
Zapraszamy  na  Targi  Edukacyjne

Dzień Flagi RP obchodzony jest 2 maja. 
Uroczystości z tej okazji odbędą się na Placu Żerom-
skiego w Strzelcach Opolskich. Ich początek – już o 
godzinie 8 rano. 

Piętnaście minut później biało-czerwona fl aga zo-
stanie wciągnięta na maszt.

- Sprawa dotycząca zdarzeń i atmosfery pracy w Powiatowym Centrum Po-

mocy Rodzinie zostanie wyjaśniona do końca – oznajmia starosta Józef Swa-

czyna. – Czekam jeszcze na pełny raport zewnętrznej fi rmy (mamy go otrzymać 

w tym tygodniu), której zlecono ocenę sytuacji w tej jednostce. Musimy rów-

nież poczekać na powrót do pracy dyrektora PCPR, który w tej chwili przebywa 

w szpitalu. Wszystkich mieszkańców naszego powiatu serdecznie zapraszamy!

Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich zapraszają jak co roku na dwie uroczystości: 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rocznica Konstytucji 3 Maja rozpo-
cznie się dzień później – o godzinie 8.45 zbiórką uczestni-
ków obchodów pod Ratuszem, skąd nastąpi przemarsz do 
kościoła św. Wawrzyńca. Msza św. w intencji Ojczyzny ce-
lebrowana będzie o godz. 9.00, a po jej zakończeniu wszy-
scy przejdą pod Pomnik Ofi arom Wojen i Przemocy, gdzie 
zostaną złożone kwiaty.

Majówek czas! Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

– wyjaśnienie starosty

Maraton gimnazjalny

82 uczniów klas trzecich w Gimnazjum Dwujęzycznym w ZSO w Strzel-
cach Opolskich przystąpiło do egzaminu kończącego ten etap nauki. 

Na zdjęciu - gimnazjaliści w drugim dniu sprawdzianu. W tym roku nieco 
inaczej niż w latach poprzednich wyglądać będzie sprawdzanie prac egzamina-
cyjnych - wszystkie zostana zeskanowane i odesłane do OKE, a egzaminatorów 
ma być mniej niż w latach poprzednich.

Od 14 do 15 kwietnia br. 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych im. Michała Kaleckiego w 
Bielsku-Białej trwał fi nał ogól-
nopolski I Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo - 
Menedżerskich Spośród 2360 
uczniów zakwalifi kowało się do 
niego 62 najlepszych w kraju - z 
39 szkół ponadgimnazjalnych i z 
37 miejscowości. W gronie tym 
znalazła się Monika Wacholc 
uczennica IV klasy Technikum 
Ekonomicznego, która w fi nale 
ogólnopolskim zajęła 14 miejsce 
wśród 62 fi nalistów.

Finał I Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Handlowo-
-Menedżerskich uprawnia do 
zwolnienia z części teoretycznej 
egzaminów potwierdzających 
kwalifi kacje zawodowe w zawodach: technik administracji, tech-
nik rachunkowości, technik handlowiec i technik ekonomista.

W dniach 1-3 kwietnia 
2016 odbył się w Poznaniu 
centralny etap 39. Olimpia-
dy Języka Niemieckiego, 
organizowanej przez Towa-
rzystwo Neofi lologiczne, do 
którego zakwalifi kowano 
tylko 83 osób z całej Polski. 

Wśród nich znalazła 
się także uczennica Lice-
um Ogólnokształcącego im. 
Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich Ma-
ria Suhs, która zdobyła tytuł 
fi nalisty Olimpiady!

Musiała się wykazać 
wiedzą z kilku obszarów, 
m.in polityki, literatury, 
historii, życia społeczno-gospodarczego krajów niemieckoję-
zycznych, a więc nie tylko Niemiec, ale i Austrii i Szwajcarii. 
Każdy uczestnik zobligowany jest do przeczytania i literackiej 
interpretacji dwóch dzieł literackich sprzed roku 1945 oraz trzech 
po tej dacie. Najchętniej wybierani autorzy to: Franz Kafka, Max 
Frisch, Erich Maria Remarque, Herman Hesse i inni.

Maria Suhs 
– fi nalistką olimpiady!

Monika Wacholc 
– 14 w kraju!
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Bartosz Pamuła – uczeń klasy 3b LO 
im. Mieszka I w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem odniósł duży 
sukces w 48 Małej Olimpiadzie Matema-
tycznej. Zdobył 20 punktów na 24 i zajął 1 
miejsce wśród uczniów klas trzecich woj. 
opolskiego.

Mała Olimpiada Matematyczna orga-
nizowana jest dla uzdolnionych matema-
tycznie uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. W zawodach tych brał jeszcze udział 

W marcu odbyła się we Wrocławiu 
X Konferencja Dyrektorów Szkół DSD, 
czyli tych, które w Polsce oferują niemie-
cki dyplom językowy DSD - Deutsches 
Sprachdiplom. Uczestniczyli w niej m.in. 
Waldemar Gaida, członek Zarządu Powia-
tu Strzeleckiego oraz Jan Wróblewski, dy-
rektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich. 

Strzelecki ZSO jest jedną z 98 szkół 
w Polsce, która oferuje ten program. Mogą 
go realizować tylko te szkoły, które spełni-
ły określone kryteria, dzięki czemu otrzy-
mały zezwolenie na przeprowadzenie eg-
zaminów. Szkoły oraz nauczycieli języka 
niemieckiego wspiera dwóch koordyna-
torów z Centralnego Szkolnictwa Zagra-
nicznego. Ponadto dla nauczycieli organi-
zowane są kursy w Polsce i w Niemczech.

Podczas konferencji dyskutowano 
nie tylko o tym, jakie korzyści daje szko-
le uczestnictwo w programie i jakie drogi 
prowadzą do osiągnięcia sukcesu, ale i 
zapoznawano się z dobrymi praktykami 
szkół w różnych regionach kraju. Swoimi 
doświadczeniami podzielili się również 
absolwenci szkół i wyższych uczelni, dla 
których uzyskanie dyplomu DSD II stało 
się ważnym krokiem w karierze zawodo-
wej. Trzeba dodać, że co roku dla kilku 
osób z całej Polski, które najlepiej zdały 
egzamin DSD II, fundowane są pięciolet-
nie stypendia na studia w Niemczech na 
wybranym kierunku.

Dyrektor Jan Wróblewski jednym 
tchem wymienia korzyści wynikające z 
udziału w projekcie: dyplom DSD II jest 

świadectwem znajomości języka niemie-
ckiego na takim poziomie, który umożli-
wia podjęcie studiów wyższych w Niem-
czech po zdaniu polskiej matury; może 
być również przydatny dla tych polskich 
studentów polskich, którzy będą chcieli i 
mieli możliwość wyjechać na stypendium 
do Niemiec. Osoba, która zdobędzie DSD 
II zwiększa swoje szanse na zatrudnienie 
– zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek 
w Europie. A jeszcze w podczas nauki w 

szkole w klasach przygotowujących do 
egzaminu DSD II uczniowie wyróżnia-
jący się mają możliwość skorzystania 
z różnych stypendiów – rocznych czy 
miesięcznych i mogą skorzystać z możli-
wości - w zależności od czasu ich trwa-
nia – wyjazdu do szkoły w Niemczech. 
I trzeba uzupełnić, że – mówi dyrektor 
Wróblewski – że o przyznaniu dyplomów 
egzaminu DSD II decyduje Komisja Cen-
tralna w Bonn.

Dyplom DSD II to atut

Waldemar Gaida i Jan Wróblewski z koordynatorką programu

W dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie zostały 
rozegrane XXXIII Mistrzostwa Polski Strażaków w tenisie stołowym. Reprezentacja wo-
jewództwa opolskiego w klasyfikacji drużynowej zajęła VI miejsce. Województwo opol-
skie reprezentowali zawodnicy: Tomasz Wdowik, Mateusz Nieświec i Grzegorz Duda z 
Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, Piotr Gerlic z Komendy Miejskiej 
PSP w Opolu oraz Krzysztof Zyga z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.

