
Tego dnia przy Pomniku Czynu Powstań-
czego na Górze św. Anny odbyły się uroczy-
stości, które poprzedziła msza św. w Bazylice 
pw. św. Anny. W uroczystościach brali udział 
posłowie i senatorowie, przedstawiciele 
władz samorządowych, przedstawiciele 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Wojska Polskiego, Policji, Straży 
Pożarnej oraz Straży Granicznej. 

Starosta Józef Swaczyna w swym wystą-
pieniu mówił: - Warto przypomnieć w tym 
miejscu, że wielojęzyczność i wielokultu-
rowość jest naturalnym stanem w każdym 
państwie i ma ogromną wartość. Przez setki 
lat ludzie żyli na tej ziemi w zgodzie i poko-
ju. Sytuację tę zmieniła szczególnie I wojna 
światowa i jej następstwa. Polska odzyskała 
niepodległość i wśród mieszkańców Górnego 
Śląska rodziła się różna świadomość narodo-
wa.  Różne interesy doprowadziły do trzech 
powstań. Najbardziej tragiczne w skutkach 
było  III Powstanie Śląskie. Pochłonęło naj-
więcej ofiar. To tu, u podnóża tej świętej góry 
rozegrała się jedna z największych bitew III 

Narodowy 
Dzień Powstań Śląskich

22 czerwca zakończyło się zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O 
Jemielnica - granica województwa (Kotulin) w m. Jemielnica ul. Wojciecha”.

Koszt inwestycji wyniósł 159.977,91 zł, a po połowie podzieliły się nim dwa samorządy: Powiat 
Strzelecki i Gmina Jemielnica. To jeden, ale nie jedyny przykład dobrej – i co najważniejsze – tradycyjnej 
już! – współpracy samorządów przy realizacji inwestycji drogowych (o innym piszemy na str.2).

W ramach zadania na odcinku 304 metrów został przebudowany chodnik po prawej stronie ul. 
św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Nowa Kolonia; wyremontowane zostało również odwodnienie. 

Powstania Śląskiego. 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 niezrozumia-
ła. Na pewno niezrozumiała była dla ojców i 
matek, których synowie i krewni walczyli mię-
dzy sobą, tworząc podział ich rodzin na wiele 
lat, a były to czasem procesy nieodwracalne. 

To tutaj, na tej świętej górze, święty Jan 
Paweł II w czerwcu 1983 roku, podczas swojej 
pielgrzymki wołał do rzeszy pielgrzymów z 
całego Śląska „ta ziemia potrzebuje wielora-
kiego pojednania”. Żywię nadzieję, że 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. 

Nowy chodnik w Jemielnicy

W tym roku 20 czerwca po raz pierwszy obchodziliśmy święto państwowe - Narodowy 
Dzień Powstań Śląskich, ustanowiony przez Sejm specjalną ustawą 12 maja tego 

roku, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Święto upamiętnia trzy powstania śląskie oraz 
rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą w 1922 r. 

- Pomysł debaty nt. „Edukacji języka nie-
mieckiego jako języka mniejszości - wsparcie 
mniejszości narodowej czy problem poli-
tyczny?” zrodził się automatycznie: koniec 
roku szkolnego i akademickiego to czas, by 
zastanowić się, co dalej? – mówi jej inicjator 
dr Marek Mazurkiewicz z Instytutu Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu 
Opolskiego. – Zaprosiliśmy do niej sześcioro 
dyskutantów, reprezentujących zarówno 
naukowców, praktyków – nauczycieli, samo-
rządowców, czyli przedstawicieli organów 
prowadzących szkoły, jak i kuratorium, by na 
ten problem uzyskać dwa punkty spojrzenia.

- Problem jest niszowy – dotyczy małej 
grupy ludzi. Jest też bardzo poważny – po-
kazuje kondycję demokracji w naszym kraju. 
Wszyscy wiemy, że demokracja to rządy 
większości nad mniejszością. Jednak to, czy 
większość mając przewagę i mogąc decydo-
wać o wszystkim, sprawuje swoje rządy z 
poszanowaniem praw mniejszości wskazuje, 
czy demokracja jest dojrzała. Czwartego 
lutego br., kiedy Minister Edukacji i Nauki 
wydał rozporządzenie ograniczające w szko-
łach liczbę godzin języka niemieckiego jako 
języka mniejszości z trzech do jednej, grupa 
polskich dzieci została „wyróżniona”. Czyli: 
doświadczyła dyskryminacji: już nie może 
się go uczyć w dotychczasowym wymiarze. 
W ten sposób dwa artykuły Konstytucji RP 
zostały pogwałcone. Także ustawa o mniej-

A gdyby tak niebieskookich 
pozbawić praw wyborczych?

szościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym i ratyfikowane przez Polskę 
konwencje międzynarodowe. To poważne 
naruszenie praw człowieka. Jest też problem 
techniczny: nie ma w polskim prawie żadnej 
ustawy, która zakazywałaby ministerstwom 
wydawania rozporządzeń dyskryminujących 
kogoś.  Wyobraźmy więc sobie, że jutro może 
się ukazać rozporządzenie, które zielonookim 
zakaże tworzenia stowarzyszeń, a niebie-
skookich mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat 
pozbawi praw wyborczych. To wydaje się 
niemożliwe? Ale dlaczego? Przecież już ktoś 
został swoich praw pozbawiony, prawda? 

- Prawo – mówi dr M. Mazurkiewicz – 
tworzone jest dla wszystkich i dla wszystkich 
jest ono takie samo. Ale… u nas nie jest. 
Protestuje przeciw temu Rzecznik Praw 
Obywatelskich, wiele organizacji, także na 
forum Unii Europejskiej. Problem został 
nagłośniony tuż po wydaniu rozporządzenia 
MEiN. Potem przestał być medialny, bo me-
dia wybierają bardziej spektakularne. Teraz, 
w obliczu wojny zagrażającej całej Europie, 
przy galopującej inflacji, przy problemach 
ze zdobyciem taniego opału, ludzie kierują 
swoją uwagę gdzie indziej. Temat stał się ni-
szowy, przykryło go wiele innych. Nie znaczy 
to, że nie jest ważny. Nie powinniśmy – jako 
obywatele - się godzić na to, że ktoś jutro 
„naznaczy” jakąś inną małą grupę. Może 
właśnie to my się w niej znajdziemy.

