawiło się wyraźne ożywienie naszego rynku pracy. Wzrasta
liczba ofert pracy. Zwiększa się także
zakres usług oferowanych osobom
poszukującym pracy: przygotowanie
zawodowe, prace społecznie użyteczne oraz możliwość refundacji części
kosztów związanych z dojazdem do
pracy.
Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich wystąpił
z wnioskami do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów
lokalnych na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Roman Kus

Od 30 czerwca będą przyjmowane wnioski przedsiębiorców

Wnioski wstępne przyjmowane będą w terminie od 30 czerwca
2008 r. do 21 lipca 2008 r. w kancelarii NFOŚiGW. Konkurs dla IV
priorytetu PO IiŚ obejmuje przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska dla następujących działań:
Działanie 4.2 - Racjonalizacja
gospodarki zasobami i odpadami
w przedsiębiorstwach
Działanie 4.3 - Wsparcie dla
przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych
technik (BAT)
Działanie 4.4 - Wsparcie dla
przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Działanie 4.5 Wsparcie
dla przedsiębiorstw w zakresie
ochrony powietrza
Działanie 4.6 - Wsparcie dla
przedsiębiorstw prowadzących
działalność w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne
Wnioski dotyczące nieinwestycyjnego działania 4.1, które obejmuje wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, przyjmowane
będą w terminie późniejszym.
Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą IV priorytet
PO IiŚ na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska,
jako Instytucją Pośredniczącą.
Celem tego priorytetu, ﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, jest ograniczanie negatywnego wpływu
istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów
prawa wspólnotowego. W ramach
priorytetu wspierane będą projekty małych, średnich oraz dużych
przedsiębiorstw redukujące ilość
zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery, odprowadzanych ze

STANOWISKO

PSYCHOLOG

EKOWNIOSKI
30 maja 2008 r. na stronach internetowych Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska a także w prasie ogólnopolskiej
opublikowane zostało ogłoszenie
o naborze wniosków wstępnych do
konkursu o doﬁnansowanie projektów w ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych
procesom odzysku, w szczególności
recyklingu. W ramach priorytetu
wspierane będą też projekty z zakresu wdrażania systemów zarządzania
środowiskowego. W zakresie ochrony powietrza oraz Najlepszych Dostępnych Technik preferowane będą
inwestycje w instalacjach wskazanych w Traktacie Akcesyjnym.
Kwota środków przeznaczona
na doﬁnansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 190 mln
euro, z podziałem na: działanie 4.2
- 30 mln euro, działanie 4.3 - 55 mln
euro, działanie 4.4 - 12,5 mln euro,
działanie 4.5 - 62,5 mln euro i działanie 4.6 - 30 mln euro. Powyższe
kwoty stanowią całkowitą alokację
przeznaczoną na działania 4.2-4.6
w IV priorytecie. Niewykorzystane
środki przeznaczone zostaną na następny konkurs.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronach internetowych:
www.nfosigw.gov.pl w zakładce
PO IiŚ 2007-2013 oraz www.mos.
gov.pl w zakładce Infrastruktura
i Środowisko.

FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ

MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
WYKSZTAŁCENIE,
STAŻ PRACY,
UMIEJĘTNOŚCI- SPECJALNOŚCI;
INNE

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe kierunkowe
- dobry stan zdrowia (kat. zdrowia A)
- niekaralność,
- uregulowany stosunek do służby
wojskowej

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
- dobry stan zdrowia(kat. zdrowia A)
- niekaralność,
- uregulowany stosunek do służby
wojskowej

SPECJALISTA
DS. PLANOWA- OLSZOWA
NIA PRODUKCJI

- wykształcenie wyższe
-bardzo dobra obsługa komputera, MS
Ofﬁce
- wykształcenie wyższe
- kilkuletnie doświadczenie w obsłudze
klienta
- znajomość zagadnień związanych z
realizacją usług logistycznych
- bardzo dobra znajomość MS Ofﬁce
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka ang. w stopniu komunikatywnym

KIEROWNIK
DS. OBSŁUGI
KLIENTA

OLSZOWA

SZEF ZMIANY

OLSZOWA

- wykształcenie średnie techniczne
- doświadczenie w pracy w dziale produkcyjnym

FARMACEUTA

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe kierunkowe

DIAGNOSTA
LABORATORYJNY

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe kierunkowe

EKSPEDIENT
(POCZTA POLSKA)

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
-umiejętność obsługi komputera

SPRZEDAWCA

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
- dobra znajomość j. angielskiego

OPERATOR
WYKRAWARKI
LASEROWEJ

GĄSIOROWICE

- średnie techniczne
- umiejętność obsługi komputera

INSTRUKTOR
NAUKI JAZDY

STRZELCE
OPOLSKIE,
OPOLE

- wykształcenie min. średnie
- uprawnienia instruktorskie

TECHNIK
KOSZTORYSANT

WG ZLECEŃ

- wykształcenie średnie budowlane
- znajomość obsługi komputera
- znajomość NORMA PRO

MONTER KONGMINA
SERWATOR SIEZAWADZKIE
CI WOD-KAN
OPERATOR MASZYN DROGOWYCH
WG ZLECEŃ
(WALCA ,
ŻURAWIA)

- wykształcenie zawodowe

- uprawnienia na sprzęt drogowy

ROBOTNIK
BUDOWLANY

WG ZLECEŃ
(ZBIÓRKA W
STRZELCACH
OPOLSKICH)

-----------------------------

MURARZ

WG ZLECEŃ

-wymagane doświadczenie

KIEROWCA
KAT. C+E

TRASY MIĘDZYNARODOWE

- wykształcenie mechaniczne,
- znajomość odpraw celnych

KIEROWCA
KAT.C+E

TRASY KRAJOWE - zaświadczenie na przewóz rzeczy

KIEROWCA
KAT.C

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

-prawo jazdy kat.C

KIEROWCA –
ŁADOWACZ
NIECZYSTOŚCI
STAŁYCH

TEREN GMINY
ZAWADZKIE
I GMINY KOLONOWSKIE

- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C

MECHANIK
MASZYN ROLNICZYCH

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- umiejętność obsługi maszyn rolniczych

MALARZ,
TAPECIARZ

WG ZLECEŃ

- mile widziane doświadczenie

4

PO W IAT S T R Z E LE C K I

Co minutę w Polsce potrzebny
jest litr krwi. Codziennie w kraju zużywa się około 1500 litrów
krwi. Opolska Regionalna Stacja
Krwiodawstwa co dzień wydaje
ok. 100 jednostek krwi, czyli 45-50
litrów. I krwi, jak w całym kraju,
u nas zaczyna brakować.