W klasyfikacji indywidualnej nasz zawodnik Tomasz Wdowik zajął 8 miejsce, a Piotr 
Gerlic z Opola uplasował się na 5 pozycji.

Szymon Kochanek z klasy 1b - zdobył 10 
punktów na 24. Drużyna LO im. Mieszka 
I zajęła 8 miejsce w województwie opol-
skim. 

To bardzo dobry wynik - szczególnie, 
że o miejscu decyduje suma punktów czte-
rech uczestników, a nasza drużyna składa-
ła się tylko z dwóch osób. Bartosz i Szy-
mon przygotowywali się pod kierunkiem 
nauczyciela matematyki - pana Ryszarda 
Pagacza.

Matematyczny sukces
Bartosza Pamuły

W trakcie 16. edycji sadzenia drzew – 
czyli proekologicznej akcji firmy Krosno-
pan – w Strzelcach Opolskich posadzono 
ich dwa tysiące (wyłącznie liściaste)! To 
jedna piąta wszystkich, jakie zasadzono w 
kraju w tym roku z inicjatywy tej firmy.

Wśród stu uczestników akcji znalazł 
się również wicestarosta Janusz Żyłka.

Mistrzostwa strażaków
w tenisie stołowym

19 kwietnia w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie odbyło się spotkanie na temat usta-
nowienia służebności drogowej na niektórych działkach znajdujących się w zarządzie 
Nadleśnictwa Zawadzkie, na co zgodę wydał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach. Podczas spotkania, w którym uczestniczył wicestarosta Janusz 
Żyłka omawiano dalszy tryb postępowania i ustalano zapisy aktu notarialnego, który ma 
zostać podpisany w maju br.

 Biuro Rzeczy Znalezionych w Sta-
rostwie Powiatowym w swoim depozycie 
ma sporo przedmiotów. Są i portfele z pie-
niędzmi, i rowery i telefony komórkowe, 
klucze i kluczyki do samochodów.

 Zgubiłeś coś? Sprawdź, czy się nie 
odnalazło!

Stan na 19.04.2016 r.

Rodzaj przedmiotu

• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami mechanicznymi 

samochodowymi
• Pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki Samsung
• Telefon komórkowy marki Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• Kluczyki samochodowe
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon komórkowy Alcatel
• Rower o ramie czarno-złotej
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Telefon komórkowy Samsung
• Rower dziecięcy
• Rower marki Kross
• Rower damski Kalin
• Rower marki Merida
• Telefon komórkowy NOKIA
• Rower Amazonka 

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez 
osoby uprawnione pod numerem telefonu  
77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 oraz 
w pokoju 312 Starostwa.

Dwa tysiące 
nowych 
drzewek

O służebności drogowej

Konwent starostów

19 kwietnia br. w siedzibie strzeleckiego starostwa, podczas Konwentu Powiatów Woje-
wództwa Opolskiego, wybrano kandydatów do Rady Opolskiego Oddziału NFZ. Drugim 
tematem spotkania był Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (dawnych sche-
tynówek).

Może to 
Twoja zguba?
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, iż dnia 20 maja 2016 roku 

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków 
o udzielenie  świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i ren-
cistów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych 
ze względu na zatrudnienie do dnia 13 maja 2016 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała 
nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w spra-
wie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdro-
wotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. 
Woj. Op. poz. 785). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek 
oświatowych. 

INFORMACJA
PKS  w Strzelcach  Opolskich SA informuje, że z dniem  05.04.2016 

uruchomił  nowe połączenie na  trasie:
Strzelce Op - Barut - Strzelce Op.

Kursuje we wtorki i piątki

        08:05   11:30                       Strzelce Op DA                  09:05    12:40
        08:11   11:36                       Szczepanek III  08:59    12:34
        08:13   11:38                       Szczepanek I                      08:57    12:32
        08:16   11:41                       Jemielnica II                      08:54    12:29
        08:18   11:43                       Jemielnica I                        08:52    12:27
            <      11:47                       Gąsiorowice skrz. z Bema  08:48    12:23
            <      11:49                       Gąsiorowice spół                08:46    12:21
        08:20      <                           Jemielnica Urząd Gminy           <          <
            <      11:52                       Piotrówka Kol                    08:43     12:18
            <      11:55                       Łaziska                               08:40     12:15
            <      11:58                       Piotrówka Kolb.                 08:37     12:12
            <      12:00                       Piotrówka szkoła                08:35     12:10
            <      12:02                       Piotrówka                           08:33     12:08
       08:25    12:05                       Barut                                   08:30     12:05
                                             
<   autobus jedzie inną trasą                                                 

Kupiłam telewizor w sklepie rtv 
agd. Wzięłam go na raty. Sprzedawca 
poinformował mnie, iż bank wymaga 
dodatkowego  ubezpieczenia – tzw. prze-
dłużonej gwarancji. W efekcie kredyt 
okazuje się bardzo drogi z powodu tego 
ubezpieczenia. Czy faktycznie tak jest? 
Czy można z tego zrezygnować?

Decyzja o przedłużonej gwarancji jest 
decyzją konsumenta i konsument nie musi 
się na nie godzić. Nie spotkałam się jesz-
cze również z sytuacją, by bank wymagał 
dodatkowego ubezpieczenia związanego z  
przedłużeniem gwarancji. Czasem banki 
wymagają ubezpieczenie kredytu, ale nie 
przedłużonej gwarancji zatem była to praw-
dopodobnie nieuczciwa praktyka rynkowa, 
by namówić Panią na to ubezpieczenie. Na 
szczęście od takich umów ubezpieczenia 
zawartych przy sprzedaży towaru w skle-
pie, a więc nie w siedzibie ubezpieczyciela 
można odstąpić. Proszę spojrzeć do umowy 
ubezpieczenia, powinna tam być infor-
macja o możliwości odstąpienia. Termin 
do odstąpienia od ubezpieczenia wynosi 
najczęściej 30 dni. 

Nowe przepisy
17 kwietnia wchodzi w życie nowe-

lizacja ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Oznacza to lepszą ochronę 
konsumentów, szczególnie na rynku 
usług finansowych. Pytania i odpowiedzi 
dotyczące zmian w przepisach można 
znaleźć na stronie internetowej UOKiK

Czym jest nieuczciwa sprzedaż, jak 

W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Sta-
rostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich odbyło się posiedzenie Komisji 
Konkursowej powołanej przez Starosty 
Strzeleckiego Pana Józefa Swaczyna 
XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „W 
trosce o nasze bezpieczeństwo”, którego 
organizatorem jest Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obro-
ny Cywilnej Kraju, we współpracy z Wy-
działami Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

W sumie do etapu powiatowego kon-
kursu złożono 147 prac w trzech katego-
riach. Komisja Konkursowa wybrała 11 
prac plastycznych, które zostaną zgłoszone  
do etapu wojewódzkiego. Są to:

W I grupie – uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych 

I miejsce – Dominika Paździor, Pub-
liczna Szkoła Podstawowa im. Marka Pra-
wego w Jemielnicy,

II miejsce – Aleksandra Hornik, Pub-
liczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem,

III miejsce - Henryk Muc, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Kolonowskiem,

Wyróżnienia: – Hanna Knopek i Mar-
ta Paprotny - obie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marka Prawego w Je-
mielnicy,

W II grupie – uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych 

I miejsce – Agnieszka Paruzel, Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe,

II miejsce – Eliza Piaszczyńska, Pub-
liczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem,

III miejsce – Emilia Chmielarz, Ze-
spół Szkolno-Gimnazjalny im. Wincente-
go z Kielczy w Kielczy,

Wyróżnienia:  Maciej Gorki, Zespół 
Gimnazjalny-Szkolny w Ujeździe, Julia 
Kapica, Zespół Placówek Oświatowych w 
Kadłubie.

