
	 E(x)plory	to	świat	naukowych	pasji,	przełomowych	badań	i	zaskakujących	rozwiązań.	
Od	3	lat	Fundacja	Zaawansowanych	Technologii	zaprasza	do	niego	wszystkich	pasjonatów	
nauki:	dzieci,	młodzież	i	dorosłych,	organizując	Festiwale	Naukowe	E(x)plory.	

	 Konkurs	Naukowy	E(x)plory	jest	dla	uczniów,	którzy	obserwują		to,	co	się	wokół	
nich	dzieje,	są	ciekawi	świata,	często	pytają	„jak?”	„dlaczego?”	i	„po	co”	(www.explory.
pl) 
	 Uczniowie	rozwiązują	problemy,	przygotowują	badania	i	realizują	pomysły	naukowo-
-techniczne.	W	obecnej	edycji	konkursu	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	w	Zawadzkiem	
reprezentowały	dwa	projekty.	Pierwszy	projekt	Kamila	Żyłki	i	projekt:	Ewy	Zajdel,	Łu-
kasza	Piłackiego,	Patryka	Długosza	o	nazwie	EkoSen,	który	został	zakwalifikowany	do	
finału	ogólnopolskiego,	który	odbędzie	się	w	Gdyni	już	w	marcu.	Uczniowie	we	Wrocławiu		
prezentowali	swoje	pomysły	komisji	konkursowej.	Tam	wyłoniono	sześć	projektów,	które	
będą	ubiegały	się	o	cenne	nagrody,	stypendia	naukowe	i	wyjazdy	zagraniczne.	

„EkoSen” jedzie na finał do Gdyni 

	 W	dniu	5	lutego	2014	roku	w	Krap-
kowicach	 odbyła	 się	 konferencja	 dla	
dyrektorów	szkół	i	placówek	oświatowych	
działających	 na	 terenie	 powiatu	 krapko-
wickiego	 i	 strzeleckiego	 organizowana	
przez	 Opolskiego	 Kuratora	 Oświaty.	
Wiodącym	 tematem	 konferencji	 było	
podsumowanie	 nadzoru	 pedagogicznego	
oraz	pracy	Kuratorium	Oświaty	w	Opolu	w	
okresie	od	lipca	do	grudnia	2013	r.	Ponadto	
pani	Halina	Bilik	Opolski	Kurator	Oświaty	

Narada	z	kuratorem
przedstawiła	zmiany	w	ustawie	o	systemie	
oświaty	dotyczące	w	głównej	mierze	rekru-
tacji	do	przedszkoli	i	szkół.	Z	ramienia	Po-
wiatu	Strzeleckiego	w	konferencji	wzięli	
udział	pan	Waldemar	Gaida	Wicestarosta	
Strzelecki,	Naczelnik	Wydziału	Edukacji,	
Kultury,	Kultury	 Fizycznej	 i	Turystyki	
Starostwa	 Powiatowego	w	 Strzelcach	
Opolskich	 –	 pani	Ewa	Pinkawa,	 a	 także	
dyrektorzy	 szkół,	 dla	 których	 organem	
prowadzącym	jest	Powiat	Strzelecki.	

 7	 lutego	 br.	 w	 Komendzie	Woje-
wódzkiej	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Opolu	odbyła	się	narada	roczna	kadry	
kierowniczej	 Państwowej	 Straży	Pożar-
nej	 woj.	 Opolskiego.	 Podczas	 narady	
zaprezentowano	sprzęt	oraz	zadania	Ko-
mendy	Wojewódzkiej	Państwowej	Straży	
Pożarnej	w	Opolu	 zrealizowane	w	2013	
roku,	 a	 także	 strategię	 działania	 PSP	w	
województwie	opolskim	na	2014	 rok,	w	
którym	głównym	 celem	będzie	 doposa-
żenie	 jednostek	w	Krajowym	Systemie	
Ratowniczo	 –	Gaśniczym	w	 niezbędny	
sprzęt	do	spełnienia	założeń	ratownictwa	
specjalistycznego	w	KSRG.	Dodatkowym	
celem	Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 jest	
zmniejszenie	 ofiar	 zarówno	wypadków	
drogowych	jak	również	ofiar	w	pożarach	i	
innych	miejscowych	zagrożeniach.	Wśród	
gości	 biorących	 udział	w	 naradzie	 byli:	
Stanisław	Rakoczy	-	Podsekretarz	Stanu	w	
Ministerstwie	Spraw	Wewnętrznych,	gen.	
brygadier.	Wiesław	Leśniakiewicz	–	Ko-
mendant	Główny	PSP,	Ryszard	Wilczyński	
–	Wojewoda	Opolski,	Antoni	Jastrzembski	

Narada	roczna	kadry	kierowniczej	
PSP	woj.	opolskiego

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jerzy Paluch

–	Wicewojewoda	Opolski,	Tomasz	Kostuś	
–	wicemarszałek	województwa	opolskie-
go,	Józef	Swaczyna	–	Starosta	Strzelecki	

i	 Przewodniczący	Konwentu	 Starostów	
oraz	komendanci	powiatowi	i	miejski	PSP	
województwa	opolskiego.

UWAGA!
DO WZIĘCIA 10 WEJŚCIÓWEK 

NA GALĘ LAURI 2014 !!!

	 Siedzibie	starostwa	zawisły	dwie	nowe	tablice.	Na	
jednej,	pozyskanej	w	ramach	projektu	CAF,	pojawiają	
się	informacje,	które	zainteresują	wszystkich	korzysta-
jących	z	usług	Wydziału	Komunikacji	i	kierowców,	bo	
znaleźć	tam	można	raporty	dotyczące	aktualnego	stanu	
dróg.
	 Druga	tablica	–	usytuowana	nad	Informacją	–	prze-
znaczona	 jest	na	wiadomości	 istotne	dla	wszystkich	
mieszkańców,	bez	względu	na	to,	jaką	sprawę	przyszli	
załatwić.	Są	tu	i	zaproszenia	Powiatowego	Centrum	
Kultury	 na	wszystkie	 organizowane	 tam	 imprezy	
i	 oferty	 przetargów	organizowanych	w	 starostwie.	
Pojawiają	się	informacje	o	wolnych	miejscach	w	na-
szych	Domach	Pomocy	Społecznej	i	ofert	edukacyjne	
naszych	 szkół.	Każdą	 bieżącą	wiadomość	 na	 temat	
stanu	 przejezdności	 dróg,	 ewentualnych	 zagrożeń,	
a	 przede	wszystkim	o	 tym	 co	 dzieje	 się	 na	 terenie	
powiatu,	można	tu	znaleźć.

Wiesz,	
co	się	dziejeOpowiedz mi swoją historię. 

Najważniejszy dzień życia

 
Szczegóły na str. 4

Konkurs trwa!

dok. na str. 4 

Młodzi	naukowcy	
z	Zawadzkiego

 
Szczegóły na str. 8

Patryk Długosz, Ewa Zajdel, Łukasz Piłacki

	 7	lutego	2014	odbyło	się	posiedzenie	
Kapituły	 oceniającej	 kandydatury,	 które	
zgłoszono	 do	 rywalizacji	 o	 tytuł	 „Naj-
lepszy	Uczeń	 Powiatu	 Strzeleckiego”.	
W	 skład	 tegorocznej	 Kapituły	 weszli	
Wicestarosta	Strzelecki	Waldemar	Gaida,	
Opolski	Kurator	Oświaty	Halina	Bilik,	
przewodniczący	Komisji	Edukacji	Rady	
Powiatu	Strzeleckiego	Piotr	 Szuba,	 spe-
cjalista	prawa	oświatowego	dr	Jan	Cieślik	
oraz	Dyrektor	Departamentu	Edukacji	 i	
Rynku	Pracy	w	Urzędzie	Marszałkowskim	
Woj.	Opolskiego	Waldemar	Zadka.	
	 Ze	wszystkich	szkół	usytuowanych	na	
terenie	powiatu	strzeleckiego	do	konkursu	
zgłoszono	23	uczniów:	w	kategorii	Uczeń	
bez	Barier	–	2;	w	kategorii	Uczeń	Szkoły	
Podstawowej	–	11,	Uczeń	Gimnazjum	–	5	
i	Uczeń	Szkoły	Ponadgimnazjalnej	–	5.

Kto	najlepszym	uczniem,	a	kto	-	nauczycielem?

	 Kapituła	wybrała	 zwycięzców,	 któ-
rych	poznamy	podczas	Gali	Lauri	w	marcu	
tego	roku.	
	 W	 tym	 samym	 dniu	 ogłoszone	 zo-

stanie	 również	 nazwisko	 zwycięzcy	w	
konkursie	 „Nauczyciel	 Roku	 Powiatu	
Strzeleckiego	2013”.	O	ten	tytuł	walczyło	
9	kandydatów.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

 Pierwsza w roku 2014 sesja Rady Powia-
tu, zwołana na 29 stycznia, była 40. z kolei w 
tej kadencji. 

	 Po	 stwierdzeniu	 prawomocności	 obrad	
(obecnych	 17	 radnych)	 i	 przedstawieniu	 in-
formacji	 o	pracy	Zarządu	Powiatu	w	okresie	
międzysesyjnym,	 starosta	 Józef	 Swaczyna	
wniósł	do	porządku	obrad	dwie	autopoprawki	
do	projektów	uchwał	w	sprawie	zmiany	wie-
loletniej	 prognozy	 finansowej	 powiatu	 oraz	
zmiany	budżetu	 i	 zmian	w	budżecie	powiatu	
na	rok	2014,	obie	przyjęte	przez	radnych.
	 Pod	głosowanie	poddane	zostało	sprawoz-
danie	z	działalności	Komisji	Bezpieczeństwa	
i	 Porządku	 za	 2013	 rok,	wszyscy	 byli	w	 tej	
kwestii	jednomyślni	-	17	za.	
	 Kolejnym	punktem	były	opinie	przewod-
niczących	komisji	problemowych	o	przedsta-
wienie	opinii	do	projektu	uchwały	w	sprawie	
zatwierdzenia	 planów	 komisji	 stałych	Rady	
Powiatu	na	rok	2014.
 Radny Ryszard Nocoń:	–	Komisja	Bez-
pieczeństwa	 przyjęła	 plan	 pracy	 adekwatny	
do	 planu	 pracy	Rady,	 z	 tym	 że	 rozszerzyła	
tematykę	styczniową	o	„informację	nt.	utrzy-
mania	dróg	powiatowych	w	okresie	zimowym”.	
Natomiast	Komisja	Gospodarcza	 swój	 plan	
także	wzorowała	na		latach	ubiegłych.	Nowym	
tematem	jest	„stan	wód	i	cieków	wodnych	na	
terenie	powiatu	strzeleckiego”	–	informację	tę	
chcemy	pozyskać	od	RZGW	w	Opolu.	Obydwa	
plany	zostały	przyjęte	jednogłośnie.	
 Radny Franciszek Łupak:	 -	Komisja	
Budżetu	na	spotkaniu	w	grudniu	wstępnie	za-
twierdziła	propozycje	do	planu.	W	przeddzień	
sesji	 przyjęła	 jednogłośnie	 swój	 plan	 na	 rok	
bieżący.		
 Radny Piotr Szuba	–	Komisja	Edukacji	
również	jednogłośnie	przyjęła	swój	plan	pracy	
na	rok	2014	r.	
	 Ostatecznie	 radni	 przyjęli	 jednogłośnie	
projekt	 uchwały	 w	 sprawie	 zatwierdzenia	
planów	pracy	komisji	stałych	na	rok	2014.
	 Podobnie	głosowanie	przebiegło	w	spra-
wie	projektu	 uchwały	w	 sprawie	 	wyrażenia	
zgody	na	zawarcie	kolejnej	umowy	dzierżawy	
nieruchomości	stanowiącej	własność	Powiatu	
Strzeleckiego.	Uściślając	–	chodzi	o	nierucho-
mość,	 którą	 dzierżawi	Zgromadzenie	 Sióstr	
Franciszkanek	Misjonarek	Maryi	w	Warszawie	
prowadzące	Dom	Pomocy	Społecznej	w	Kadłu-
bie.

