
11 milionów wyjechało na drogi! 

Wiele dawnych PKS-ów ledwo przędzie lub stoi już na skraju bankructwa. Nie strzelecki. Tych, które jeszcze 
funkcjonują, w zdecydowanej większości nie stać na zakup nowego taboru. Strzelecki właśnie się wzbogacił 
o 15 nowych pojazdów. Rząd ma zabrać się za likwidowanie „białych plam” w transporcie zbiorowym. W po-
wiecie strzeleckim już takich nie ma. 

22 lutego br. na terenie siedziby PKS SA w Strzelcach Opolskich zaprezentowano nowe autobusy, które już jeżdżą po naszych dro-
gach. Wszystkie komfortowe, częściowo niskopodłogowe, klimatyzowane, z WiFi i wtyczkami do ładowania smartfonów i tabletów. 
Co najważniejsze – wszystkie niskoemisyjne. Wszystkie z logo „Jedź z nami”.

To logo pierwszego w Polsce Związku Celowego Powiatowo-Gminnego, który tworzą wszystkie samorządy funkcjonujące w gra-
nicach powiatu strzeleckiego i który przywrócił funkcjonowanie na naszym terenie zbiorowego transportu publicznego. 

Wśród 15 nowych pojazdów są: 2 autobusy klasy MAXI marki IVECO, 11  autobusów klasy MIDI, w tym 5 sztuk pojazdów 
z częściowo niską podłogą marki SOR, 2 autobusy klasy MINI marki MERCEDES BENZ. 

To efekt projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II”, którego liderem była Gmina 
Kędzierzyn-Koźle, a partnerem – PKS SA w Strzelcach Opolskich. Nowe komfortowe autobusy to nie wszystko - w ramach projektu 
zostanie również doposażony posiadany już przez PKS System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej opartej na systemie kiedyprzy-
jedzie.pl

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez PKS Strzelce Op. S.A., to 10 942 019 zł, w tym kwota dofi nanso-
wania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 4 525 289 zł 
oraz dofi nansowanie Powiatu Strzeleckiego do wkładu własnego PKS w wysokości 1 000 000 zł.

Po prezentacji nowych autobusów członkowie Związku „Jedź z Nami!” wypróbowali ich komfort w praktyce, na ulicach Strzelec Opolskich.
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- Dwadzieścia lat temu, kiedy reaktywo-
wano samorządy powiatowe, startowaliśmy 
z budżetem czterokrotnie niższym niż obec-
nie – przypomina starosta Józef Swaczyna. 
– W roku 1999 mieliśmy budżet na poziomie 
ok. 25 mln zł. Dziś nasz budżet to blisko 100 
milionów złotych. Ale skoro mowa o budże-
cie, to bądźmy dokładni. Dochody ogółem 
zaplanowane zostały w kwocie 90.689.518 
zł, w tym: bieżące w wysokości 73.475.834 
zł i majątkowe w wysokości 17.213.684 
zł. Wydatki ogółem wyniosą 96.954.778 
zł, w tym: bieżące 69.137.699 zł i mająt-
kowe 27.817.079 zł. Deficyt na poziomie 
6.265.260 zł zostanie pokryty kredytów, po-
życzek i ze sprzedaży obligacji wyemitowa-
nych przez Powiat Strzelecki.

W dwudziestoleciu istnienia naszego samorządu powiatowego – mówi starosta 
– wszystko inwestowaliśmy w rozwój. Ta sama idea przyświeca nam w tym roku: 
wydatki na inwestycje przewidziane w budżecie na ten rok planujemy na poziomie 
ponad 26,5 miliona złotych. To ponad jedna czwarta budżetu! W tej kwocie mieszczą 
się inwestycje drogowe (niemal 12 milionów, w tym kontynuacja remontu drogi w 
kierunku centrum pielgrzymkowego, odcinek Wysoka – Góra św. Anny), ale też tak 
duże zadania jak rewitalizacja Pomnika Historii na Górze św. Anny czy termomoder-
nizacja Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie, z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Czeka nas również planowana od dawna budowa lądowiska dla szpita-
la czy dokończenie projektów modernizacyjnych w tej placówce – do końca czerwca 
2019. Obiekt, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wymaga 
modernizacji, wymiany dachu i przebudowy poddasza. Siedziba Sanepidu ostatni raz 
remontowana była dwadzieścia lat temu, też potrzebuje modernizacji. Kolejne inwe-
stycje związane są z oświatą – to wsparcie szkolnictwa zawodowego i specjalnego. 
Marzy się nam kompleks sportowy przy ZSO w Strzelcach Opolskich i modernizacja 
szkoły, a także budowa hali sportowej przy CKZiU. Także zainstalowanie windy dla 
osób niepełnosprawnych w starostwie. 

Musimy też podnieść płace. W starostwie, DPS-ach, szpitalu. Ludzie odchodzą na 
emerytury, zaczyna brakować pracowników.

Wszystkie zadania, które stoją przed Zarządem Powiatu, bo to on jest wykonawcą 
uchwały budżetowej, stanowią trudne wyzwanie w roku 2019. Jednak, jak podkreślali 
radni w czasie grudniowej sesji, na której budżet nasz budżet został uchwalony, plany 
pozwalają patrzeć z optymizmem na ten rok.

Marta Górka

Z inicjatywy Starosty Strzeleckiego i 
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach 
Opolskich 21 lutego br. odbyła się konfe-
rencja dla przedsiębiorców i pracodawców 
naszego powiatu w Powiatowym Centrum 
Kultury. Konferencję rozpoczęto krótkim 
rysem historycznym dotyczącym powsta-
nia i formowania się Publicznych Służb 
Zatrudnienia, które w roku bieżącym ob-
chodzą swoje 100–lecie istnienia w Polsce. 

Następnie przedstawiono aktualną 
sytuację na lokalnym rynku pracy oraz 
propozycje współpracy pomiędzy praco-
dawcami a urzędem pracy w 2019 roku. W 
ramach środków Funduszu Pracy (ponad 3 
mln. zł.) pracodawcy i osoby bezrobotne 
mogą skorzystać z szerokiego wachlarza 
form wsparcia (szkolenia, staże, refunda-
cje, dotacje, prace interwencyjne i wiele 
innych).

Nadrzędnym celem konferencji była 
promocja i zachęta do korzystania z form 
wsparcia oferowanych przez urząd. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się propozycja 
skierowana bezpośrednio do przedsiębior-
ców i pracodawców oraz zatrudnionych 
przez nich pracowników dotyczących sfi-
nansowania kosztów szkoleń, kursów lub 
egzaminów zawodowych z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Urząd dyspo-
nuje w bieżącym roku kwotą 316,8 tys. zł.

Bardzo ważne  informacje były rów-

nież przedstawione przez Opolskie Cen-
trum Rozwoju Gospodarki. Zaprezento-
wano projekty i oferty inwestycyjne w 
regionie, pomagające wszystkim firmom i 
osobom, które chciałyby w województwie 
opolskim rozwijać się lub zainwestować.

Na konferencji został również przed-
stawiony Zintegrowany System Kwalifi-
kacji, czyli nowe podejście do edukacji i 
kwalifikacji rynku pracy. Celem systemu 
jest podniesienie poziomu kapitału ludz-
kiego w Polsce poprzez wzrost liczby osób 
uczących się i zwiększenie efektywności 
inwestycji w kapitał ludzki oraz zwiększe-
nie dopasowania popytu i podaży na runku 
pracy, szczególnie w odniesieniu do kwali-
fikacji spoza systemów oświaty oraz szkol-
nictwa wyższego.

