
 

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w piątek, tj. 30 MAJA br. 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich czynny będzie do godziny 17:00.

Podczas Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w dniu 28 maja br. w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego gra-
tulacje oraz podziękowania wręczone zostały osobom, które w szczególny sposób reprezentują nasz Powiat Strzelecki. 
Osobom, które swoim życiem, pasją czy pracą zasługują na podziw i szczególne uznanie, a byli to:  
Rajmund Adamietz – który otrzymał tytuł Opolski Super Lider, starosta Józef Swaczyna – który otrzymał tytuł Opolski 
Super Lider, Magdalena Michalska – zdobywczyni 1.  miejsca w XL Olimpiadzie Historycznej, Piotr Bielak – zdobywca 
1. miejsca w Superfinale XIV edycji konkursu językowego „Pokaż nam język” w kategorii „Język niemiecki”.

Relacja z sesji w następnym numerze.

Gratulacje dla najlepszych

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
zaprasza na imprezę profilaktyczną 

pn. „Biała Sobota” 

28 czerwca!!!
Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w naszym powiecie. Planujemy przeprowadzić  
je na wielką skalę - impreza odbywać się będzie w dwóch miejscach jednocześnie  
i będzie adresowana do wszystkich grup wiekowych mieszkańców naszego powiatu .  
Tego dnia od rana odbywać się będą bezpłatne badania i konsultacje w strzeleckim 
Szpitalu Powiatowym udzielane przez lekarzy-specjalistów z zakresu: 

- kardiologii, 
- onkologii, 
- urologii

- endokrynologii
- dermatologii

Będzie to jedyna, jak do tej pory, okazja dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, 
by skorzystali z porad lekarzy, do których nie mamy szans dostać się szybko, bo 
kolejki są tak długie.
Każdej osobie, która będzie chciała skorzystać z porad specjalistów, zostaną wyko-
nane na miejscu badania laboratoryjne. 
Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego nie zostaną sami ze swoimi problemami zdro-
wotnymi.  
Kolejną atrakcją tego dnia będzie rodzinny marsz z kijkami nording walking  
oraz wiele ciekawych animacji dla dzieci i młodzieży, a wszystko to na terenie  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. 
Aby móc skorzystać z bezpłatnej konsultacji, konieczna będzie wcześniejsza reje-
stracja telefoniczna (lekarze przyjmą ok. 300 pacjentów) oraz odebranie karnetu w 
budynku Starostwa Powiatowego.

   Szczegółowe informacje - w następnym numerze naszej gazety!

Przyłączając się do apelu Prezydenta RP 
i obchodów 25. rocznicy odzyskania wolności  

Zarząd Powiatu Strzeleckiego  
zaprasza wszystkich Mieszkańców naszego powiatu 

przed budynek Strzeleckiego Starostwa 

na „SPOTKANIE Z WOLNOŚCIĄ”    
w środę 4 czerwca o godzinie 12.00 

W programie wspomnienie wydarzeń z 1989 roku 
 a także muzyczna kartka sprzed 25 lat !

Cieszmy się razem!

Owocowe drzewa rosnące wzdłuż 
dróg to charakterystyczny element krajo-
brazu Opolszczyzny. Zwłaszcza na tere-
nach słynących z tradycji sadowniczych 
– tak jak w okolicach Leśnicy. Pierwsze 
pojawiły się tu już w XVIII w., za sprawą 
Fryderyka Wielkiego. Czereśniowe aleje, 
które spotykamy dziś w okolicach Góry 
św. Anny to „córki” czy raczej „wnucz-

Posadziliśmy czereśnie!

ki” tamtych – czereśnie nie należą do 
długowiecznych drzew. A gdy jeszcze 
trzeba było pójść „z duchem czasu”, gdy 
przybywało samochodów i poszerzano 
drogi – aleje czereśniowe zaczęły znikać 
z naszego krajobrazu. 

Ich odtworzenie stało się wyzwaniem 
dla samorządów, a wśród nich – Powiatu 
Strzeleckiego, który już w 2013 posadził 

wzdłuż dróg powiatowych 87 drzewek cze-
reśniowych tradycyjnych odmian: Büttnera 
Czerwonej i Hedelfińskiej. 