	 Jak	wspomniano	na	początku	–	starosta	Jó-
zef	Swaczyna	wniósł	autopoprawki	do	uchwał	
budżetowych,	przyjętych	na	ostatniej	sesji	Rady	
Powiatu	w	 roku	 2013.	Komisje	 problemowe	
Rady	 zaopiniowały	 projekty	 uchwał	 pozy-
tywnie,	 a	 uzasadnienie	 do	 nich	 przedstawiła	
Skarbnik	Powiatu	Jolanta	Drochomirecka.	
 J. Drochomirecka:	 –	Autopoprawka	
dotyczy	dwóch	pozycji	w	budżecie	Powiatu:	w	
ramach	projektu	„Powiat	Strzelecki	równamy	
do	 najlepszych”	 zwiększają	 się	 dochody	 z	
tytułu	płatności	z	budżetu	UE;	musi	też	zostać	
zwiększona	kwota	rezerwy	celowej	na	zadania	
z	zakresu	zarządzania	kryzysowego.	Dzieje	się	
tak,	ponieważ	ten	sam	stan	prawny	począwszy	
od	1	stycznia	2014	r.	zgodnie	z	ustaleniem	RIO,	
ta	kwota	musi	podlegać	aktualizacji	stosownie	
do	przepisów	prawa	stanowiącego	o	jej	utwo-
rzeniu.	Kwota	nie	może	być	mniejsza	niż	0,5%	
wydatków	bieżącym	pomniejszonych	o	wydatki	
na	wynagrodzenia	i	składki	od	nich	naliczane	i	
o	wydatki	związane	z	obsługą	długu	powiatu.	
Po	zwiększeniu	o	prawie	700	 tys.	zł	wydatki	

Sesja	Rady	Powiatu

budżetu	 powiatu,	 musimy	 także	 dokonać	
zwiększenia	tej	kwoty	rezerwy.	
	 Również	tę	uchwałę	radni	przyjęli	jedno-
głośnie	w	głosowaniu.
 Przewodniczący Rady Powiatu Henryk 
Bartoszek		poinformowała	radnych,	że	przed	
sesją	o	głos	prosiła	Prezes	Zarządu	Stowarzy-
szenia	 na	Rzecz	Rozwoju	Szkoły	Specjalnej	
Ósemka	w	Strzelcach	Opolskich,	pani	 Iwona	
Szotek.	
 I. Szotek:	–	W	 imieniu	Zarządu	Stowa-
rzyszenia	Ósemka	 i	 szkoły	 specjalnej,	 człon-
ków	Stowarzyszenia,	 pracowników	 naszego	
zespołu	 szkół,	 rodziców	 i	 uczniów	 chciałam	
podziękować	 Zarządowi	 i	 Radzie	 Powiatu	
Strzeleckiego	za	współpracę,	która	umożliwiła	
założenie	 i	 prowadzenie	 szkół:	 niepublicznej	
szkoły	specjalnej	oraz	niepublicznego	gimna-
zjum	 specjalnego.	Dziękuję	 za	 umożliwienie	
funkcjonowania	w	początkowym,	najtrudniej-
szym	okresie	dla	szkół.	Od	września	szkoła	nie	
otrzymała	 subwencji	 oświatowej.	Udzielona	
przez	Powiat	Strzelecki	reprezentowany	przez	
Zarząd	Powiatu	pożyczka	została	przeznaczona	
na	 sfinansowanie	wydatków	 rzeczowych	 na	
eksploatację	i	użytkowanie	budynku,	w	którym	
mieszczą	 się	 szkoły	 prowadzone	 przez	 Sto-
warzyszenie.	 Pożyczka	 została	 przeznaczona	
wydatków	 bieżących,	 dzięki	 czemu	 szkoły	
przetrwały	 te	 trudne	 4	miesiące.	 Dziękuję	
także	 za	 przychylenie	 się	 do	naszej	 prośby	 i	
umorzenie	pożyczki.	
	 Po	tym	wystąpieniu	przewodnicząca	Ko-
misji	Rewizyjnej	Joanna	Mróz	poinformowała,	
że	 komisja	 ponownie	 powróciła	 do	 tematu	
melioracji	wodnych,	 czyli	 problemu,	 którym	
zajęła	się	juz	w	2012	r.,	kiedy	wyniknął	problem	
nierespektowania	 decyzji	 starosty	w	 zakresie	
melioracji.	Organem	kontrolnym	 jest	RZGW	
we	Wrocławiu,	które	nie	było	w	stanie	kontro-
lować	na	bieżąco	wszystkich	decyzji.	W	2012	r.	
Starostwo	wystosowało	2	pisma	do	RZGW,	na	
pierwsze	RZGW	nie	udzieliło	odpowiedzi,	a	na	
drugie	odpowiedziało,	że	nie	ma	odpowiedniej	
liczby	pracowników,	by	na	bieżąco	załatwiać	
wszystkie	sprawy.	Obecnie	realizację	ustawo-
wych	 obowiązków	 dotyczących	 obowiązku	
melioracji	kontroluje	policja,	która	wydała	już	
kilka	mandatów.	Może	one	przyczynią	się	do	
tego,	by	obowiązek	odpowiedniego	utrzymy-
wania	melioracji	był	przestrzegany.	
 Przewodniczący Rady H. Bartoszek 
następnie	 zaproponował,	 by	 skargę	 z	 dnia	
9	 stycznia	 2014	 r.	 dotyczącą	 	 bezczynności	
Starosty	Strzeleckiego	 skierować	do	Komisji	
Rewizyjnej	celem	przeprowadzenia	postępowa-
nia	wyjaśniającego	(17	radnych	było	za)	oraz	by	
na	kolejnej	sesji	zostały	przedstawione	wyniki	
postępowania.	Poinformował	również,	w	spra-
wie	zaskarżonej	przez	Wojewodę	Opolskiego	
uchwały	nr	XXXI/286/13	z	dnia	27	marca	2013	
r.	Rady	Powiatu	Strzeleckiego	w	sprawie	zasad	
nabycia,	 zbycia	 i	 obciążania	 nieruchomości	
oraz	 ich	wynajmowania	 i	wydzierżawiania,	
Sąd	Apelacyjny	wydał	wyrok,	 podtrzymując	
stanowisko	wojewody,	co	oznacza,	że	niektóre	
postanowienia	uchwały	zostały	uchylone.
	 Poprosił	 także	wicestarostę	Waldemara	
Gaidę	o	komentarz	do	informacji	Zarządu	Po-
wiatu	nt.	wysokości	średnich	wynagrodzeń	na-
uczycieli	na	poszczególnych	stopniach	awansu	
zawodowego	w	szkołach	prowadzonych	przez	
Powiat	Strzelecki,	 która	 została	 przesłana	 na	
skrzynki	mailowe	radnych.
 Wicestarosta Waldemar Gaida:	 –	Co	
roku	 przedkładana	 jest	Radzie,	 Zarządowi	 i	
RIO	 informacja	 o	 realizacji	 zapisów	Karty	

Nauczyciela	związanych	z	realizacją	średnich	
płac	nauczycieli	na	poszczególnych	szczeblach	
awansu.	 Powiat	 Strzelecki	 realizuje	 średnie	
gwarantowane	 ustawą.	Statystycznie	w	 skali	
roku	dopłaca	do	tych	średnich	ok.	1,8	mln	zł.	
(dane	publikujemy	w	tabelce	obok).
 Starosta Józef Swaczyna przedstawił	
natomiast	 komentarz	do	przekazanej	 radnym	
na	skrzynki	mailowe	informacji	nt.	zimowego	
utrzymania	dróg	wg	stanu	na	28	stycznia	2014	
r.:	 -	Na	posiedzeniu	Komisji	Bezpieczeństwa	
radny	J.	Bogusz	prosił	o	krótką	informację	nt.	
zimowego	utrzymania	 dróg.	Do	28	 stycznia,	
mimo	braku	zimy,	wydane	zostało	60	tys.	zł.	
Cieszymy	się,	że	zima	jest	łagodna	i	uda	nam	
się	 na	 tym	zaoszczędzić,	 ale	 ta	 radość	może	
być	 przedwczesna.	Do	 informacji	 załączony	
został	wykaz	wszystkich	dróg	wraz	z	określe-
niem	firm,	do	których	należy	ich	utrzymanie.	
Na	 koniec	 kolejnego	miesiąca	 będzie	 znów	
informacja,	ale	już	bez	załączników	w	postaci	
wykazu	dróg.
 Starosta J. Swaczyna	 dopowiedział	
jeszcze,	 że	 pieniądze	 z	Lasów	Państwowych	
w	kwocie	 650	mln	 zł	 zostały	 przekazane	 na	
fundusz	dróg	lokalnych,	tak	więc	w	kraju	kwota	
przeznaczona	na	ten	program	–	ok.	900	mln	zł	-	
jest	porównywalna	do	roku	2012.	Do	programu	
„schetyneówek”	Powiat	Strzelecki	zgłosił	dwa	
projekty	(Centawa-Jemielnica	i	Olszowa	w	kie-
runku	drogi	426)	i	prawdopodobnie	uzyskamy	
dofinansowanie	w	wysokości	50%.	
 Wicestarosta W. Gaida	powrócił	jeszcze	
do	tematu	realizacji	zadań	edukacyjnych.
-		 Co	roku	pojawia	się	ranking	szkół	opra-
cowany	 przez	 gazetę	Rzeczpospolita,	 który	
pokazuje	w	perspektywie	ogólnopolskiej	które	
szkoły	są	dobre.	Ranking	ma	być	odpowiedzią	
na	potencjalny	nabór	i	zapytania	rodziców	do	
której	 szkoły	 posłać	 swoje	 dziecko.	W	 tym	
rankingu	mamy	sukces	przypadku	LO	–	ZSO	
w	Strzelcach	Op.	awansował	na	125	pozycję	
w	 rankingu	 ogólnopolskim,	 ale	 też	 utrzymał	
się	na	4	pozycji	regionalnej	(jutro	pani	kurator	
wraz	z	wojewodą	na	specjalnej	konferencji	będą	
nagradzać	 te	 rankingowane,	najlepsze	 szkoły	
naszego	województwa).	 jest	 to	 sukces	 pana	
dyrektora,	 rady	 pedagogicznej,	 z	 pewnością	
rodziców,	 a	 poniekąd	 także	 i	 nas	 –	 radnych.	
Pozwoliłem	sobie	w	imieniu	Starosty	oraz	Za-
rządu	Powiatu	podziękować	tym	nauczycielom.	
Zadaniem	na	przyszły	 rok	 jest,	aby	 ta	szkoła	
była	w	pierwszej	setce,	tzw.	złotej	setce	liceów	
w	Polsce.	Co	do	przekroczenia	progu	4.	miejsca,	
będzie	 bardzo	 trudno.	 Przed	 nami	 katolickie	
liceum	w	Nysie	oraz	opolskie:	Dwójka	i	Trójka.	
Co	najważniejsze	 –	wcale	 nie	 odstajemy	 tak	
bardzo	od	 trzeciego	miejsca.	Dla	 nas	ważna	
jest	edukacyjna	wartość	dodana,	bo	można	w	
prosty	sposób	zmierzyć	sobie	kategorie	z	jakim	
wynikiem	przyszedł	do	nas	gimnazjalista	egza-
minu	zewnętrznego	i	z	jakim	wynikiem	kończy	
tę	szkołę	w	stosunku	do	egzaminu	maturalnego.	
Troszkę	słabszą	pozycję	zajęło	LO	w	Zawadz-
kiem	 oraz	 technika	w	 ramach	CKZiU,	 ale	
uczniowie	technikum	ekonomicznego	CKZiU	
zajęli	2	miejsce	w	Polsce.	Naszym	celem	jest	też	
to,	aby	w	perspektywie	następnego	roku	już	nie	
tylko	z	pozycji	rankingu,	czy	badania	edukacyj-
nej	wartości	dodanej	(EWD)	móc	doprowadzić	
do	wystandaryzowania	 usługi	 edukacyjnej	w	
zakresie	jakości	(egzaminy	zewnętrzne	na	po-
ziomie	szkoły	ponadgimanzjalnej).	Patrząc	na	
gimnazjum	pod	kątem	EWD,	to	jest	to	szkoła	
istotnie	 pozycjonowana	w	 kategorii	 szkoły	
sukcesu	i	to	nie	tylko	z	poziomu	regionalnego,	
ale	 ogólnopolskiego	w	 zakresie	 kształcenia	