W III grupie – uczniowie gimna-
zjów:

I miejsce – Dominika Więcek, Pub-
liczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z 
Asyżu w Leśnicy. 

W trosce o nasze 
bezpieczeństwo

Konkurs plastyczny

będzie wyglądać uznawanie postanowień 
wzorców umowy za niedozwolone, czy 
istotny pogląd w sprawie będzie wiążący 
dla sądu, na czym będzie polegała instytucja 
tajemniczego klienta, kiedy UOKiK będzie 
mógł wydać decyzję tymczasową – to tylko 
niektóre z zagadnień, które wyjaśnione są 
na stronie www.uokik.gov.pl/faq_nowe_
uprawnienia_uokik.php. Pytania i odpo-
wiedzi stworzone zostały w związku z 
wejściem w życie nowelizacji ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów. 
Celem nowelizacji ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów jest wzmocnienie 
pozycji konsumentów poprzez poprawę 
narzędzi służących ich ochronie. Nowe 
rozwiązania były szeroko konsultowane ze 
środowiskami przedsiębiorców, prawników 
oraz organizacjami konsumenckimi.

Najważniejsze zmiany w ustawie:
•	 Nowy model kontroli postanowień 

wzorców umów - to Prezes UOKiK 
w decyzji administracyjnej będzie roz-
strzygał o niedozwolonym charakterze 
postanowienia wzorca umowy i zaka-
zywał jego dalszego wykorzystywania.

•	 Zakaz proponowania konsumentom 
nabycia usług finansowych, które 
nie odpowiadają ich potrzebom z 
uwzględnieniem dostępnych przed-
siębiorcy informacji dotyczących 
cech konsumentów lub propono-
wanie nabycia tych usług w sposób 
nieadekwatny do ich charakteru. Ce-
lem tego rozwiązania jest nakłonienie 
przedsiębiorców do analizowania, czy 

dana usługa rzeczywiście odpowiada 
potrzebom konsumentów.

•	 Możliwość wyrażenia poglądu istot-
nego w sprawie – Prezes UOKiK 
będzie mógł wyrazić pogląd w sprawie 
dotyczącej ochrony konkurencji i 
konsumentów przed sądem powszech-
nym, jeśli przemawia za tym interes 
publiczny.

•	 Wprowadzenie instytucji tajemnicze-
go klienta, która umożliwi uzyskanie 
informacji mogących stanowić dowód 
w sprawie praktyk naruszających zbio-
rowe interesy konsumentów.

•	 Możliwość publikowania komu-
nikatów i ostrzeżeń w publicznym 
radiu i telewizji – dzięki temu będzie 
możliwe szybkie i skuteczne ostrzega-
nie konsumentów o zachowaniach lub 
zjawiskach, które istotnie zagrażają 
ich interesom.

•	 Prezes UOKiK będzie mógł wy-
dawać decyzje tymczasowe, które 
umożliwią szybką reakcję na praktyki 
zagrażające zbiorowym interesom 
konsumentów. Jeżeli w toku po-
stępowania w sprawie naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów 
zostanie uprawdopodobnione, że 
praktyka przedsiębiorcy może spowo-
dować poważne i trudne do usunięcia 
zagrożenia dla zbiorowych interesów 
konsumentów, decyzja tymczasowa zo-
bowiąże przedsiębiorcę do zaniechania 
określonych działań.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na 

kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami”. 
Najbliższe spotkanie dla podmiotów wpierających opiekę nad dziećmi będzie miało 
miejsce 4 maja 2016 r. o godz. 10:00 w Sali nr 5 przy Placu Wolności 13 w Kędzie-
rzynie-Koźlu.
Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
https://docs.google.com/forms/d/1sCsSVWeZj6QqfXLzYBrNXx16j3a931CPQjQFf
6bnt6k/viewform?usp=send_form 
Szczegółowe informacje:
77 47 25 039, 77 40 34 179,  http://rpo.opolskie.pl/?p=16046 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale  
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pamięć i nadzieja - to słowa, które 
stały się mottem realizatorów drugiej już 
edycji Projektu Krokus w strzeleckim Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących.

Międzynarodowe przedsięwzięcie Ir-
landzkiego Towarzystwa Edukacji o Holo-
kauście oraz Muzeum Galicja włącza mło-
dzież w działania na rzecz pielęgnowania 
pamięci o dzieciach- ofiarach Zagłady 
czasów II wojny  światowej. Oprócz Ho-
lokaustu istotnymi zagadnieniami okazały 
się w projekcie dyskryminacja, uprzedze-
nia i nietolerancja oraz płynące z nich za-
grożenia. 

Adresatami Projektu Krokus są ucz-
niowie powyżej 11 roku życia, a więc gim-
nazjaliści i licealiści z wielu krajów euro-
pejskich. Ich działania to, oprócz sadzenia 
cebulek krokusów- symboli 1,5 miliona 
,,dzieci Holokaustu”, czynności skupione 
na celach edukacyjnych oraz kształtują-
cych postawy.  

Współdziałanie młodzieży ze szkół 
różnych etapów edukacyjnych zaowoco-
wało stworzeniem filmowej sondy- ankie-
ty na temat pojęć kluczowych dla projektu, 
wystawy prac plastycznych oraz instalacji 

Krokusy zakwitły przed szkołą

tematycznie związanej z projektem. Posadzono również, śladem ubiegłego roku, kolejne 
130 cebulek żółtych krokusów.

Projekt Krokus, aczkolwiek podejmujący trudną współczesną tematykę, okazał się 
dla uczniów ciekawy, inspirujący i wartościowy poznawczo.

Dorota Maćkula

5 kwietnia br.  do Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Op. przybyło 8 ton jabłek! Czterysta skrzy-
nek soczystych jabłek z Mazowsza. 

To efekt zakazu importu owoców przez 
Federację Rosyjską z krajów Unii Europej-
skiej. A ponieważ w tej sytuacji Agencja 
Rynku Rolnego wspiera w inny sposób na-
szych producentów owoców - stąd jabłka w 
szkołach.

Skorzystało z tego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, które wystąpiło z wnioskiem do 
ARR z wnioskiem o dostawę owoców prze-
znaczonych dla uczniów. 

Szczególne podziękowania należą się 
Panu Henrykowi Woźnicy – woźnemu szkol-
nemu, który zajął się dystrybucją jabłek.

Jabłka 
na każdej 
przerwie
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Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Szkoła  z  tradycją  dla  przyszłości

70 lat tradycji

Od wielu lat jesteśmy szkołą partnerską 
Republiki Federalnej Niemiec dzięki cze-
mu nasi uczniowie mogą w szkole zdawać 
egzamin językowy DSD II, umożliwiają-
cy studiowanie na niemieckojęzycznych 
uczelniach bez zdawania dodatkowych 
testów językowych.

Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 38, 
tel. 77 461 22 25, fax 77 463 82 70, 

zsostrzelce@o2.pl, http://zsostrzelce.pl

OFERTA  EDUKACYJNA  NA  ROK  SZKOLNY 2016/2017

Co zyskują uczniowie wybierający 
nauczanie dwujęzyczne?

• łatwiej im podejmować studia za granicą, 
• potrafią stosować język obcy nie tylko w kontaktach to-

warzyskich, w czasie wyjazdów turystycznych itp., ale 
także do tego, by  korzystać z różnych źródeł wiedzy na 
całym świecie,

• mogą podejmować pracę  w wybranych przez siebie fir-
mach i krajach swobodnie prezentując swoją wiedzę i 
umiejętności, 

Dla zainteresowanych medycyną, biotechnologią, krymi-
nalistyką, dietetyką, farmacją, kosmetologią, leśnictwem, 
analityką medyczną, fizjoterapią, wychowaniem fizycznym, 
ekologią, architekturą krajobrazu, stomatologią,  inżynierią 
środowiska, psychologią, położnictwem, pielęgniarstwem, 
weterynarią …

Klasa I E 
– z rozszerzonym nauczaniem 
języka hiszpańskiego (28 miejsc) 

– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane):                     
geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; Uczeń wybiera dru-
gi język spośród   j. angielskiego j. niemieckiego,   j. francuskiego.