W konferencji wzięło udział około 80 
pracodawców, przedsiębiorców oraz przed-
stawicieli samorządów i organizacji. Sami 
pracodawcy oraz zaproszeni goście pozy-
tywnie ocenili taką formę komunikowania 
się urzędu z lokalnym biznesem.

Starosta Strzelecki i Powiatowy Urząd 
Pracy w Strzelcach Opolskich dziękują 
uczestnikom konferencji za przybycie i 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
korzystania z oferowanych form wsparcia 
zatrudnienia. 

Nabór w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego trwa do 01.03.2019 r.

Roman Kus

W Powiatowym Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich 15 lutego odbyła się 
uroczystość pożegnania odchodzącego na 
emeryturę Komendanta Powiatowego Po-
licji w Strzelcach Opolskich podinsp. Wi-
tolda Apolinarskiego. W uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciel Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Opolu, przedsta-
wiciele władz samorządowych, wymiaru 
sprawiedliwości, związków zawodowych, 
służb oraz kadra kierownicza strzeleckiej 
komendy. Obowiązki Komendanta w 
Strzelcach Opolskich pełni nadkom. Arka-
diusz Chętnicki, który służbę w Policji roz-

Zamawiając towary w sklepach 
internetowych często decydujemy się na 
dostarczenie ich za pośrednictwem firmy 
kurierskiej. Problem pojawia się, jeśli 
przesyłka dotrze do nas uszkodzona albo 
w ogóle jej nie otrzymamy. Bardzo wielu 
konsumentów zwraca się do Rzecznika 
w związku z problemem z uszkodzoną 
przesyłką. Często problemów można 
uniknąć, trzeba tylko zachować rozwagę 
podczas odbioru przesyłki.

Podstawową rzeczą jaką musimy 
uczynić odbierając paczkę to dokładne jej 
sprawdzenie. W przypadku, gdy zauważy-
my jakieś nieprawidłowości od razu należy 
zgłosić to do kuriera i dopilnować, by ten 
sporządził dokładnie protokół odbioru. 
Jeżeli zamawiamy wartościowe rzeczy po-
prośmy sąsiadów, by nie odbierali w naszym 
imieniu przesyłek. Nie odbierajmy również 
grzecznościowo przesyłek sąsiadom. Często 
zawartość bywa uszkodzona mimo braku 
wyraźnych śladów na zewnątrz. 

Jeżeli przyjmiemy przesyłkę nie zgła-
szając żadnych zastrzeżeń, to nasze rosz-
czenia z tytułu ubytku lub uszkodzenia 
wygasają. Jeżeli jednak zadbamy wcześniej 
o nasze interesy, możemy się przed tym 
uchronić. Należy pamiętać o :
•	 sporządzeniu protokołu szkody,

•	 jeżeli szkody nie dało się zauważyć 
z zewnątrz można w terminie 7 dni 
zażądać ustalenia stanu przesyłki 
(sporządzić protokół). Należy przy 
tym udowodnić, że szkoda powstała w 
czasie między przyjęciem przesyłki do 
przewozu a jej wydaniem konsumen-
towi. Możemy nagrać filmik z rozpa-
kowania, zrobić to przy świadkach etc. 
Dowody są najważniejsze.
Możemy dochodzić swoich praw od 

przewoźnika nawet jeśli powyższe przesłan-
ki nie zostaną spełnione, tylko jeśli protokół 
odbioru nie został sporządzony z winy prze-
woźnika albo uszkodzenie paczki nastąpiło 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
przewoźnika.

W związku ze zniszczeniem naszej 
rzeczy przez kuriera możemy domagać 
się odszkodowania. Prawo to przysługuje 

nadawcy lub odbiorcy, w zależności od tego, 
który z nich dokonał zapłaty. Odszkodowa-
nie szacuje się w wysokości procentowego 
zmniejszenia się wartości danej rzeczy.
Odszkodowanie określa się na podstawie:
•	 ceny jaka widnieje na rachunku dostaw-

cy lub sprzedawcy albo
•	 ceny określonej w cenniku (wg daty z 

dnia nadania przesyłki do przewozu) 
bądź

•	 wartości rzeczy tego samego rodzaju i 
gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
Dodatkowo należy się nam zwrot tzw. 

przewoźnego. W przypadku utraty przesyłki 
opłata zwracana jest w pełnej wysokości, w 
przypadku ubytku przesyłki opłata zwracana 
jest w odpowiedniej części, natomiast w 
przypadku uszkodzenia – proporcjonalnie 
do procentowo określonej szkody.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

 17 lutego w  Kręgielni w Kolonowskim 
odbyły się eliminacje wojewódzkie Druży-
nowego Pucharu Polski. W turnieju wzięło 
udział 20 drużyn. Indywidualnie zagrało 
ponad 80 zawodników. Pierwsze miejsce 
w turnieju zajęła I ligowa drużyna Victo-
rii Tranzyt Chróścice. Niestety z naszych 
powiatowych drużyn żadna nie zdołała 
się zakwalifikować do finału ogólnopol-
skiego. Najbliżej była drużyna GOSiT-u 
Zawadzkie, która zajęła 6 miejsce niestety 
nie premiowane awansem. (awansowało 
5 drużyn) Również pozostałe drużyny nie 
mogą turnieju zaliczyć do udanych. Ubie-
głoroczny zwycięzca LZS Leśnica zajął 12 
miejsce. Drużyny Skat Kolonowskie oraz 
DK Strzelec Strzelce Op. zajęły odpowied-

Szanowni Państwo, informujemy, że w celu rejestracji pojazdów 
w Wydziale Komunikacji i Transportu można umówić się telefonicznie 

pod numerem 77 440 17 00 na określony dzień i godzinę.

Rekordowy budżet!

Spotkanie pracodawców 
i przedsiębiorców

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nowy Komendant KP Policji

Co zrobić, gdy...

Skatowe rozgrywki

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Z  tej okazji bardzo ser-
decznie zapraszam już dziś na spotkanie o prawach konsumentów  „Z Rzecznikiem 
przy kawie 2”. 

Będzie to okazja do porozmawiania o trudnych sprawach konsumenckich, 
napicia się kawy i skosztowania dobrego ciasta, a także wygrania praktycznych 
toreb zakupowych oraz innych nagród. Każdy otrzyma również mały upominek. 
Spotkajmy się dnia 22 marca o godz. 10.00 w Sali Narad Starostwa Strzeleckiego. 
Niech wspólna kawa w marcu stanie się tradycją 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

nio 16 i 17 miejsce. Nie spisała się drużyna LZS Otmice, która zajęła ostatnie 20 miejsce. 
Zawody zostały przeprowadzone w bardzo dobrych warunkach lokalowych w sportowej 
atmosferze.

Od początku roku obowiązują nowe 
normy dotyczące zatrudnienia pielęgniarek 
we w szpitalach: już nie dwie przypadają 
na pięć szpitalnych łóżek, a trzy. W efek-
cie ilość łóżek we wszystkich lecznicach 
zmniejszyła się. Zwłaszcza na oddziałach 
pediatrycznych i położniczych. 

Jak to wygląda w naszym Szpitalu Po-
wiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego? - z 
tym pytaniem zwróciłam się do dyrektor 
Beaty Czempiel.

- Niezależnie od norm wprowadzo-
nych przez Ministerstwo Zdrowia, i tak 
dążyliśmy do zmniejszenia liczby łóżek - 
odpowiada na wstępie.  Nie wszystkie były 
wykorzystane, co zresztą wpisuje się w 
trend obserwowany w całym kraju: jak wy-
nika z danych uzyskanych w Ministerstwie 
Zdrowia, a potem opublikowanych w me-
diach, średnie obłożenie łóżek w polskich 
szpitalach wynosi ok. 68 proc. Temat nie-
pełnego obłożenia łóżek w naszym szpitalu 
też niejednokrotnie był podnoszony, np. na 
sesjach Rady Powiatu. Tak więc nowe roz-

porządzenie jest zgodne z naszymi oczeki-
waniami. 