Brakuje krwi
na Opolszczyźnie
- To sytuacja powtarzająca się cyklicznie o tej
porze roku – mówi Halina Kaciłowicz, kierownik działu przetwarzania i wydawania krwi
w Regionalnej Stacji
Krwiodawstwa w Opolu. - Każdego roku przed
wakacjami krwi zaczyna brakować
i nasilają się dramatyczne apele
o krew.
- Do marca - kwietnia byliśmy
samowystarczalni; problemy zaczęły się od maja. Dysponujemy niezbędnym zabezpieczeniem na zabiegi operacyjne, ale w żadnej z grup
krwi nie mamy zapasów. Każda
ilość krwi jest potrzebna i potrzebna
jest każda grupa krwi.
Najbardziej brakuje krwi najczęściej występującej w naszej populacji: grupy A Rh plus, ale apel o oddawanie krwi kierujemy do wszystkich
– jeśli jesteście zdrowi - przyjdźcie
20 czerwca na Plac Żeromskiego w Strzelcach Opolskich.
Tam od godziny 9.00 do 12.00
stanie ambulans Regionalnej Stacji
Krwiodawstwa w Opolu i będzie
można oddać honorowo krew.
Nie trzeba się nigdzie rejestrować. Koniecznie natomiast trzeba
przyjść z dokumentem ze zdjęciem
i zawierającym nasz numer PESEL.
Przyjdź, podziel się tym najcenniejszym z darów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Nieoczekiwana zmiana cen?
– nie daj się zaskoczyć
Zbliża się sezon urlopów. Niektórzy z nas już wybrali czas i miejsce wypoczynku i zawarli w tym
celu stosowne umowy. Niektórzy
zrobili to jeszcze zimą, kiedy biura podróży stosowały znaczne
upusty. Nic dziwnego - planując
urlop, oceniamy również, jaka
cena wyjazdu nie nadwyręży ponad miarę naszego budżetu domowego. Termin wyjazdu zbliża się
szybkimi krokami, tymczasem....
Zdarza się, że parę dni wcześniej
organizator informuje nas o nagłej zmianie ceny, bo właśnie podrożała benzyna. Co wówczas?
Czy umowa zawarta wcześniej
nadal obowiązuje? Czy organizatorzy mogą dowolnie kształtować
cenę do momentu wyjazdu?
Sprawy te reguluje ustawa z 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223,
poz. 2268 z późn. zm.).
Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy o świadczenie
usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
* działaniem lub zaniechaniem
klienta,
* działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich,
nieuczestniczących
w wykonaniu usług przewidzianych w umowie,
* jeśli tych działań lub zaniechań
nie można było przewidzieć ani
uniknąć lub spowodowane są one
siłą wyższą.
Zatem jeżeli organizator bez uzasadnienia podwyższy cenę jest to
nienależyte wykonanie zobowiązania umownego.

Co do podwyższania ceny przez
organizatora turystyki art. 17 ust 1
ustawy o usługach turystycznych
stanowi, iż „Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona,
chyba, że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny,
a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
1) wzrostu kosztów transportu;
2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za
takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe
w portach morskich i lotniczych;
3) wzrostu kursu walut.”
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie
może być podwyższona.
Zatem organizator turystyki
może podnosić cenę do 20 dni przed
datą wyjazdu, jeżeli w umowie przewidział taką możliwość i jeżeli udokumentuje wpływ na podwyższenie
ceny stricte wymienionych w ustawie okoliczności.
W warunkach uczestnictwa, katalogu lub w umowie, obok różnych
innych ustaleń, bezwzględnie powinna pojawić się cena usługi, a jeśli nie
jest ona stała, to sposób jej ustalenia.
Klient powinien się także dowiedzieć z tych dokumentów jakiej wysokości jest zaliczka i do kiedy musi
zapłacić całą kwotę. Ponadto, oprócz
ceny, biuro powinno zamieścić kwoty wszystkich innych należności,
czyli np. podatków i opłat. Jeśli podawana cena nie uwzględnia jakiejś
opłaty, obowiązkiem organizatora
jest umieszczenie o tym informacji.
Powszechne wśród biur podróży jest
stosowanie niedozwolonej klauzuli
umownej mówiącej, że „wzrost ceny

imprezy do 10 proc. nie powoduje
zmiany warunków imprezy”. Klient
powinien być informowany nawet
o najmniejszej zmianie ceny, gdyż
cena należy do istotnych warunków umowy. W każdym przypadku
zmiany ceny ma prawo zrezygnować z imprezy i należy mu się wtedy
zwrot całej wpłaconej przez niego
kwoty. Zapis dotyczący uaktualnienia ceny powinno się interpretować
zarówno jako podwyższenie jej
i egzekwowanie dopłat od turystów,
jak i obniżenie jej, czyli powstanie
obowiązku zwrotu uczestnikowi
nadpłaty. Dlatego jeszcze przed zawarciem umowy z biurem należy
wynegocjować jego zmianę, uściślenie i sprecyzowanie, tak by nie
budził wątpliwości.
Co zrobić, gdy warunki uczestnictwa w wycieczce turystycznej zawierają niedozwolone klauzule:
* Zwrócić się do biura podróży
o usunięcie klauzuli z umowy.
* Zwrócić się do prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy wskazane przez niego zapisy w regulaminie nie stanowią klauzul
niedozwolonych.
* Gdy biuro podróży nie usunie
klauzuli, wnieść pozew do sądu
(wydział cywilny) o ustalenie, że
konkretne postanowienie umowy
stanowi klauzulę niedozwoloną.
Wszystkim planującym wyjazdy
radzę bardzo uważnie czytać podpisywane umowy: zbyt często zdarza
się, że najistotniejsze informacje
umieszczane są najmniejszą z możliwych czcionką.
Małgorzata Płaszczyk

Segregując odpadki dbasz o zdrowie Ziemi Matki
To hasło, które zwyciężyło w konkursie na logo i hasło w tegorocznej, siódmej już edycji Powiatowym
Konkursie Zbiórki
Makulatury. Wzięło w nim udział
13 szkół i 12 przedszkoli. Dzieci
zebrały 103 tony 884,5 kilograma
makulatury.
Nagrody za zwycięstwo w kategorii: szkoła / przedszkole, które
zebrało największą ilość makulatury
w przeliczeniu na ucznia / przedszkolaka; przedszkolak , który zebrał największą ilość makulatury ;
uczeń , który zebrał największą ilość
makulatury oraz wyróżnienia dla
przedszkolaków i uczniów, którzy
zebrali powyżej 500 kg makulatury
a także nagrody za udział w konkursie plastycznym dla przedszkolaka
- „Dlaczego i jak zbieraliśmy makulaturę” i dla ucznia za pracę na logo
i hasło konkursu , ufundowane zostały ze środków:
• Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz przez sponsorów
• PACK PROFIL Spółka z o.o.
z Kolonowskiego
• Klimbart Bartłomiej Piaszczyński z Kolonowskiego
• Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
• Nadleśnictwo Zawadzkie
• Cukiernia PTYŚ ze Zdzieszowic
W konkursie zbiórki makulatury łącznie zebrano:
103.884,5 kg

Szkoła/ przedszkole, które zebrało największą ilość makulatury
(w przeliczeniu na ucznia / przedszkolaka):
I miejsce - Przedszkole w Łąkach Kozielskich – 395,5 kg / osobę
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie –
369,744kg/ osobę
III miejsce – Przedszkole w Rożniątowie - 364, kg / osobę

7. Patrycja Polok - 608 kg
8. Wojciech Kubicki - 535 kg
Uczeń, który zebrał największą
ilość makulatury:
I miejsce: Mateusz Białek - 22 010 kg
II miejsce: Anna Golombek - 2642 kg
III miejsce: Dawid Juda - 2192 kg
Wyróżnienia:
1. Żaneta Chlebek - 2160,0 kg
2. Natalia Ropińska - 1845 kg

3. Kewin Nowicki - 1613 kg
4. Mariola Karpa- 1230 kg
5. Martyna Klosko - 944 kg
6. Karolina Pełka- 904 kg
7. Alicja Gładkiewicz- 891 kg
8. Jakub Domeredzki - 851
9. Artur Prymas – 714 kg
10. Rafał Radoń – 640 kg
11. Jessica Klimek – 594 kg
Przedszkolak - najlepsze rysunki na temat „Dlaczego i jak
zbieraliśmy makulaturę”
I miejsce - Tobiasz Cichoń
II miejsce – Simona Bieniek
III miejsce - Alan Kwiecień
Wyróżnienia:
1. Agnieszka Feliks
Uczeń - najlepsza praca na logo
i hasło konkursu
I miejsce - Artur Prymas
Wyróżnienia:
1. Mateusz Biela
2. Kinga Kocur
3. Wojciech Zdobylak
2. Aurelia Kozioł