wielojęzykowego.	Istotne	jest,	co	planujemy	w	
ramach	rankingowania	nowej	oferty.	Pracujemy	
nad	 projektem	 związanym	 z	 uruchomieniem	
programu,	który	będzie	nawiązywał	do	uczniów	
w	zawodach,	będziemy	nagradzać	znakomitych	
liderów	w	swoich	zawodach	typu:	dzień	rzemio-
sła,	dzień	 techniczny.	Będzie	nam	zależało	na	
pielęgnacji	i	pokazywaniu	zasobu	zawodowego,	
na	to	będzie	porządny	pieniądz.	Jak	się	okazuje,	
konkretny	 zawód	ma	 znaczenie	 także	 dla	 de-
populacyjnej	 strefy	województwa	opolskiego.	
Po	 drugie,	 będziemy	przygotowywali	 projekt	
związany	z	pracą	z	uczniem	szczególnie	zdol-
nym.	Poprzedni	 okres	 programowania	mówił	
o	wyrównywaniu	 różnic	 i	 szans	młodzieży	ze	
społeczności	wiejskiej	i	miejskiej.	Nowy	okres	
programowania	kładzie	nacisk	na	wyłuskiwanie	
diamentów	i	kreowanie	z	nich	brylantów.	Takie	
projekty	 istnieją	 już	w	 Polsce,	 prowadzone	
przez	 fundacje.	Mamy	nadzieję,	 że	 będziemy	
jednym	z	liderów	samorządów,	który	taki	projekt	
wprowadzi	w	szkole.	To	będzie	też	powiązane	
z	możliwością		pozyskania	pieniędzy	w	nowym	
okresie	programowania.	
	 Podzielę	się	jeszcze	informacjami	nt.	funk-
cjonowania	powiatów	w	strefie	oddziaływania	
subregionu	Kędzierzyn-Koźle.	Strzelce	Opolskie	
są	 drugim	 ośrodkiem	 oddziaływania,	 co	 jest	
bardzo	 istotne	 z	 uwagi	 na	 siedzibę	 powiatu.	
Ponadto	 z	 badań	wynika,	 że	 północ	 (powiat	
strzelecki)	jest	bardziej	rozwinięta	od	południa	
(powiat	Kędzierzyn-Koźle,	 oczywiście	 poza	
miastem	Kędzierzyn-Koźle).	Przejęliśmy	część	
wspomagającą	 subregionu	 z	miastem	Kędzie-
rzyn-Koźle.	Jesteśmy	dominującym	partnerem	
obszaru	północnego,	gdyż	będziemy	pracować	
nad	opracowaniem	strategicznym	rozwoju	sub-
regionu	w	kategorii	13	planów	działań,	które	z	
wszystkimi	partnerami	będziemy	organizować.	
Subregion	myśli	 o	 sformalizowaniu	 swojego	
działania,	 choćby	 ze	względu	 na	 obciążenia	
pracowników	Urzędu	Miejskiego	w	Kędzie-
rzynie,	 czy	 obciążenie	wkładem	własnym	w	
projekty.	Jesteśmy	już	po	rozmowach	wewnątrz	
północnej	części	 subregionu	kędzierzyńskiego	
z	ośrodkiem	oddziaływania	Strzelce	Op.,	gdzie	
udało	się	wypracować	wspólnie	z	beneficjenta-
mi	gminnymi	tzw.	priorytety	rozwojowe,	czyli	
grupy	zadań,	pod	które	razem	możemy	budować	
programy	 inwestycyjne,	 zarówno	do	RPO	 jak	
i	 do	 6	 dedykowanych	programów	krajowych,	
także	 inwestycyjnych	 i	 infrastrukturalnych.	
Teraz	punktowe	działania	mają	charakter	kom-
plementarny,	czyli	uzupełniający	dla	struktury	
regionu	(subregionu),	bądź	też	istotne	z	punktu	
widzenia	określonej	grupy	społeczeństwa.	Nasze	
działania	 zostały	 dostrzeżone	 przez	 partnera.	
Angażujemy	się,	bo	widzimy	dużą	szansę.	Jeste-
śmy	tylko	powiatem,	czyli	terytorium	złożonym	
z	7	gmin	(gmina	Kolonowskie	jest	namawiana	
do	współudziału	 i	 partnerstwa	w	 subregionie	
Kędzierzyn-Koźle).	

2
nauczyciel	stażysta

nauczyciel	kontraktowy
nauczyciel	mianowany
nauczyciel	dyplomowany

4
2	717,59	zł
3	016,52	zł
3	913,33	zł
5	000,37	zł

9
194	307,30	zł
1	591	994,18	zł
4	355	596,05	zł
9	460	728,75	zł

10
2	662,85	zł
244	937,01	zł
577	980,33	zł
1	012	503,63	zł

Stopnie awansu 
zawodowego

Średnie  wynagrodzenie 
od dnia  1 stycznia 
do dnia 31 sierpnia

Wydatki poniesione 
w roku na wynagrodzenia 

w składnikach 
wskazanych w art. 30 ust.1 

Karty Nauczyciela

Kwota różnicy

 Przewodniczący Rady H. Bartoszek 
zasugerował,	 by	 na	 następnej	 sesji	wicesta-
rosta	przedstawił	nieco	bardziej	szczegółową	
informację	 na	 temat	 bieżących	 działań	w	
subregionie.	
 Radny F. Łupak,	nawiązując	do	wypo-
wiedzi	starosty	w	kwestii	pieniędzy	z	Lasów	
Państwowych	 zauważył,	 że	może	 otworzyć	
się	możliwość	 przebudowy	 naszych	 dróg.	
Myślę	w	 ten	 sposób,	 że	 skoro	 te	 pieniądze	
pochodzą	 od	Lasów,	 to	można	 pomyśleć	 o	
drogach	takich,	jak:	Farska	Kolonia	–	Osiek,	
oczyszczalnia	w	kierunku	Bokowego,	droga	
z	Jędryń	do	Osieka,	z	Sieroniowic	do	Balca-
rzowic,	 z	Niezdrowic	 do	Rudzińca.	W	 tym	
przypadku	można	zastosować	ciekawy	montaż	
finansowy,	ponieważ	nasi	mieszkańcy	i	Lasy	
Państwowe	użytkujemy	te	drogi.	Ów	montaż	
mógłby	wyglądać	następująco:	50%	środki	z	
zewnątrz,	25%	Lasy	Państwowe	i	25%	powiat.	
Warto	pomyśleć,	by	były	to	drogi	betonowe	–	
może	były	by	bardziej	trwałe	przy	obecnym	
ruchu.	Wówczas	ul.	Czarna	w	Zawadzkiem	w	
stronę	DPS	wyglądałaby	lepiej.	
	 W	 odpowiedzi	 starosta	 J.	 Swaczyna	
stwierdził:	–	Droga	do	DPS	to	jest	już	autostra-
da	–	w	ubiegłym	roku	została	wyremontowana.	
Nie	jest	do	końca	tak,	jak	się	wydaje	radnemu,	
ponieważ	Zarząd	Generalny	Lasów	Państwo-
wych	przekaże	Ministerstwu	Finansów	pienią-
dze	i	nie	będzie	możliwości	takiego	montażu.	
W	przyszłym	roku	musimy	rozpocząć	drogę	z	
Izbicka	do	Otmic,	patrząc	na	jej	znaczenie	w	
komunikacji	w	stronę	Kamienia	Śl.	i	Górę	św.	
Anny.	Wiele	podrzędnych	dróg	będzie	czekało	
na	 swoją	kolej.	Droga	z	Osieka	na	Bokowe	
będzie	robiona	w	tym	roku,	z	Jędryń	do	Osie-
ka,	 podobnie	 jak	droga	 z	Kadłuba	w	 stronę	
Krasiejowa.	Zastanawiamy	się,	czy	drogę	w	
lesie		między	Jędryniami	a	Osiekiem	wykonać	
w	technologii	betonowej.	Wiele	samorządów	
robi	rozeznanie	w	kwestii	tej	technologii,	bo-
wiem	badania	dowiodły,	że	choć	są	one	trochę	
droższe,	to	gwarancję	można	podnieść	nawet	
do	 10-15	 lat.	 Przymierzaliśmy	 się	 do	 drogi	
w	betonie	między	Centawą	a	Jemielnicą,	ale	
jeszcze	przed	wiadomością,	że	„schetynówki”	
jednak	będą.	Teraz	wiemy,	że	to	się	nie	opłaci.	
Niemniej	jestem	zwolennikiem	budowy	dróg	
betonowych.	Drogę	między	Sieroniowicami	
a	Balcarzowicami	będziemy	na	razie	łatać,	bo	
jest	to	droga	typowo	lokalna.	Przypominam,	
że	 zawsze	musimy	 brać	 pod	 uwagę	 liczbę	
samochodów	korzystających	z	danej	drogi.	
	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Ujeź-
dzie	Rajmund	Sus,	obecny	na	sesji,	zauważył,	
że	tą	drogą	nie	da	się	już	jeździć,	wielu	wybiera	
objazd	przez	Nogowczyce.	
	 W	tym	miejscu	starosta	zauważył	jednak,	
że	na	inne	działania		na	tej	drodze	nas	nie	stać.	

(it)

Terminy i tematy sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w roku 2014

Załącznik do Uchwały Nr  XXXIX/402/13
 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

Tematyka

1.	 Sprawozdanie	z	działalności	Komisji	Bezpieczeństwa	i	Porządku	za	2013	r.
2.	 Przyjęcie	planów	pracy	komisji	problemowych	na	rok	2014.

1.	 Informacja	Powiatowego	Rzecznika	Konsumentów	za	2013	r.
2.	 Informacja	Komendanta	Powiatowego	Policji	o	stanie	bezpieczeństwa	w	powiecie

1.	 Sprawozdanie	 z	 działalności	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Strzelcach	Op.	 za	
2013	r.	

2.	 Aktualizacja	„Strategii	Rozwoju	Powiatu	Strzeleckiego	na	lata	2014-2020”

1.	 Sprawozdanie	Dyrektora	Powiatowego	Centrum	Pomocy	Rodzinie	z	działalności	
PCPR	w	2013	r.

2.	 Podjęcie	uchwały	w	sprawie	przyjęcia	„Oceny	zasobów	pomocy	społecznej	w	
Powiecie	Strzeleckim	za	rok	2013.

3.	 Sprawozdanie	z	realizacji	„Programu	współpracy	Powiatu	Strzeleckiego	z	organi-
zacjami	pozarządowymi	i	innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożytku	
publicznego	“w	roku	2013”

1.	 Rozpatrzenie	 i	 zatwierdzenie	 sprawozdania	 finansowego	 powiatu	wraz	 ze	
sprawozdaniem	z	wykonania	budżetu	za	rok	2013.	Podjęcie	uchwały	w	sprawie	
absolutorium	dla	Zarządu.

2.	 Zatwierdzenie	sprawozdania	finansowego	Szpitala	Powiatowego	za	rok	2013.
3.	 Ocena	działalności	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Zawadzkiem.

Debata	drogowa.

1.	 Sytuacja	w	służbie	zdrowia	–	prowadzenie	polityki	informacyjnej	przez	szpital	
oraz	obsługi	pacjenta;	realizacja	zakupów	aparatury	i	sprzętu	oraz	zadań	inwe-
stycyjnych.

2.	 Przedstawienie	 informacji	wynikających	 z	 analizy	 oświadczeń	majątkowych	
radnych	i	kierowników	jednostek	organizacyjnych	powiatu

3.	 Informacja	Państwowego	Powiatowego	Inspektora	Sanitarnego	dotycząca	stanu	
sanitarnego	powiatu.

1.	 Informacja	o	przebiegu	wykonania	budżetu	Powiatu	za	I	półrocze	2014	r.
2.	 Informacja	o	kształtowaniu	się	wieloletniej	prognozy	finansowej.
3.	 Informacja	o	przebiegu	wykonania	planu	finansowego	Szpitala	Powiatowego	za	

I	półrocze	2014	r.
4.	 Debata	oświatowa	-	informacja	o	stanie	realizacji	zadań	oświatowych	Powiatu	

Strzeleckiego	za	rok	szkolny	2013/2014”