• Znajomość języka hiszpańskiego pozwala znaleźć   zatrudnie-
nie w  mediach, turystyce i hotelarstwie, różnego typu przed-
siębiorstwach, placówkach dyplomatycznych  i kulturalnych, 
szkołach, uczelniach wyższych, obsłudze ruchu lotniczego …

W klasie „hiszpańskiej”:
• możesz rozpocząć lub kontynuować naukę hiszpańskiego – 

przewidujemy podział klasy na dwie grupy, wg poziomu za-
awansowania znajomości języka,

• na zajęciach dodatkowych zdobędziesz wiedzę na temat hi-
storii, kultury   i środowiska  Hiszpanii i krajów Ameryki Ła-
cińskiej,

• będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach organizowanych 
przez pracowników Instytutu  Języków Romańskich i Trans-
latoryki Uniwersytetu Śląskiego,

Ze znajomością języka hiszpańskiego zwiększysz swoje szanse 
na rynku pracy!

REJESTRACJA  KANDYDATÓW:  https://opolskie.edu.com.pl

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych nikomu nie pozwala na nudę 
– w roku szkolnym 2015/2016 miały miejsce m.in.:

• dwudniowe wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, 
• tygodniowa wymiana młodzieży w partnerskiej szkole Conrad-von-Soest-Gymnasium w Soest w Niemczech,
• wymiana młodzieży z Haarby Efterskole na duńskiej wyspie Fionii –  w październiku uczniowie naszej szkoły gościli przez tydzień w Danii,  a w 

marcu młodzi Duńczycy byli naszymi gośćmi,
• Andrzejki, Mikołajki, Jasełka,
• obóz narciarski w Zwardoniu,
•  wybory do Młodzieżowej Rady Gminy i Samorządu Uczniowskiego,
• wyjazdy do kina,  Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie, wieczory filmowe, „Noce z pasją”, , egzaminy pozwalające uzyska
•  certyfikat z języka niemieckiego - DSD II, konkurs „Belfry 2015”, wiele akcji szkolnego wolontariatu, Wieczór Talentów, koncerty szkolnego chóru 

„Sursum Corda”, obchody chińskiego Nowego Roku…
*****

W Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Strzelcach Opolskich realizowane  są  granty edukacyjne Powiatu Strzeleckiego, 
w ramach których uczniowie mogą lepiej  przygotować się do egzaminów maturalnych czy zdobycia certyfikatów językowych. Zajęcia sekcji lekko-
atletycznej, chóru szkolnego, teatralne, Laboratorium Muzycznego, kół przedmiotowych, wolontariatu stwarzają możliwość rozwoju uzdolnień i pasji  
uczniów.

Wyróżnia nas:
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego,
• tworzenie indywidualnego profilu kształcenia dla każdego ucznia, 

zgodnie z jego zainteresowaniami i predyspozycjami,
• możliwość zdobycia certyfikatów  z języka angielskiego i języka nie-

mieckiego,
• kształcenie języków obcych do wyboru: angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego lub hiszpańskiego
• sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okrę-

gowym i centralnym,
• realizacja międzynarodowych projektów ze szkołami z Niemiec, Da-

nii, Holandii, Węgier,
• opieka doradcy zawodowego, która umożliwia uczniom efektywne 

planowanie swojego kształcenia i ścieżki zawodowej,
• współpraca z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego, 

dzięki której oferujemy bezpłatną możliwość nauki języka chiń-
skiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W roku szkolnego 2015/2016
cieszy nas szczególnie:

• uzyskanie tytułu „Srebrnej szkoły” w ogólnopolskim rankingu 
Perspektyw i zajęcie IV miejsca wśród szkół ponadgimnazjalnych 
Opolszczyzny, 

• wyróżnienie  uczennicy klasy III liceum, dyplomem stypendysty 
Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 
2014/2015,

• zdobycie przez  uczennicę klasy III liceum, tytułu „Najlepszy uczeń 
Powiatu Strzeleckiego” w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych,

• uzyskanie przez uczennicę klasy III LO, tytułu finalistki etapu cen-
tralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,

• zakwalifikowanie się ucznia klasy I LO do etapu centralnego Olim-
piady o Polsce i Świecie Współczesnym (konkurs trwa…),

• I miejsce w województwie w konkursie: Szkolna Internetowa Gra 
Giełdowa (SIIG) – zespołu The Lannisters 

• drugie miejsce szkolnego chóru ,,Sursum Corda” w kategorii ze-
społowej oraz otrzymanie   nagrody specjalnej ufundowanej przez 
Towarzystwo Chóralne Opolszczyzny w Konkursie Pieśni Patriotycz-
nej w Opolu

• zdobycie przez cztery uczennice tytułu laureata 2 edycji „Olimpia-
dy wiedzy i wartości w sporcie” (uczestniczyło w niej 262 uczniów z 
64 szkół ponadgimnazjalnych),     

• tytuł finalisty w IV konkursie wiedzy i umiejętności w pracy biuro-
wej „e-Biuro” dla ucznia klasy pierwszej,

• I miejsce w półfinale wojewódzkim tenisa stołowego drużyn dziew-
cząt i chłopców,

• I miejsce półfinale wojewódzkim tenisa stołowego dziewcząt, 
• II miejsce  półfinale wojewódzkim tenisa stołowego chłopców, 
• III miejsce drużyny w ½ finału wojewódzkiego szachów,
• I miejsce w finale powiatowym koszykówki drużyn dziewcząt i 

chłopców, 
• II miejsce w finale powiatowym piłki ręcznej drużyn dziewcząt i 

chłopców,
• II miejsce w finale powiatowym piłki siatkowej drużyn dziewcząt i 

chłopców.

Ciekawi świata podróżujemy

Klasa I A – politechniczna
(28 miejsc) 

– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu  (proponowane) - mate-
matyka, fizyka, informatyka. 
• Dodatkowo – przedmiot uzupełniający – algorytmika!
Dla tych, których interesują nowoczesne technologie, architektu-
ra, kryminalistyka, automatyka i robotyka, bankowość, budow-
nictwo lądowe i wodne, ekonomia, mechatronika, komunikacja, 
inżynieria, elektrotechnika, logistyka, geodezja, mechanika i bu-
dowa maszyn, matematyka stosowana, wojskowość ….

Klasa I B – biologiczno – chemiczna 
(28 miejsc) 

– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane) che-
mia, biologia, język angielski lub niemiecki. 
Dla zainteresowanych medycyną, biotechnologią, farmacją, 
dietetyką, kosmetologią, leśnictwem, analityką medyczną, sto-
matologią, kryminalistyką, fizjoterapią, ekologią, architekturą 
krajobrazu, inżynierią środowiska, psychologią, położnictwem, 
pielęgniarstwem, weterynarią, wychowaniem fizycznym,  medy-
cyną sądową,…

Klasa I C – humanistyczna 
(28 miejsc) 

– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (proponowane) – język 
polski, historia, język angielski lub niemiecki.

• Dodatkowo – przedmioty uzupełniające – retoryka i filozofia !
Dla tych, co swoją przyszłość wiążą z prawem, dziennikarstwem, 
politologią, aktorstwem, pracą socjalną, administracją, kulturo-
znawstwem, europeistyką,  public relations… 

Klasa I D – lingwistyczna, dwujęzyczna 
(28 miejsc 14/14 ) 

– grupa z wykładowym angielskim i grupa z wykładowym nie-
mieckim - przedmioty  w rozszerzeniu obowiązkowo – chemia, 
matematyka  i trzeci  przedmiot  do wyboru. 
Języki obce – uczeń wybiera język wiodący w rozszerzeniu  i dru-
gi język spośród j. angielskiego, j. niemieckiego,  j. francuskiego,     
j. hiszpańskiego
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Szkoła należy do Stowarzyszenia 
Szkół Innowacyjnych Regionu Opol-
skiego.
Liceum zajmuje wysokie miejsce w 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Perspektyw

Lekkoatletyka w ZSO – za szybcy!