Przedszkolak, który zebrał największą ilość makulatury:
I miejsce: Jakub Biliński – 4224 kg
II miejsce: Łukasz Zagrol – 2240,5 kg
III miejsce: Piotr Ziemba – 1725 kg
Wyróżnienia:
1. Agata Banaś - 1399 kg
2. Janusz Bogacki - 1236 kg
3. Paulina Wątroba – 1141,3 kg
4. Dominik Nowak- 1113 kg
5. Paulina Klama – 980,5 kg
6. Tomek Nowak - 770 kg

O przyszłości
edukacji
w Zawadzkiem
- inaczej
Artykuł dziennikarza na temat przyszłości edukacji w Zawadzkiem w nr.
14 Strzelca Opolskiego oraz „List
Czytelnika”, podpisany - pracownik
ZSZ w Zawadzkiem w nr. 16 gazety, skłoniły mnie do zabrania głosu.
Obydwie wypowiedzi w sposób
jednostronny i tendencyjny ukazują
ważną dla środowiska Zawadzkiego problematykę i obie, jak łatwo
zauważyć, powstały na podstawie
jednostronnej informacji. Szkoda, że
nie zostały one zweryﬁkowane rozmową z radnymi powiatowymi, aby
uzyskać bardziej obiektywny materiał. Widocznie inspiratorom tego
artykułu nie o to chodziło. Natomiast
list czytelnika, to anonimowy i niewybredny atak na moją osobę. Poruszono w nim kwestie bez większego
znaczenia, a ich prezentacja świadczy
o zupełnej nieznajomości zagadnień,
o których zamierzało się napisać. Jak
się okazuje obecnie wszystko jest
możliwe. Jeśli nie ma się argumentów, to nie atakuje się problemów, ale
osoby, które mają odmienne propozycje ich rozwiązania. Po tych wstępnych uwagach, pragnę się odnieść
do kwestii poruszonych w artykule
i liście czytelnika. Z zadowoleniem
przyjmuję troskę władz miejskich
o poprawę warunków nauki uczniów
i pracy nauczycieli w miejscowym
gimnazjum. Szkoda, że tak późno
dostrzeżono taką potrzebę, ale lepiej
późno niż wcale. Natomiast sposób
poprawy tych warunków, polegający
na budowie skrzydła budynku szkoły
podstawowej z przeznaczeniem dla
gimnazjum, oceniam jako chybiony,
nieracjonalny ekonomicznie i demograﬁcznie. Budynek gimnazjum należało budować w czasie wdrażania
reformy systemu edukacji, ponieważ
wówczas można było uzyskać pieniądze na ten cel, a nie w czasie pogłębiającego się niżu demograﬁcznego,
bardzo silnie dotykającego Zawadzkie oraz dużej migracji zarobkowej
młodych ludzi. Obecnie budowa
gimnazjum jest możliwa tylko poprzez zaciągniecie wielomilionowego kredytu, zadłużającego gminę na
wiele lat.
Przeciwko budowie przemawiają
i inne argumenty. Trudno sobie wyobrazić, aby mieszkańcy Żędowic
i Kielczy wyrazili zgodę na likwidację oddziałów gimnazjalnych przy
ich szkołach podstawowych i na
dowożenie dzieci do Zawadzkiego.
Posiadają szkoły o dobrej bazie materialnej, dobrze wyposażone i zapewniające wysoki poziom nauczania.
Nie można także nie uwzględniać zagrożeń dla naszych szkół ponadgimnazjalnych, ze względu na malejący
do nich nabór kandydatów. Władze
miejskie sprawiają wrażenie jakby
ich przyszłość tych szkół zupełnie
nie interesowała, mimo że w strategii
rozwoju gminy wyraźnie zapisano
ich istnienie a nawet dalszy rozwój.
Uważam, że Rada Miejska zdominowana przez nieliczną, ale agresywną grupę radnych, lansuje a nawet
podejmuje działania szkodzące tym
szkołom. Przykro, że w tej grupie
radnych są osoby, których dzieci
ukończyły Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkie m lub uczą się w nim
obecnie.
Za bardzo szkodliwą dla środowiska, uważam decyzję o odmowie
Dok. na str. 6
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Wycieczka do muzeum „pod chmurką”
Zarząd Koła PSD w Strzelcach
Opolskich zorganizował w dniu
17.05 br. dla swoich członków oraz
sympatyków imprezę integracyjną
- wycieczkę do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach.
W tym dniu członkowie oraz
sympatycy naszego stowarzyszenia,
przy zapewnionej opiece medycznej, z bagażem dobrego humoru
wyruszyli autokarem na wycieczkę
turystyczno - rekreacyjną.
Po przyjeździe do skansenu –
muzeum wsi opolskiej rozpoczęliśmy zwiedzanie kilkusetletnich,
przeważnie drewnianych budowli.
Były to budynki sakralne, szkolne,
usługowe (między innymi młyny, kuźnie, sklepy, spichlerze) ale
głównie mieszkalne i gospodarcze.
Dokumentowały historię i codzienPOLSKIE
STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW
Koło w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel.: 0604540402,
e-mail: bog-zal@wp.pl
środa 17ºº-18ºº

ne życie ich mieszkańców. W każdym z nich
zgromadzono wiele zabytkowych rekwizytów
co w całości sprawiało
wrażenie naszej obecności w zamierzchłych
czasach. Dodatkowo,
oprowadzający przewodnicy
przybliżali
nas do tamtych czasów i miejsc. Wspaniałe wrażenie dopełniał piękny krajobraz
i lokalizacja skansenu
w otoczeniu wspaniałych drzew i kwiatów
oraz słoneczna i ciepła
pogoda. Mimo kilkugodzinnego
spaceru
wszyscy byli odprężeni
i zrelaksowani, nikogo nie opuszczał
dobry humor.
Dopełnieniem wizyty w skansenie był obiad w zabytkowej „Karczmie u Malajki”.
Po obiedzie pojechaliśmy autokarem do ogrodu zoologicznego na
Wyspie Bolko w Opolu. W otoczeniu pięknej roślinności zwiedzaliśmy
odbudowane po pamiętnej powodzi
ZOO. Wszyscy byli zauroczeni tym
miejscem a głównie jego „miesz-