Debata na Uniwersytecie Opolskim odbyła się 20 czerwca, 
brał w niej udział Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego

Na zdjęciu (od lewej): Monika Jasica UG w Jemielnicy, Artur Hurek - Gabart wykonawca robót, 
Adelajda Wiechoczek sołtys Jemielnicy, Piotr Adamczyk inspektor nadzoru inwestorskiego, 

Piotr Koźlik zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych 
oraz Anna Burek mł. referent w tymże wydziale.
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O B W I E S Z C Z E N I E     
STAROSTY  STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy 
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a  s i ę,
dnia 07 czerwca 2022r. na żądanie Zarządu Powiatu Strzeleckiego z sie-
dzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową 
skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. 
Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce 
Opolskie – Leśnica - Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki 

przed 
podziałem

Obręb Nr działki 
po podziale,

działki w liniach 
rozgraniczających

Nr działki 
po podziale,

działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 311 Leśnica - Miasto - -
2. 1556 Leśnica - Miasto - -
3. 1737 Leśnica - Miasto - -
4. 1560 Leśnica - Miasto - -
5. 1557 Leśnica - Miasto - -

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny:
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Obręb Nr działki po podziale

1. 1558 Leśnica - Miasto -
2. 1588 Leśnica - Miasto -
3. 1587 Leśnica - Miasto -
4. 1571 Leśnica - Miasto -
5. 1559 Leśnica - Miasto -
6. 1793 Leśnica - Miasto -

3. nieruchomości planowane do przejęcia w całości na rzecz Powiatu Strzele-
ckiego:
Lp. Nr działki przed 

podziałem
Obręb Nr działki po podziale

1. 1560 Leśnica - Miasto -
2. 1557 Leśnica - Miasto -

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność 
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia 
zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami 
inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 

(w godzinach pn. 12.00-15.00, wt.-pt. 9.00-12.00).      
Obwieszczenie wywiesza się 

na okres od 14 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r.
    z up. Starosty
 Teresa Wanecka
 Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Rozpoczęło się właśnie układa-
nie nowej nawierzchni bitu-

micznej na tej drodze. To kontynuacja 
zadania rozpoczętego w ubiegłym 
roku przez dwa samorządy – Powiat 
Strzelecki i Gminę Ujazd, które po 
połowie podzielą się kosztem tej 
inwestycji w wysokości 400 tysięcy 
złotych.  W tym roku prace przewi-
dziano na odcinku 450 metrów.

Niestety, kierowcy muszą się 
liczyć z utrudnieniami, czyli zamknię-
ciem drogi i koniecznością objazdu 

Remont drogi 
między Olszową i Zimną Wódką

966 milionów euro – na taką 
kwotę w ramach regionalnego pro-
gramu Europejskie Opolskie na lata 
2021-2027 może liczyć województwo 
opolskie. To rekordowe pieniądze 
dla regionu i szansa na rekordowe 
inwestycje, stanowią kwotę wyższą 
o 45 mln euro od pierwotnie plano-
wanej. Wszystko dzięki „uwolnieniu” 
ponad miliarda euro z Europejskiego 
Funduszu Społecznego+ na programy 
regionalne, związane z rynkiem usług 
społecznych, rynkiem pracy i rynkiem 
edukacji. To oznacza, że możemy 
doczekać się największych w historii  
naszego regionu inwestycji, przy 
wliczeniu wkładu własnego.

O tym mówił Marszałek Woje-
wództwa Andrzej Buła na spotkaniu 
9 czerwca br. w Kędzierzynie-Koźlu z 
przedstawicielami gmin i powiatów 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzele-
ckiego. Poinformował, że znacznie 
więcej pieniędzy niż do tej pory 
będzie w ramach programu regio-
nalnego do dyspozycji subregionów, 
w których partnerskie projekty są 
dobrze realizowane. W poprzed-
nim okresie programowania, czyli 
w latach 2014-2022, z całej kwoty 
RPO dla subregionów w naszym wo-
jewództwie przeznaczono 14 proc., 
teraz – prawie dwa razy więcej, bo 27 
proc. Istotną nowością w projektach 
subregionalnych będzie – oprócz 
realizowanych do tej pory inwestycji 
– komponent społeczny. – Chcemy, 

35.397.945 euro 
dla naszego Subregionu

żeby pieniądze na politykę społeczną były bardzo blisko mieszkańca – mówił 
marszałek.

- Na ile pieniędzy może liczyć Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki? – pytam 
wicestarostę Waldemara Gaidę uczestniczącego tym spotkaniu, na którym 
dyskutowano nad propozycją podziału unijnych środków i o najważniejszych 
planowanych obszarach wsparcia. 

- Z przekazanych nam informacji wynika, że na 35.397.945 euro. Jeszcze nie 
ma decyzji w sprawie pierwszych wypłat z unijnego budżetu na Krajowy Plan 
Odbudowy, ale musimy być do tego przygotowani, by sięgnąć po te środki, gdy 
tylko pojawi się taka możliwość. Strategia rozwoju naszego subregionu jest 
już prawie ukończona, trwają również prace nad dokumentem dotyczącym 
Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych. Marszałek na spotkaniu potwier-
dził, że możliwa będzie realizacja wniosków grupowych, niekonkursowych, co 
oznacza pewne ułatwienie. Jednak nie wiadomo, w jakim procencie projekty 
będą dofinansowane ze środków unijnych. Byłoby świetnie, gdyby został utrzy-
many dotychczasowy poziom, czyli 85 proc. W przeciwnym wypadku może się 
okazać, że pieniędzy na wkład własny inwestycji może zacząć brakować, co 
związane jest przecież z ustawą podatkową ograniczającą wpływy do budże-
tów samorządów. Prawdopodobnie po wakacjach będzie więcej wiadomo na 
temat ostatecznej kwoty wynegocjowanej z UE, a pierwsze nabory wniosków 
w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego zapewne ruszą 
w okresie styczeń-luty 2023.

Z danych Ministerstwa Edukacji 
i Nauki wynika, że do egzami-

nu ósmoklasisty podeszło w tym roku 
ok. 509 tysięcy uczniów - znacznie 
więcej niż rok wcześniej, kiedy zda-
wało go 360 tys. absolwentów szkół 
podstawowych. Skąd taka różnica? 
Ósme klasy skończyli w tym roku 
zarówno ci, którzy jako pierwsi poszli 
do szkół obowiązkowo jako sześcio-
latki, jak i ci, którym o „przedłużono” 
dzieciństwo (bo od 29 grudnia 2015 
r. zmieniły się zasady) i szkołę zaczęli 
w wieku 7 lat.

Wzrost liczby uczniów starają-
cych się o przyjęcie do szkół ponad-
podstawowych widać też w naszym 
powiecie. Poniedziałek 20 czerwca 
był ostatnim dniem, kiedy mogli 

złożyć wnioski o przyjęcie do klas 
pierwszych szkół średnich. 

Najwięcej wpłynęło ich do CKZiU, 
największej szkoły w województwie 
opolskim kształcącej w zawodach: 
329 uczniów chce tu się uczyć w tech-
nikum (rok temu 213),  natomiast 93 
– w szkole branżowej I stopnia (rok 
temu 38). Przyszli technicy najchęt-
niej wybierali kierunek logistyki (72), 
sporym zainteresowaniem cieszy się 
też nowo uruchomiony kierunek w 
tej szkole technik-programista.

W Liceum Ogólnokształcącym 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich chce się uczyć 192 osób; 
rok temu - 104.

Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych w Zawadzkiem szkołą pierw-
szego wyboru stał się dla 43 absol-

wentów klas ósmych: 26 z nich chce 
się uczyć w LO im. Mieszka I (rok 
temu 19), technikum wybrało 11 (rok 
temu 14), a szkołę branżową 6 (rok 
temu nikt).

Pamiętajmy jednak, że to pierw-
szy wybór absolwentów szkół pod-
stawowych. Wyniki egzaminu ósmo-
klasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. To 
istotne, bo mogą zaważyć na tym, czy 
ci, którzy planowali naukę w innych 
szkołach, tam się właśnie dostaną. 
Niektóre placówki, zwłaszcza te z 
pierwszej piątki najlepszych w kraju, 
stosują bardzo wysokie progi, bliskie 
maksymalnej liczbie punktów, jakie 
absolwenci szkół podstawowych 
mogą uzyskać, czyli 200; połowę 
z nich można zdobyć za egzamin 
ósmoklasisty, drugą – za oceny na 

Pierwszy wybór dokonany
świadectwie i dodatkową aktywność 
szkolną, np. wolontariat. To może 
sprawić, że chętnych do naszych szkół 
przybędzie.

- Nie znaczy to jednak - mówi 
wicestarosta Waldemar Gaida – że 
w naszych szkołach progów punkto-
wych nie ma. Wychodzimy jednak z 
założenia, że po spełnieniu minimal-
nych wymogów punktowych przyj-
miemy wszystkich chętnych uczniów 
z naszego powiatu. Zależy nam, by 
uczyli się na miejscu: tu mieszkasz, tu 
masz zapewnione miejsce w szkole. 
Wzrost liczby chętnych cieszy, ale też 
zrodzi zapewne obawy wśród rodzi-
ców: czy na przykład nie wprowadzi-
my nauki na dwie zmiany. Otóż nie! 
Nie zamierzamy tego zrobić, mimo 
że w CKZiU prawdopodobnie uru-

chomionych zostanie 10 oddziałów 
zamiast sześciu, jakie zakładaliśmy 
pierwotnie. To będzie dla nas istotne 
wyzwanie, ale jesteśmy od tego, by 
jako samorząd mu sprostać.

Dodajmy jeszcze na koniec, że 
po otrzymaniu wyników egzaminu 
ósmoklasisty wszyscy kandydaci 
muszą uzupełnić wnioski rekruta-
cyjne o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadcze-
nie o wyniku egzaminu. Komisje 
rekrutacyjne opublikują pełne listy 
osób, które zakwalifikowały się do 
wybranych klas w szkołach 22 lipca. 
Pełne listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych zostaną opublikowane 
29 lipca. Rekrutacja uzupełniająca 
rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 
końca miesiąca.

przez Klucz. Ale – już niedługo. Termin zakończenia prac przewidziano na 
koniec lipca br.

.
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Strzelce Opolskie, dnia 09.06.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o 
wydaniu w dniu 09.06.2022 r. decyzji nr 188/2022 przez Starostę Strzeleckiego  
na rzecz spółki Blattin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Poznowickiej 
1, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 
wytwórni pasz sypkich i granulowanych bez GMO w Siedlcu, na działce ewid. 
nr 446/23 obręb. ewid. Siedlec, jednostka ewid. Izbicko. 

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

O F E R T A
DLA CHCĄCYCH 

ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ
Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działal-

ności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to 
główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny.

20 czerwca – 8 lipca 2022 r. nabór do projektu „Opolskie dotacje z PO 
WERem” organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Cel: wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe: w ramach projektu można otrzymać dotację na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł, 
a także wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy pro-
wadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2100 zł brutto (wypłacane 
w kwotach netto) na miesiąc. 

Projekt adresowany jest do:
• mieszkańców województwa opolskiego w wieku 18-29 lat,
• osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w Powia-

towym Urzędzie Pracy,
• osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii 

COVID-19,
• osób odchodzących z rolnictwa,
• osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. 

osoby z kategorii NEET,
• osób o niskich kwalifikacjach,
• osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności go-

spodarczej.
Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe:

• realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospo-

darczej,
• wsparcie w pisaniu biznesplanu,
• realizowane w formie zdalnej.
• Formularze rekrutacyjne z załącznikami można składać:
• osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
• za pośrednictwem poczty lub kuriera; 
• w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów. 

Kontakt: 
Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. 

Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00
tel.: 77 44 17 090, e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl. 

więcej informacji: www.dotacjepower.wup.opole.pl

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie 
i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu:

STRZELECKI MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 - 30.10.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 
że w ramach  projektu:                                              

„STRZELECKI MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”
Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014  – 2020

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat 
ubiegających się  o przyznanie jednorazowej dotacji  na podjęcie 

działalności gospodarczej, w terminie 
od 27 czerwca 2022 r. do 01 lipca 2022 r. 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety
Maksymalna kwota dofinansowania to 32 750 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4621818

Ogłoszenie!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, 

iż ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia 
ubiegających się o przyznanie jednorazowej dotacji  
na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 

od 27 czerwca 2022 r. do 01 lipca 2022 r. 
Maksymalna kwota dofinansowania to 30 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4621818

Uczestnicy: Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 
lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich zgodnie z 
definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich w  ramach Działania 1.2 Wsparcie 
osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) 2014 - 2020
W ramach projektu planuje się realizować następujące działania:
• poradnictwo indywidualne 
• jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gosp. w maksymalnej wysokości 32 750 zł brutto
Wszelkich informacji na temat form wsparcia w projekcie a także sposobu ich realizacji udzielają doradcy 
klienta zajmujący się bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Strzelcach Opolskich 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do projektu można uzyskać w PUP Strzelce Opolskie 
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,

pokój nr 9 tel: 77 462 18 18 lub na stronie www.strzelceopolskie.praca.gov.pl 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 czerwca w malowniczej sce-
nerii wokół Letniej Leśnej Izby 

Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie 
Dębie odbył się jubileuszowy, X Prze-
gląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej. 
Konkurs przyciągnął najmłodszych 
artystów ze wszystkich szkół z terenu 
administracyjnego nadleśnictwa. Po-
nad 120 uczestników zaprezentowało 
się na deskach leśnej sceny przed Jury, 
w skład którego weszli: Justyna Gireń, 
animator  z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Zawadzkiem, Janusz Żyłka, członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego i Stani-
sław Kiełek.

Uczestnicy Przeglądu walczyli o 
nagrody główne, jakimi są ręcznie 
rzeźbione statuetki Złotej Wilgi, które 
w tym roku otrzymali:

Kategoria szkoły podstawowe 
klasy I-III: Dzieci z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Zawadzkiem, Zespół z PSP 
Kolonowskie, Adam Rathmann z PSP 

Tradycyjny „Sommergrill” - spot-
kanie samorządowców, ludzi 

kultury i biznesu oraz członków MN 
- w ogrodzie przy konsulacie Niemiec 
w Opolu już po raz 20. Jednak ten zor-
ganizowany 9 czerwca był wyjątkowy 
nie tylko z powodu 2-letniej przerwy 
spowodowanej pandemią, ale i faktu, 
że konsul Niemiec w Opolu Birgit Fisel-
-Rösle wkrótce przeniesie się na inną 
placówkę dyplomatyczną, a  konsul 
generalny Niemiec we Wrocławiu Hans 
Jörg Neumann odchodzi na emerytu-
rę. Dodajmy jeszcze, że w tym roku 
konsulat w Opolu obchodził 30-lecie 
istnienia.