Prowadzimy wymianę uczniowską z:
-  Gymnasium Conrad - von - Soest

-  odwiedzamy naszych rówieśników w Danii w mieście Haarby

Szkolny wolontariat - ludzie dobrej woli

Chór szkolny „Sursum Corda”

W dniu 31 marca 2016 r. W Powiatowym Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Otwarcia tur-
nieju dokonał st. kpt. Damian Glik Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Na turniej przybył 
Starosta strzelecki Józef Swaczyna, który wiele ciepłych słów skierował 
do młodych uczestników konkursu. Jury pracowało w składzie: przewod-
niczący- st. kpt. Damian Glik, członkowie mł. bryg. Piotr Zdziechowski, 
mł. kpt. 

Bartłomiej Baniak oraz dh Kinga Joszko. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas wieloletni przewodniczący jury mł. bryg. w stanie spoczynku Artur 
Wiśniewski, któremu dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy. Do 
turnieju przystąpiło 30 laureatów eliminacji gminnych powiatu strzele-
ckiego.

Najlepszymi w naszym powiecie zostali:

Grupa szkół podstawowych:
1 miejsce: Zuzanna Goldberg – Gmina Leśnica
2 miejsce: Dominik Biernacki – Gmina Ujazd
3 miejsce: Łukasz Hasterok – Gmina Strzelce Opolskie

Grupa szkół gimnazjalnych:
1 miejsce: Adam Skolik – Gmina Leśnica
2 miejsce: Tomasz Kapica – Gmina Strzelce Opolskie
3 miejsce: Justyna Skóra – Gmina Izbicko

Grupa szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce: Kamil Ibrom – Gmina Strzelce Opolskie
2 miejsce: Tomasz Wojtala – Gmina Strzelce Opolskie
3 miejsce: Adrian Alscher – Gmina Leśnica

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdej z grup będą re-
prezentować powiat strzelecki w eliminacjach wojewódzkich. Finalistom 
gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie turnieju. Pozosta-
łym uczestnikom wraz z opiekunami dziękujemy za udział i życzymy po-
wodzenia w kolejnych latach.

Tekst i foto: mł. bryg. Piotr Zdziechowski

Mieszkańcy strzeleckiego Domu Pomocy Społecznej w pią-
tek 8 kwietnia mieli okazję uczestniczyć w integracyjnym spot-
kaniu wielkanocnym.  Do wspólnego poznawania tradycji wiel-
kanocnych zaprosili ich wolontariusze z PG nr 1 w Strzelcach 
Opolskich oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomo-
cy. Opowiadanie o wielkanocnych zwyczajach przeplatane było 
wspólnym śpiewem przy akompaniamencie gitary, na której grała 
jedna z wolontariuszek. Podopieczni Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy przygotowali na to spotkanie pyszne rogaliki, którymi 
poczęstowali wszystkich mieszkańców i gości. 

Takie integracyjne spotkania odbywają się przy okazji róż-
nych świąt już od kilku lat. Podopieczni dps-u żywo i radośnie 
reagują na wspólne śpiewy i wspólnie spędzony czas, za co ser-
decznie dziękują. 

Jolanta Siwiec

Integracyjne spotkanie

Eliminacje powiatowe 
OTWP 2016

W styczniu przy Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem powstała 
fundacja MAŁY KROK, której celem jest poszerzenie oferty edukacyjno 
– terapeutycznej szkoły, wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych i 
wymagających wsparcia, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.  
Pierwszym partnerem, który wspiera nasze działania została firma Novum 
AG ze Strzelec Opolskich, która swą kreatywnością i wiedzą pomaga nam 
w stawianiu pierwszych kroków.              

Kolejnym działaniem realizowanym od 14 marca jest projekt „Ak-
tywne Dziś i Jutro” w ramach zadania publicznego „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powia-
tu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji”. Projekt ten 
oprócz tego, że obejmuje osoby niepełnosprawne, skierowany jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ma na celu krzewienie za-
miłowania do aktywności ruchowej już od najmłodszych lat i wdrażanie 
do aktywnych form spędzania czasu wolnego. W ramach projektu prze-
prowadzono już wraz z uczniami szkoły rewitalizację „Zielonej klasy”, 
która będzie służyć przez najbliższe miesiące jako miejsce wypoczynku i 
rekreacji na świeżym powietrzu.  Trwają treningi uczniów szkoły – osób 
niepełnosprawnych mające na celu poprawę ich sprawności fizycznej 
oraz zmotywowanie do regularnego korzystania z aktywności ruchowej 
na świeżym powietrzu.  Te umiejętności będą mogli zaprezentować na 
integracyjnym pikniku majowym wspólnie z rodzicami.  Kolejnym waż-
nym działaniem będzie bieg „Małe Kroki”, który odbędzie się 11 czerwca 
przy Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. W biegu uczestni-
czyć będą przedszkolaki oraz uczniowie ze szkół podstawowych z terenu 
całego powiatu. Wszyscy uczestnicy będą biegać na dostosowanych do 
swoich możliwości dystansach i każdy za wysiłek zostanie nagrodzony 
medalem. O szczegółach biegu będzie można przeczytać w kolejnych 
wydaniach dwutygodnika. W ramach projektu planowany jest również 
dziecięcy bieg terenowy w miejskim parku w Strzelcach Opolskich na 
początku września a na zakończenie projektu odbędzie się rajd rowerowy 
ścieżkami Nadleśnictwa Zawadzkie. Istotą projektu  jest więc krzewienie 
zamiłowania do aktywności ruchowej już od najmłodszych lat i promowa-
nie zdrowego trybu życia. 

Agnieszka Szampera

„Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym 

z budżetu Powiatu Strzeleckiego”

Aktywny 
MAŁY KROK

MOBILNY  PUNKT  INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru 

specjalisty ds. funduszy europejskich 
Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu 
26 kwietnia 2016 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 12:00 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.
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22.04 piątek, godz. 18:00 – spotkanie z Panią Agatą Włodarczyk z cyklu „Strzeleckie 
Spotkania z Podróżnikami”, WSTĘP WOLNY;

23.04 sobota, godz. 18:00, 20:00 – Opolskie Kino Objazdowe, seanse filmowe: 
„ Moje Wielkie Greckie Wesele 2” oraz „Londyn w ogniu”, WSTĘP PŁATNY;

24.04 niedziela, godz. 16:00 – Bajka muzyczna dla dzieci pt.: „Kopciuszek” wykonywa-
na przez Teatr Muzyczny WIT – WIT z Gliwic, WSTĘP PŁATNY;

25.04 poniedziałek – Targi Edukacji, WSTĘP WOLNY

30.04 sobota, godz. 19:00 – Występ Kabaretu RAK – Krzysztof Hanke i Krzysztof Re-
spondek, WSTĘP PŁATNY;

06.05 piątek, godz. 16:30 – warsztaty zdobienia toreb bawełnianych dla młodzieży i do-
rosłych, WSTĘP PŁATNY,

kwiecień - maj 2016 – „Wystawa prac lokalnych twórców rękodzieła ludowego”, Regio-
nalna Izba Tradycji, WSTĘP WOLNY;

poniedziałki i czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Rodzenia, grupowe spotkania dla kobiet 
ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;

wtorki, 16:00 – 18:00 - Kurs komputerowy dla Seniorów, WSTĘP PŁATNY;

wtorki, 16:15 -  Warsztaty taneczne dla dzieci; czas realizacji zajęć: październik 2015 
r.- czerwiec 2016 r., WSTĘP PŁATNY,

wtorki, 18:15 – Warsztaty taneczne dla dorosłych Sexy Dance z elementami Latino Solo, 
WSTĘP PŁATNY;

wtorki, 17:00 –Warsztaty teatralne organizowane przez PCK oraz Parafię Św. Wawrzyń-
ca w Strzelcach Opolskich z okazji Światowych Dni Młodzieży;

środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY; czas realizacji zajęć:  każda środa, prowadzący: Ewa 
Kokoszka; WSTĘP PŁATNY,

soboty,  9:00 - Zajęcia z robotyki i automatyki, czas realizacji zajęć: październik 2015r. - 
czerwiec 2016 r., każda sobota ; WSTĘP PŁATNY,

soboty, 15:30 - Kurs Arduino od podstaw, czas realizacji zajęć: październik 2015 r.- czer-
wiec 2016 r., każda sobota; WSTĘP WOLNY,

Imprezy
Wiosna w Powiatowym Centrum Kultury 

8 kwietnia br. w Zespole Szkół Gmi-
ny Izbicko odbył się XXIII Wojewódzki 
Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”, 
po raz trzeci rozszerzony o kategorię dla 
uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych 
i dorosłych. Celem konkursu było przede 
wszystkim odkrycie, zaprezentowanie i 
upowszechnienie samorodnej twórczości 
artystycznej w gwarze śląskiej młodzieży 
i dorosłych z regionu województwa opol-
skiego oraz popularyzowanie znajomości 
gwary śląskiej – jej bogactwa i wartości. 