Miejsca bliskie, a nieznane
Miejsca bliskie niekoniecznie muszą
być znane i mało interesujące. Przekonali się o tym mieszkańcy Kolonowskiego, dla których 19 maja
2008 r. Caritas Diecezji Opolskiej
-Paraﬁalny Zespół Caritas w Kolonowskiem zorganizował wyjazd do
Jemielnicy. Wyjazd ten był częścią
projektu doﬁnansowanego przez
Zarząd Powiatu Strzeleckiego na
realizację którego Caritas otrzymał
środki w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Projekt nazwano „Poznaję piękno mojej małej ojczyzny”, a zadanie
„Miejsca bliskie, a często nieznane”
– kształtowanie tożsamości małych
i dużych mieszkańców powiatu
strzeleckiego poprzez poznawanie historii i zwiedzanie pięknych
miejsc powiatu strzeleckiego”. Zaczęliśmy zatem od poznania Gminy
Jemielnica. Chętnych było bardzo
dużo, w wycieczce wzięły udział 54
osoby i autobus był pełny. Początkowo Jemielnica przywitała nas niewielkim deszczykiem, ale wkrótce
mogliśmy schować parasole. Dzięki
uprzejmości Wójta Gminy Jemielnica po centrum oprowadzał nas
przewodnik – nauczyciel historii
Pan Piotr Michalik. Zwiedziliśmy
piękny klasztor pocysterski poznając jego historię, Kościół p.w.
Wszystkich Świętych, Rynek, Szkołę Podstawową oraz zobaczyliśmy
wiatraki w Jemielnicy. W szkole
mogliśmy zobaczyć występy dziecięcych zespołów tanecznych. Kościół pocysterski - obecnie paraﬁa
rzymskokatolicka p.w. NMP i św.
Jakuba. Posiada bogate, regencyjne
i rokokowe wnętrze.
Ołtarz główny usytuowany w absydzie prezbiterium został wykonany w 1734 r. w warsztacie Michaela
Kosslera w Niemodlinie. Jest to
konstrukcja dwukondygnacyjna na

podwyższonym cokole. W zwieńczeniu ﬁgury Archanioła Michała
i aniołów. W polu głównym obraz
Wniebowzięcia Matki Boskiej pędzla Georga Wilhelma Neuhertza. Wewnątrz zachwyca dwanaście ołtarzy
bocznych, których dwa pierwsze
umieszczone są przy prezbiterium,
z ok. 1740 roku.
W formie rozbudowanych ram
z dekoracją regencyjną oraz złoconymi rzeźbami świętych. Intrygującym miejscem pamięci znajdującym się na terenie Jemielnicy, jest
Cmentarz Żołnierzy Francuskich na
Zawodziu. Obiekt ten leży na skraju
wsi, w miejscu dawnego cmentarza,
gdzie grzebano zmarłych na choroby zakaźne. W mogile pochowano
500 jeńców napoleońskich.
Następnie udaliśmy się do Centawy gdzie mogliśmy zobaczyć
i posłuchać o historii Kościoła p.w.
Narodzenia NMP, która przedstawił
nam proboszcz ks. Jan Czekański.
Kościół posiada bardzo wartościowe wnętrze – zachowany w formie
i kolorach suﬁt kasetonowy z okresu wczesnego renesansu. Kasetony
zdobione motywami roślinnymi,
każdy inny, ufundowane w latach
1585 w prezbiterium i 1586 w nawie głównej przez ówczesną właścicielkę tych ziem Magdalenę
Centawską. W Centawie mogliśmy
również posłuchać chóru Centavia,
który śpiewa po polsku, śląsku,
niemiecku, a nawet czesku. W drodze powrotnej zjedliśmy kolację
oraz wypiliśmy herbatę w nowym
Zajeździe pod Lipą w Wierchlesiu.
Uczestnicy wycieczki byli bardzo
zadowoleni i zaskoczeni bogatą historią sąsiedniej gminy. Dla mieszkańców Kolonowskiego Jemielnica
będzie odtąd z pewnością bardziej
znana i niezwykła.

II konkurs kompetencji ucznia klasy przysposabiającej do pracy

zainteresowania i skutecznie wdrażają
do konkretnej pracy w gospodarstwie
domowym, ogrodzie, przy pracach
dekoratorsko-manualnych.
W trakcie konkursu bardzo dobrze
zostały ocenione wiedza i umiejętności
uczniów w zakresie znajomości: zegara, dat, wiedzy przyrodniczo-geograﬁcznej, pieniędzy w kontekście zapłaty
za towar, dodawania i odejmowania
dziesiątek oraz zajęć manualnych z nożyczkami, klejem oraz przyborami do
pisania. Najwięcej trudności sprawił
guzik do przyszycia a zwłaszcza nawlekanie igły, pomimo dużego oczka.
Dziękuję za wsparcie ﬁnansowe konkursu - Staroście Strzeleckiemu, Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Siedlisko
w Zawadzkiem oraz ﬁrmie „Plotex”
w Zawadzkiem. Dziękuję nauczycielom – organizatorom konkursu oraz
wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie II konkursu kompetencji.

kańcami” - pięknymi okazami egzotycznej fauny. Pobyt w ogrodzie
zoologicznym był ostatnim punktem
naszej wycieczki przed powrotem
do Strzelec Opolskich.
Impreza została zorganizowana
dzięki środkom własnym Stowarzyszenia oraz środkom PFRON,
przyznanym przez Starostę Strzeleckiego.
Bogdan Zaleski
Prezes Koła PSD

Proﬁlaktyka antytytoniowa w Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie

Szkoła wolna od papierosa
W związku z obchodami tegorocznego Światowego Dnia
bez Tytoniu oraz realizacją
ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Młodość
wolna od papierosa”, pod koniec maja br. w Zespole Placówek Oświatowych w Kadłubie zainicjowano wśród
uczniów klas IV - VI działania
edukacyjne o tematyce antytytoniowej. Pomysłodawczynią akcji prozdrowotnej była
pedagog Pani Katarzyna Weiss - Ploch. W szkole zorganizowano konkurs plastyczny
na plakat antytytoniowy,
a wykonane prace wyeksponowane
zostaną na korytarzu szkoły.
Prace wykonano w grupach kilkuosobowych – do konkursu przystąpiło 41 uczniów.
5 czerwca br. laureaci konkursu
nagrodzeni zostaną drobnymi gadżetami o tematyce antytytoniowej.

Pracodawca organizator pracy
bezpiecznej
W konkursie mogą uczestniczyć
pracodawcy niezależnie od formy
własności zakładu pracy, którzy
uzyskali pozytywną ocenę stanu
warunków pracy w ich ﬁrmach.
Pracodawcy będą oceniani
w trzech kategoriach zakładów:
I kategoria - do 50 zatrudnionych,
II kategoria - od 51 do 250 zatrudnionych,
III kategoria - powyżej 250 zatrudnionych.
Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 lipca 2008
Więcej informacji na stronie
www.opole.oip.pl lub pod numerem
077 47 00 907

Proﬁlaktykę antytytoniową kontynuowano w dniu 2 czerwca br..
Uczniowie z klasy IV - VI uczestniczyli w prelekcji pt. „Zabójczy
dymek” przeprowadzonej przez Patrycję Płoszaj, pracownika ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej
z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzelcach Op.
Okres kwitnienia kasztanów w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem to czas na sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia
z klas przysposabiających do pracy
szkół specjalnych z województwa
opolskiego. Przysposobienie do pracy jest końcową formą edukacyjną
i terapeutyczną dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym – jest
to realizacja obowiązku nauki.
Pierwszy konkurs obejmował
tylko uczniów szkół z powiatu strzeleckiego, natomiast do drugiego konkursu przystąpiły szkoły z Głubczyc,
Głogówka, Opola, Kadłuba i Leśnicy;
w sumie z gospodarzami - 6 trzyosobowych zespołów uczniowskich.
Sprawdzian odbył się 28. maja i obejmował w pierwszej części zakres wiedzy ogólnej a w drugiej umiejętności
praktyczne. Konkurs przygotowały,
opracowały i prowadziły Ewa Markowska-Neldner i Izabela Mazur –
nauczyciele – wychowawcy naszych
klas pdp.