A teraz o konkretach, czyli porówna-
niu ilości łóżek na poszczególnych oddzia-
łach w rejestrach i po wprowadzonych od 1 
stycznia tego roku zmianach. Na oddziale 
wewnętrznym w rejestrach mieliśmy 51 łó-
żek, teraz mamy ich 44. Ten stan i tak był-
by dla nas docelowy i osiągnęlibyśmy do 
w roku 2020, po zakończeniu remontu od-
działu. Na chirurgii w rejestrach mieliśmy 
34 łóżka, teraz mamy ich 28. Tu trzeba do-
dać, że na tym oddziale przeprowadziliśmy 
modernizację, która związana była również 
z poprawą  komfortu i pacjentów i pracy 
pielęgniarek. Podobną sytuację mamy na 
oddziale położniczym: po modernizacji i 
zapewnieniu większej przestrzeni pacjen-
tom i personelowi medycznemu, zmieści 
się mniej łóżek. W rejestrach mieliśmy ich 
17, teraz mamy 14.  W istocie stanowi to 
- i mówię o wszystkich oddziałach - do-
stosowanie ilości łózek do rzeczywistych 
potrzeb.

Muszę tu podkreślić jeszcze jedno: 
pacjentów mamy tyle samo co przedtem. 
Mamy też tyle samo pracy. Może nawet 
trochę więcej, bo na czas prowadzonych 
modernizacji na kolejnych oddziałach ani 
na moment szpital nie przestał funkcjono-
wać. A to wcale nie jest i nie było łatwe. 

W dodatku - i to też należy podkre-
ślić - odbija się to na sytuacji finansowej 
szpitala. Z jednej strony modernizujemy 
placówkę, wprowadzamy nowoczesny 
sprzęt, głównie dzięki unijnym środkom, 
ale z drugiej strony modernizacje wiązały 
się z pewnymi ograniczeniami, bo przecież 
oddziały nie mogły pracować tak, jakby się 
nic nie działo. W efekcie - mamy niższy 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia na ten rok, bo przecież jego podstawą 
są wykonania za rok ubiegły. Przykład? 
Proszę bardzo: modernizacja Oddziału 
Intensywnej Terapii i Anestezjologii spo-
wodowała zmniejszenie przychodów o ok. 
900 tysięcy złotych.

Marta Górka

Łóżek w szpitalu tyle, ile trzeba

począł w 1994 roku.  Od sierpnia 2016 roku 
był Zastępcą Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Opolskich. 

Podinsp. Jarosław Roszczak, który 
służbę w policji rozpoczął w 1995 roku, od 
16  lutego br. jest  Zastępcą Komendanta Po-
wiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.
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Ilona Hajduk to nauczycielka mate-
matyki pracująca w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Władysława Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich. Za poprzedni rok 
szkolny otrzymała wyróżnienie im. dr. 
Tadeusza Andrzeja Knysza. Przyznaje się 
je od 2005 roku z inicjatywy opolskiego 
oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Ma-
tematyki. Nagroda ma charakter honoro-
wy i wręczana jest za wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej, a 
tych w karierze wyróżnionej nie mało. Fi-
naliści oraz laureaci konkursów krajowych 
i wojewódzkich, zwycięzcy drużynowych 
rozgrywek w Dolnośląskich Meczach Ma-
tematycznych, publikacje, doradztwo me-
todyczne. To tylko kilka osiągnięć i form 
działalności, które należy tu wymienić. 
Rozmawiamy z laureatką nagrody na temat 
jej pracy i refleksji dotyczących zawodu 
nauczyciela.  

Co jest dla pani miarą sukcesu?
Są to przede wszystkim sukcesy ucz-

niów. Ich nagrody za wysokie miejsca w 
konkursach przedmiotowych to powód do 
dumy. Nie należy jednak zapominać, że 
bywają też mniej medialne sukcesy, które 
przechodzą niezauważone, a subiektywnie 

mogą być o wiele większe niż wygrana w 
konkursie. Myślę tu o codziennej pracy nad 
trudnymi zagadnieniami, gdy nawet ten 
najsłabszy uczeń po włożonym wysiłku 
jest w stanie pojąć, o co chodzi. To duża 
satysfakcja zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
przychodzi zmęczenie i wydaje się, że nic 
więcej nie da się zrobić.

Czyli drobne, codzienne sukcesy 
uczniów są sukcesami nauczyciela?

Tak, drobne sukcesy, które są wielki-
mi osiągnięciami dla samych uczniów. Dla 
nauczyciela są to powody do zadowolenia, 
że im się udało. Musimy pamiętać, że ucz-
niowie przychodzą do szkoły z różnymi do-
świadczeniami, czasem osobistymi proble-
mami, które utrudniają im koncentrację. 
Naturalnie nie myślą wtedy o pokonywa-
niu przeszkód, ale o tym, jak tu przetrwać 
kolejne lekcje. Miło, gdy w tym wszystkim 
potrafią jeszcze popracować i się rozwinąć.

 Czy laureatka tak prestiżowej na-
grody ma jakąś receptę na sukces peda-
gogiczno-dydaktyczny?

Nie chciałabym występować tu w roli 
autorytetu, który ma gotowy przepis na 
wszystko. Każdy uczeń jest inny. Jedni 
nas cenią, inni nas krytykują. Nie każdemu 
musi odpowiadać nasz styl pracy. Jest jed-
nak zbiór niezmiennych cech, nad którymi 
należy pracować w tym zawodzie. Mówię 
tu o cierpliwości, wyrozumiałości, ale też 
stanowczości. Można być nauczycielem 
uśmiechniętym i cierpliwym, ale jedno-
cześnie trzeba poważnie traktować swoją 
pracę. Po latach absolwenci przyznają, że 
jasne wymagania stawiane przed uczniami 
i konsekwencja w ich egzekwowaniu sta-
nowiły czytelny przekaz ze strony nauczy-
ciela: jesteśmy ludźmi, mamy na głowie 
swoje codzienne sprawy, ale przyszliśmy 
tu nauczyć się czegoś konkretnego, zdać 
maturę, dostać się na studia. Od tego jest 
nauczyciel, by nas w tym wspierać i od nas 
wymagać. Taki podział obowiązków sprzy-
ja budowaniu postaw wzajemnego szacun-
ku, a ten właśnie procentuje na końcu zło-
żonego procesu.

Czy są jakieś indywidualne predys-
pozycje do tego zawodu? Co czyni nas 
dobrym nauczycielem?

Ponownie chciałabym być daleka od 
wszelkich rad przekazywanych z pozycji 
autorytetu, bo każdy może mieć własną re-
ceptę na sukces. Wydaje mi się jednak, że 
uśmiech i dobre słowo zawsze się spraw-
dzają. Trzeba po prostu lubić ludzi i pracę 
z nimi.  Ponadto warto też pamiętać o tra-
dycji, czyli zbiorze wypracowanych latami 
metod, które są uniwersalne. Nie neguję 
tu nowatorskiego podejścia do nauczania. 
Jest ono jak najbardziej rozwijające i czę-
sto uwzględnia wyniki badań psycholo-
gicznych. Należy jednak umieć wyłapać to, 
co rzeczywiście może być przydatne. Cy-
klicznie jesteśmy zasypywani nowinkami 
dydaktycznymi. Często jednak okazuje się, 
że metoda, która miała być tak dobra, po 
dwóch latach jest kompletnie zapomnianą 
rewelacją sezonu. 