Zadaniem uczestników było przygo-
towanie gawędy w gwarze śląskiej, zwią-
zanej tematycznie z życiem codziennym, 
zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, 
miejscowymi legendami i podaniami, któ-
rej czas wykonania nie przekraczałby 5 
minut. Po raz pierwszy w konkursie tym 
udział wzięli uczniowie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich. Zaprezentowali oni 
teksty własnego autorstwa, poświęcone 
zwyczajom weselnym, szyciu sukni ślub-

nych oraz sposobom przeprowadzania re-
montów – dawniej i dziś. Ich debiut okazał 
się udany, ponieważ wszyscy uczniowie 
CKZiU, biorący udział w konkursie zosta-
li zauważeni i nagrodzeni. Najwyższe – III 
miejsce zajął Seweryn Grobarek 

(kl. IV TEK), natomiast Weronika Pa-
lus (kl. III TG) i Martina Tiszbierek (kl. IV 
TG) otrzymały wyróżnienie. Laureatkami 
I i II miejsca zostały dwie gospodynie, w 
dojrzałym wieku, dla których śląska gwara 
to nie tylko okazjonalne występy i udział 
w konkursach, lecz codzienność. Sukces 
uczniów wobec takiej „konkurencji” wy-
daje się tym większy, że ich kontakt z gwa-
rą jest dużo krótszy i mniej intensywny.

Gawędę Seweryna Grobarka – o re-
montach dawniej i dziś , jako jednego z 
laureatów konkursu usłyszeć mogli uczest-
nicy IV Jarmarku Folklorystycznego, któ-
ry odbył się w niedzielę – 10.04.2016 w 
Zespole Szkół Gminy Izbicko pod hasłem: 
„W tradycji siła i moc zaklęta”.       

Renata Mazurek

Już po raz 23. w Zespole Szkół Gminy 
Izbicko Publicznej Szkole Podstawowej  
im. F.  Myśliwca w Izbicku 8 kwietnia 
br. przeprowadzono finał Wojewódzkiego 
Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Be-
ranie”. Konkurs objęty został patronatem 
honorowym: Marszałka Województwa 
Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświa-
ty, Starosty Strzeleckiego i Wójta Gminy 
Izbicko. 

W Konkursie wzięło udział 229 gawę-
dziarzy:   37 przedszkolaków z 18 przed-
szkoli, 155 uczniów z 22 szkół podstawo-
wych   w 25  scenkach rodzajowych,  31 
uczniów z 15 szkół gimnazjalnych  oraz 6 
dorosłych. Do konkursu przygotowywało 
uczniów  65  opiekunów. 

Po wysłuchaniu gawędziarzy oraz 
obejrzeniu scenek rodzajowych przyznała:

W kategorii przedszkoli 
- występów indywidualnych:

I miejsce: Maja Donat, „Moja ołma 
modystka”, Publiczne Przedszkole w Ot-
micach , opiekun Sabina Uszko

II miejsce ex aequo: Julia Kala, „O 
chlebie”, Publiczne Przedszkole w Krośni-
cy, opiekun Wioleta Klyszcz, Aleksandra 
Mróz, „Samochwała po śląsku”,  Publicz-
ne Przedszkole w Izbicku, opiekun Ber-
nadeta Michalik

III miejsce: Emilia Szefer, „Rymunt”, 
Oddział Przedszkolny przy PSP w Malni, 
opiekun Danuta Grobosz

Wyróżnienia: Antoni Gabor, „Co 
mnie nerwuje”, Oddział Przedszkolny 
przy PSP w Malni,  opiekun Danuta Gro-
bosz, Łukasz Kilisz, „Jak to pirwyj w 
Leśnicy buło”, Publiczne Przedszkole im. 
Braci Grimm w Leśnicy, opiekun Barbara 
Strokosz, Sebastian Kołodziej, „Masara”, 
Publiczne Przedszkole w Ujeździe, opie-
kun Patrycja Spiżewska.

W kategorii przedszkoli - scenki:
I miejsce:  Ochronka Sióstr Służeb-

niczek z Chrząstowic, „Królewna, kera 
usła”, opiekun siostra Bernadeta Piwowar

II miejsce: Publiczne Przedszkole Nr 
1 w Gogolinie, „O Bajśce i Taszce”, opie-
kun Ilona Reinert

III miejsce: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Pokrzywnicy, „Żuraw i czapla”, 
opiekun Ewelina Bula

Wyróżnienie: Publiczne Przedszkole 
Nr 33 „Karolinka” w Opolu, „Kery się 
bawi, to palec pod budka, bo za minutka 
zawiyrom budka”, opiekun Elżbieta Pałat-
-Musiał

W kategorii małych scenek 
rodzajowych (2-5 uczniów) 

- szkoły podstawowe:
I miejsce: Publiczna Szkoła Podsta-

wowa w Izbicku, „Legynda o studziynce 
w Kamionku”, opiekun: Monika Gołofit, 
Tomasz Friedrich

II miejsce: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Januszkowicach, „Żniwa”, opie-
kun Irena Sobola

III miejsce: Zespół Placówek Oświa-
towych w Kadłubie, „Bajtel”, opiekun An-
gela Szewczyk

Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Głogówku, „Ło naszi ołmie „, opiekun 
Barbara Przybylska, Stanisław Młynarski; 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Stowarzy-
szenie Pro Liberis Silesiae, „W komorze 
u ołmy Marii”, opiekun Ewa Pietrek; Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej, 
„Jak baba chopa nudelkulom wychowuje”, 
opiekun Jolanta Kujawska

W kategorii dużych scenek 
rodzajowych (6-10 uczniów) 

- szkoły podstawowe:
I miejsce ex aequo: Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Krośnicy, „Środek Ziemi”, 
opiekun Adriana Jarosz

oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny w 
Żędowicach, „O Maryjce, utopcu i szpryt-
nym Eciku”, opiekun Anita Stachowska

II miejsce ex eaquo: Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Otmicach, „Wiejskie ze-
branie”, opiekun Jolanta Lamm, Marianna 
Gordzielik oraz Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Malni, „Polterabend”, opiekun 
Danuta Grobosz 

III miejsce: Zespół Przedszkolny w 
Złotnikach, „Pjyrwej u Kowola”, opiekun 
Klaudia Milek

W kategorii występów 
indywidualnych- monologów 

– szkoły gimnazjalne: 
 I miejsce ex aequo: Maksymilian Łabus, 
„Szanujcie jadło”, Zespół Szkolno- Gim-
nazjalny w Żędowicach, opiekun Anita 

Stachowska; Justyna Nieświec, „Zmitran-
żony dziyń”, Publiczne Gimnazjum w 

Izbicku, opiekun: Aneta Kurek, Violetta 
Besz

II miejsce: Nikola Hoinka, “Opowia-
danie o moim ołpie”, Publiczne Gimna-
zjum Nr 1 w Głogówku, opiekun Elżbieta 
Dziewońska 