1.	 Informacja	Wojewódzkiego	Inspektora	Ochrony	Środowiska	o	stanie	środowiska	
na	obszarze	województwa.

2.	 Sprawozdanie	z	działalności	komisji	problemowych	za	2014	rok

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Wrzesień

Październik
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NAUCZYCIEL	PRZEDMIOTÓW	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	inżynier	budownictwa	
ZAWODOWYCH	4/18etatu	 	 -	uprawnienia	pedagogiczne
GŁOWNY	KSIĘGOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe	ekonomiczne,	
	 	 	 -	znajomość	ustawy	o	rachunkowości,	ustawy	o	finansach	
	 	 	 	 publicznych,	znajomość	pakietu	MsOffice,
	 	 	 -	niekaralność,	-	pełna	zdolność	do	czynności	prawnych,
	 	 	 -	min.	3	letnie	doświadczenie	w	księgowości
DORADCA	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	Średnie,	-	obsługa	komputera,
	 	 	 -	prawo	jazdy,	-	doświadczanie	mile	widziane
SPECJALISTA	DS.	OBSŁUGI	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe,	-	kreatywność	
URZĄDZEŃ	KOMUTEROWYCH	 	 -	samodzielność,	-	doświadczenie	min.	1	rok	
I	NAGŁOŚNIENIA	 	 -	dobra	znajomość	j.angielskiego,	j.niemieckiego
FUNDRAISER	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	min.	średnie,
(osoba	zajmująca	się	wypracowaniem	 	 -	łatwość	nawiązywania	kontaktów
relacji	z	potencjalnymi	darczyńcami	 	 -	mile	widziane	prawo	jazdy	
i	pozyskiwaniem	form	wsparcia		 	 -	doświadczenie	w	sprzedaży	bezpośredniej
dla	organizacji	(głównie	środ.	pieniężnych)	 	 -	dobra	znajomość	j.angielskiego
DYSPOZYTOR-SPEDYTOR	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe	lub	średnie,	-	komunikatywność
	 	 	 -	mile	widziane	doświadczenie,
	 	 	 -	biegła	znajomość	j.niemieckiego,	j.angielskiego,
KONTROLER	FINANSOWY	 DYLAKI	 -	wykształcenie	wyższe	ekonomiczne,	-	znajomość	systemu	SAP
	 	 	 -	doświadczenie	min.	2	lata	 -	biegła	znajomość	języka	ang.
SPECJALISTA	DS.	KONTROLI	JAKOŚCI	 DYLAKI	 -	wykształcenie	wyższe	lub	średnie	techniczne
	 	 	 -	umiejętność	pracy	w	zespole,	-	doświadczenie	mile	widziane
	 	 	 -	znajomość	SPC,	QS	Stat,	Procella
	 	 	 -	biegła	znajomość		j.niemieckiego
PRACOWNIK	BIUROWY	–	 GRODZISKO	 -	wykształcenie	techniczne;	średnie	lub	wyższe;
TECHNOLOG	 	 -	znajomość	programu	CAD,	-	doświadczenie	mile	widziane,
	 	 	 -	dobra	znajomość	języka	niemieckiego
PRACOWNIK	BIUROWY	–	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	średnie,	wyższe,	-	obsługa	komputera,
TECHNOLOG	 	 -	znajomość	j.	francuskiego
KONSULTANT	DS.	OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	umiejętność	obsługi	komputera,	-	miły	ton	głosu
	 	 	 -	doświadczenie	mile	widziane
TELEMARKETER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	umiejętność	obsługi	komputera,	-	odporność	na	stres
	 	 	 -	miły	ton	głosu,	-	dyspozycyjność
PRZEDSTAWICIEL	HANDLOWY	 POWIAT	STRZELECKI	 -	wykształcenie	średnie,	-	własny	samochód
		 	 I	OPOLSKI	 -	prawo	jazdy	kat.	B,	-	samodzielność	w	działaniu
SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	doświadczanie
W	SKLEPIE	MOTORYZACYJNYM
KASJER-SPRZEDAWCA	 BŁOTNICA	STRZELECKA		 -	wykształcenie	handlowe,	-	min.	2	lata	doświadczenia	
	 	 	 -	umiejętność	obsługi	kasy	fiskalnej
KELNER/KA	BARMAN/KA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	aktualna	książeczka	sanepidowska
KELNER/KA	 KAMIEŃ	ŚLĄSKI	 -	wykształcenie	zawodowe,	-	aktualna	badanie	lekarskie
KELNER/KA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	-	obsługa	kasy	fiskalnej,
	 	 	 -	dyspozycyjność,	-	doświadczenie	mile	widziane
KELNER/KA	 IZBICKO	 -	wykszt.	min.	średnie,	-	wysokie	umiejętności	interpersonalne,
	 	 	 -	aktualna	książeczka	sanepidowska,
	 	 	 -	dobra	znajomość		j.	niem.,	-	podstawy	znajomości	j.	ang.
SZEF	KUCHNI	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	doświadczenie,	-	wykształcenie	min.	średnie	gastronomiczne,
	 	 	 -	znajomość	GHP/GMP/HACCP
POMOC	KUCHARZA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	umiejętności	kulinarne
PRACOWNIK	OCHRONY	 STRZELCE	OPOSLKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	-	niekaralność
	 	 LUB	ZAWADZKIE
FREZER	CNC	 ZAWADZKIE	 -	doświadczanie,	-	uprawnienia	do	obsługi		suwnicy	sterowanej	
	 	 	 	 z	poziomu	roboczego,	w	tym		bezprzewodowo
ŚLUSARZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zawodowe,	-	umiejętność	urządzeń	pomiarowych
	 	 	 -	uprawnienia	spawalnicze,	-	doświadczenia	min.	2	lata
SPAWACZ	MAG		 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	umiejętność	spawania,	-	doświadczenie	min.	roczne	
TOKARZ	 POZNOWICE	 -	umiejętność	toczenia
PRACOWNIK	OGÓLNO-BUDOWLANY	 STANISZCZE	WIELKIE	 -	mile	widziane	doświadczenie,	-	mile	widziane	prawo	jazdy	kat.B
OBSŁUGA	HDS	 WG	ZLECEŃ	 -	wykształcenie	zawodowe,	-	obsługa	HDS
	 	 	 -	umiejętności	spawalnicze
KIEROWCA	KAT.C	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	prawo	jazdy	kat.	C,
	 	 	 -	doświadczenie	na	samochodzie	trzy	lub	czteroosiowym	wywrot
KIEROWCA		KAT.	C+E	 TRASY	MIĘDZYNARODOWE		 -	prawo	jazdy	kat.	C+E,	-	doświadczenie	mile	widziane
KIEROWCA	KAT.	C+E	 TRASY	KRAJOWE	 -	prawo	jazdy	kat.	C+E,	-	karta	kierowcy,
	 	 I	MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA	KAT.	C	+	E	/	OPERATOR	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	-	uprawnienia	operatora		
POMPY	DO	BETONU	 	 -	prawo	jazdy	kat.	C+E,	-	doświadczanie
ROBOTNIK	LEŚNY	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	zawodowe
KONSTRUKTOR	ROZJAZDÓW	 ZAWADZKIE	 -	wykształcenie	wyższe	techniczne	-	kierunek:		
KOLEJOWYCH	I	NAWIERZCHNI		 	 	 projektowanie	procesów	technologicznych;	obróbka	skrawaniem
SZYNOWEJ	 	 -	znajomość	komputerowych	systemów	wspomagających	
				 	 	 konstruowanie	wyrobu
	 	 	 -	znajomość	programów	komputerowych	PDM,	MES
OPERATOR	URZĄDZEŃ	PRZEMYSŁU	 ŻĘDOWICE	 -	wykształcenie	zawodowe	lub	średnie,	-	obsługa	komputera
SZKLARSKIEGO
OPERATOR	KOPARKI	KOŁOWEJ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	uprawnienia	koparki	kołowej/gąsienicowej	min.	kat.	III
	 	 	 -	doświadczenie
ELEKTRONIK	 DYLAKI	 -	wykształcenie	średnie	techniczne	(elektronika,	elektrotechnika)
	 	 	 -	3	lata	doświadczenia
MISTRZ	AUTOMATYK	W	DZIALE	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	wyższe	techniczne		
UTRZYMANIA	RUCHU	 	 	 (preferowana	automatyka,	elektryka,	mechatronika),
	 	 	 -	upr.	SEP	gr.I	bez	ograniczenia	napięcia	typu	D	i	E,	
	 	 	 -	min.2	letnie	dośw.	na	podobnym	stanowisku	w	firmie	produk.
	 	 	 -	mile	widziana	komunikatywna	znajomość	języka	ang.	lub	niem.
ELEKTROMECHANIK	/	MECHANIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	min.	zawodowe,	-	doświadczenie	mile	widziane	
SAMOCHODOWY
CZYNNOŚCI	PRODUKCYJNE	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	zdolności	manualne,	gotowość	do	wykonywania	czynności	
				 	 	 w	systemie	czterobrygadowym,
	 	 	 -	umiejętność	współpracy	w	zespole,	-	zaangażowanie,
	 	 	 -	mile	widziane	doświadczenie	na	produkcji
OPERATOR	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	średnie	techniczne,	-	obsługa	komputera,
	 	 	 -	obsługa	maszyn	produkcyjnych,
	 	 	 -	doświadczenie	na	podobnym	stanowisku

AUTOMATYK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	wyższe	techniczne,	-	dobra	znajomość	j.	niem.
PRACOWNIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	zawodowe,
MAGAZYNOWY	 	 -		upr.	do	obsługi	wózków	widłowych	z	wymianą	butli	gazowych	
MISTRZ	ZMIANOWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	wyższe	techniczne,
	 	 	 -		umiejętność	zarządzania	zespołem	pracowniczym,
	 	 	 -	dobra	znajomość	j.	niemieckiego	
MECHATRONIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie:	mechatronik
	 	 	 -	średnie	techniczne,	wyższe	techniczne,
	 	 	 -	znajomość	rysunku	technicznego	i	czytania	dokumentacji	maszyn,
	 	 	 -	dobra	znajomość	języka	niemieckiego
ELEKTRYK/	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zawodowe	elektryczne,
ELEKTROINSTALATOR	 	 -	upr.	SEP	do	15KW	”E”,	powyżej	1	KW

OFERTY  PRACY  DO  FIRMY  COROPLAST  W  STRZELCACH  OPOLSKICH:

	 Nie	musisz	przepracować	ani	jednego	
dnia,	 żeby	dostać	 1600	 złotych	na	 rękę!	
Gdzie	 tak	 jest?	W	 policji!	 Po	 pól	 roku	
szkolenia	dostaje	się	już	2400	zł,	a	na	trzy	
tysiące	netto	też	długo	nie	trzeba	czekać!
	 W	 powiecie	 strzeleckim	 jest	 aż	 13	
wakatów.	To	 ewenement	w	 regionie.	W	
Nysie	nie	ma	ani	jednego!
	 A	więc	–	zastanów	się,	może	to	 jest	
oferta	dla	Ciebie.
	 Zastanów	się,	czy	spełniasz	przynaj-
mniej	takie	wymagania:

Pierwszego	dnia	
–	pierwsza	pensja!

-		 kandydat	 nie	może	 być	 karany	 za	
przestępstwo

-		 musi	wykazać	się	dobrym	stanem	psy-
chofizycznym	(trzeba	będzie	przejść	
testy,	także	sprawnościowe)

-		 kandydat	musi	mieć	 przynajmniej	
średnie	wykształcenie

Uwaga:	nie	ma	ograniczenia	wieku.
Wszystkie	szczegóły	dotyczące	rekrutacji	
można	 znaleźć	 na	 stronie	 internetowej:	
opolska.policja.gov.pl

	 Po	raz	szósty	redakcja	„Strzelca	Opolskiego”	organizuje	plebiscyt	Perła	Roku.	W	
tym	roku	samorządy,	organizacje	społeczne	oraz	osoby	prywatne	zgłosiły	do	tego	tytułu	
aż	14	kandydatek.	To	kobiety	Przebojowe,	Elokwentne,	Rezolutne,	Łebskie,	Ambitne,	
które	nie	boją	się	wyzwań,	realizują	pasje	i	działają	dla	dobra	innych.	
	 Która	z	pań	otrzyma	tytuł	Perły	Roku	2014,	okaże	się	już	8	marca.	Ogłosimy	to	na	gali	
w	Strzeleckim	Ośrodku	Kultury.	Dla	gości	zagra	Marcin	Wyrostek,	wirtuoz	akordeonu,	
zwycięzca	jednej	z	edycji	programu	„Mam	talent!”

Do tytułu Perły Roku 2014 nominowane zostały panie:
Krystyna	Deja	ze	Spóroka
Iwona	Cierpich	z	Kolonowskiego
Danuta	Cichoń	z	Rozmierki
Romana	Rogulska	ze	Strzelec	Opolskich
Izabela	Bakalarczyk	z	Kadłuba
Jadwiga	Breguła	z	Zawadzkiego
Krystyna	Wodniok	z	Ujazdu
Izabela	Breguła	ze	Strzelec	Opolskich
Róża	Kłosek	ze	Staniszcz	Małych
Adriana	Jarosz	z	Otmic
Maria	Krupa	z	Jaryszowa
Irena	Jackowska	z	Osieka
Stefania	Izabela	Stalska	ze	Strzelec	Opolskich
Teresa	Chudala	z	Rozmierzy
Szczegóły	głosowania	w	„Strzelcu	Opolskim”.

Kto	zostanie	Perłą	Roku?

	 Na	 ten	kawałek	chodnika	mieszkańcy	Otmic	czekali	
trzy	 lata.	Ale	wreszcie	w	2013	doczekali	 się.	Zaczęło	
się	od	kładzenia	kanalizacji	we	wsi.	Wiadomo,	 jak	 to	
wygląda,	kiedy	trwają	roboty,	a	samochody	wjeżdżają	
na	chodnik.	
	 Dzięki	wspólpracy	samorządu	gminnego	i	powiatowego	
udało	się	położyć	chodnik	przy	ul.	Kościuszki	–	mówi 
sołtys Otmic, Marian Burnos. -	Wprawdzie	chodnik	
przydałby	się	szerszy,	przynajmniej	miejscami,	bo	jego	
szerokośc	na	różnych	odcinkach	jest	różna	–	od	1	m	do	
1,4,	m,	ale	najwazniejsze,	że	powstał.	Teraz	czekają	nas	
kolejne	przace.	Ze	środków	Rady	Sołeckiej	wybudujemy	

chodnik	przy	ul.	Nałkowskiej,	jeszcze	trochę	zostało	materiału	kupionego	przez	starostwo,	
właśnie	 z	 zadania	 przy	ul.	Kościuszki.	Obrzeża	mamy	 już	 zacementowane,	 czekamy	
jeszcze	na	kamień	na	podsypkę	z	Tarnowa	Opolskiego.	Ma	być	w	przyszłym	tygodniu.	
Dobrze,	że	pogoda	dopisuje,	bo	dzięki	temu	firma,	która	jest	wykonawcą,	podjęła	decyzję,	
że	może	już	przystapic	do	pierwszych	prac.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	uda	się	nam	
ponownie	zaoszczędzić	materiał,	bo	nie	bedziemy	ruszać	wjazdów	do	domów.	Byłoby	to	
marnotrawstwem	-	mieszkańcy	wykonali	je	we	własnym	zakresie	i	z	własnych	środków.	
Więc	będziemy	mogli	te	zaoszczędzone	kostki	betonowe	przeznaczyć	na	kolejny	odcinek	
–	w	kierunku	ulicy	Kopernika.	Gmina	natomiast	będzie	wykonywać	odcinek	od	ul.	Prusa	
do	ul.	Sienkiewicza.	

Wspólne zadanie gminy Izbicko i Powiatu Strzeleckiego kosztowało ponad 48,6 tys 
złotych

Wspólnie	z	Powiatem
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	 Sami	Autorzy	(Ewa,	Łukasz	i	Patryk)	
mówią		o	projekcie	EkoSen:
	 Nasz	projekt	jest	interdyscyplinarny,	
angażujący	wszystkich	członków	zespołu.	
 