Uczniom nie tylko przekazano informacje nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych czy społecznych
palenia papierosów, ale
przede wszystkim mówiono
o szkodliwości biernego palenia, które przecież niesie
za sobą identyczne skutki
zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Uczniów
namawiano do dbania o to
by inni, np. rodzice, znajomi nie palili w ich otoczeniu
i nie narażali ich zdrowia.
Miejmy nadzieję, że
wszelkie działania antytytoniowe podejmowane wśród uczniów
zaprocentują na przyszłość i uchronią młodych ludzi przed tym zgubnym nałogiem.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op.

„To wiem, to umiem zrobić”
Zawodnicy rozwiązywali następujące zadania:
- szukanie różnic na obrazkach, układnie puzzli, łączenie w pary sprzętów gospodarstwa domowego,
- rozpoznawanie i nazywanie godzin,
wiosennych miesięcy, rozpoznawanie krajobrazów, różnych ekosystemów, kojarzenia dat ze świętami – znajomość kalendarza.
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązywanie zagadek
tekstowych, posługiwanie się pieniądzem w trakcie zakupów.
W części praktycznej: - przyszywali guzik, sklejali i adresowali kopertę oraz sklejali i ozdabiali torebkę
na prezenty.
Jury konkursu to opiekunowie drużyn, którzy za dobrze wykonane zadanie nagradzali jedną uśmiechniętą
buźką, a za bardzo dobre wykonanie
– dwiema.

Konkurs przebiegał w atmosferze
spokojnej rywalizacji, drużynowych
konsultacji, nikt od nikogo nie ściągał,
nie było faworyzowania zawodników,
a tym bardziej drużyn. Na koniec zawodnicy i zespoły zostali uhonorowani dyplomami, statuetkami, puzzlami
z mapami Polski i Europy i zestawami
szkolnymi oraz zestawem ćwiczeń
rewalidacyjnych. Organizatorzy konkursu zapewnili drugie śniadanie i gorący posiłek na zakończenie.
Nauczyciele – opiekunowie zespołów w trakcie przerwy wymienili swoje uwagi na temat realizacji
programów edukacyjnych w klasach
przysposabiających do pracy oraz
dzielili się obserwacjami pedagogicznymi – klasy przysposabiające do
pracy pozwalają uczniom niepełnosprawnym umysłowo na bardzo skuteczne uspołecznienie i rozwój osobowościowo-emocjonalny, rozwijają

Krystyna Koziołek

Ann Bujmiła,
dyrektor ZSS w Zawadzkiem
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SZUWAREK 2008
W upalne przedpołudnie w piątek 30
maja, amatorzy wędkarstwa spotkali się w urokliwym Parku Wiejskim
w Raszowej, gdzie rozegrano III Mistrzostwa Województwa Opolskiego
w Wędkarstwie Spławikowym Szkół
Integracyjnych i Specjalnych. Organizatorem zawodów był wzorem
lat ubiegłych Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy.
Akweny udostępniła Gmina Leśnica. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonał Wicestarosta Strzelecki Pan
Waldemar Gaida oraz Burmistrz Leśnicy Pan Hubert Kurzał.
Na zawody przybyli przedstawiciele placówek specjalnych i integracyjnych z Praszki, Ozimka,
Głubczyc, Krapkowic, Kędzierzyna
-Koźla, i oczywiście gospodarze
--Leśnica. Po krótkiej odprawie i losowaniu sektorów, zawodnicy udali się na wylosowane miejscówki.
W ruch poszły zestawy do sądowania dna, zanęty oraz wędziska. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto
zawody. O 11.30 wszyscy zawodnicy byli jeszcze bez ryby. Potem było
już tylko lepiej. Na hakach lądowały
pięknie ubarwione wzdręgi, płocie
i okonie. Połów ryb odbywał się na
jedną wędkę ( bat, odległościówka,
bolonka). Rywalizacja była bardzo
zacięta, do końca nie było wiadomo
kto uplasuje się na podium. O godzinie 13.00 zakończono łowienie. Komisja sędziowska na stanowiskach
wędkarskich dokonała ważenia złowionych ryb. Po zważeniu zawodnicy złowione ryby wpuścili z powrotem do wody. Pierwsze miejsce
zajął Rafał Olba z Zespołu Szkół
w Kędzierzynie-Koźlu, drugie -Piotr Kierat ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ozimku, trzecie - Krytstian
Prochota z Zespołu Szkół w Krapkowicach. Zespołowo I miejsce
zajął Zespół Szkół z Kędzierzyna
-- Koźla, II - Szkoła Podstawowa
nr 2 w Ozimku, III -- Zespół Szkół
z Krapkowic. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary, medale, statuetki, dyplomy, wędki, kołowrotki,
podbieraki, siatki do przechowywania ryb, literaturę wędkarską .Każdy
z uczestników otrzymał ﬁrmową

czapeczkę z daszkiem, zestaw żyłek,
haczyków, przyponów, spławików
itp. Zawodników oraz opiekunów
poczęstowano smacznym bigosem
przygotowanym przez panie kucharki z ośrodka w Leśnicy. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody
oraz upominki bez względu na zajęte miejsce. Sponsorami zawodów
byli: Zarząd Powiatu Strzeleckiego,
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, ﬁrma:
Jaxon- Andrzej Podeszwa, Desing
Fishing Białe Błota, Konger Stare
Balice, Traper. Bardzo dobra organizacja, przyjemna atmosfera podczas
trwania całej imprezy, wspaniałe
nagrody ufundowane przez sponsorów, uroki Parku Wiejskiego w Raszowej oraz rybna woda zachęcają
uczestników zawodów do wzięcia
udziału w IV edycji SZUWARKA
w 2009roku. Tym razem na akwenie
„U dziadka”. Połamania kija w następnej edycji „SZUWARKA” życzą
organizatorzy.

Dok. ze str. 4

utworzenia przy liceum dwóch oddziałów gimnazjum dwujęzycznego z j. niemieckim i j. angielskim.
Utworzenia tych oddziałów domagali
się rodzice i uczniowie. Prośbę w tej
sprawie skierowaną do Pana Burmistrza podpisało 58 rodziców. Została
ona zlekceważona a rodzicom nie
wyjaśniono powodów odmowy. Ta
nieprzemyślana decyzja spowodowała utratę przez gimnazjum jednego
oddziału. Uczniowie nie mając możliwości nauki w szkole, na jakiej im
zależało wybrali gimnazja poza Zawadzkie m, w tym 13 uczniów Gimnazjum Dwujęzyczne przy Liceum
Ogólnokształcącym w Strzelcach
Opolskich. Strata jednego oddziału
gimnazjum to dalsze zmniejszenie
naboru do naszych szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ uczniowie,
którzy wybrali gimnazjum w Strzelcach Opolskich, prawdopodobnie już
do Zawadzkiego nie wrócą, wybiorą
Liceum w Strzelcach Opolskich lub
w Opolu.

Ryszard Baszuk

Zupełnie niezrozumiały i nie tylko
dla mnie był sprzeciw Rady Miejskiej.
Oddziały gimnazjalne istnieją przy
wielu liceach w naszym województwie i w kraju. Cieszą się uznaniem
młodzieży i osiągają wysoką efektywność kształcenia. Umożliwiają
młodzieży naturalne przejście z gimnazjum do liceum, mieszczącym się
w tym samym budynku szkolnym.
Przemawiają za ich tworzeniem także względy pedagogiczne. Wydłużają oddziaływanie wychowawcze na
młodzież w tej samej szkole z 3 do 6
lat, co dla efektywności wychowania
ma niekwestionowane znaczenie.

Zdjęcia z zawodów znajdują się
na stronie internetowej SOSW
http// sosw_lesnica.wodip.opole.pl /
w zakładce galeria fotograﬁi.