III miejsce: Julia Sowa, „Dziołszka”, 
Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, 
opiekun Mirela Sowa; 

Wyróżnienia: Paulina Buchta, „Nasa 
świyntoł Aniynka”, Publiczne Gimnazjum 
w Biadaczu, opiekun Gabriela Dwora-
kowska; Wiktoria Urbańczyk, „Bifej”, 
Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, 
opiekun Bernadeta Urbańczyk

W kategorii występów 
indywidualnych- monologów  

(szkoły ponadgimnazjalne i dorośli):
I miejsce: Anna Wierszak z Zębowic,
II miejsce: Barbara Grzegorczyk, 

Głogówek, “Moji starzikowie”
III miejsce: Seweryn Grobarek , „Ry-

monty kedyjś a tera”, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich, opiekun Renata Mazurek

Wyróżnienia: Martina Tiszbierek, 
„Ślonske szycie”, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich , opiekun Alina Obstoj; 
Adam Trojok, „Żandowsko powiastka”, 
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem, opiekun Joanna Płaczek; 
Weronika Palus, „Piyrwy wesele w moji 
wsi”, Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
opiekun Renata Mazurek

„Śląskie  Beranie”  w  Izbicku
Pierwsze koty za płoty Pod patronatem Starosty Strzeleckiego
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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:
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i Gospodarki Nieruchomościami
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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 

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 

7

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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: pppstrzelce@poczta.onet.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 Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Celem naszego projektu „90 dni z kul-
turą” i ogólnopolskiego programu Kultu-
ra Dostępna jest stworzenie nowej oferty 
kulturalnej i ułatwienie dostępu do kultury 
mieszkańcom małych miejscowości. 

Projekt kierujemy do dwóch różnych 
grup odbiorców: dzieci i młodzieży oraz 
seniorów. Przedsięwzięcie składa się 
z dwóch cykli spotkań z kulturą trwają-
cych trzy miesiące, od końca kwietnia 
do końca czerwca. Będzie on polegał na 
organizacji warsztatów teatralnych i wy-
jazdów do teatrów i filharmonii. Uczest-
nicy projektu będą zarazem odbiorcami 
jak i twórcami kultury. W ramach projek-
tu dzieci zdobędą wiedzę o teatrze oraz 
stworzą własne przedstawienie teatralne 
adresowane do najmłodszych, natomiast 
seniorzy będą uczestniczyć w kultural-
nych  podróżach  znaczących dla polskiej 
kultury miejsc. Niektóre z obiektów te-
atralnych i muzycznych powstały nie-
dawno, w związku z czym dla wielu są 
miejscem nieznanym, a wartym poznania, 

np. sale koncertowe Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi-
cach  i nowej siedziby Narodowego Forum 
Muzyki Filharmonii Wrocławskiej. W ra-
mach projektu  90 dni z kulturą w Gminie 
Ujazd chcemy przeprowadzić działania 
aktywizujące oraz zachęcające młodzież 
i dorosłych do uczestnictwa w życiu kul-
turalnym regionu, do zdobycia wiedzy, 
nowych umiejętności oraz poszerzania 
horyzontów. Uczestnictwo w spektaklach 
i koncertach będzie bezpłatne.

Projekt zakończy audycja radiowa 
podsumowująca cykl warsztatów i wyjaz-
dów. Jej uczestnikami będą obie grupy po-
koleniowe, które wymienią się poglądami 
i spostrzeżeniami na temat idei projektu, 
odwiedzanych miejsc, wrażeń i doświad-
czeń. 

Partnerami projektu są: Zespół Gim-
nazjalno-Szkolnyw Ujeździe oraz Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim reprezentujące mniej-
szość niemiecką w Gminie. 

Projekt pod nazwą „90 dni z kulturą” dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2016

Kulturalny Ujazd

14 kwietnia br. tradycyjnie już w 
zdzieszowickiej sali kinowej odbył się 
XVI Przegląd Twórczości Artystycznej 
Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego 
województwa opolskiego. Organizatorem 
imprezy był Zespół Placówek Oświa-
towych w Leśnicy, natomiast osobami 
zaangażowanymi w przygotowanie tego-
rocznego przedsięwzięcia byli pracownicy 
SOSW. 

Impreza, jak co roku, zgromadziła 
wielu uczestników: uczniów, nauczycie-
li, zaproszonych gości w tym rodziców i 
opiekunów. 

Na scenie swoje umiejętności prezen-
towało 85 uczniów z dziesięciu placówek 
kształcenia specjalnego z terenu woje-
wództwa opolskiego: Kluczborka, Nysy, 
Grodkowa, Głubczyc, Zawadzkiego, Kad-
łuba, Kędzierzyna-Koźla, Dobrodzienia, 
Praszki i Leśnicy.

Tegoroczny Przegląd odbył się pod 
hasłem „Na muzycznym ringu”. Nie o 
walkę ani rywalizację jednak chodziło, a o 
wspólną zabawę i dobry humor . Uczestni-
cy zaprezentowali prawdziwe mistrzostwo 
wokalne, taneczne i aktorskie. Wszystkie 
występy, choć tak różnorodne w formie i 
treści, zachwyciły zgromadzoną publicz-
ność.

Tego dnia na zdzieszowickiej scenie 
mogliśmy oglądać przedstawienia tea-
tralne, przygotowane z dużą dbałością 
o kostiumy i rekwizyty. Młodzi aktorzy 
prezentowali się zarówno w repertuarze 
klasycznych bajek jak i w scenkach hu-
morystycznych. Zachwycili grą aktorską i 
niezwykłą swobodą sceniczną. Uczestnicy 
prezentowali także swoje talenty wokalne. 

Usłyszeliśmy ciekawe interpretacje zna-
nych i popularnych utworów, jak i nowe, 
oryginalne kompozycje. Wszystkie wy-
konania wywołały duże emocje i zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. Podczas 
tegorocznego Przeglądu nie zabrakło też 
występów tanecznych. Niezwykła energia 
młodych tancerzy udzieliła się publiczno-
ści, a dopracowana choreografia i efek-
towne stroje zagwarantowały niezapo-
mniane przeżycia. Dużą atrakcją imprezy 
były występy taneczne uczniów naszego 
Ośrodka. Ich popisy w rytmach disco i 
zumby zachęcały publiczność do wspólnej 
zabawy pod sceną. Przez cały czas trwa-
nia imprezy o dobre nastroje wszystkich 
zebranych skutecznie dbały sympatyczne 
panie konferansjerki, których zabawne ko-
mentarze stanowiły miły dodatek do arty-
stycznych zmagań. Wszystkie zespoły na 
zakończenie imprezy zostały nagrodzone 
dyplomami. 

W tym roku darczyńcami naszej im-
prezy byli: Zarząd Powiatu Strzeleckiego, 
Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne w 
Leśnicy, Firma Secura Spółka z o.o. ze 
Zdzieszowic, Bank Spółdzielczy w Leśni-
cy Oddział w Strzelcach Opolskich, Apte-
ka „Pod Lipami” oraz Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna w Leśnicy, Firma Atom 
System S.C. w Opolu, Piekarnia Osiedlo-
wa Rafała Domeredzkiego w Strzelcach 
Opolskich. Wszystkim sponsorom ser-
decznie dziękujemy.

Widowiskowe występy, atmosfera ra-
dości i ogromna dawka pozytywnej ener-
gii, jaką zapewnili nam młodzi artyści z 
pewnością pozostaną z nami na długo...

Karolina Piwowar

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

 Na muzycznym ringu
 Laury Ziemi Strzeleckiej 2015 

- nominowani
DZIAŁALNOŚĆ  SPORTOWA

JUSTYNA JEGIOŁKA ma 24 lata i jest mieszkanką Leśnicy. Od ponad 8 lat reprezentuje 
Opolszczyznę w tenisie ziemnym na arenie krajowej i międzynarodowej, w 2015 sklasy-
fikowana  na 195 miejscu w rankingu deblowym WTA i 298 miejscu w singlu. 