Co pani myśli o roli liceum w dobie 
powrotu do kształcenia zawodowego? 
Przecież po ukończeniu takiej szkoły 
absolwent nie ma uprawnień do wyko-
nywania konkretnego zawodu?

Nie ma, ale kształcenie zawodowe to 
także studia inżynierskie i magisterskie. 
Wyniki pokazują, że licea ogólnokształcą-
ce bardzo dobrze przygotowują do matury 
z matematyki oraz do studiów na poli-
technice. Strzeleckie liceum od lat pnie 
się w ogólnopolskim rankingu magazynu 
„Perspektywy”. Za poprzedni rok szkolny 
otrzymaliśmy odznakę „Złotej Tarczy”, co 
oznacza, że uplasowano nas pośród dwustu 
najlepszych ogólniaków w Polsce. Dodam, 
że jednym z czynników branych pod uwa-
gę przy ocenie szkół były właśnie wyniki 
matury, których zdawalność mamy bardzo 
wysoką. Ponadto liceum to również świet-
na podstawa do nauk prawniczych, huma-
nistycznych czy medycyny. Z reguły nasi 
absolwenci, jeżeli pracują systematycznie, 
osiągają swoje cele i dostają się na wyma-
rzone kierunki studiów.

Czego można życzyć na przyszłość 
osobie, która już tyle osiągnęła?

Przede wszystkim siły i zdrowia. To 
najważniejsze, bo pozwala nam cieszyć się 
życiem.

Rozmawiał Marcin Kos

Jacek Czarnecki – absolwent Ze-
społu Szkół Specjalnych przy DPS w Za-
wadzkiem. Do szkoły uczęszczał w latach 
1992 – 2008. Członek Szkolnego Klubu 
Olimpiad Specjalnych „Filip” przy ZSS w 
Zawadzkiem. Od 2008 roku zatrudniony na 
stanowisku pomocy nauczyciela w tej pla-
cówce, pracuje do dzisiaj. 

Jacek od samego początku wywiązu-
je się ze swoich obowiązków, wyróżnia 
się pracowitością, dokładnością i wysoką 
kulturą osobistą. Jest przez wszystkich lu-
biany, zawsze można na niego liczyć. Ma 
wiele pasji i zainteresowań. Trenuje: jazdę 
konną, lekkoatletykę, koszykówkę, piłkę 
ręczną, nożną, trójbój siłowy, hokej halowy, 
pływanie i wiele innych dyscyplin sporto-
wych. Jednak to miłość do koni skrada jego 
serce. Jego kariera sportowa i pierwsze tre-
ningi z jazdy konnej mają początek już w 
1997 roku, kiedy uczy się w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem. Tam 
też, rozpoczyna pierwsze zajęcia z hipotera-
pii, prowadzone przez Artura Walkowiaka – 
nauczyciela i instruktora hipoterapii. To on 
zostaje jego pierwszym i jedynym trenerem, 
który motywuje do ciężkiej i systematycz-
nej pracy, pogłębiając jego zamiłowanie do 
koni. Jacek już od samego początku z dużą 
łatwością opanowuje tajniki jazdy konnej. 
Intensywnie i z wielkim zapałem trenuje 
kilka razy w tygodniu i szybko nabywa no-
wych umiejętności. Koń o imieniu „Lina” 
staje się nie tylko jego przyjacielem, ale też 
ważnym „elementem” terapii. Dzięki temu 
Jacek osiąga wiele sukcesów. Towarzyszą 
mu również konie: Kogut, Mandaryna, Tor-
nado, Alf i Eryka.

W ponad dwudziestoletnim okresie 
swojej przygody z końmi uczestniczy w 
piętnastu Regionalnych Opolskich Mi-
tyngach Jazdy Konnej. W 1999 roku na 
Ogólnopolskim Mityngu Jazdy Konnej 
w Czarnowąsach, Jacek zdobywa swój 
pierwszy złoty medal. Uzyskuje wtedy naj-
lepszy czas przejazdu w konkurencji „tor 
przeszkód”. Jego kariera sportowa nabiera 
tempa. Uczestniczy w  wielu Zawodach 
Ogólnopolskich w Jeździe Konnej oraz w 
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w Warszawie, Kwidzyniu, Jeleniej Górze, 
Bydgoszczy, Sztumie, Kielcach. Za każdym 
razem wraca z zawodów ze złotymi meda-
lami. Posiada już ich sporą kolekcję - około 
100.  W 2016 roku startuje w Ogólnopol-
skim Regionalnym Mityngu Jazdy Konnej 
w Opolu – Bierkowicach. W wyniku zaję-
cia wysokich lokat podczas tych zawodów, 
Jacek kwalifikuje się na Ogólnopolskie Za-
wody w Jeździe Konnej w Zielonej Górze. 
To właśnie Zielona Góra staje się dla Jacka 
szczęśliwym miastem. 

Zawody odbywają się w 2017 roku. Je-
sienią, zawodnik Jacek  oraz uczennica Na-
talia reprezentują naszą szkołę na Ogólno-
polskich Zawodach w Jeździe Konnej. Po 
zdobyciu pierwszego miejsca w konkuren-
cji „tor przeszkód” i „skoki”, Jacek zostaje 
wytypowany do losowania. W losowaniu 
tym bierze udział ok. 30 zawodników z ca-
łej Polski, którzy również zajmują pierwsze 
miejsca w innych kategoriach i konkuren-
cjach jazdy konnej. Losowanie jest o tyle 

trudne, ponieważ Polsce 
zostają przydzielone tyl-
ko dwa miejsca w dyscy-
plinie „Jeździectwo” na 
Światowych Igrzyskach 
w Abu Dhabi. Szczęś-
liwcem zostaje właśnie 
Jacek i to on będzie re-
prezentować nasz kraj w 
marcu tego roku podczas 
XV Światowych Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych w Abu Dhabi.

Od tego momentu Ja-
cek intensywnie przygo-
towuje się pod okiem tre-
nera do wyjazdu. Bierze 
udział w zgrupowaniach, 
badaniach lekarskich, te-
stach sprawnościowych, 

treningach, przymiarkach specjalnych stro-
jów do jazdy konnej. Wspólnie z trenerem 
i opiekunami przygotowuje się również 
mentalnie: poznaje kulturę tego odległego 
kraju, panujące tam zwyczaje, zachowania 
się w miejscach publicznych, ogląda zdję-
cia miejsc zakwaterowania. Ma już sporą 
wiedzę na ten temat, jest przygotowany 
do wylotu i odlicza ostatnie dni. Co czuje 
Jacek, jak bardzo zmieniło się jego życie 
w ostatnim czasie i jak opowiada o swojej 
„przygodzie życia”, opisujemy w krótkim 
wywiadzie poniżej. 