Spotkanie w konsulacie Niemiec

Na zdjęciu (od lewej): Roman Mnochy szef Instal-Mnochy z Błotnicy Strzeleckiej, 
Konrad Wacławczyk wiceburmistrz Kolonowskiego, konsul Birgit Fisel-Rösle, 
burmistrz Norbert Koston, wicestarosta Waldemar Gaida i Adam Matusiakiewicz 
z firmy Viessmann.

Złote Wilgi przyznane

Kolonowskie, a wyróżnienie - duet Livia Grabowska i Dominika Ploch z PSP Sta-
niszcze Małe Spórok

Kategoria szkoły podstawowe klasy IV-VI: Zespół z PSP Pludry, duet Martyna 
Ploch i Maja Czupała z PSP Staniszcze Małe-Spórok, a wyróżnienie duet Sonia 
Dudarewicz i Emilia Dudarewicz z PSP Kolonowskie

Kategoria szkoły podstawowe klasy VII-VIII: Zespół z PSP Staniszcze Małe Spó-
rok,  Amelia Panchyrz z PSP w Kielczy, a wyróżnienie Lena Zientek z PSP Żędowice.

Oprócz możliwości zaprezentowania się artystów na scenie i rywalizacji uczniów  
Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej był okazją do integracji dzieci z różnych 
środowisk po trudnym okresie pandemii oraz przede wszystkim kontakt z lasem i 
przyrodą pod koniec roku szkolnego.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej spra-
wie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i 
nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzy-
stania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego. Znajdziesz 
tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwo-
katów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem 
obywatelskim. I to całkowicie bezpłatną. System nieodpłatnego 
poradnictwa jest finansowany przez państwo. 

O tym, jak ważne dla mieszkańców naszego powiatu są 

Nieodpłatna pomoc prawna
takie usługi świadczy fakt, że od początku roku z porad 
prawnych i obywatelskich skorzystało już 475 osób.

Mogą z nich skorzystać osoby w trudnej sytuacji ży-
ciowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi 
w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, 
konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych. Także 
osoby samozatrudnione prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez 
minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z 
wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Jak uzyskać poradę? Zgłaszając się telefonicznie pod numerem: 
77 440 17 97 w (poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00)

lub online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości 
pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki. Z porad mogą korzystać również obywatele Ukrainy.  
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Tak brzmi tytuł nagrodzonej pracy w jubileuszowym X Ogólnopolskim 
Konkursie pn. „Normalizacja i Ja”. Polski Komitet Normalizacyjny w 

Warszawie przyznał 3 miejsce Grzegorzowi Łukasikowi, nauczycielowi CKZiU w 
Strzelcach Opolskich za opracowanie scenariusza lekcji pt. „Jak normy poma-

gają w obliczaniu śladu węglowego”. 
Hasło przewodnie tegorocznej 

edycji brzmiało: „Dbaj o klimat z 
normami”. Konkurs skierowany jest 
do uczniów oraz nauczycieli szkół po-
nadpodstawowych wszelkich typów. 
Autor pracy przedstawia uczniom me-
todologię obliczania śladu węglowego 
z wykorzystaniem aktualnych norm 
polskich i europejskich. Porusza prob-
lem wpływu światowych koncernów 
i korporacji na średni rozmiar emisji 
dwutlenku węgla generowanego przez 

mieszkańca Ziemi. Wyjaśnia, dlaczego indywidualny ślad węglowy może przy-
jąć różne wartości, podaje przykłady ograniczania go w codziennym życiu i 
zachęca uczniów do pogłębiania wiedzy normalizacyjnej w ochronie klimatu. 
Obecnie w Polsce obliczanie śladu węglowego nie jest obligatoryjne. Firmy 
nie mają obowiązku jego obliczania, ale należy oczekiwać, że wkrótce Unia 
Europejska wprowadzi powszechny obowiązek prawny. Tym bardziej, że UE 
postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. Zdaniem 
autora pracy transparentność informacji o tym ile dana organizacja emituje 
dwutlenku węgla, staje się coraz ważniejszym aspektem w świadomości 
ekologicznej i wizerunkowej. 

W czwartek 9 czerwca 2022 roku w siedzibie PKN odbyło się podsumowa-
nie konkursu. W spotkaniu, które odbyło się zdalnie uczestniczyli: Prezes PKN 
Ewa Zielińska,  Dyrektor Anna Komar z Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN, 
Kierownik Działu Edukacji PKN Paweł Górski oraz wszyscy laureaci konkursu, 
nagrodzeni uczniowie, nauczyciele i ich dyrektorzy. Uczestnicy spotkania 
odebrali gratulacje i podziękowania z rąk Pani Prezes Ewy Zielińskiej. Laureaci 
zgodnie stwierdzili, że konkurs „Normalizacja i Ja” zorganizowany już po raz 
dziesiąty przez Polski Komitet Normalizacyjny jest świetną promocją wiedzy 
normalizacyjnej wśród uczniów różnych typów szkół. Z kolei dla nauczycieli jest 
zachętą do wprowadzania problematyki normalizacyjnej do zajęć lekcyjnych 
i okazją do sprawdzenia swojej kreatywności. Zdaniem zebranych przybli-
żanie zagadnień normalizacyjnych młodemu pokoleniu jest bardzo ważnym 
obszarem kształcenia. Szczególnie dla uczniów wkraczających na rynek pracy. 
Jest to trudny temat, ale konieczny z punktu widzenia postępu technicznego, 
bezpieczeństwa ludzi i organizacji pracy. 

Panu Grzegorzowi gratulujemy!

Jak normy pomagają 
w obliczaniu śladu węglowego? 

W tym roku wybór padł na escape room, czyli pokój zagadek w Ka-
towicach. 21 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, udało się 
tam 39 najlepszych uczniów z naszych szkół ponadpodstawowych i MOW, 
natomiast do opolskiego ZOO wyjechało 16 uczniów z naszych szkół spe-
cjalnych. Niezbyt daleko, by podróż nie była zbyt męcząca, za to jej cel 
zawsze przynosi mnóstwo wrażeń.   

Wycieczka nagrodą
Od kilku już lat Powiat Strze-

lecki dla najlepszych ucz-
niów szkół, dla których jest orga-
nem prowadzącym, organizuje 
jednodniowe wycieczki. Zamiast 
tradycyjnych książek, które za-
zwyczaj w chwilę po przekazaniu 
w ręce nagrodzonego, wędrowały 
nieprzeczytane na półkę. Ta za-
miana się sprawdza, bo przynosi 
znacznie więcej radości. W dodatku 
wybrane jako cel podróży miejsca 
są niezwykle atrakcyjne. 