PAWEŁ BRANDT pracuje jako fizjoterapeuta kadry narodowej siatkarzy i fizjoterapeuta 
zespołu ZAKSY Kędzierzyn – Koźle. Absolwent fizjoterapii na AWF w Katowicach, od 
2014 roku jest głównym fizjoterapeutą kadry narodowej siatkarzy. 

PIOTR RATAJCZAK od kilkunastu lat pełni funkcję klubu sportowego „UKS Strzelce 
Opolskie”. Klub działa w naszej gminie od 1999 roku, na początku jako UKS „Karo” 
Strzelce Opolskie, później jako UKS Strzelce Opolskie.  W klubie zrzeszonych jest obec-
nie około 100 zawodników i zawodniczek.

DZIAŁALNOŚĆ  SPOŁECZNA

EDWARD DALIBÓG od 1988 roku jest członkiem OSP w Strzelcach Opolskich. Pełni 
funkcję sekretarza Zarządu Oddziału M–G Związku OSP RP w Strzelcach Opolskich, jest 
członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Kronikarzy OSP i Komisji Historycznej przy 
ZG OSP RP w Warszawie. Edward Dalibóg to propagator kronikarstwa w jednostkach 
OSP powiatu strzeleckiego, wraz z żoną Anną założył Muzealną Izbę Pożarnictwa.

JOACHIM JELITO do 2014 roku, przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję Wójta Gmi-
ny Jemielnica. Obecnie na emeryturze. W latach 1990 – 1998 był radnym Gminy Jemiel-
nica i członkiem Zarządu Gminy. 

O. BŁAŻEJ KUROWSKI ma 59 lat, jest franciszkaninem Zakonu Braci Mniejszych. 
Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Kłodzku, doktorem 
historii, W roku 1994 został wybrany na stanowisko Prowincjała Prowincji św. Jadwigi 
Zakonu Braci Mniejszych, którą sprawował do roku 2003. W roku 2006 wybrany Gwar-
dianem Klasztoru Braci Mniejszych (Franciszkanów) na Górze Św. Anny. 

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA

KAROL MUTZ to wieloletni radny Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, z zamiło-
wania lokalny historyk, całe życie aktywny sportowiec, turysta, działacz związkowy i 
samorządowy. Obecnie emeryt. Autor wielu artykułów o dziejach Strzelec Opolskich i 
pobliskich miejscowości, np. „Burmistrzowie Strzelec Opolskich 1809 – 2009”. Wniósł 
nieoceniony wkład w zachowanie dziedzictwa Ziemi Strzeleckiej.

ROMAN DETHLOFF od roku 1977 mając zajmuje się rzeźbą i malarstwem. Od wielu 
lat, całkowicie bezinteresownie, zajmuje się odnawianiem przydrożnych krzyży, kapli-
czek i figur. Roman Dethloff to także wielki lokalny patriota, badacz miejscowej historii, 
społecznik. 

ORKIESTRA STRAŻACKA działa przy Zarządzie Miejsko-Gminnym Związku OSP RP 
w Strzelcach Opolskich, liczy ponad trzydziestu muzykujących strażaków. Jej początki 
sięgają 1938 roku. Od tego czasu orkiestra wystąpiła z tysiącami koncertów. jej kapelmi-
strzem jest od 2000 roku Waldemar Piontek.

DZIAŁALNOŚĆ  WYCHOWAWCZA

Koło Łowieckie Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich od 65 lat prowadzi swoją działal-
ność na terenie gmin: Strzelce Opolskie, Izbicko i Jemielnica. W ramach swojej działal-
ności Koło ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi, od ośmiu lat uczestniczy 
w ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Ożywić pola”, propaguje zwyczaje myśliwskie. 

Pani URSZULA KRAKA była nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich od 1 września 1978 roku. 
Uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pracując z 
młodzieżą używała technik, które promowały chęć ucznia do pracy i jego zainteresowa-
nie przedmiotem. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „ÓSEMKA” w Strzelcach Opol-
skich działa od września 2013 roku. Jest organem prowadzącym dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego, Niepublicznej Szkoły 
Przysposabiającej do pracy oraz Punktu Przedszkolnego, jedynych w powiecie strzele-
ckim niepublicznych placówek oświatowych  dla dzieci i młodzieży od 3 do 24 lat posia-
dających orzeczenia do kształcenia specjalnego. 

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA
 
Firma AGROCOM Polska Jerzego Koronczoka od ponad 15 lat zajmuje się zagadnienia-
mi rolnictwa precyzyjnego we wszystkich działach rolnictwa oraz wszelkimi innowacja-
mi mającymi zastosowanie w nowych systemach GPS i programach informatycznych. 
Jest pierwszą w Polsce firmą zajmującą się rolnictwem precyzyjnym. 

Firma KONSTALMET to firma rodzinna założoną w 1968 przez Franciszka Pioska. W 
latach 1992-1993 jako jedna z pierwszych rozpoczęła produkcję pojemników na odpady 
komunalne. Obecnie zatrudnia 20 osób i jest czołowym w kraju producentem elementów 
małej architektury miejskiej. 

TOMASZ JAŃCZAK prezes Kronospan OSB Sp. z o.o. Z wykształcenia ekonomista, 
ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, specjalność: polityka gospodarcza i stra-
tegia przedsiębiorstw. Od 1993 roku związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje 
zarządcze i nadzorcze.
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Ad multos annos!

Wiosna w Powiatowym Centrum Kultury 

Z okazji okrągłych - dziewięćdzie-
siątych - urodzin gratulacje przekazujemy 
dziś dwóm Jubilatkom - mieszkankom na-
szego powiatu! 

Do wszystkich życzeń, jakie przeka-
zano obu Jubilatkom, dołączamy swoje: 
jeszcze długich lat w zdrowiu, bez trosk, 
za to pełnych ciepła i wsparcia bliskich! 

Pani Theresia Murłowska, pocho-
dząca z Raszowej, a dziś mieszkająca w 
DPS w Leśnicy, swój Jubileusz 90-lecia 
urodzin obchodziła 10 kwietnia br. 

W tym wyjątkowym dniu odwiedził 
Ją członek Zarządu Powiatu Waldemar 
Gaida - urodzinowym upominkiem życze-
niami i kwiatami.

Pani Theresia Murłowska, swój Jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 10 kwietnia br. 

Pani Agnieszka Fogel, swój Jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 15 kwietnia br. 

Pani Agnieszka Fogel, mieszkają-
ca w Zimnej Wódce, swoje 90 urodziny 
świętowała 15 kwietnia br. 

W dniu tak zacnego Jubileuszu z gra-
tulacjami, życzeniami, kwiatami i upo-
minkiem pospieszył do Niej wicestarosta 
Janusz Żyłka.

7 kwietnia w czwartek uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
z różnych klas znów mogli pojechać pociągiem do Opola, do Teatru Lalki i Aktora. Obej-
rzeli spektakl pt. „Szewczyk Dratewka”, jeden z najpiękniejszych bajkowych utworów. Ta 
baśniowa opowieść o dzielnym szewczyku nauczyła nas, że dobroć połączona z odwagą 
i ciekawością świata, pomaga zwyciężać zło i osiągnąć szczęście. Wspaniała scenografia, 
wyraziste postaci lalek oraz pogodny, rozśpiewany pełen ciepła spektakl sprawiły, że ra-
zem z Szewczykiem Dratewką wzięliśmy udział w uroczym, magicznym przedstawieniu. 
A wszystko to było możliwe dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji i Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, które sfinansowało projekt cyklu wy-
cieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”, rozszerzającymi ofertę edukacyjną szkoły, 
opracowany przez p. Iwonę Mielcarz. Głównym celem tej wycieczki było poznawanie i 
korzystanie z różnych form kulturalnych oraz kształtowanie umiejętności poruszania się 
w ruchu ulicznym.

Iwona Mielcarz

Szewczyk Dratewka 
nas zaczarował