Na Wschód od Bugu
to nazwa Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy
organizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód
oraz Ministerstwo Edukacji.
W tej corocznej imprezie, zorganizowanej w bieżącym roku po raz
37., wzięli udział również uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich.
Trzyetapowy konkurs, w którym
uczestnicy prezentowali własne
interpretacje poezji i prozy, ma na
celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej najbardziej
wartościowych utworów literatury
narodów zamieszkałych na wschód
od Bugu.
W majowe przedpołudnie w sali
Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego pobrzmiewały zatem, nierzadko w oryginale, słowa

O przyszłości edukacji w Zawadzkiem - inaczej

największych pisarzy rosyjskich:
Bułhakowa, Okudżawy, Puszkina,
Czechowa. Jury, oceniające dobór
materiału, dostosowanie tekstu do
wieku i możliwości recytatora, interpretację tekstu, kulturę słowa oraz
ogólny wyraz artystyczny, uznało, że
do ogólnopolskiego ﬁnału konkursu
w Jaworze zostaną zakwaliﬁkowane
trzy osoby z całego województwa
opolskiego. Warto podkreślić, iż
w tym gronie znalazły się aż dwie
uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących- Karolina Nowak jako
reprezentantka Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
oraz Iwona Zabielska - przedstawicielka liceum. Obie dziewczyny od
5 do 8 czerwca były uczestniczkami
konkursu na szczeblu centralnym.
Dorota Maćkula

Panu

Józefowi Nyklowi
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Brata
składają
współpracownicy

Tłumaczenie sprzeciwu niebezpieczeństwem „segregacji” uczniów
na lepszych w oddziałach gimnazjalnych przy liceum i gorszych
w gimnazjum macierzystym to także
nieporozumienie. Uczniowie mają
prawo wybrać taką szkołę, na jakiej
im zależy. To nie uczniowie są dla
szkoły, ale szkoła powinna być dla
uczniów i gdy nie spełnia ich oczekiwań wybierają inną. I tak się stało.
Nie pomógł sprzeciw władz miejskich. Uczniowie dokonali rzekomej
„segregacji” sami, wybierając naukę
w szkołach, które im bardziej odpowiadały, mimo konieczności uciążliwych dojazdów. W następnych
latach może być tak samo. Dlatego
warto się zastanowić, czy upór władz
miejskich w tej sytuacji ma sens.
Tym bardziej, że utworzenie oddziałów gimnazjalnych przy liceum, to
szansa na pozyskanie kandydatów,
pragnących się uczyć języków obcych z ościennych gmin. Na gimnazja dwujęzyczne jest duże społeczne
zapotrzebowanie i ich utworzenie to
szansa na poprawę naboru do szkól
ponadgimnazjalnych.
Dlatego, mimo dotychczasowych
nieporozumień, wierzę w rozsądek
naszej Rady Miejskiej, która podejmie działania, wspierające radnych
powiatowych w staraniach, których
celem jest nie tylko zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania szkołom
ponadgimnazjalnym, ale także poprawa warunków pracy gimnazjum.
Te dwa cele można zrealizować równocześnie przy zgodnej współpracy
władz miejskich z powiatowymi
i bez wielomilionowych nakładów ﬁnansowych. Najkorzystniejszym ekonomicznie i pedagogicznie rozwiązaniem jest przekazanie części zadania
edukacyjnego gminy, związanego
z prowadzeniem gimnazjum powiatowi. Wyrażenie zgody na utworzenie oddziałów gimnazjum dwuję-

zycznego przy liceum od nowego
roku szkolnego a w następnym etapie
umieszczenie pozostałych oddziałów gimnazjum w ZSZ i utworzenie
zespołu szkół zawodowych z gimnazjum. To rozwiązanie umożliwia
zachowanie zatrudnienia nauczycieli
na obecnym poziomie, może nawet
na wyższym przy naborze kandydatów do oddziałów gimnazjum dwujęzycznego z sąsiednich gmin.
Odrzucenie tego rozwiązania
w sytuacji malejącego naboru do
szkół ponadgimnazjalnych i odpływie młodzieży z gimnazjum do szkół
poza Zawadzkie, grozi w najbliższych latach likwidacją jednej z naszych szkół średnich. Gdyby się tak
stało, to winę za ten stan poniosą władze miejskie. Mam jednak nadzieję,
że do tego nie dojdzie. Dlatego warto
się nad propozycją radnych powiatowych, spokojnie i z rozwagą zastanowić. Jeszcze raz przeanalizować jej
mocne i słabe strony, zalety i wady
oraz podjąć korzystną dla środowiska
decyzję. Zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze, można wykorzystać na
inne ważne cele, na likwidację wielu
widocznych w mieście i gminie zaniedbań, zgodnie z przyjętą w strategii rozwoju hierarchią ważności.
Na zakończenie kilka uwag, które
kieruję do „pracownika” ZSZ, autora
„Listu Czytelnika”, którym jak wynika z treści listu jest nauczycielka.
Z przykrością przyjąłem nie tylko atak na moją osobę, ale także
uszczypliwości, a nawet jawną nieżyczliwość wobec liceum. Przykre
to, bowiem szkoły nasze posiadają
wieloletnie tradycje zgodnej współpracy. Widocznie komuś zależało,
aby konstruktywną współpracę szkół
zakłócić. Myślę, że to działanie chybione i nie przyniesie zamierzonego
skutku.
Wiem, że młodzi nauczyciele są
krytyczni, ale także odporni na inspirację niezgodną z ich przekonaniami.
W tym przypadku było inaczej. Nakłoniono młodą nauczycielkę, przy
aprobacie dyrektora szkoły do napisania anonimowego i napastliwego listu, który poza próbą zdewaluowania
mej osoby niczemu innemu nie służy.
Dlatego odnoszę się tylko do najważniejszych kwestii poruszonych przez
autorkę listu.
Prawdą jest, że zgłosiłem propozycję przeznaczenia pieniędzy ze
sprzedaży budynku szpitala na modernizację budynku liceum. Chodziło
mi o to, aby pieniądze przeznaczone
zostały na ważny cel w Zawadzkiem. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak Rada Powiatu
i jestem przekonany, że będzie ona
optymalnie racjonalna i sprawiedliwa oraz uwzględniająca potrzeby
liceum. Dlaczego uwzględniająca
potrzeby liceum? Zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu koncepcją
modernizację budynków szkolnych
postanowiono zrealizować w kolejności: ZSO w strzelcach Opolskich,
ZSZ w Strzelcach Opolskich, ZSZ
w Zawadzkie m i dopiero w tym roku
Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem. Przy okazji informuję,
że modernizacja szkół w Strzelcach
Opolskich dobiega końca. Wiele zrobiono w zakresie remontów w ZSZ
w Zawadzkie m, przeznaczając na
ten cel w poprzedniej i obecnej kadencji Rady Powiatu łącznie 257300
złotych. Liceum w Zawadzkie m
otrzymało .w tym czasie na remonty
kwotę 30000 złotych. Mimo to nikt
z nauczycieli tej szkoły nie pisał listów na łamach Strzelca Opolskiego