Jacek: „Cieszę się ogromnie, moje ży-
cie zmieniło się bardzo, bo lecę na zawody 
do Abu Dhabi. Już 7 marca muszę dostać 
się do Warszawy do najlepszego hotelu 
„Mariott”, gdzie otrzymam Nominację 
Olimpijską. Następnego dnia cała repre-
zentacja Polski, a jest nas sporo bo aż 90 
osób, wylatuje do Dubaju z lotniska w War-
szawie. Lot będzie trwał ok. 6 godzin. W 
Dubaju spędzimy 4 dni w hotelu Hilton. Wi-
działem go na zdjęciach. Jest bardzo duży 
i luksusowy. Będziemy brać udział w wie-
lu imprezach towarzyszących Igrzyskom, 
zwiedzać i trenować. 11 marca wyjeżdżamy 
do Abu Dhabi, to niedaleko, 30 km. Tam 
będę już mieszkał do końca pobytu. 14 mar-
ca ma być uroczysta Ceremonia Otwarcia 
Światowych Igrzysk. Będzie się działo… 
Od 15 marca do 20 odbywają się starty w 
różnych dyscyplinach. Ja startuję w jeździe 
konnej. Myślę, że jestem dobrze przygo-
towany. Sporo wiem na temat wyjazdu i 
samego pobytu. Wiem z kim się mogę tam 
przywitać, a z kim nie wolno. Wiem, że jest 
tam ciepło i jak mam się ubierać. Ogląda-
łem też dużo zdjęć i filmików. To bardzo bo-
gaty kraj, ludzie tam mają dużo pieniędzy. 
Chcę dobrze się zaprezentować i osiągnąć 
jak najlepsze wyniki. Po cichu marzą mi się 
medale. Będę miał trzy szanse, bo startuję 
w trzech konkurencjach: „tor przeszkód”, 
„ósemki” i „skoki”. Torbę mam już spako-
waną i odliczam dni do wyjazdu. Trzymaj-
cie za mnie kciuki”.

Jacek spędzi w Abu Dhabi dwa tygo-
dnie, w czasie których z pewnością prze-
żyje wiele ciekawych momentów, wzru-
szeń i radości, których nigdy nie zapomni. 
Wszyscy chcielibyśmy uczestniczyć w tym 
wyjątkowym wydarzeniu razem z nim, na 
żywo w Abu Dhabi . Jednak pozostaje nam 
mocno go wspierać i kibicować w Polsce, 
tu na miejscu. W XV Światowych Letnich 
Igrzyskach udział weźmie: 7500 zawod-
ników z całego świata, 3000 trenerów, 
20 000 wolontariuszy, 500 000 widzów, 
4 000 członków rodzin, 3 000 gości hono-
rowych. Zawodnicy wystąpią w 24 dyscy-
plinach sportowych. Polska ekipa liczy 64 
zawodników, 26 trenerów, w tym 2 lekarzy 
i kierownictwo. Łącznie 90 osób. Jesteśmy 
ogromnie dumni, że mamy tak wspaniałego 
kolegę z pracy. Życzymy Jackowi z całe-
go serca świetnego występu, powodzenia i 
złotych medali, ale przede wszystkim nie-
zapomnianych wrażeń. 

Justyna Gireń, 
Monika Nowak, 

Jola Ruhnke, 
Artur Walkowiak

W dniu 18 lutego 2019 miała miej-
sce uroczystość nadania wyższych stop-
ni kadetom klas mundurowych Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich (penitencjarnej, 
wojskowej oraz strażackiej). To już trady-
cja szkoły, że dwa razy w roku szkolnym 
zgodnie z Regulaminem Klas Munduro-
wych na wniosek Kolegium Stopni Mun-
durowych kadeci uzyskują wyższe stopnie. 
Warunkiem ich uzyskania jest osiągnięcie 
odpowiedniej średniej ocen, brak ocen nie-
dostatecznych w klasyfikacji semestralnej 
oraz co najmniej dobra ocena zachowania.

Awans uzyskało 51 uczniów, w tym 
5 uczniom klasy wojskowej nadano tytuł 
chorążego, który jest ostatnim na ścieżce 
awansu. Uroczysta oprawa odbywała się 
z udziałem współpracujących ze szkołą 
przedstawicieli służb mundurowych: dy-
rektora Zakładu Karnego nr 1: płk Andrze-
ja Tesarewicza, zastępcya ppłk Andrzeja 
Dąbrowskiego, z-cy komendanta mł.bryg 

Pawła Poliwoda oraz prowadzącego za-
jęcia w CKZiU bryg. Piotr Zdziechow-
skiego. Udział dla uczniów zgodny z ce-
remoniałem wojskowym był niezwykłym 
przeżyciem dla kadetów, również dlatego, 
że wiązał się z otrzymaniem nowych po-
chewek na pagony. 

Częścią szkolenia kadetów jest na-

W ostatnią sobotę lutego Kamil Skrzy-
piec, uczeń klasy 3a Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mieszka I w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych, brał udział w etapie 
okręgowym XVII Olimpiady Lingwistyki 
Matematycznej w Katowicach. Konkuren-
cja była duża, wyniki poznamy niebawem. 
Miejscem zmagań był katowicki Pałac 
Młodzieży. Olimpiada Lingwistyki Ma-
tematycznej jest jedynym ogólnopolskim 
konkursem lingwistycznym. Stanowi eli-
minacje do międzynarodowej olimpiady 
lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodo-
wych olimpiad naukowych. Do osiągnięcia 
sukcesu w zawodach nie są wymagane 
umiejętności językoznawcze ani znajo-
mość języków obcych (choć czasami może 

to być pomocne). Wystarczy umiejętność 
logicznego myślenia, analizy danych i 
wyciągania wniosków na podstawie prze-
słanek dotyczących egzotycznych lub nie-
istniejących języków.  Międzynarodowe 
Olimpiady Lingwistyczne (początkowo 
pod nazwą Międzynarodowa Olimpiada 
Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej 
i Stosowanej) odbywają się od 2003 roku 
i stanowią kontynuację Olimpiad Lingwi-
styczno-Matematycznych organizowanych 
w Moskwie i Sankt Petersburgu w latach 
60. i 90. XX wieku. Zainteresowanie za-
wodami lingwistyki matematycznej szyb-
ko rośnie. Ubiegłoroczna olimpiada mię-
dzynarodowa odbyła się w Pradze.

Mirosława Kądziołka

Nauczyciel z pasją i nagrodą

Stopnie dla klas mundurowych

uka pływania, która dzięki finansowemu 
wsparciu władz Starostwa Strzeleckiego 
odbywa się w Centrum Rekreacji Wodnej 
i Sportu „Strzelec”. Po zakończeniu kursu 
uczniowie mogli uzyskać kartę pływacką. 
W czasie uroczystości kadeci otrzymali je z 
rąk Wicestarosty Strzeleckiego Waldemara 
Gaidy.

XVII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Nasz Olimpijczyk 
startuje w Abu Dhabi!
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WYBÓR KONSUMENTA Karta do głosowania
JEDNA OSOBA może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, 

oddając głos tylko na JEDEN produkt lub usługę!
Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, 

zaznaczając prawidłową odpowiedź:
Co przedstawia logo promujące Powiat Strzelecki?

A.     Zarys Góry Św. Anny             B.   Budynek Strzeleckiego Starostwa 

IMIĘ I NAZWISKO:  ......................................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ: ............................................................................................................................................

ULICA i NR DOMU: .......................................................................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY: .........................................................................................................................

NAJLEPSZY  PRODUKT 
POWIATU  STRZELECKIEGO  2018 

– SuperProdukt/SuperUsługa

OZDOBY ZE STYRODURU
Ekomix, Rafał Bednarek, 
Staniszcze Małe

PUDEŁKOWA.PL
Strzelecka Spółdzielnia 
Socjalna, 
Strzelce Opolskie

LAMPKA WESELNA
PAMIĄTKOWA
Calado Decor, 
Wojciech Maziarz, 
Jemielnica

OSIRIS® RFID Otwarty system 
identyfikacji zasobów 
w przestrzeni przemysłowej 
w technologii RFID
HERMOS Sp. z o.o.,  Leśnica

WINA PÓŁWYTRAWNE: 
CZERWONE, BIAŁE, 
RÓŻOWE
Winnica Rodzinna
J&MC Marcin Cwielong,
Balcarzowice

Tegoroczna edycja naszego sztandarowego konkursu pn. Naj-
lepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 została nieco odświe-
żona. Tym razem kandydatów do konkursu - firmy usługowe i pro-
dukcyjne -  zgłaszają samorządy gmin funkcjonujących na terenie 
powiatu strzeleckiego. 