Założeniami	projektu	są:
-		 badanie	ludzkiego	organizmu	w	czasie	

snu,	(pulsu)		temperatury,
-		 skonstruowanie	 interaktywnego	 z	

organizmem	 człowieka	 czujnika,	
działającego	radiowo,	pozwalającego	
na	wyłączanie	urządzeń	elektrycznych	
lub	ich	włączanie,

-		 stworzenie	 energooszczędnego	 sys-
temu	energetycznego	reagującego	na	
fizjologię	człowieka,

-		 wskazanie	 kolejnych	 zastosowań	
ułatwiających	 ochronę	 ekosystemu	
bez	 udziału	 świadomości	 człowieka	
w	swoim	domu.

	 Skonstruowane	 urządzenie	 będzie	
miało	formę	opaski	mierzącą	temperaturę	

Młodzi	naukowcy	
z	Zawadzkiego

Każdy	z	nas	ma	lepsze	i	gorsze	dni.	Ma	też	takie,	których	nigdy	nie	zapomni	–	z	po-
wodu	wielkiej	radości,	albo	przeciwnie	–	głębokiego	smutku,	albo	zupełnie	jakiegoś	
innego	powodu.
Mógł	być	to	dzień	związany	ze	śmiercią	kogoś	bliskiego,	albo	wręcz	przeciwnie	–	z	
narodzinami	dziecka.	Mógł	być	to	dzień	podjęcia	decyzji	o	emigracji	lub	powrocie	z	
niej.	Dzień	utraty	pracy.	Wiadomości	o	chorobie.	Dzień	ślubu	lub	rozstania.	Wyrzu-
cenia	poza	nawias.	Powrotu	do	normalności.	Po	prostu	–	najważniejszy	dzień	życia.	
Opowiedzą nam Państwo swoje historie?
Mogą	brać	w	nim	udział	obecni	i	dawni	mieszkańcy	powiatu	strzeleckiego	–	dorośli	
lub	młodsi,	którzy	spiszą	wspomnienia	swoich	dziadków.	Ważne	jest	jednak,	by	te	
wspomnienia	dotyczyły	jednego,	jedynego	dnia!
Objętość	prac	nie	może	przekraczać	5500	znaków	
(ok.	3	stron	znormalizowanego	maszynopisu);	prace	mogą	być	dostarczane:	
-		 pocztą	elektroniczną	na	adres:	redakcja@powiatstrzelecki.pl
-		 pocztą	lub	osobiście	na	adres:

Redakcja „Powiatu Strzeleckiego”
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Autor	może	zastrzec	nazwisko	i	imię	do	wiadomości	redakcji.	
Nagrody	–	bardzo	atrakcyjne.	Warto	o	nie	powalczyć.
Ogłoszenie	wyników	konkursu	–	a	prace	będą	oceniane	przez	jury	–	nastąpi	podczas	
Powiatowego	Święta	Chleba,	we	wrześniu	2014.
Na prace czekamy do 30 kwietnia 2014 roku.	Mają	się	złożyć	na	książkę,	która	
stanowić	 będzie	 kontynuację	 opublikowanego	w	 roku	 2012	 „Strzelczan	Albumu	
Rodzinnego”.	Tym	razem	będzie	to	„Strzelczan	album	bardzo	osobisty”.
Prosimy	również	o	nadsyłanie	zdjęć,	ilustrujących	nadsyłane	wspomnienia.	Oczywi-
ście,	niekoniecznie	będą	one	związane	z	opisywanym	przez	Państwa	dniem,	ale	mogą	
być	to	fotografie	rodzin,	miejscowości	itp.
Czekamy	na	Państwa	historie,	czyli	opisy	tego	jednego,	najważniejszego	w	Waszym	
życiu	dnia.

Opowiedz	
mi	swoją	
historię.	

Najważniejszy	
dzień	życia

ciała	(ewentualnie	ciśnienie	krwi)	z	radio-
nadajnikiem	 	oraz	odbiornikiem	zainsta-
lowanym	w	domowej	 sieci	 elektrycznej.	
W	 naszym	 prototypie	 rolę	 nadajnika	
spełniałby	 powszechnie	 znany	 pilot	 do	
zamka	centralnego	samochodu	oparty	na	
przesyłaniu	danych	poprzez	fale	radiowe.	
W	 kolejnym	 etapie	 badań	 planujemy	
skonstruować	własne	urządzenie	nadawczo	
–	odbiorcze.	Stworzymy	własny	program	
sterujący	całym	układem.	

	 Z	badań	naukowców	wynika,	że	tem-
peratura	ciała	zdrowego	człowieka	zmienia	
się	w	ciągu	doby	mniej	więcej	o	1	stopień	
C.	Postanowiliśmy	to	wykorzystać	do	na-
szych	celów.	Istnieje	możliwość	udoskona-
lenia	naszego	układu.	Podsumowując,	jest	
to	nowy	pomysł,	który	można	wykorzystać	
w	dalszych	 badaniach	 i	 rozszerzać	 jego	
zastosowanie.

dok. ze str. 1

 Żaneta Werner	 	uczennica		4	klasy	
technikum	 ekonomicznego	 CZKIU	w	
Strzelcach	Opolskich	znalazła	się	w	gronie	
209	 szczególnie	 uzdolnionych	 uczniów	
szkół	 gimnazjalnych	 i	 ponadgimnazjal-
nych	Opolszczyzny.
	 Żaneta	za	wyróżniające	się	wyniki	w	
nauce	i	sukcesy	w	konkursach	otrzymała	
stypendium	Marszałka	Województwa	
Opolskiego.	Warunkiem	otrzymania	 sty-
pendium	była	 średnia	 ocen	 co	 najmniej	
4,8.	 Uroczyste	 wręczenie	 stypendiów	
odbyło	się	20	stycznia	2014r,	w	gmachu	

Nauka	to	pokarm	dla	rozumu		

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	dniu	6	 lutego	2014	 roku	w	
Urzędzie	Marszałkowskim	Województwa	
Opolskiego	odbyło	się	spotkanie	w	sprawie	
projektu	 o	 roboczej	 nazwie	 „Wsparcie	
kształcenia	 zawodowego	w	kluczowych	
dla	 regionu	 branżach”.	W	 spotkaniu	

Wsparcie	kształcenia	zawodowego

W	poprzednim	numerze	naszego	dwutygodnika	w	artykule	dotyczącym	jakości	kształcenia	
w	naszych	szkołach,	we	fragmencie	dotyczącym	CKZiU	pojawił	się	błąd.	W	rankingu	
techników	ekonomicznych	technikum	CKZiU	w	Strzelcach	Opolskich	zajęło	II	miejsce	
w	Polsce.	

Marta	Górka

Sprostowanie

	 Tak	naprawdę	zwycięzców	jest	kilku,	
bo	były	cztery	kategorie	produktów	i	usług,	
do	których	zgłoszono	12	propozycji.	Ale	
który	czy	która	z	nich	zdobyła	tytuł	-	do-
wiedzą	się	Państwo	podczas	Gali	Lauri,	22	
marca.	Kapituła	konkursowa	w	składzie:	

Zwycięzcą	jest	…!
Najlepszy Produkt Powiatu 2013

Klaudia	 Kluczniok	 –	 Przewodnicząca	
Kapituły	oraz	członkowie:	Herbert	Czaja,	
Józef	Garbacz,	Marta	Górka	 i	Dariusz	
Kajstura,	podjęli	decyzję	na	swoim	posie-
dzeniu	już	3	lutego.	Decyzja	nie	była	łatwa,	
o	czym	świadczyć	może	 fakt,	 że	obrady	

trwały	 ponad	 trzy	 godziny!	W	 jednej	 z	
kategorii	–	uchylmy	tu	rąbka	tajemnicy	–	o	
tytule	zadecydował	JEDEN	punkt!
	 Przypomnijmy	również,	że	od	począt-
ku	 konkursu	 głosowali	 również	miesz-
kańcy	naszego	powiatu,	by	rozstrzygnąć,	
któremu	produktowi	przypadnie	Nagroda	
Konsumenta.	 Głosowały	 1733	 osoby,	
jednak	aż	31	głosów	było	nieważnych,	bo	
zamiast	jednego	wskazano	dwa	produkty.	
Ostatecznie	okazało	się,	że	o	pierwszym	
miejscu	 zadecydowały	 564	 głosy,	wy-
przedzając	 produkt,	 który	 uplasował	 się	
na	miejscu	drugim	o	24	głosy.
	 O	 tym,	 komu	 dopisało	 szczęście	 i	
kto,	 dzięki	wrzuceniu	 do	 urny	 karty	 do	
głosowania,	wygrał	 40-calowy	 telewizor	
Toshiba,	 przesądzi	 najlepsza	odpowiedź,	
udzielona	na	karcie.	Nazwisko	szczęśliwca	
wyłonionego	przez	 komisję	 konkursową	
poznają	 Państwo	 również	 podczas	Gali	
Lauri.

mg

Filharmonii	Opolskiej.
	 Była	 to	 już	VI	edycja	programu	po-
mocy	stypendialnej	dla	młodzieży	woje-
wództwa	opolskiego	finansowaną	głownie	
z		Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	
Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	
przy	współudziale	 środków	 samorządu	
wojewódzkiego	i	budżetu	państwa.
	 W	 tym	 roku	 do	Marszałka	 złożono	
ok.	 800	wniosków.	 Konkurencja	 była	
duża	 szczególnie,	 że	 średnia	wszystkich	
laureatów	wynosiła	5,31.

Serdecznie	gratulujemy	!

Mniej	 pienię-
dzy	będzie	na	
d o d a t k ow e	
patrole	–	takie	
z apow iedz i	
niektórych	sa-
morządów	już	
budzą	 emocje	
wśród	miesz-
kańców.	 Na	
nie	 nakładają	
się	zapowiedzi	
kierownictwa	Komendy	Powiatowej	Po-
licji	w	Strzelcach	Opolskich	o	rezygnacji	
ze	 służby	 dyżurnej	 	w	 komisariacie	w	
Zawadzkiem.	

-  Trzeba będzie zakładać straże oby-
watelskie, bo w naszym powiecie będzie 
tak niebezpiecznie?  
-		 Absolutnie	 nie	ma	 takiej	 potrzeby	
-	mówi	p.o. Komendanta KPP w Strzel-
cach Opolskich mł. insp. Sebastian 
Maj.	–	Powiat	Strzelecki	jest	bezpieczny.	
Policjanci	doskonale	sobie	radzą.	Do	tego	
samorządy	 pomagają	 nam	 od	 dawna.	
Robiły	to	w	najcięższych	dla	nas	czasach,	
ale	 i	 teraz,	 kiedy	 już	 sytuacja	 zwłaszcza	
kadrowa	 idzie	 ku	 lepszemu.	Ta	 pomoc	
przybiera	bardzo	zróżnicowane	formy.	Sta-
rosta	Strzelecki	fundując	co	roku	nagrody	
pieniężne,	 pozwala	motywować	naszych	
funkcjonariuszy	do	lepszej	pracy.	Gmina	
Strzelce	Opolskie,	która	nie	przekazała	w	
tym	roku	środków	na	dodatkowe	patrole,	
od	 lat	 przecież	 wspiera	 nas	 nie	 tylko	
utrzymaniem	monitoringu	w	mieście	 i	
pokrywaniem	kosztów	pracy	jego	opera-
torów,	 ale	 również	 zakupem	 sprzętu.	W	
każdym	urzędzie	gminy	są	punkty	przyjęć	
dla	dzielnicowych.	Sześć	na	siedem	gmin	
w	powiecie	 strzeleckim	przekazało	 nam	
środki	na	dodatkowe	patrole.	Oczywiście,	
wolelibyśmy	mieć	więcej	 środków,	 bo	
więcej	można	byłoby	zrobić	na	przykład	
w	prewencji,	ale	to	nie	są	pieniądze,	bez	
których	Policja	nie	będzie	mogła	funkcjo-
nować.	
-  Jednak jeśli na dodatkowe patrole 
będzie mniej pieniędzy, to na ulicach 
będzie mniej policjantów.