i nie protestował przeciwko „niesprawiedliwemu” podziałowi środków
budżetowych.
Autorka zapytuje co zrobić, aby
uczniowie z gimnazjum nie uciekali
do Strzelec Opolskich. Odpowiedziałem już na to pytanie wcześniej
ale jeszcze raz podkreślę. Zezwolić na otwarcie z nowym rokiem
szkolnym oddziałów gimnazjum
dwujęzycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkie m,
pozostałe oddziały gimnazjum przenieść do ZSZ. Dziecko autorki listu
będzie miało świetne warunki nauki
w gimnazjum w miejscu zamieszkania a nauczyciele ZSZ będą mieli
kogo uczyć. Propozycja ta umożliwia młodzieży zdobycie średniego
wykształcenia ogólnokształcącego
i zawodowego w Zawadzkiem. Pragnę podkreślić że nie uzurpuje sobie
prawa do decydowania o przyszłości
edukacji w Zawadzkiem. Stosowne
decyzje podejmą samorządy terytorialne- miejski i powiatowy.
Szanowna Autorko listu moje
wyrażenie „bubki” było niestosowne i za nie przeprosiłem uczestników
spotkania. Natomiast podnoszenie
tego faktu do rangi problemu, wykorzystywanie go do próby zdewaluowania mej osoby, przypisywanie mi zaściankowości, uznanie za
powód utraty zaufania i szacunku
do mnie jest jeszcze bardziej niestosowne. Przykro mi, że Autorka
listu tak pochopnie straciła do mnie
zaufanie i przestała mnie szanować.
Tak szybka zmiana stosunku do
człowieka, który jak sądzę posiada określone i niekwestionowane
osiągnięcia pedagogiczne i organizacyjne związane z 22 letnim kierowaniem Liceum w Zawadzkie m,
które w tym czasie ukończyło prawie 1500 absolwentów, z których
jesteśmy dumni. Osiągają oni wyróżniające sukcesy w pracy zawodowej i różnorodnej działalności. To
oni Szanowna Autorko poza nielicznymi pracują w kraju, naszym mieście, powiecie i województwie. Dla
przykładu przypomnę, że około 25%
nauczycieli naszej gminy to absolwenci naszego liceum, w tym kilku
nauczycieli ZSZ to też wychowankowie tej szkoły. Szanowna Pani nie
warto pisać o sprawach, których nie
zna się dobrze.
I jeszcze jedna uwaga. Pochopna
utrata zaufania i szacunku do drugiego człowieka to lekkomyślność,
ale jeżeli występuje u nauczyciela,
to wada niezbyt dobrze świadcząca
o kompetencjach pedagogicznych.
Praca pedagogiczna opiera się na zaufaniu wzajemnym, nauczyciela do
ucznia i ucznia do nauczyciela a utrata tego zaufania nie może być pochopna. Mimo nieżyczliwości wobec
mnie nie mam pretensji do autorki
listu. Uważam, że młody nauczyciel
ma prawo do błędu, ale dyrektor powinien skutecznie nauczyciela wspierać aby błędów nie popełniał. W tym
przypadku tak się nie stało.
Moja wypowiedź na łamach
„Strzelca Opolskiego” została podyktowana nie tylko potrzebą odniesienia się do kwestii zaprezentowanych
w artykule i Liście Czytelnika. Jej
głównym celem było przedstawienie
alternatywnego rozwiązania problemów oświatowych w Zawadzkiem
i zapoznanie z propozycją radnych
powiatowych mieszkańców Zawadzkiego czytelników gazety.
Jan Cieślik
Przewodniczący Komisji Edukacji
Rady Powiatu Strzeleckiego

7

PO W IAT S T R Z E LE C K I
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 461 34 80, 462 15 10
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z ﬁlią w Szymiszowie
tel. 4623845
z ﬁlią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zmianami) oraz art. 49 i art. 10 § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)
zawiadamiam,
że 21 maja 2008r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego, zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Powiatu Strzeleckiego – 47100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, decyzji na lokalizację drogi, dla
inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Otmice - Kamień
Śląski, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 111/2, 471,
469/2, 50/5 (projektowany podział na działkę nr 50/9 o pow. 0,0659 ha – do
zajęcia pod drogę i działkę nr 50/10 o pow. 4,4774 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 50/3 (projektowany podział na działkę
nr 50/7 o pow. 0,0468 ha – do zajęcia pod drogę i działkę nr 50/8 o pow.
5,7528 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 49/1
(projektowany podział na działkę nr 49/3 o pow. 0,1118 ha – do zajęcia pod
drogę i działkę nr 49/4 o pow. 20,4182 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 49/2 (projektowany podział na działkę nr 49/5
o pow. 0,0508 ha – do zajęcia pod drogę i działkę nr 49/6 o pow. 5,6492 ha –
pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 27/2 (projektowany
podział na działkę nr 27/4 o pow. 0,1532 ha – do zajęcia pod drogę i działkę nr 27/5 o pow. 15,2768 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego
właściciela), 26 (projekto-wany podział na działkę nr 26/1 o pow. 0,0843 ha
– do zajęcia pod drogę i działkę nr 26/2 o pow. 23,5057 ha – pozostającą we
władaniu dotychczasowego właściciela), 48 (projektowany podział na działkę nr 48/3 o pow. 0,0200 ha – do zajęcia pod drogę i działkę nr 48/4 o pow.
28,0100 ha – pozostającą we władaniu dotychczasowego właściciela), 469/1
(do zajęcia pod drogę w całości), 473/16 (do zajęcia pod drogę w całości),
473/15 (do zajęcia pod drogę w całości).
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul.Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600,
wt.-pt.730÷1530), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, nie
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 11 czerwca 2008 r. do 2 lipca 2008 r.

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

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

OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO
ul. JORDANOWSKA 2, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Działając na podstwaie art. 5 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy
z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (J.t. dz.U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
iż dnia 16 maja 2008r. na żądanie Pana Adama Biegańskiego działającego w imieniu i z upoważnienia Zarządu Powiatu Strzeleckiego, zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Powiatu Strzeleckiego – ul.
Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie decyzji na lokalizację drogi, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ciągu komunikacyjnego
północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie,
na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
- 671/2 (projektowany podział na działkę nr 671/3 o pow. 0,036 ha – do
zajęcia pod drogę i działkę nr 671/4 o pow. 0,2746 ha – pozostającą we
władaniu dotychczasowego właściciela),
- 695/3, 768/2, 4817/2, 4828/4, 5061/6 (do zajęcia pod drogę w całości),
- 37/3, 38/2, 39/2, 47/2, 50/2, 51/3, 53/2, 54/1, 54/3, 55/1, 56/2, 57/2, 60/1,
65/4, 70/2, 71/2, 73/2, 75/6, 111/4, 140/1, 4269/2, 461/1, 462/2, 463/2,
464/2, 465/2, 480/2, 483/4, 483/7, 608/1, 608/3, 609/1, 610/1, 673, 674/2,
61/1, 72/2, 138/1, 139/1, 69/2, 466/2, 509/3, 512/3, 607/5, 904/7, 1133/6,
627/2, 627/1, 672/2, 628/4, 681/3, 750/5, 769/2, 724, 672/1, 460/1, 479/2.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno –
Budowlany ul. Jordanowska 2, II piętro, pok. 213 (w godzinach pn. 800 1600, wt.-pt. 730-1530) zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 11 czerwca 2008r. do 2 lipca 2008r.

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespół.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Starosta Strzelecki, Józef Swaczyna
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 705, 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.: 775.