Jeszcze tylko coś na osłodę, 
woda na drogę, pamiątkowe zdję-
cia i… jedziemy na spotkanie z 
przygodą. A w powrotnej drodze 
jeszcze ciepły posiłek.

Na kolejnych zdjęciach – już u 
celu. Starsi uczniowie szykują się do 
wejścia do pokoju zagadek, młodsi 
fotografują się z królem lwem.

Jedne z uczniów CKZiU podzielił 
się z nami taką opinią: - Pomysł, 
aby zabrać nas do Escape Roomu 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Wydostanie się z zamkniętych 
pokoi okazało się nie lada wyzwa-
niem, a pokonanie zagadek, czy też 
rozwiązanie wielu łamigłówek oka-
zało się nie tak łatwe, jak wszyscy 
myśleliśmy. Moja grupa trafiła na 
pokój burmistrza, który na pierw-
szy rzut oka wydawał się całkiem 
niepozorny. Do odgadnięcia mie-
liśmy sekret burmistrza i odkrycie 
prawdy o nim samym jeszcze przed 
dziennikarzami. Musieliśmy mieć 
oczy dookoła głowy, ważna była 
też spostrzegawczość i umiejętność 
łączenia faktów. Bardzo dziękujemy 
za docenienie naszych starań edu-
kacyjnych oraz za sfinansowanie 
całej wycieczki.

Już po raz 13 drużyny piłkarskie 
z trzech diecezji walczyły o to 

trofeum. A właściwie dwa trofea, bo 
w tym roku turniej rozgrywany był 
w 2 kategoriach wiekowych: szkół 
podstawowych i szkół ponadpodsta-
wowych. Odbywał się pod hasłem 
„Piłkarska Liga Narodów”, a drużyny 
występowały jako reprezentacje 
państw występujących w Dywizji 
A tegorocznej edycji Ligi Narodów 
UEFA.

Organizatorem Turnieju były 
CKZiU i strzelecki MOSiR, którego 
stadion był miejscem zmagań. Wię-
cej – w następnym numerze naszego 
dwutygodnika, bo mecze właśnie się 
zaczęły, a nasza gazeta wędruje do 
drukarni.

Turniej 
o Puchar 
św. Jacka

Symboliczny pierwszy strzał oddaje starosta Józef Swaczyna w asyście dyrektor 
CKZiU Haliny Kajstury i ks. prof. Jerzego Kostorza kapelana ludzi sportu w woj. 
opolskim
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Broniewski, dodaj mi skrzydeł 
to nazwa i jednocześnie hasło 

przewodnie projektu organizowanego 
w Liceum Ogólnokształcącym z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Władysława 
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 
przy wsparciu Powiatu Strzeleckiego. 
Jego finansowanie zapewniła Fundacja 
Santander w ramach programu granto-
wego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. 
Pomysłodawczynią i realizatorką przed-
sięwzięcia była psycholog szkolna 
Barbara Niedworok wraz z polonistką 
Wiesławą Tubek, która prowadziła 
zajęcia artystyczne i teatralne.  

Działania w ramach projektu miały 
na celu pomoc młodzieży, która potrze-
bowała wsparcia psychologicznego w 
wyniku pandemii COVID-19. Grupa 
uczestnicząca w zajęciach liczyła 15 
osób. Poznały one sposoby nawiązy-
wania i budowania właściwych relacji 
rówieśniczych. Spotkania odbywały się 
od października 2021 do czerwca 2022 
roku i obejmowały realizację pięciu 
modułów tematycznych: 1) Psychote-
rapia – zrozumieć siebie 2) Zrozumieć 
emocje 3) Moc bajek terapeutycznych 
4) Wsłuchuję się i wiem, co Ci w duszy 
gra – warsztaty muzykoterapeutyczne 
5) Choć pomaluj mój świat – warszta-
ty arteterapeutyczne (terapia przez 
sztukę). 

Ważnymi punktami modułu arte-
terapeutycznego były plener malarski 
oraz zajęcia zatytułowane „Świat jest 

18 maja poznaliśmy laureatów XV 
edycji konkursu „Młody Innowator”. 
Do finału XV edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Młody Innowator” po 
dwuetapowej weryfikacji szkolnej i 
okręgowej łącznie zakwalifikowane 
zostały 62 prace indywidualne i zbio-
rowe, przygotowane przez uczniów 
szkół podstawowych, technicznych i 
licealnych.   Najwięcej, bo aż 36  zgło-
szeń wpłynęło ze szkół technicznych, 
14 ze szkół podstawowych i 12 z liceów. 
W tym szacownym gronie znalazł się 
uczeń 1 Ta Rafał Grega. Laureatów 
konkursu poznaliśmy 18 maja podczas 
uroczystej gali w Domu Technika NOT 
w Warszawie. Niestety Rafał nie został 
laureatem, ale uzyskał tytuł finalisty! 
Po raz 15.  ogólnopolski konkurs pod 
hasłem „Mam pomysł na innowacyjne 
rozwiązanie” zorganizowała Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Naczelna Organizacja Techniczna, 
wspólnie z Towarzystwem Kultury i 
Historii Techniki oraz Stowarzyszeniem 
Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów. Jego celem jest wykorzystanie 
i pobudzanie twórczych zdolności 
dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszo-
nego do konkursu pomysłu mogło być 
dowolne rozwiązanie, polegające na 

teatrem, aktorami ludzie”. 30 marca br. uczestnicy projektu wyjechali na Górę Św. 
Anny na zajęcia warsztatowe, które poprowadziła p. Agnieszka Pietrek – artystka 
i plastyczka. Licealiści w scenerii klimatycznych piwnic i annogórskiego rynku wy-
konali reprodukcje wybranych obrazów. Wszystkie prace oraz techniki artystyczne 
analizowane były w szkole, gdzie na korytarzu pojawiła się specjalna wystawa. 30 
maja w szkolnej auli odbyło się interaktywne spotkanie z uczniami klas drugich 
naszego liceum. Zespół projektowy przedstawił krótki spektakl improwizowany, 
inspirowany tekstem "Ślepcy" Maurycego Maeterlincka, po którym odbyła się 
dyskusja na temat przesłania sztuki, dotyczącego osamotnienia we współczes-
nym świecie, ale też konieczności zjednoczenia się jako jedynej możliwej drogi 
na przyszłość.

Dziękujemy Oliwerowi Spiżewskiemu (klasa 2 b) i Jagodzie Wojdyle (klasa 
1d) za szczególne zaangażowanie przy współtworzeniu przedstawienia. Wsparcia 
technicznego i dźwiękowego udzielili nam nauczyciele strzeleckiego liceum – p. 
Dariusz Szczypura i p. Marcin Kos. Warto podkreślić, że w ramach projektu jego 
uczestnicy stworzyli materialne świadectwa, które będą przypominać o wspólnych 
spotkaniach w przyszłości. Jest to m.in. nagranie bajek terapeutycznych dla dzieci 
w formie audiobooków, które roześlemy do strzeleckich przedszkoli.  Tu głosu 
użyczyła Fiona Rosak z klasy 1D. Nad realizacją i przebiegiem projektu czuwał dy-
rektor naszego liceum p. Jan Wróblewski. Gratulacje dla wytrwałych i aktywnych 
członków grupy projektowej. Czekamy na kolejne wyzwania.