-	Będzie	tylu,	ilu	trzeba.	Planujemy	służby	
stosownie	 do	prognozowanych	 zagrożeń	
np.	w	weekendy	i	w	dni	targowe	–	więcej	
niż	na	co	dzień.	Jesteśmy	taką	służbą,	że	
musimy	być	mobilni	i	sprawni.	W	pierw-
szym	 dniu	mojego	 funkcjonowania	 w	
komendzie	w	Strzelcach	w	ciągu	godziny	
na	miejscu	 stawiło	 się	 dziesięciokrotnie	
więcej	 funkcjonariuszy	 niż	 na	 co	 dzień	
u	nas	służy.	
-  Ale przyzna Pan, że pieniędzy tro-
chę brakuje, skoro chcecie zlikwidować 
dyżurnych na komisariacie w Zawadz-
kiem.
-		 Pieniędzy	nie	 brakuje.	Nie	możemy	
biernie	czekać	i	liczyć	tylko	na	wsparcie	
z	 samorządów.	Musimy	 sami	wymagać	
od	siebie	i	efektywniej	wykorzystać	etaty	
mundurowych.	Z	analiz	wynika,	że	nocą	
praktycznie	nie	ma	osobistych	zgłoszeń	na	
komisariacie,	bo	ludzie	wolą	kontaktować	
się	z	Policją	przez	telefon,	to	po	co	utrzy-
mywać	 taki	 stan?	 	Przy	 reakcji	 na	 zgło-
szenie	każda	minuta	może	być		bezcenna.	
W	ratownictwie	jest	 teoria,	że	wystarczą	
cztery	minuty,	aby	pomoc	nie	była	skutecz-
na.	Po	co	więc	zostawiać	kolejne	pośrednie	
ogniwo,	jakim	jest	dyżurny	komisariatu?	
Dyżurujący	na	komisariacie	policjant	nie	
podejmie	 fizycznie	 interwencji,	 a	więc	
sam	nic	 nie	 zdziała,	 ale	 przekaże	 to	 np.	
dzielnicowemu	czy	patrolowi.
	 W	 sąsiedztwie	 naszego	 powiatu	 od	
lat	 dwa	 komisariaty	 pracują	 bez	 służby	
dyżurnej.	 Tak	 jest	 w	 Dobrodzieniu	 i	
Zdzieszowicach.	Tam	się		sprawdza	takie	
rozwiązanie.	Rozumiem	obawy	 radnych	
w	gminie	Zawadzkie	 i	Kolonowskie,	ale	
one	się	nie	spełnią.	Wysunięto	argument,	
że	osoba	może	nie	mieć	telefonu.	A	jakby	
zachorowała	i	potrzebne	była	pomoc	me-
dyczna?	Wtedy	 też	 korzystamy	wtedy	 z	
pomocy	innych.	
	 Z	badań	opinii	publicznej	wynika,		że	
od	Policji	wymaga	 się	 trzech	podstawo-
wych	 rzeczy:	 szybkiej	 reakcji,	 łatwości	
dodzwonienia	 się	 na	 numer	 alarmowy	
997	lub	112	oraz		skuteczności	np.	zatrzy-
mania	przestępcy.	A	więc	–	efektywności	
w	działaniu.	Dążymy	do	tego,	ale	 trzeba	
przyznać,	że	nie	wszystko	ode	mnie	zależy.	

Rozmawiała Marta Górka

Będzie	bezpiecznie

uczestniczyli:	 pani	 Barbara	Kamińska	
–	Członek	Zarządu	Województwa	Opol-
skiego,	 starostowie	oraz	wicestarostowie	
powiatów	województwa	opolskiego	oraz	
inni	 przedstawiciele	 jednostek	 samorzą-
dów	terytorialnych.	Powiat	Strzelecki	był	

reprezentowany	 przez	 pana	Waldemara	
Gaidę	Wicestarostę	 Strzeleckiego	 oraz	
panią	Ewę	Pinkawę	Naczelnika	Wydziału	
Edukacji,	 Kultury,	 Kultury	 Fizycznej	
i	 Turystyki	 Starostwa	 Powiatowego	w	
Strzelcach	Opolskich.	
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	 31	 stycznia	w	Zespole	Szkół	Ekono-
micznych	w	Opolu	odbyła	się	uroczystość	
podsumowująca	XVI	Ogólnopolski	Ranking	
Szkół	 Ponadgimnazjalnych	miesięcznika	
“Perspektywy”.
	 W	Ekonomiku	 pojawili	 się	 przedsta-
wiciele	 23	 szkół	 z	Opolszczyzny,	 które	
odniosły		w	roku	2014	największe	sukcesy,	
a	 także	 przedstawicele	 organów	 prowa-
dzących	 szkół	 –	 Starostw	 Powiatowtch.	
Uroczysty	charakter	gali	podkreślili	swoją	
obecnością:	 Opolska	 Kurator	 Oświaty	
Halina	Bilik	 oraz	Wicewojewoda	Opolski	
Antoni	Jastrzembski,	który	docenił	wpływ	
nauczycieli	w	osiągnięciach	szkół:	“Dzisiaj	
chcemy,	żeby	nasza	młodzież	odnosiła	suk-
cesy.	Nauczyciele	 szlifują	 te	diamenty,	by	
w	przyszłości,	zajaśniały	pełnym	blaskiem	
brylantów	wiedzy	(...)	Potraficie	wyzwolić	
w	młodzieży	to,	by	umysł	był	otwarty”.
	 CKZiU	w	Strzelcach	Op.	w	Ogólnopol-
skim	Rankingu	Egzaminów	Zawodowych	
w	 zawodzie	Technik	 ekonomista	 uzyskał	
zaszczytne	II	miejsce	w	skali	kraju.	Dyrektor	
CKZiU	Halina	Kajstura	wraz	z	nauczycielką	
przedmiotów	ekonomicznych	Anną	Sewruk	
oraz	 reprezentantką	 uczniów	klas	 ekono-
micznych	Żanetą	Werner	–	odebrały	z	rąk	
Opolskiego	Kuratora	Oświaty	i	Wicewoje-
wody	Opolskiego	–	gratulacje	oraz	dyplom	
Szkoły	Mistrzów.	Starostwo	Powiatowe	w	
Strzelcach	Op.	 reprezentowała	Naczelnik	
Wydziału	Edukacji	–	Ewa	Pinkawa.
	 Sukces	nie	byłby	możliwy,	gdyby	nie	
wytężona,	 przemyślana	 i	 skoordynowana	
praca	zespołu	ekonomistów,	a	także	solidnie	
pracująca	młodzież.
	 W	roku	2013	uczniowie	wraz	z	prowa-

Gdzie	najlepiej	zostać	ekonomistą?	U	nas!
Gratulacje dla „Szkoły  Mistrzów”, czyli CKZiU w Strzelcach Op.

dzącymi	ich	nauczycielami	wypracowali	
wynik	100	%	zdawalności	na	egzaminach	
potwierdzających	kwalifikacje	zawodo-
we,	podczas,	gdy	w	województwie	wynik	
ten	kształtował	się	na	poziomie	87	%,	a	
w	kraju	75%.
	 Sukcesem	 jest	 nie	 tylko	 100	%	
zdawalność,	ale	również	bardzo	wysokie	
wyniki	naszych	absolwentów,	co	świad-
czy	o		poziomie	kształcenia	zawodowego	
w	szkole.
	 Należy	 podkreślić	 fakt,	 że	 szkol-
nictwo	 zawodowe	 w	 Polsce	 nabiera	
coraz	większego	 znaczenia.	Rośnie	 też	
świadomość	 rodziców	 uczniów	 szkół	
gimnazjalnych,	 na	 których	 spoczywa	
odpowiedzialność	 za	 takie	 pokierowa-
nie	 edukacją	młodego	 człowieka,	 by	
ułatwić	mu	start	na	rynku	pracy,	podczas	
bardzo	 trudnych	warunków,	 które	 na	
nim	 panują.	CKZiU	 kształci	 zawodo-

wo.	Kształci	 na	wysokim	 poziomie	we	
wszystkich	zawodach.	Wyniki	zdawalności	
rok	rocznie	przekraczają	średni	wynik	w	
kraju.	Zespoły	 nauczycieli	 przedmiotów	
zawodowych	 pracują	 nad	 ciągłą	 popra-
wą	 jakości	 nauczania.	Rrealizowane	 są	
przeróżne	 interesujące	projekty,	praktyki	
zagraniczne	 oraz	wprowadzane	 innowa-
cje	 pedagogiczne.	To	wszystko	 sprawia,	
że	 realizując	misję	 szkoły	 “Chcemy	 by	
uczeń	był	samodzielny,	przygotowany	do	
dorosłego	życia”,	wyposażamy	uczniów	w	
niezbędne	umiejętności,	które	czynią	ich	
atrakcyjnymi	na	rynku	pracy.	Śledząc	losy	
naszych	absolwentów	dumą	napawa	fakt,	
że	znajdują	ciekawe	miejsca	pracy,	często	
na	 kierowniczych	 stanowiskach	 a	 nawet	
zakładają	własne,	 dobrze	 prosperujące	
firmy.

Anna	Sewruk

	 Od	10	stycznia	br.	gorąco	zachęcamy	
Państwa	do	odwiedzenia	strony,	którą	za-
łożyliśmy	na	jednym	z	najpopularniejszych	
społeczności	 internetowych	 Facebook.	
Zadaniem	 fanpage’u	 jest	 bieżące	 infor-
mowanie	Państwa	o	aktualnych	sprawach	
i		działalności	Powiatu	Strzeleckiego	oraz	
jednostek	podległych.	Można	tu	również	
przeglądać	zdjęcia	z	bieżących	wydarzeń.	
Można	spytać:	a	dlaczego	Facebook?	Otóż,	
podobno,	 jeżeli	nie	ma	się	konta	na	 tym	
portalu,	to	się	w	ogóle	nie	istnieje.	A	tak	
poważnie:	 facebook	 stał	 się	 synonimem	
mediów	 społecznościowych,	 regularnie	
korzysta	 z	 niego	 ponad	 7	milionów	Po-
laków.	Bardzo	wiele	 firm,	 organizacji,	
gwiazd,	celebrytów	chcąc	szybko	zaistnieć	
w	świecie	i	zdobyć	szerokie	grono	odbior-
ców,	korzystają	z	tego	medium	komunika-
cyjnego,	aby	nawiązać	relacje	ze	swoimi	
klientami.	Poza	tym	dzięki	Facebook’owi	
zamieszane	na	nim	wiadomości	niezwykle	

	 Znajdź	Powiat	Strzelecki	
na	Facebooku

szybko	trafiają	do	wielu	setek,	 tysięcy,	a	
nawet	milionów	odbiorców.
	 Jeśli	masz	swoje	konto	na	Facebooku	
i	aktywnie	korzystasz	z	serwisu,	możesz	
przyłączyć	się	do	naszych	fanów	i	stać	się	
aktywnym	 członkiem	 „portalowej”	 spo-
łeczności.	Dzięki	temu	będziesz	miał	szan-
sę	włączać	się	do	dyskusji,	komentować	
najciekawsze	artykuły	i	polecać	je	swoim	
znajomym.	Nie	ominie	cię	też	informacja	o	
najważniejszych	wydarzeniach	w	naszym	
powiecie	–	za	każdym	razem,	kiedy	będzie	
działo	się	coś	ciekawego,	dowiesz	się	o	tym	
pierwszy.

POLUB	NASZEGO	FANPAGE’A	
NA	FACEBOOKU!	

	 Nie	 musisz	 być	 zarejestrowanym	
użytkownikiem,	 żeby	 przeglądać	 nasze	
strony	–	znajdziesz	nas	pod	adresem:	www.
facebook.com/starostwostrzeleckie

Będą	
dodatkowe	
patrole

Dzięki	funduszom	wygospodarowanym	z	budżetu	
gminy,	w	 kwocie	 5	 tys.	 zł.,	wzmożone	 patrole	
będą	odbywały	się	na	terenie	całej	gminy	Ujazd	w	
miejscach	uznanych,	czy	wskazanych	przez	miesz-
kańców	za	szczególnie	zagrożone.	Porozumienie	w	
tej	sprawie	podpisali	p.o.	Komendant	Powiatowy	
Policji	w	Strzelcach	Opolskich	mł.	insp.	Sebastian	
Maj	i	Tadeusz	Kauch	Burmistrz	Gminy	Ujazd.
Pięć	 tysięcy	złotych	na	dodatkowe	patrole	prze-
znaczyła	 również	Gmina	 Izbicko,	 oraz	Gmina	
Kolonowskie.

	 Podatki	płacą	wszyscy,	choć	niechętnie.	
Jednak	to	właśnie	z	wpływy	podatków	mają	
wpływ	na	 budżet	 samorządów.	A	 zatem	 i	
my	wszyscy	z	tego	korzystamy	-	w	różnej	
formie.	
	 A	ponieważ	w	 zeszłym	 roku	wpływy	
z	 podatków	 od	 osób	 prawnych	wyraźnie	
były	wyższe	 niż	w	 poprzednich	 latach,	
Zarząd	Powiatu	Strzeleckiego	 postanowił	
podziękować	 tym	 firmom,	 funkcjonują-
cym	na	 naszym	 terenie,	 które	 do	budżetu	
państwa	odprowadziły	najwyższy	podatek.	
Dlaczego?	Ponieważ	to	bezpośrednio	prze-
łożyło	się	na	wysokość	wpływów	z	podatku	
dochodowego	od	osób	prawnych	do	budżetu	
Powiatu	Strzeleckiego.

Oto	firmy,	którym	składamy	podziękowania:

IZOSTAL	SP.	Z	O.O.

PPO	PRZEDSIĘBIORSTWO	PAŃSTWOWE

AGROCENTRUM	SP.	Z	O.O.

WALCOWNIA	RUR	ANDRZEJ	SP.	Z	O.O.

BANK	SPÓŁDZIELCZY	W	LEŚNICY

PACKPROFIL	ZP.	Z	O.O.

PEARL	STREAM	S.A.

ADAMIETZ	SP.	Z	O.O.