Starosta Strzelecki informuje
że w dniu 7 lipca maja 2008 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piętrze
odbędzie się II przetarg ustny ograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Raszowej. Nieruchomość oznaczona jest
numerem działki 847/10 o powierzchni 0,1484 ha z mapy 4, a wpisana jest
w księdze wieczystej nr 59093 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość to tereny ogrodów przydomowych i sadów.
Ze względu na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej przetarg
ogranicza się do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 847/10.
Zamiar uczestnictwa w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 30
czerwca 2008 r. dołączając aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
przyległej, potwierdzający własność nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości – 15.000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 150,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) – 800,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 3 lipca 2008 r. na konto Starostwa Powiatowego 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 wysokości 22 % ceny.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartograﬁi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu
0-77-4401-740.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje
że w dniu 11 lipca 2008 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piętrze odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości
Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów
Śląskich, niezabudowanej. Nieruchomość oznaczona jest numerem działki
5049/16 o powierzchni 0,2888 z mapy 15, a wpisana jest w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod garaże i parkingi.
Cena wywoławcza nieruchomości – 98.560,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 990,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 5.000,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 8 lipca 2008 r. na konto Starostwa Powiatowego 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 wysokości 22 % ceny.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartograﬁi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu
0-77-4401-740 lub 0-77-4401-737.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje
że w dniu 11 lipca 2008 roku o godzinie 10oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piętrze odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości
Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów
Śląskich, niezabudowanej. Nieruchomość oznaczona jest numerem działki
5049/17 o powierzchni 0,0650 ha z mapy 15, a wpisana jest w księdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod
usługi handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego.
Cena wywoławcza nieruchomości – 35.200,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 360,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 2.000,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 8 lipca 2008 r. na konto Starostwa Powiatowego 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 wysokości 22 % ceny.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartograﬁi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu
0-77-4401-740 lub 0-77-4401-737.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydział Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

8

PO W IAT S T R Z E LE C K I

Świadectwa ukończenia szkoły średniej już mają w kieszeniach, choć jeszcze nie znają wyników pisemnych matur – na te muszą poczekać do 30 czerwca. Zaraz po ich opublikowaniu zaczną powstawać różnego rodzaju
rankingi szkół i zaczną się dyskusje o jakości nauczania i dywagacje, która szkoła przesunęła się w zestawieniach
o kilka oczek wyżej, a która spadła. A przecież o tym świadczą nie tylko ilości punktów na maturze, ale i wyniki
osiągane przez uczniów w całym okresie nauki w szkole ponadgimnazjanlnej.

Wiadomości z Kadłuba

Najlepsi na ﬁniszu
Liceum Mieszka I w Zawadzkiem
opuścił właśnie 59 z kolei rocznik
absolwentów: 65 osób (jedna osoba
nie skończyła szkoły). I chyba był to
całkiem niezły rocznik: prawie połowa nich, bo aż 31 osób, uzyskało
średnią powyżej 4,15! Wśród nich
ośmioro zdobyło jeszcze więcej,
a tym samym – otrzymało świadectwa z wyróżnieniem: Łukasz Zmora,
Katarzyna Palka, Katarzyna Antoniewicz (4,75), Waldemar Stasiak
(4,88), Dominika Żyłka (4,94), Nikola Czok i Monika Swoboda (5,00)
i Piotr Kozioł (5,38).
W tym roku mury Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich opuściło 241 absolwentów: Technikum – 181, a Liceum
Proﬁlowane – 60. Co dziesiąty
z nich uzyskiwał w trakcie nauki tak

Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie, 29 maja po raz IV zaprosił zaprzyjaźnione szkoły na plener malarski pt. „Wiosna w Kadłubie”.
Dopisała pogoda i młodzi artyści, którzy przyjechali z:
- Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich
- Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
- Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnowąsach
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach.
Uczniowie wykonali przepiękne prace, które są do obejrzenia na wystawie
poplenerowej w holu Biblioteki Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
Na kolejny plener zapraszamy już za rok
Zakończenie roku w Liceum Ogólnokształćącym im. Mieszka I w Zawadzkiem

Zakończenie roku w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

techników i liceów proﬁlowanych
w Zespole Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem odbyło się 29 maja,
po zakończonej części ustnej egzaminu maturalnego. W tym roku
szkołę ukończyły dwie klasy liceum
proﬁlowanego: o proﬁlu zarządzanie informacją oraz usługowo-gospodarczym, technikum zawodowe
w zawodzie technik mechanik, oraz
technikum uzupełniające także w zawodzie technik mechanik.
Najwyższą średnią może poszczycić się uczennica liceum proﬁlowanego Katarzyna Michla –
średnia ocen 4,64, za nią kolejno
uplasowali się: Robert Szenk – 4,21,
Natalia Wyrwach – 4,08 oraz słuchacz technikum uzupełniającego
dla dorosłych Tomasz Ulrich – 4,0.

wysokie oceny, że na ﬁniszu, czyli w momencie ukończenia szkoły
otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Spośród owych 24 czterech
uczniów najwyższymi średnimi
mogą poszczycić się: w Technikum
- Marlena Szeremet (5,17), a w Liceum Proﬁlowanym – Dorota Feliks
– (5,15).
Tych, którzy kończyli technikum, czekają jeszcze emocje związane z dwuetapowym egzaminem
zawodowym,
potwierdzającym
kwaliﬁkacje zawodowe: 16 czerwca zdawać będą egzamin pisemny,
a dzień później – 17 czerwca – egzamin praktyczny.
Podobne emocje czekają absolwentów technikum ZSZ w Zawadzkiem. W tej szkole wręczenie
świadectw oraz dyplomów gratulacyjnych i nagród absolwentom

W dniu 30 maja w urzędzie Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich odbyło
się podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów konkursu plastycznego pt. „Zapobiegajmy pożarom”.
Od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie biorą udział
w tym konkursie i to ze znakomitymi wynikami. Nie inaczej było i w tym
roku. I tak w kategorii grupa V - szkoły ponadpodstawowe - Łukasz Juretko
zajął I miejsce, a Sebastian Lechowicz III miejsce.
Nie zabrakło prac uczniów w konkursie plastycznym pt. „112 w trudnej
sprawie-nie używaj przy zabawie”. I miejsce zajął Tomasz Syrek, II miejsce
Piotr Bosy, a III miejsce otrzymał triumfator konkursu „Zapobiegajmy pożarom” Łukasz Juretko.
Barbara Macygon

I KONKURS
GASTRONOMICZNY
Wręczenie świadectwa uczennicy z najwyższą średnią Katarzynie Michli

Zakończenie roku w LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Liceum Ogólnokształcące im.
W. Broniewskiego w Strzelcach
Op. Ukończyło w tym roku 139
osób. Trzynaścioro z nich ma bardzo wysoką średnią - powyżej 4,57!
Trzynastka, która opuściła szkołę ze
świadectwami z wyróżnieniem to:
Martyna Jackowska – średnia ocen
5,29, Izabela Kajstura – 5,25, Anna
Kaliciak – 5,18, Agnieszka Ociepka
– 5,06, Aurelia Zawiola – 5,06, Dominika Langer – 5,0, Sylwia Jokiel
– 4,94, Aneta Wróbel – 4,94, Renata Pytel – 4,82, Aleksandra Piontek
– 4,81, Ilona Fołtys – 4,81, Łukasz
Rewel – 4,81 i Monika Muskała –
4,76.
Warto zauważyć również zbiorowy wysiłek i ambicję: klasa IIIa uzyskała najwyższą średnią – 4,25!

W Zespole Szkół Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich uczniowie klas gastronomicznych obchodzili w dniu 5 czerwca 2008 rroku
oku
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Turniej zorganizowali
składający się z przewodniczących
klas oraz nauczyciel przedmiotów
gastronomicznych Krystian Grondes.
Krystian Grondes