Barbara Niedworok, Wiesława Tubek

Og ó l n o p o l s k i  
konkurs, które-

go organizatorem 
jest Politechnika 
Śląska, wraz z part-
nerami: firmą SIE-
MENS i KAMAMI, 
skierowany był do 
uczniów szkół śred-
nich, którzy intere-
sują się elektroniką, 
automatyką, roboty-
ką, informatyką, a także lubią samodzielnie eksperymentować w formule 
otwartej, tzn. że nie ma ściśle określonego zadania. 

Uczestnicy przysyłali projekty zrealizowane praktycznie, mieszczące się 
w zakresie tematyki konkursu „Elektronika - by żyło się łatwiej” . Komisja 
konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi projektami 
wyłoniła dziesięć najlepszych prac, które w czasie finału rywalizowały o 
jak najlepsze miejsca i cenne nagrody. CKZiU reprezentował Łukasz Ploch - 
mechatronik z klasy 3Pam zdobywając swoją pracą - Sterownik uniwersalny 
opartyna platformie Arduino - wyróżnienie konkursowe. 

Serdecznie gratulujemy!
K. Łydka

Z przyjemnością informujemy, że Martyna Czekała i Aleksandra 
Weres zostały laureatkami etapu okręgowego Olimpiady Inno-

wacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii pomoc dydaktyczna 
zorganizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjo-
nalizatorów w Warszawie. Projekt naszego duetu pn. „Międzywojenny 
odlot” zajął I miejsce w eliminacjach okręgowych i został zakwalifi-
kowany do ogólnopolskiego finału olimpiady. Jest to gra planszowa, 
której celem jest popularyzacja wiedzy na temat czterech polskich 
inżynierów lotnictwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest 
to już drugie wyróżnienie dla tego projektu. Przypomnijmy, że „Międzywojenny 
Odlot” wygrał też inny ogólnopolski konkurs na grę planszową. Laureatki uczą się 

Miesiąc czerwiec to czas, wielkich podsumowań a jednocześnie czas, kiedy 
wysiłek całego roku szkolnego zostaje nagrodzony. Tak też wygląda to w 

katechezie. Nasi uczniowie w tym roku szkolnym wykazali się ogromem pracy, a 
wysiłek włożony w różnego rodzaju konkursach został nagrodzony.

15  c zerwca 
br. uczniowie 
Liceum Ogól -
nokształcącego 
z  Oddzia łami 
Dwujęzycznymi 
im. W. Broniew-
skiego w Strzel-
cach Opolskich 
s ta r to wa l i  w 
mistrzostwach 
województwa 
szkół  ponad -
gimnazjalnych 
w lekkiej atletyce w ramach Licealiady 2021/2022. Miło nam poinformować, iż po 
raz kolejny lekkoatleci nie zawiedli, zajmując wysokie miejsca. Srebrne medale wy-
walczyli Piotr Mehlich na dystansie 110 mppł oraz Wojciech Mehlich  na dystansie 
400 m (z nowym rekordem życiowym). Ponadto brązowy medal wybiegał Szymon 
Gorgosch na 1500 m. Brązowy medal po zaciętej walce wywalczyła również męska 
sztafeta 4x100 m w składzie: Maciej Włodarczyk, Piotr Mehlich, Wojciech Mehlich 
oraz Tomasz Markowski. Na uwagę zasługuje też występ licealnych oszczepników.  
Maciejowi Włodarczykowi do brązowego medalu zabrakło zaledwie 20 cm i osta-
tecznie uplasował się na 4. miejscu, tuż za nim sklasyfikowany został Piotr Mehlich.

Beata Mehlich

Broniewski, dodaj mi skrzydeł

„Międzywojenny odlot” 
ponownie wyróżniony

By żyło się łatwiej

Sukcesy sportowe licealistów

Rafał Grega 
finalistą konkursu „Młody Innowator”

udoskonaleniu istniejącego lub opra-
cowanie projektu nowego, mającego 
cechy oryginalności. Uczestniczyli w 
nim uczniowie klas IV-VIII szkół pod-
stawowych  i ponadpodstawowych 
(liceów i techników). Rafał opracował 
projekt ekologiczny „Sklepy na biogaz”. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach. 
Pierwszy był organizowany w szkole. 
Następnie praca została wysłana do 
Terenowej Jednostki Organizacyjnej 
FSNT-NOT w Opolu. W II etapie kon-
kursu (okręgowym), który trwał do 31 
marca br, Terenowe Jednostki Organi-
zacyjne FSNT-NOT dokonały wyboru 
najlepszych prac, które następnie zo-
stały przekazywane do Biura Zarządu 
Głównego FSNT-NOT w Warszawie. Był 
to III etap konkursu, w którym  11 maja 
zostali wyłonieni laureaci, którzy zostali 
zaproszeni na uroczystą galę wręczenia 
dyplomów i nagród rzeczowych. 

Prace laureatów pierwszych miejsc 
staraniem Stowarzyszenia Polskich 
Wynalazców  i Racjonalizatorów są pre-
zentowane podczas międzynarodowej 
wystawy wynalazków IWIS (Internatio-
nal Warsaw Invention Show).

Gratulujemy Rafałowi kolejnego 
wyróżnienia! 

Katarzyna Uchańska-Łukasik

w strzeleckim CKIZU w trzeciej klasie 
graficznej. Gratulujemy!

Grzegorz Łukasik

Sukcesy w konkursach religijnych

Na początku czerwca otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 
Janie Pawle 2 w której uczennica naszej szkoły Olivia Kapitza z klasy 3 Tl otrzymała 
tytuł laureata pierwszego miejsca. Bardzo dobrze spisali się też inni uczestnicy 
olimpiady. Tytuły laureatów otrzymali również:

Tobiasz Wypchoł i Kamila Kalisz z kl. 3 Pam, Zuzanna Goldberg z kl. 3 Tl, 
Damian Mnich, Dawid Piosek i Marcin Blaut oraz Kamil Wilczek z kl. 2 Tad. 

W ramach gali podsumowującej konkursy w diecezji opolskiej swoje nagrody w 
kategorii konkursu artystycznego „Bliżej Boga, bliżej człowieka” odebrały uczennice 
klasy 4 Teb – Karolina Thomalla, Julia Zimon i  Wiktoria Szyguła. 

Czerwiec , 
to także czas, 
kiedy odbywał 
się finał Die-
cezjalnego re-
cytatorskiego 
konkursu poezji 
religijnej i meta-
fizycznej „Skarb 
słowa 2022”, w 
którym wystą-
piła uczennica klasy 3 Pe Dominika 
Czaja uzyskując wyróżnienie za inter-
pretację prezentowanego wiersza.