Więcej	z	podatków,	większy	budżet	powiatu

	 W	piątek	31	stycznia	2014	r.	w	Powiatowej	
Bibliotece	Publicznej	Powiatowego	Centrum	
Kultury	w	Strzelcach	Opolskich	 odbyło	 się	
uroczyste	rozdanie	nagród	oraz	wyróżnień	w	
ramach	 konkursu	 literacko-plastycznego	pn.	
„Portret	babci	i	dziadka	w	literaturze”.	Spośród	
aż	 253	 nadesłanych	 prac	 plastycznych	 jury	
wyłoniło	zwycięzców	w	dwóch	kategoriach.
W	kategorii	 dzieci	 przedszkolnych	 I	miejsce	
zajęła	Alicja	 Szczerecka	 (lat	 4,	 Przedszkole	
Publiczne	Nr	 4	w	Strzelcach	Opolskich),	 II	
miejsce	-	Dawid	Sankowski	(lat	6,	Przedszkole	
Publiczne	w	Kielczy),	III	miejsce	-	Natalia	Kała	
(lat	6,		Przedszkole	Publiczne	w	Dziewkowi-

Nagrody	rozdane
cach,	Oddział	 Zamiejscowy	w	Błotnicy	
Strzeleckiej).	W	przedmiotowej	 kategorii	
wyróżniona	 została	 praca	Maji	Kędziora,	
Agnieszki	Mańka,	Pauliny	Tiel	oraz	Kaje-
tana	Rychlika.
	 W	kategorii	klas	I-III	szkół	podstawo-
wych	I	miejsce	zajął	Jakub	Kowalczyk	(kl.	
II,		Publiczna	Szkoła	Podstawowa	Nr	2	w	
Strzelcach	Opolskich),	II	miejsce	-	Dagmara	
Bujakiewicz	 (kl.	 II,	 	 Zespół	 Placówek	
Oświatowych	w	Kalinowicach),	III	miejsce	
-	 Szymon	Szulc	 (kl.	 II,	 Publiczna	Szkoła	
Podstawowa	Nr	2	w	Strzelcach	Opolskich).	
W	ww.	kategorii	wyróżniona	została	praca	

	 31	stycznia	w	Powiatowym	Centrum	Kultury	w	Strzelcach	Op.	odbyła	się	regionalna	kon-
ferencja	klimatyczna.		Organizatorami	byli	Instytut	na	rzecz	Ekorozwoju	i	Związek	Powiatów	
Polskich.Było	to	równocześnie	podsumowanie	organizowanych	dotychczas	spotkań	w	woje-
wództwie	opolskim.		
	 Mówiono	o	moż-
liwościach	 dofinanso-
wania	projektów	zwią-
zanych	 z	 ochroną	 kli-
matu	z	dotacji	unijnych	
w	 latach	 2014-2020	
oraz	o	innych	źródłach	
wsparcia	finansowego	
na	 tego	 typu	 działa-
nia.	Eksperci	doradzali	
samorządowcom,	 jak	
rozpocząć	na	własnym	
terenie	działania	zwią-
zane	z	ochroną	klimatu,	
jak	 gminy	 i	 powiaty	
mogą	ze	sobą	w	tym	za-
kresie	współpracować	
oraz	jakie	uzyskają	korzyści	na	poziomie	gospodarczym,	społecznym	oraz	poprawy	zdrowia	
mieszkańców	swojego	regionu.

Debata	o	klimacie

	 Na	zaproszenie	sołtysa	Spóroka	Janiny		
Urbańczyk,	która	jest	jednocześnie	Anima-
torem	Osób	Starszych		w	gminie	Kolonow-
skie	Powiatowy	Rzecznik	Konsumentów		
wziął	udział	w	spotkaniu	z	mieszkańcami	
Spóroka	 i	wygłosił	 prelekcję	 dotyczącą	
praw	 	 konsumentów.	Każdy	 z	 nas	 jest	
konsumentem,	 ale	 poznawanie	 naszych	
praw	jest	zawsze	cenne.
	 Chętni	mogli		uczestniczyć	w	dyskusji	
i	uzyskać	odpowiedzi	na	nurtujące	ich	py-
tania	dot.	sytuacji	konsumentów	na	rynku.	
Szczególne	 zainteresowanie	wzbudziły	
kwestie	 umów	 telekomunikacyjnych	 i	

Spotkanie	w	ramach	
edukacji	konsumenckiej

umów	poza	lokalem	przedsiębiorstwa.	
	 Na	 koniec	 Rzecznik	 zorganizował	
minikonkurs	na	temat	praw	konsumentów.	
Rzecznik	Konsumentów	 bierze	 udział	
kilka	 razy	w	 roku	w	 różnego	 rodzaju	
spotkaniach	z	mieszkańcami	miejscowo-
ści	 z	 terenu	powiatu	 strzeleckiego	 lub	 z	
organizacjami	 pozarządowymi,	w	 celu	
propagowania	 praw	 konsumentów	 w	
ramach	edukacji	konsumenckiej.	W	2013	
r.	Rzecznik	m.in.	przeprowadził	prelekcję	
w	 siedzibie	Uniwersytetu	 III	Wieku	w	
Strzelcach	Opolskich	oraz	Stowarzyszeniu		
Wincentego	w	Kielczy.	

Nicolasa	Popandy	oraz	Kacpra	Nowaka.
	 W	konkursie	wyróżnione	zostały	także	
prace	 zbiorowe.	Miejsce	 I	 zdobył	 Przed-
szkolny	Oddział	Zamiejscowy	w	Warmąto-
wicach	 (grupa	 dzieci	 5-6	 letnich);	Miejsce	
II	 -	 Publiczna	Szkoła	Podstawowa	Nr	 7	w	
Strzelcach	Opolskich	(	kl.	III	c);	Miejsce	III	
-	Przedszkole	Publiczne	w	Dziewkowicach,	
Oddział	Zamiejscowy	w	Błotnicy	Strzeleckiej	
(grupa	dzieci	5-6	letnich).
 

Wszystkim	zwycięzcom	oraz	wyróżnionym	
serdecznie	gratulujemy!!!
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	 Pod	takim	hasłem	31	stycznia	2014r.	w	
Zespole	Szkół	Specjalnych	w	Zawadzkiem	
odbył	się	„II	Powiatowy	Konkurs	Kolęd	i	
Pastorałek	w	formie	karaoke”,	w	którym	
udział	wzięli:	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	
Specjalnych	w	Kędzierzynie	 –	Koźlu,	
Zespołu	Szkół	Specjalnych	przy	DPS	w	
Kadłubie,	uczestnicy	Warsztatów	Terapii	
Zajęciowej	w	Zawadzkiem	oraz	gospoda-
rze	z	Zespołu	Szkół	Specjalnych	przy	DPS	
w	Zawadzkiem.	Wśród	zaproszonych	gości	
nie	 zabrakło	 również	 rodziców,	uczniów	
naszej	 szkoły,	 nauczycieli,	 uczestników	
WTZ-ów	oraz	 sympatyków	 corocznego	
konkursu	kolęd	i	pastorałek.	Impreza	ma	
charakter	 konkursowy,	 dlatego	 organi-
zatorki:	 Justyna	Gireń,	Monika	Nowak	 i	
Jolanta	Ruhnke	powołały	jury	w	składzie:	
przewodnicząca	pani	Monika	Skibińska	–	
kierownik	Domu	Kultury	w	Zawadzkiem,	
dyrektor	szkoły	pani	Anna	Bujmiła,	prezes	
Stowarzyszenia	na	Rzecz	Pomocy	Osobom	
Niepełnosprawnym	„Siedlisko”	 pani	 Jo-
anna	Pietrzela	oraz	zastępca	prezesa	pani	
Teresa	Truch.
	 Choć	Święta	Bożego	Narodzenia	 są	
już	za	nami,	w	tym	dniu	ich	magia	wciąż	
trwała.	Wyjątkowa,	 domowa	 atmosfe-
ra	 stworzona	 przez	młodych	 artystów	
udzieliła	 się	wszystkim	 zgromadzonym.	
Rozbrzmiewały	 świąteczne	 utwory	 pre-
zentowane	 przez	 uczestników	konkursu	
i	 nie	 tylko	 -	 zaprezentowali	 się	 również	
opiekunowie	 poszczególnych	 zespołów,	

„Śpiewajcie	i	grajcie	Mu”

szanowne	jury	a	nawet	organizatorki.	
	 Podczas	 obrad	 jury	wszyscy	 goście	
zostali	 zaproszeni	 na	 poczęstunek	 do	
„swojskiego”	stołu,	na	którym	serwowano	
chleb	ze	smalcem,	ogórki	kiszone	i	sałatkę	
jarzynową.	
	 Po	 zakończeniu	 obrad	 ogłoszono	
werdykt,	 na	 który	 czekali	 z	 niecierpli-
wością	 uczestnicy	 konkursu.	 Zdaniem	
przewodniczącej	wybór	 zwycięzcy	 nie	
był	 łatwy,	 ponieważ	 poziom	wykonania	
utworów	 był	 bardzo	wyrównany.	 Lau-
reatem	 II	 Powiatowego	 konkursu	 kolęd	
i	 pastorałek	 „Śpiewajcie	 i	 grajcie	Mu”	
zostali	gospodarze	–	uczniowie	klasy	III	B	
PDP	pod	kierunkiem	wychowawcy	Artura	
Walkowiaka.	Zwycięzcy	otrzymali	„kosz	
ze	swojskim	jadłem”,	natomiast	pozostali	
uczestnicy	 otrzymali	 dyplomy,	 statuetki,	
słodkie	 upominki	 a	 każdy	opiekun	 słoik	
ze	smalcem.	
	 Gorąco	dziękujemy	 sponsorom	oraz	
Starostwu	 Powiatowemu	w	 Strzelcach	
Opolskich	 za	 pomoc	w	 zorganizowaniu	
konkursu.	Wszystkim	artystom	serdecznie	
gratulujemy,	życzymy	dalszych	sukcesów	i	
zapraszamy	w	przeszłym	roku	do	Zespołu	
Szkół	 Specjalnych	 w	 Zawadzkiem,	 w	
przepięknym	zakątku	Małej	Panwi,	gdzie	
panuje	niepowtarzalna	i	magiczna	atmos-
fera.

Organizatorki:	Justyna	Gireń,	
Monika	Nowak,	Jolanta	Ruhnke

My	o	Nas	
-	wieści	z	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych	w	Zawadz-

	 Znamy	Go	wszyscy.	Nieduży,	z	wysta-
jącym	brzuszkiem.	Amator	miodu	i	wiecz-
ny	optymista.	Znamy	Jego	przyjaciół:	Pro-
siaczka,	Kłapouchego,	Królika	i	wiecznie	
brykającego	Tygryska.	Kubuś	 Puchatek	
(bo	o	nim	mowa)	to	postać	z	dziecinnych	
książek	znana	każdemu	czy	ma	2	czy	82	
lata.	Nietuzinkowy,	o	specyficznym	poczu-
ciu	humoru		ma	swoje	święto	18	stycznia.	
W	Zespole	Szkół	Ponadgimnazjalnych	w	
Zawadzkiem	uczniowie	postanowili	uczcić	
ten	 dzień	 czytaniem	 przygód	Kubusia.	
Aż	 trudno	 uwierzyć,	 że	 ten	 niepozorny	
miś	został	powołany	do	życia	przez	A.A.	
Milne’go	w	1926	roku	i	od	tej	pory	bawi	i	
uczy	dzieci	na	całym	świecie!	
	 W	naszej	szkole	ma	On	też	wielu	sym-
patyków.	Właśnie	 dlatego	 czytanie	 jego	
przygód	sprawiło	wszystkim	wielką	frajdę.	
Na	każdej	 lekcji	w	dzień	 poprzedzający	
święto	Kubusia	 uczniowie	 i	 nauczyciele	
zgłębiali	 lekturę	 i	 przypominali	 sobie	
fragmenty	książek	z	Kubusiem.	
	 Można	było	znowu	wrócić	do	dziecię-
cych	lat,	gdy	to	rodzice	jako	pierwsi	zapo-
znali	nas	z	tym	misiem	o	„bardzo	małym	
rozumku”.	Niejednemu	 uczniowi	 stanął	
przed	oczami	Stumilowy	Las	wraz	z	jego	
mieszkańcami	a	w	nim	Krzyś	trzymający	
za	 łapkę	 swego	 najlepszego	 przyjaciela	
Kubusia.	 	 I	 to	właśnie	 tego	można	 się	

Dzień	Kubusia	Puchatka	

od	Puchatka	 tak	 naprawdę	 nauczyć,	 że	
przyjaźń	to	ważna	rzecz	w	naszym	życiu	
a	prawdziwi	przyjaciele	są	na	wagę	złota.	
Mamy	nadzieję,	że	Kubuś	jeszcze	długie	
lata	będzie	 z	dziećmi	 i	 z	 nami.	Bo	choć	
wiekowy,	to	jednak	ciągle	popularny	i	na	
czasie.	Życzymy	mu	długowieczności!!!

Dorota	Nemś

Studniówka	licealistów	
z	LO	im.	W.	Broniewskiego

Licealiści	ze	Strzelec	Opolskich	w	tym	roku	wybrali	po	raz	pierwszy	na	bal	studniówkowy	lokal	w	Gąsiorowicach.	Było	świetnie.	
Szkoda,	że	taki	bal	przeżywa	sie	tylko	jeden	raz	w	życiu.	Na	pamiątke	za	to	zostają	zdjęcia.
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w Strzelcach Opolskie
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z	filią	w	Szymiszowie
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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

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	4620046,	77	4616049,	77	4620049
e-mail:	zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel.	77	4615261
e-mail:	mowlesnica@gmail.com

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

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel.	77	4615261
e-mail:	soswlesnica@poczta.onet.pl

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel.	wew.:	727,	728,	730,	731,	732,	733,	734,	735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel.	wew.:	737,	738,	739,	740,	741,	742,	743,	744,	
745,	746,	747,	749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel.	wew.:	760,	761,	762,	763.
Wydział Organizacyjny
Tel.	wew.	750,	751,	752,	753,	754,	755,	756,	757,	
758,	764
Zespół Kontroli
Tel.	wew.:	705.