Nie zmieniła się natomiast idea konkursu – promowanie na-
szych rodzimych firm i wyróżnianie tych najlepszych.

Oceny będą dwie, a nawet trzy. Ta trzecia należeć będzie do 
mieszkańców, a każdy głosujący ma szansę na „SuperNagrodę”. 

Dwie oceny wyda Komisja Ekspercka, powołana przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego, który „od zawsze” jest organizatorem tego 
konkursu. To do niej należeć będzie przyznanie dwóch tytułów: 
SuperProduktu i tytułu SuperUsługi, czyli wybranie tego najlep-
szego/tej najlepszej spośród kandydatur zgłoszonych do konkursu 
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018.
Jedna ocena należy do mieszkańców naszego powiatu, którzy 
przyznają tytuł 

„Najlepszy Produkt 
Powiatu Strzeleckiego 2018  

- SuperProdukt/SuperUsługa 
– WYBÓR KONSUMENTA”.

Który produkt czy usługę wybrać? 
Jak głosować? Do kiedy? 

Obok zamieszczamy Kartę do głosowania z obowiązkowym 
pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć. 

Po co? Ano po to, by mieć szansę na fantastyczną nagrodę: 
ciśnieniowy ekspres do kawy bardzo dobrej i znanej firmy. Tani 
nie jest. Wielu z nas zadrżałaby ręka przy sięganiu do portfela, by 
zapłacić za ten zakup do domu. A tu – mamy szansę na zdobycie 
go (wraz z kilogramem dobrej kawy na start) tylko za poświęcenie 

kilku chwil na zapozna-
nie się z kandydaturami 
i wybranie tej jednej naj-
lepszej oraz zastanowie-
nie się nad odpowiedzią 
na pytanie. Potem czeka 
nas tylko wysłanie wy-
pełnionej Karty do gło-
sowania! 

SuperProdukt

CATERING „CHERRY”
Justyna Warwas, Grabów

OSTRZENIE 
NARZĘDZI PRZEMYSŁOWYCH
Bartem, Bartłomiej Mikłuszka, 
Kolonowskie

MUZEUM SZTUKI SAKRALNEJ 
W LIGOCIE DOLNEJ 
POD GÓRĄ ŚW. ANNY
Sergiusz Makowiecki, Ligota Dolna

WYZNACZANIE STREF PRO-
DUKCYJNYCH POLA ZA POMO-
CĄ SKANERA ELEKTROMAG-
NETYCZNEGO GLEBY 
Agrocom Polska, Jerzy Koronczok, 
Żędowice

BETON TOWAROWY
Zakład Produkcyjno-Handlowy, 
Sebastian Bula, Poręba

SuperUsługa

Wyrażam zgodę na
-   przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZE-

LECKIEGO 2018 – SuperProdukt/SuperUsługa  
-  na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas Gali Lauri w dn. 30 marca 2019 r. organizowanej przez Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego
 oraz rozpowszechnianie danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) dla celów promocyjnych, reklamowych oraz marketingo-

wych w ramach organizacji konkursu, przez Powiat Strzelecki z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie

PODPIS: …………………………………………………………………………………..

1.  Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Powiatu Strzeleckiego.
2.  Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczonym jednym SuperProduktem lub jedną SuperUsługą.
3.  Wśród wszystkich głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego  2018 – SuperProdukt/SuperUsługę  – NAGRODĘ KONSUMENTA, 

którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozdysponowana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Wa-
runkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, 
legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.

4.  Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem (dostępnym na stronie www.powiatstrzelecki.pl) czy nieczytelne nie 
wezmą udziału w głosowaniu.

5.  W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy strzeleckiego Starostwa.
6.  Głosowanie trwa od 14 lutego  do 8 marca 2019 r.
7.  Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą 

na ten adres. Decyduje data wpływu. Bądź mailowo na adres pp@powiatstrzelecki.pl.
Informacja dotycząca RODO dostępna jest na str. 7

Karty do głosowania należy przesłać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda-
nowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem „KONKURS 
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 - SuperPro-
dukt/SuperUsługa” 
lub 
wrzucić do urny ustawionej w holu Starostwa Strzeleckiego, 
lub 
wysłać mailem na adres pp@powiatstrzelecki.pl podpisaną i 
zeskanowaną kartę do głosowania – w temacie maila podać: 
KONKURS „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018  - 
SuperProdukt/SuperUsługa”

Głosować można w terminie 
od 14 lutego do 8 marca 2019 r. 

Ekspres już jest. Na od-
powiedzi czekamy.
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SuperProdukt SuperUsługa

Ostrzenie narzędzi 
przemysłowych

Firma BARTEM oferuje usługę ni-
szową, jaką jest ostrzenie narzędzi 
przemysłowych (piły, frezy, noże, 
gilotyny) wraz z ich odbiorem od 
zleceniodawcy i dostarczeniem do 
klienta po naostrzeniu. Krótki czas 
realizacji oraz konkurencyjna cena 
usługi. Narzędzia ostrzone są na 
maszynach CNC. 
Jedyna taka firma na terenie powia-
tu strzeleckiego. Obsługuje firmy z 
woj. opolskiego, śląskiego, wielko-
polskiego.

BARTEM Bartłomiej Mikłuszka 
ul. Pluderska 3, 47-113 Kolonowskie

Tel. 600 439 888

Muzeum Sztuki Sakralnej 
w Ligocie Dolnej 

pod Górą św. Anny

Jedyne takie w Polsce prywatne 
muzeum. W zbiorach ponad dwa 
tysiące eksponatów, w tym ponad 
700 egzemplarzy liczy kolekcja 
oleodruków, druków, litografii 
zbieranych przez pokolenia na tere-
nie Polski i całej Europy. 
W muzeum funkcjonuje Gminny 
Punkt Informacji Turystycznej. 

Sergiusz Makowiecki
ul. Wiejska 2, 47-100 Ligota Dolna 

Tel. 506 140 510
www.muzeumligota.pl

Wina półwytrawne: 
czerwone, białe, różowe

Wino czerwone, wytrawne,  
w kolorze delikatnej czerwieni,  
w smaku rozbudowane, intensyw-
ne i aromatyczne 
Wino białe, półwytrawne,  
w smaku delikatne, kwaskowate, 
przyjemnie orzeźwiające i aroma-
tyczne 
Wino różowe, półwytrawne,  
w smaku delikatne i aksamitne,  
z delikatną nutką maliny.

Winnica Rodzinna 
J&MC Marcin Cwielong

Balcarzowice

Wyznaczanie stref 
produkcyjnych pola 
za pomocą skanera 

elektromagnetycznego gleby
 
Dzięki bezpośrednim, bezinwazyjnym 
pomiarom przewodności elektromagne-
tycznej gleby na 4 głębokościach: 5-15 
cm, 50-60 cm, 90-100 cm, 130-140 cm 
przez skaner TSM rolnik otrzymuje 
precyzyjną informację o składzie gleby, 
jej wilgotności, zalecanej głębokości 
uprawy oraz automatyczny podział na 
jednorodne strefy produkcyjne. 

Agrocom Polska Jerzy Koronczok 
Tel. +48 775-432-231 

www.agrocompolska.pl 

Beton towarowy 
z usługą pompowania betonu

 
Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę mieszanek betonowych róż-
nych klas wytrzymałościowych wraz z usługą pompowania betonu. 
Dysponuje szerokim zapleczem transportowym. Fachowe doradz-
two, wysoka jakość produktu i dogodne warunki dostawy.