W sobotę 11. czerwca odbył się 
finał XVIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Papieskiego „Z zachwytu dla 
istnienia” . Ogółem w konkursie tym 
wzięło udział ponad 4000 uczestników 
a jego forma była bardzo różnorodna, 
począwszy od testów z treści nauczania 
papieskiego przez napisanie eseju aż 
po jego obronę. Także i tutaj nasze 
uczennice nie zawiodły, Wiktoria Mur-
lowska z klasy 3 Tl uzyskała 2 miejsce, 
natomiast Olivia Kapitza z tej samej 
klasy wyróżnienie. 

dr Edyta Bem

Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkich uczniów, którzy podjęli trud pracy nad treściami koniecz-
nymi do udziału w konkursach religijnych, a wszystkim nagodzonym gratulujemy.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2022 roku Powiat Strzelecki przy-
stąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.  Jednostką 
odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w roku 2022 
obejmuje:

Obszar Nazwa Maksymalna wysokość 
dofinansowania

Udział własny 
osoby 

z niepełno-
sprawnością

Warunki uczestnictwa

A
Likwidacja 

bariery 
transporto-

wej

Zadanie 1: 
pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu

10.000 zł , z czego za zakup 
siedziska/fotelika do przewozu 
osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł

co najmniej
15%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub  orzeczenie 
o niepełnosprawności,

• wiek do lat 18  lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu
Zadanie 2:

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
4.800 zł.
w tym: kurs/egzamin kat B 
–  2.100 zł.,
kurs/egzamin pozostałych kategorii 
– 3.500 zł
pozostałe koszty – 800 zł.

co najmniej
25%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu

Zadanie 3:
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

4.800 zł.
w tym: kurs/egzamin kat B 
– 2.100 zł.,
kurs/egzamin pozostałych kategorii 
– 3.500 zł,
koszt usługi tłumacza migowego 
– 500 zł,
pozostałe koszty – 800 zł.

co najmniej
25%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 

tłumacza języka migowego,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

program

Zadanie 4: 
�omoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu

4.000 zł co najmniej
15%

• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub  orzeczenie 
o niepełnosprawności,

• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu

B
Likwidacja 

barier  
w dostępie 

do 
uczestni-

czenia 
w społe-

czeństwie 
informacyj-

nym

Zadanie 1:
pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego 

elementów             
oraz oprogramowania

dla os. niewidomej – 9.000 zł oraz 
15.000 zł na urządzenia brajlowskie 
– (łącznie 24.000 zł). 
dla pozostałych osób z dysfunkcją 
wzroku – 9.000 zł. 
dla osoby z dysfunkcja obu kończyn 
górnych – 7.000 zł.

co najmniej 10% • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności,

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu

Zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń 

w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu 

elektronicznego                  
i oprogramowania

dla osoby głuchoniewidomej 
– 4.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją narządu 
słuchu – 3.000 zł
dla pozostałych – 2.000 zł.
z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania w indywidualnych 
przypadkach do 100%, wyłącznie                      
w przypadku, gdy poziom dysfunkcji 
narządu wzroku wymaga 
zwiększenia liczby godzin szkolenia

brak • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności,

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu

Zadanie 3:
pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego        
lub jego elementów                

oraz oprogramowania

7.500 zł co najmniej 10% • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja  narządu wzroku,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu
Zadanie 4:

pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego        

lub jego elementów                
oraz oprogramowania

4.000 zł co najmniej 10% • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie 
o niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• trudności w  komunikowaniu się za pomocą mowy,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu
Zadanie 5:

pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego 
w ramach programu

1.500 zł co najmniej 10% • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnospraw-
ności,

• pomoc udzielona w Zadaniu:1,3 lub 4,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora 

programu

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

cd. na str. 7
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41-203 Sosnowiec

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 

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

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

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

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

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

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

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.

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 

C
Likwidacja 

barier  
w 

poruszaniu 
się

Zadanie 1:
pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym

10.000 zł, możliwością zwięk-
szenia kwoty dofinansowania 
do kwoty rekomendowanej 
przez eksperta PFRON, jednak 
nie więcej niż 25.000 zł.

co najmniej 10% • znaczny stopień niepełnosprawności lub w 
przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o 
niepełnosprawności,

• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią 
eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności 
do pracy albo do podjęcia nauki, 

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne po-
ruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o 
napędzie ręcznym

• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub 
wobec realizatora programu

Zadanie 2:
pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej 
posiadanego skutera 

lub wózka inwalidzkiego                       
o napędzie elektrycznym

3.500 zł, z czego na zakup jed-
nego akumulatora – nie więcej 
niż 1.000 zł.

brak • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzecze-
nie o niepełnosprawności,

• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub 
wobec realizatora programu

Zadanie 3:
pomoc w zakupie 

protezy kończyny w której 
zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 
tj. protezy  

na III poziomie jakości

Po amputacji:
w zakresie ręki – 12.000 zł,
przedramienia – 26.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia 
w stawie barkowym 
– 30.000 zł,
na poziomie stopy lub pod-
udzia – 18.000 zł,
na wysokości uda (także przez 
staw kolanowy) – 25.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie 
biodrowym – 30.000 zł.

co najmniej
10%

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność 

procesu chorobowego i rokowania uzyskania 
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego  
w programie,

• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub 
wobec realizatora programu

Zadanie 4:
pomoc 

w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej 

protezy kończyny
(co najmniej 

na III poziomie jakości)

do 30% kwot o których mowa                 
w zadaniu 3

co najmniej 
10%

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność 

procesu chorobowego i rokowania uzyskania 
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego 
w programie,

• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub 
wobec realizatora programu

Zadanie 5:
pomoc w zakupie skutera 

inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka 

ręcznego  

7.500 zł co najmniej
25%

• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzecze-
nie o niepełnosprawności,

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie,

• dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy 
w samodzielnym przemieszczaniu się,

• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera 
o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z 
oprzyrządowaniem elektrycznym 

D

Pomoc 
w utrzymaniu 

aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej.