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.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel.	wew.	705
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	
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Ogłoszenie	
Zarządu	Powiatu	Strzeleckiego

	 W	dniu	25	kwietnia	2014	r.	o	godz.	9oo	w	siedzibie	Starostwa	Strzeleckiego	przy	
ul.	Jordanowskiej	nr	2,	w		pokoju	nr	114,	odbędą	się	drugie	rokowania	w	celu	sprzedaży	
nieruchomości	Powiatu	Strzeleckiego,	położonej	w	Zawadzkiem	przy	ul.	Opolskiej	nr	
2,	zabudowanej	dwoma	budynkami	byłej	szkoły	zawodowej	zrealizowanymi	w	1968	r.:	
dwukondygnacyjnym	o	pow.	użytk.	1219,35	m2		i		trzykondygnacyjnym	o	pow.	użytk.		
2354,31	m2.
	 Nieruchomość	oznaczona	 jest	numerami	działek:	416/1,	416/7	 i	370/2	 	o	 łącznej	
powierzchni	3,1178	ha,	karta	mapy	2.	W	planie	zagospodarowania	przestrzennego	nie-
ruchomość	oznaczona	jest	jako	tereny	usług	oświaty,	a	działka	nr		370/2	wraz		z	częścią	
działki	nr	416/1	(łącznie	pas	o	szerokości	ok.	5	metrów	wzdłuż	ulicy	Opolskiej),	oznaczona	
jest	symbolem	1/2	KDG	–	teren	układu	komunikacyjnego,	ulica	Opolska.	
	 Nieruchomość	jest		wpisana	w	księdze	wieczystej	nr	OP1S/00009498/8,	bez	obcią-
żeń,	obecnie	w	trwałym	zarządzie	Zespołu	Szkół	Ponadgimnazjalnych		w	Zawadzkiem	z	
siedzibą	przy	ul.	Krótkiej	nr	1.	W	przypadku	wyłonienia	nabywcy	nieruchomości	trwały	
zarząd	zostanie	wygaszony.		
W	celu	zbycia	nieruchomości	przeprowadzono	do	tej	pory	przetargi:
-		 pierwszy	przetarg	-	w	dniu	31	października	2012	r.
-		 drugi		przetarg	-		w	dniu	30	kwietnia	2013	r.
-		 pierwsze	rokowania	-	w	dniu	30	października	2013	r.	
 
Cena wywoławcza nieruchomości – 1 600 000,00 zł.

	 Przed	przystąpieniem	do	rokowań,	w	terminie	do	dnia	21	kwietnia	2014	r.	należy	
wpłacić	zaliczkę	w	kwocie	80	000,00	zł	(w	pieniądzu)	tytułem	zabezpieczenia	kosztów	
w	przypadku	uchylenia	 się	od	 zawarcia	umowy,	na	konto	Starostwa	Powiatowego	w	
Strzelcach	Opolskich,	Bank	Spółdzielczy	Leśnica,	Oddział	Strzelce	Opolskie,	na	rachunek	
nr	52	8907	1089	2002	0090	0007	0006.	
	 Zabezpieczenie	wpłacone	przez	uczestnika	rokowań,	który	rokowania	wygra,	zalicza	
się	na	poczet	ceny	nabycia	nieruchomości,	a	w	przypadku	odstąpienia	od	zawarcia	umowy	
w	terminie	wskazanym	przez	sprzedającego	–	przepada.
Pisemne	zgłoszenie	udziału	w	rokowaniach	składa	się	do	dnia		18	kwietnia	2014	r.	w	
kancelarii	Starostwa,	pokój	202,		w	zamkniętej	kopercie,	z	dopiskiem	na	kopercie:	„Oferta	-	
Rokowania	na	sprzedaż	nieruchomości	położonej	w		Zawadzkiem	przy	ul.	Opolskiej	nr	2”.
Zgłoszenie	winno	zawierać	:
1)		 imię,	nazwisko,	adres	lub	nazwę	firmy	z	jej	siedzibą
2)		 datę	sporządzenia	zgłoszenia,
3)		 oświadczenie	o	zapoznaniu	się	z	warunkami	rokowań	i	przyjęciu	ich	bez	zastrzeżeń
4)		 proponowaną	cenę	i	sposób	jej	zapłaty
5)		 kopię	dowodu	wpłaty	zaliczki.
Nabywca	ponosi	także		koszty	związane	z	zawarciem	umowy	w	kancelarii	notarialnej.
	 Sprzedaż	nieruchomości	jest	zwolniona	z	podatku	VAT	na	podstawie	art.	43	ust.1	
pkt	10a	ustawy	z	dnia	11	marca	2004	roku	o	podatku	od	towarów	i	usług	(j.	t.	z	2011	r.	
Dz.	U.	Nr	177	poz.	1054).
	 Sprzedający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 zamknięcia	 rokowań	bez	wybrania	 nabywcy	
nieruchomości.
	 Bliższych	informacji	można	zasięgnąć	w	Wydziale	Geodezji,	Kartografii,	Katastru	i	
Gospodarki	Nieruchomościami,	pokój	nr	110,	telefon	nr		77-4401-740.
Zdjęcia	nieruchomości	dostępne	na	 stronie	 internetowej	Powiatu	Strzeleckiego	www.
powiatstrzelecki.pl.		w	zakładce	„Nieruchomości”.

LOKALNY		PUNKT		INFORMACYJNY		O		FUNDUSZACH		
EUROPEJSKICH		W		STRZELCACH		OPOLSKICH		INFORMUJE	

O	NABORZE	WNIOSKÓW	
O	DOFINANSOWANIE	PROJEKTÓW	Z	

REGIONALNEGO  PROGRAMU  OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA  OPOLSKIEGO

w	ramach	poddziałania	1.4.2	
Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny

IV nabór	wniosków	o	dofinansowanie	projektów	w	zakresie:
Realizacji projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym 
promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, 
których zarówno rzeczowy jak i finansowy 

okres realizacji nie przekracza daty 30.06.2015 r.
Do	udziału	w	konkursie	w	terminie	od	17.02.2014r. do 03.03.2014r. 
zaprasza	się:
*	 Jednostki	samorządu	terytorialnego,	ich	związki	i	stowarzyszenia.
*	 Jednostki	organizacyjne	jst	posiadające	osobowość	prawną.
*	 Podmioty	(w	tym	spółki	prawa	handlowego)	wykonujące	usługi	publiczne,	w	których	więk-

szość	udziałów	 lub	akcji	posiada	województwo	opolskie,	powiat,	gmina,	miasto,	związek	
międzygminny	lub	Skarb	Państwa.

*	 Podmioty	wybrane	w	trybie	przepisów	Ustawy	Prawo	Zamówień	Publicznych,	wykonujące	
usługi	publiczne	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	Poddziałania	na	podstawie	odrębnej,	
obowiązującej	umowy,	zawartej	z	jednostką	samorządu	terytorialnego	(również	na	zasadach	
partnerstwa	publiczno-prywatnego).

*	 Organizacje	pozarządowe,	stowarzyszenia,	fundacje,	prowadzące	statutową	działalność	non	
profit	w	obszarze	objętym	wsparciem	w	ramach	Poddziałania,	w	tym	organizacje	turystyczne.	

*	 PGL	Lasy	Państwowe	i	jego	jednostki	organizacyjne.
*	 Kościoły	i	związki	wyznaniowe	oraz	osoby	prawne	kościołów	i	związków	wyznaniowych.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 
wynosi: 
*	 Projekty	nie	objęte	pomocą	publiczną	–	maksymalnie	85%;
*	 Dla	projektów	realizowanych	przez	państwowe	jednostki	budżetowe	–	100%.
Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 
*	 projekty	promocyjne	o	oddziaływaniu	ponadregionalnym	-	od	500	tys.	PLN.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:30 do 15:30, z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie 
wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00.
-	 osobiście	lub	przez	posłańca	(dostarczyciel	otrzyma	dowód	wpłynięcia	przesyłki	opatrzony	

podpisem	i	datą);
-	 przesyłką	kurierską;
-	 listem	poleconym	w	zaklejonej	kopercie	lub	paczce	

w	Punkcie	Przyjmowania	Wniosków	Departament	Koordynacji	Programów	Operacyjnych
Urząd	Marszałkowski	Województwa	Opolskiego,	ul.	Ostrówek	5-7,	45-082	Opole

Zasady	oraz	forma	składania	wniosków	zostały	zamieszczone	w	Vademecum	dla	beneficjentów	
RPO	WO	2007-2013,	wersja	nr	15,	Tom	I	i	II.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz 

ze środków budżetu państwa.
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Ad multos annos!
Wiwat Jubilatki!

	 Zupełnie	wyjątkowe	Jubilatki	-	wzystkie	obchodziły	swoje	90	
urodziny	tego	samego	dnia	-	1	lutego	2014	roku!		akiego	zbiegu	
okoliczności	można	pozazdrościć.
	 Z	tej	okazji	otrzymały	najserdeczniejsze	życzenia	i	gratulacje	
nie	tylko	od	najbliższych,	ale	również	od	przedstawicieli	władz	sa-
morządowych	-	gmin,	w	których	mieszkają	i	Powiatu	Strzeleckiego.	

 1 lutego	swoje	90.	Urodziny	obchodziła	Pani Dorota Bomba, 
mieszkanka Zalesia Śląskiego,	której	zyczenia	przekazał	w	imie-
niu	 społeczności	 naszego	powiatu	Waldemar	Bednarek,	 członek	
Zarządu	Powiatu.

 1 lutego życzenia	przyjmowała	z	okazji	swojego	Jubileuszu	
90-lecia	 Pani	Maria Kałuża, mieszkająca w Kolonowskiem, 
której	życzenia,	 list	gratulacyjny	 i	urodzinowy	słodki	upominek	
oraz	kwiaty	przekazał	starosta	Józef	Swaczyna.

 1 lutego Jubileusz 90-lecia świętowała Pani Aniela Waw-
rzynek, mieszkająca w Brzezinie.	Z	okazji	okrągłej	„dziewięć-
dziesiątki”	z	gratulacjami,	kwiatami	i	koszem	słodkości	odwiedził	
ją	wicestarosta	Waldemar	Gaida.
 
	 Do	wszystkich	najserdeczniejszych,	najcieplejszych	życzeń,	
które	Jubilaci	usłyszeli,	dołączamy	kolejne:	długich	lat	życia	w	jak	
najlepszym	zdrowiu,	bez	trosk,	pełnych	uśmiechu	każdego	dnia!
 

Zapowiada się gorąco w Powiatowym Centrum Kultury 

Druga	połowa	 lutego	w	Powiatowym	Centrum	 	Kultury	w	Strzelcach	Opolskich	 stoi	pod	
znakiem	weekendowego	imprezowania.	A	to	za	sprawą	gwiazd,	które	wystąpią	dla	nas	w	tym	
czasie.	Zapraszamy	do	skorzystania	z	oferty	i	odwiedzenia	Powiatowego	Centrum	Kultury	
(naprzeciwko	PKP)	w	celu	zakupu	biletów. Radzimy nie zwlekać, póki są jeszcze wolne 
miejsca!!!

Dzieci	natomiast	zapraszamy	do	Centrum	szczególnie	w	czasie	ferii zimowych.	Czeka	bo-
wiem	na	nich	atrakcyjny	program,	pozwalający	umilić	ten	wolny	czas.	Szczegóły	dostępne	
są	na	facebook’u	PCK:

https://www.facebook.com/PowiatoweCentrumKultury

ZAPROŚ  SWOJĄ  DRUGĄ  POŁÓWKĘ …

1 lutego Jubileusz 90-lecia świętowała Pani Aniela Wawrzynek, mieszkająca w Brzezinie

1 lutego życzenia przyjmowała z okazji swojego Jubileuszu 90-lecia Pani Maria Kałuża, 
mieszkająca w Kolonowskiem

1 lutego swoje 90. Urodziny obchodziła Pani Dorota Bomba, 
mieszkanka Zalesia Śląskiego

Już	 22	marca	 odbędzie	 się	 kolejna	 edycja	 uroczystości,	 która	 jest	 podsumowaniem	konkursów:	Najlepszy	Produkt	Powiatu	
Strzeleckiego,	a	także	Nauczyciel	Roku	oraz	Najlepszy	Uczeń	w	naszym	powiecie.	Każdorazowo	Gala	Lauri	wiąże	się	z	wielkim	
oczekiwaniem:	kto	zwyciężył	tym	razem	w	danej	kategorii	w	każdym	z	konkursów.

W tym numerze mamy dla Państwa 10 podwójnych wejściówek na Galę Lauri !
Gala	Lauri	to	także	prawdziwa	uczta	dla	ducha	z	niesamowitym	koncertem	oraz	uczta	dla	ciała	z	przepysznym	poczęstunkiem	
przygotowanym	przez	uczniów	klas	gastronomicznych	strzeleckiego	Centrum	Kształcenia	Zawodowego	i	Ustawicznego!

Po	odbiór	wejściówek	zapraszamy	do	starostwa	na	ul.	Jordanowską	2
do	pokoju	nr	7	na	parterze	z	aktualnym	numerem	„Powiatu	Strzeleckiego”

Zaproszenie na Galę Lauri
dla dwóch osób