Zakład Produkcyjno-Handlowy 
Sebastian Bula 

ul. Wiejska 48, Poręba, 47-150 Leśnica 
Tel. 77 461 58 69 

Pudełkowa.pl  
Zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem 
gastronomicznym i pasją tworzy nowoczes-
ne menu  oparte o produkty najwyższej jako-
ści, bez konserwantów i sztucznych dodat-
ków. W skład dziennego zestawu wchodzi 
5 zdrowych, zbilansowanych posiłków: 
śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwie-
czorek i kolacja dostarczanych pod wskaza-
ny adres - miejsce pracy lub zamieszkania. 
Klienci mają do wyboru 3 rodzaje diet: 
1500, 1700 oraz 2000 kcal. 

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 
ul. K. Wyszyńskiego 10, 
47-100 Strzelce Opolskie

Tel.  607 427 557
www.pudełkowa.pl

Ozdoby ze styroduru
 

To piękne i wykonane z najwięk-
szą starannością, spersonalizowa-
ne dekoracje. Są projektowane 
zgodnie z wyobrażeniami klienta 
- stroik, dekoracje świąteczne, 
okolicznościowe, całoroczne 
ozdoby okienne,  dekoracje ścien-
ne czy imiona dekoracyjne do po-
koju dziecięcego.

EKOMIX 
Rafał Bednarek 

ul. Sosnowa 3, 47-113 
Staniszcze Małe 

www.facebook.com/ekomix.
handmade

Lampka weselna pamiątkowa
 

Wykonana na życzenie klienta, upamiętniająca ważne 
daty, np. ślubu, narodzin dziecka, jubileusz. Na święta 
firmowe proponujemy umieszczenie na lampce logo 
lub nazwę firmy. Wykonana z drewnianej płyty HDF 
lub sklejki. Zasilanie bateryjne z pajęczyną światełek 
LED lub do gniazdka  z energooszczędną żarówką 
LED. Produkt personalizowany: klient sam wybiera 
wzory i kolory ścianek,  materiał. z którego lampka ma 
być wykonana czy rodzaj zasilania.

Calado Decor 
Wojciech Maziarz 

ul. Parkowa 34, 47-133 Jemielnica 
Tel. 500 292 371

OSIRIS®  RFID – Open 
System for Identification of 

Resources in Industrial 
Space with RFID Technology  

OSIRIS® to platforma sprzętowa 
i programowa do identyfikacji, 
walidacji i śledzenia zasobów w 
przemyśle. Wykorzystuje techno-
logie RFID, kodów kreskowych, 
QR Code, DotCode oraz złożonych 
systemów analizy wizyjnej.
 

HERMOS Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śl. 1, 

47-150 Leśnica 
Tel.  (77) 461 52 46 

www.hermos.pl

Catering ,,CHERRY” 

zapewnia kompleksową usługę 
cateringową, która w swym ku-
linarnym wymiarze jest w stanie 
sprostać nawet najbardziej wyma-
gającemu klientowi.  Stosownie do 
okazji proponowane jest wielowa-
riantowe menu zgodnie z życzenia-
mi i potrzebami zamawiającego. 
Największą zaletą firmy są smacz-
ne i zawsze gorące dania z dostawą 
do klienta. 

Catering „ CHERRY” 
Justyna Warwas 
Tel. 516 722 228
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Z A P R A S Z A

1) PRACODAWCÓW I  PRZEDSIĘBIORCÓW
do składania wniosków o organizację:

* stażu dla osób bezrobotnych
* prac interwencyjnych

2) OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE 
W PUP do składania wniosków o organizację:

* szkoleń indywidualnych
Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, 
którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej po za-
kończeniu danej formy

Dodatkowe  informacje można uzyskać w PUP 
w Strzelcach Op. ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 i 9 

lub pod nr telefonu 77 4621863, 77 4621865

I N F O R M U J E
 iż od 01.03.2019 r. do 14.03.2019 r. 

będzie przyjmował:
wnioski pracodawców ubiegających się o refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy

powyżej 30 roku życia 
 (dodatkowe informacje można uzyskać 

w pokoju nr 9 tel. 77 462 18 65)
wnioski osób bezrobotnych ubiegających się 

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej

 (dodatkowe informacje można uzyskać 
w pokoju nr 9 tel. 77 462 18 18)

Od marca 2019 r. zmienia się lokalizacja punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Leś-
nica obecnie na ten cel przeznaczone jest pomieszcze-
nie w budynku gminnym położonym w Leśnicy przy 
ul.  Powstańców Śląskich 1, od dnia 1 marca 2019 r. 
Gmina zamierza udostępnić pomieszczenie biurowe 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
na terenie Powiatu Strzeleckiego

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
W dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Strzele-

ckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się czwarty 
przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzele-
ckiego, położonej w Strzelcach Opolskich na Osiedlu Piastów Śląskich, gruntowej, 
oznaczonej numerem działki 5049/18 o powierzchni 0,0480 ha, arkusz mapy 15. W 
planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny 
zabudowy usługowej, symbol U21.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00046595/9, bez 
obciążeń. 

Cena wywoławcza nieruchomości –  35.055,00 zł brutto 
Wadium  (płatne w pieniądzu) –  1.800,00 zł brutto.  
Minimalne postąpienie ceny – 360,00 zł brutto
Wadium należy wpłacić do dnia 11 kwietnia 2019 roku na konto Starostwa Po-

wiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce 
Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawar-
cia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedającego, 
przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić najpóź-
niej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. 
Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisem 
do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) 
obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas 
przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w prze-
targu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 111, tel. nr 77 440-17-44. 

Pozostałe informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-tere-
nie-powiatu-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.pl/2619/204/nieodplatna-pomoc-prawna.
html.

Termin składania zgłoszeń do 20 marca 2019 r. do godz. 15.00
 

Wniosek można złożyć osobiście lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, 
47 – 100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, 

bądź przesłać pocztą email na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”.

Wniosek powinien zawierać informację o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno 
określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/firmy/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 
publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem. Więcej szczegółów oraz wzór wniosku dostępny jest 
na stronie Stowarzyszenia: www.ziemiastrzelecka.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Leśnicy (po-
kój nr 16). Pomieszczenie znajduje się na parterze bu-
dynku, który jest wyposażony w podjazd dla niepełno-
sprawnych. Liczymy, że zmiana lokalizacji pozwoli  
na lepszą dostępność osób zainteresowanych uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej.    

„Laur Ziemi Strzeleckiej” 
- wyróżnienie dla najlepszych

już po raz XXI ogłoszony został konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”. 
Zachęcamy do zgłaszania kandydatur (osób, firm, instytucji) do nagrody za 2018 rok, 

w pięciu różnych kategoriach działalności:
społecznej, gospodarczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej.

Mieszkańcy powiatu strzeleckiego ...

Strzelce Opolskie, dnia 22.02.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E   
S T A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1474), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administra-
cyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096),

podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 22 lutego 2019r. została wydana na rzecz Burmistrza Ujazdu - 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, decyzja administracyjna 
Nr 1/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap 
III, na działkach z obrębu ewidencyjnego Ujazd, jednostka ewidencyjna Ujazd-miasto, ark.m. 22, o następujących numerach ewid.:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiący pas drogowy:

-  2391/1, 2391/5, 2217/2, 2223/11,
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny:

-  2218/17, 2217/1, 2223/1, 2222 - budowa oświetlenia, odwodnienia, włączeń do dróg gminnych - ul. Krzemowej i ul. Bazal-
towej,

- 2271, 2391/8 - budowa włączenia do drogi powiatowej.
W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212 (w godzinach pn. 7.30÷17.00, 
wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 lutego 2019r. do 21 marca 2019r.

z up. Starosty: Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

AU65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
w zawodzie technik rachunkowości

 
Czas trwania: 540 godziny w systemie zaocznym – 11 miesięcy; w tym do 20 % godzin 
z zastosowaniem kształcenia na odległość
Ukończenie tego kursu umożliwi Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komi-
sje egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie 
wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy

Uczestnik kursu nauczy się:
• dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze,
• sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
• sporządzać sprawozdania finansowe,
• przeprowadzać analizę finansową,
• dokumentować i rozliczać wynagrodzenia, 
• rozliczać podatki i inne daniny publiczne,
• użytkować profesjonalne oprogramowanie finansowo-księgowe.
Po ukończeniu kursu pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubez-
pieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 w zawodach: operator obrabiarek skrawających, 

technik mechanik
 

Czas trwania: 683 godziny w systemie zaocznym – 1 rok i 9 miesięcy; w tym do 20 % 
godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość. 

Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający rozległą wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności. Nauczymy obsługiwać, nadzorować i utrzymywać w należytym stanie technicznym 
nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki skrawaniem. Można pracować  
we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, 
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn 
budowlanych, samochodów i ciągników.  

Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisję 
egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie 
wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy. Zajęcia odbywają 
się w piątki po południu i w soboty.

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śl.3

tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl, www.ckziu-strzelce.pl

Już od 8 marca 2019 r.
bezpłatne kursy nadające 
kwalifikacje dla dorosłych

KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe
Zapisy w sekretariacie szkoły 

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl
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Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 

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

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

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
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Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

MARZEC 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

12. „Śląska”
13. „Słoneczna”
14. „Vita” 
15. „Dr. Max” 
16. „DOZ Apteka”
17. „LIBRA”
18. „Multifarm”
19. „Pro-Pharma”
20. „Gemini”
21. „Śląska”

22. „Słoneczna”
23. „Vita” 
24. „Dr. Max” 
25. „DOZ Apteka”
26. „LIBRA”
27. „Multifarm”
28. „Pro-Pharma”
29. „Gemini”
30. „Śląska”
31. „Słoneczna”

1. „Pro-pharma”
2. „Gemini”
3. „Śląska”
4. „Słoneczna”
5. „Vita” 
6. „Dr.Max” 
7. „DOZ Apteka”
8. „LIBRA”
9. „Multifarm”
10. „Pro-pharma”
11. „Gemini”

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl
tel. 77 462 18 64

http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. 
Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiekta-
mi budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej 
przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej rów-
na jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za 
prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany 
ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wy-
dane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształcenio-
wej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to 
stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019 
roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wy-
mienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym nastę-

puje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po prze-

kształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

Informujemy, że :
• Administratorem danych uczestników konkursu jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą  w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2;
• W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatstrzelecki.pl;
• Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 

(dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych 
organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa;

• Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
• Uczestnicy mają prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• Jeżeli przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO jest możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie.

Informacja dotycząca RODO w konkursie NAJLEPSZY  PRODUKT POWIATU  
STRZELECKIEGO  2018 – SuperProdukt/SuperUsługa WYBÓR KONSUMENTA

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. wyższe kierunkowe,
  -  prawo jazdy kat. B
HANDLOWIEC  STRZELCE OPOLSKIE - dobra znajomość j. niemieckiego,
  - wykształcenie średnie
PIELĘGNIARKA  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
 LEŚNICA
 SZYMISZÓW
OPIEKUN SZYMISZÓW - wykształcenie średnie ogólne
SAMODZIELNY GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie wyższe, 
KSIĘGOWY  - 5 lat doświadczenia zawodowego
KONTROLER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie 
JAKOŚCI   zawodowe 
MONTER/  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
SKŁADACZ OKIEN
PRACOWNIK ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze 
PRODUKCJI   zawodowe
KASJER BŁOTNICA 
SPRZEDAWCA STRZELECKA
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wymagana książeczka do celów 
W SKLEPIE   sanitarno - epidemiologicznych 
MIĘSNYM
KASJER UJAZD - wykszt. zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  - wymagana książeczka sanepidow-

ska lub chęć jej wyrobienia
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA KOLONOWSKIE
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEŃ
PRACOWNIK ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi suwnicy 
BRYGADY   z poziomu roboczego, 
TRANSPORTOWEJ  - zdolność do pracy pow. 3 m
SPECJALISTA ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe, 
DS. ZAKUPÓW  - znajomość j. angielskiego 
   w stopniu bardzo dobrym,
  - prawo jazdy kat. B
FREZER ZAWADZKIE - wymagane uprawnienia do obsługi 

frezarki CNC oraz obsługi suwnicy 
z poziomu 0

MAGAZYNIER OLSZOWA - wykształcenie zawodowe,
- LOGISTYK  - uprawnienia do obsługi wózków 

jezdniowych
LAKIERNIK BORYCZ - wykszt. zasadnicze zawodowe
  - 5 lat doświadczenia
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - wykszt. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE 
I URZĄDZEŃ DO 
PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe
(POMOC PRZY 
OBRÓBCE SZKŁA)
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
ŻURAWIA  - uprawnienia 
SAMOJEZDNEGO
STRAŻNIK  STRZELCE OPOLSKIE - wymagane doświadczenie zawodo-

we w ochronie
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Z ogromną przyjemnością informujemy dziś 
Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie 
obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się po-
większyło! 

Wszystkich - w imieniu całej naszej społeczności - z gratulacjami 
oraz najlepszymi życzeniami odwiedzili przedstawiciele władz samorzą-
du powiatowego.

Pani Anastazja Spałek, niegdyś mieszkanka Kolonowskiego, a dziś 
Turzy, 101 rocznicę urodzin świętowała 17 lutego br. W tym wyjątko-
wym dniu z najlepszymi życzeniami, listem gratulacyjnym oraz urodzi-
nowym upominkiem odwiedzili Ją wicestarosta Waldemar Gaida i czło-
nek Zarządu Powiatu Janusz Żyłka.

Pani Klara Jochem, mieszkanka Zalesia Śląskiego, piękną rocznicę 
90-lecia urodzin obchodziła 19 lutego br. W dniu jubileuszu z urodzino-
wym prezentem, listem gratulacyjnym i  najlepszymi życzeniami odwie-
dzili Jubilatkę starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida.

Pan Wiktor Klisz, mieszkaniec Staniszcz Wielkich, jubileusz 90-le-
cia urodzin obchodził 17 lutego br. W tym dniu Jubilatowi przekazał ży-
czenia, list gratulacyjny oraz urodzinowy upominek starosta Józef Swa-
czyna. 

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” 
urodzin dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat 
w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza 

Ad multos annos! Radości z małych i dużych rzeczy. 
Uśmiechu na co dzień. 

Sukcesów. Satysfakcji. Zdrowia. 
Wszelkiej pomyślności w przedsięwzięciach 

osobistych i zawodowych. 
Życia, o jakim marzycie.

Tego wszystkiego wszystkim Paniom, Mieszkankom Powiatu Strzeleckiego,
z okazji Waszego święta – Dnia Kobiet

życzą

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Rada Powiatu Strzeleckiego

Pani Anastazja Spałek 101 rocznicę urodzin świętowała 17 lutego br. 

Pani Klara Jochem rocznicę 90-lecia urodzin obchodziła 19 lutego br.

Pan Wiktor Klisz jubileusz 90-lecia urodzin obchodził 17 lutego br. 

...Nie dajmy zginąć poległym.
                                        Zbigniew Herbert

OBCHODY  NARODOWEGO  DNIA  
ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH 

W  POWIECIE  STRZELECKIM
Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

zaprasza 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego

na
obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 
w dniu 1 marca 2019 roku, o godz. 9.00

na Polanie Śmierci w Dąbrówce-Barucie