300 zł miesięcznie - tytułem 
kosztów opieki nad jedną 
(każdą) osobą zależną

co najmniej
15%

• znaczny, lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności,

• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub 

wobec realizatora programu

Obszar Nazwa Maksymalna wysokość 
dofinansowania

Udział własny 
osoby 

z niepełno-
sprawnością

Warunki uczestnictwa

Możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej  w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/):
a)  w przypadku Modułu I od dnia 01.03.2022 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 31.08.2022 r.
b)  w przypadku Modułu II od dnia 01.03.2022 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż :

• do dnia 31.03.2022 r. ( dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022)
• do dnia 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2022/2023)

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
• Obszar A – zadanie A1 i A2 i Obszar C – zadania C1 i C3 i C5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, 

w którym udzielono pomocy;
• Obszar C- zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5–ponowna pomoc może być udzielona
• po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
• Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu  (77) 461 33 81.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pcpr.strzelceop.pl  oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl 

(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)
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Ofi cjalne zakończenie projektu 
odbyło się 10 czerwca. W 

tym dniu miało miejsce uroczyste 
podsumowanie działań, zrealizowa-
nych w ciągu ostatnich kilku tygodni. 
Cel jaki sobie wyznaczył PeCeK był 
jasny, tj. aktywizacja, edukacja oraz 
integracja dzieci i młodzieży z nasze-
go regionu z rówieśnikami z Ukrainy, 
którzy z uwagi na sytuację w kraju 
i powstałe zagrożenie emigrowali i 
zamieszkali w powiecie strzeleckim. 

Z przeprowadzonych obserwacji 
i nawiązanej wcześniej współpracy z 
Domem Pielgrzyma w Górze Św. Anny 
działania edukacyjno-kulturalne skie-
rowane zostały w szczególności do 

Pani Adelajda Szroeter,
która niedawno, bo 9 

czerwca br., obchodziła 103. 
rocznicę urodzin, jest naj-
starszą mieszkanką naszego 
powiatu. I jest w doskonałej 
formie, choć przyznaje – 
słuch już nie ten… A skąd ta 
świetna forma? życie miała 
usłane różami? 

Wcale nie. Pochodzi z 
wielodzietnej rodziny, a co 
to oznaczało po pierwszej wojnie 
światowej w hutniczej miejscowości, 
gdzie praca była przede wszystkim 
dla mężczyzn, tłumaczyć chyba nie 
trzeba nikomu. Sama zresztą też 
pracowała ciężko, i to fi zycznie.  W 
młodości - przy budowie szkoły, daw-
nego technikum, odbudowie domu 
kultury,  a potem – i to przez 35 lat! 
- w Hucie im. K Świerczewskiego w 
dziale kontroli jakości jako pracownik 

Być wdzięcznym za wszystko, co przynosi życie

Po ukraińsku czy po polsku, 
czyli jak uczestnicy projektu 

„Kultura językiem integracji” tworzyli wspólnie kulturę 
„Kultura językiem integracji” to projekt dofi nansowany ze środków 
Samorządu Województwa Opolskiego w ramach konkursu na re-
alizację przedsięwzięć „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 
– edycja 2022” Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, który zrealizo-
wało Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w okresie 
maj-czerwiec br.

dzieci z Gminy Strzelce Opolskie oraz 
Gminy Leśnica, w których zlokalizo-
wane zostały duże grupy uchodźców. 

Bazując na postawionych sobie 
założeniach, powstały 3 bloki tema-
tyczne, w ramach których odbyły 
się cykle warsztatów edukacyjnych. 
Podstawą wszystkich wydarzeń 
projektowych była natomiast kon-
centracja każdorazowo na mieszanej 
grupie uczestników, tj. w skład której 
wchodziły zarówno dzieci z Polski jak 
i Ukrainy.

W ramach I bloku zrealizowano 3 
spotkania językowe, podczas których 
uczestnicy, pracując w grupach, uczyli 
się od siebie nawzajem podstawo-

fi zyczny. Nigdy jednak nie narze-
kała ani na ciężką pracę ani na 
życie, które też łatwe nie było.  
Mimo to - do dziś pozostała tak 
pogodną, radosną i życzliwą oso-
bą, jaką była w młodości. Może 
dlatego, że otoczona była miłoś-
cią córki i dwojga wnuków, a jej 
dewizą zawsze było: „Cieszyć się 
zwykłą codziennością bo to ona 
wypełnia większość naszych dni 
oraz traktować wszystkich ludzi 

dobrze, bo wtedy oni potraktują nas jeszcze lepiej! I należy być wdzięcznym 
za wszystko, co życie przynosi.” 

Jej odskocznią od trudów życia i największą pasją była praca w ogrodzie 
i czytanie książek, zawsze też chętnie żartowała,  i robi to do dziś. Uwielbia 
też „planszówki”, w które grywa z wnukami. Mało tego – przepada za grą 
kości! Lubi też siadywać w fotelu, zwłaszcza z ulubionym 17-letnim kotkiem 
na kolanach.

Dieta? Żadnej diety – jeść wszystko, ale z umiarem, zwłaszcza warzywa i 
owoce z własnego ogrodu.

Szanownej Jubilatce życzymy wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, 
pełnych radości dni wśród kochających bliskich!

wych zwrotów w języku polskim i 
ukraińskim. II blok tematyczny to cykl 
warsztatów artystycznych, nawiązu-
jących również do lokalnych tradycji 
ludowych, m.in. wzoru opolskiego. 
W ramach tego bloku odbyły się 
warsztaty pn.: „Lalki Motanki”, cera-
miczne, malowania wzoru opolskiego 
na drewnianych jajkach, decoupage, 
gry na bębnach, zdobienia pierników. 
Trzeci blok tematyczny zrealizowany 
został równolegle z wyżej wymienio-
nymi, a polegał na przeprowadzeniu 
cyklu warsztatów  wokalnych, pod-
czas których dzieci z Polski i Ukrainy 
wspólnie pod okiem instruktorów 
przygotowały piosenkę w dwóch 
językach. Efekty ich pracy można było 
usłyszeć podczas uroczystego pod-
sumowania projektu 10 czerwca. W 
dniu tym poza koncertem odtworzo-
ne zostały w postaci prezentacji mul-
ti medialnej wszystkie zrealizowane 
działania projektowe. Po zakończeniu 
części ofi cjalnej uczestnicy zaproszeni 
zostali na projekcję fi lmu „Operacja 
Mumia”, która wyświetlona została 
w dwóch wersjach językowych, tj. 
z dubbingiem polskim i ukraińskim.

Wsparciem w realizacji projektu 
byli przede wszystkim Partnerzy, 
w szczególności natomiast Dom 
Pielgrzyma w Górze Św. Anny oraz 
Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, 
a także Gmina Leśnica oraz Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy. 
Pomocną dłoń w promocji i rekrutacji 
uczestników okazały również: Szkoła 
Podstawowa im. Obrońców Góry 
Chełmskiej w Leśnicy, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach 
Opolskich oraz Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich. 

Wszystkim Partnerom i uczest-
nikom serdecznie dziękujemy za 
współpracę!

Iwona Nieświec

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Pani Joanna Pyka, mieszkanka Izbicka, 11 czerwca obchodziła rocznicę 
90-lecia urodzin. W spotkaniu zorganizowanym z tej okazji uczestniczyli 

nie tylko członkowie Jej rodziny, ale i przedstawiciele władz samorządów, któ-
rzy do Jubilatki przyjechali z życzeniami i urodzinowymi prezentami, a wśród 
nich  byli starosta Józef Swaczyna i Jan Zubek członek Zarządu Powiatu oraz 
wójt Brygida Pytel. 

Ad multos annos