28 maja 2014 posadziliśmy 60 ko-
lejnych, tym razem odmiany Büttnera 
Czerwonej. 

Sadzili je: starosta Józef Swaczyna, 
wicestarosta Waldemar Gaida, Przewod-

dok. na str. 8
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- Kandydując do Rady Powiatu Strze-
leckiego robiłem to z nastawieniem, że jeśli 
coś z siebie mam dać – to muszę najpierw 
odpowiedzieć sobie, w jakiej dziedzinie. 
Interesowały mnie głównie sprawy spo-
łeczne, czyli coś, co najbardziej dotyczy 
wszystkich mieszkańców powiatu, a więc: 
służba zdrowia, szkolnictwo i drogi, a 
ponieważ społecznikiem byłem od lat i 
działałem w różnych organizacjach, byłem 
przygotowany na to, co mnie czeka. 

Kiedy przestudiowałem pierwszy bu-
dżet Powiatu Strzeleckiego i zobaczyłem, 
jak małe są dochody własne samorządu 
oraz jakie wielkości osiągają subwencje 
oraz dotacje, na których samorząd po-
wiatowy w największym stopniu opiera 
swoje działanie – zorientowałem się, że 
utrzymanie pożądanej przez społeczeństwo 
aktywności będzie niezwykle trudne, nie 
mówiąc już o rozwoju. Przecież budżet 
naszego powiatu jest mniejszy niż budżet 
gminy Strzelce Opolskie! 

Boleśnie odczuliśmy, kiedy zabrano 
środki na „schetynówki” – korzystaliśmy 
z nich i były tego efekty. Zarząd Powiatu 

Nie będę już kandydował
mówi Zygmunt Kmiotek

Radni oceniają kadencję

prawidłowo realizował z tych - skromnych 
przecież - środków zadania. Jako radnego 
cieszy mnie utrzymanie substancji szkół 
ponadgimnazjalnych i fakt, że nauczyciele 
nie zarabiają w naszym powiecie źle. 

Natomiast przykrą niezwykle spra-
wą była likwidacja ZSS w Strzelcach 
Opolskich. Szkolnictwo specjalne mamy 
w powiecie dobrze rozwinięte, mogące 
pochwalić się niemałymi osiągnięciami. 
Ale tej szkoły nie mogliśmy utrzymać. 
Większość radnych przeżywała to bardzo 
mocno. Serce dyktowało co innego, a 
rozum – co innego. Naszą rolą było prze-
konanie rodziców, że proponowane przez 
samorząd powiatowy rozwiązania nie są 
krzywdzące dla dzieci. Trzeba przecież 
było zrobić tak, jak zrobiliśmy – nie mie-
liśmy innego wyjścia. Być może budżet 
powiatu wytrzymałby przez rok-dwa 
niezmienioną sytuację, a potem co by się 
działo? I co byłoby z SOSW w Leśnicy? 

Nie mam zamiaru zgłaszać swojej kan-
dydatury na następną kadencję. Natomiast 
mam prawo oceniać prace Zarządu Powiatu 
jako członek Komisji Rewizyjnej. Rada 

Powiatu jest po to, by doradzać Zarządo-
wi, a na nieprawidłowości ma reagować 
Komisja Rewizyjna. Jestem pełen uznania 
dla Zarządu – bardzo rozsądnie dysponuje 
budżetem i nie mogę postawić zarzutu, że 
jakieś środki zostały wydane bezzasadnie i 
bez przemyślenia. Są wprawdzie zgłaszane 
wnioski i skargi przez mieszkańców, ale są 
to sporadyczne przypadki, dotyczą spraw 
małych, ale uciążliwych dla mieszkańców.

W dniu 22 maja 2014 r. w naszej 
komendzie obchodzony był Powiatowy 
Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą św. w intencji strażaków, pra-
cowników oraz emerytów i rencistów po-
żarnictwa w kościele pw. Św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich. Nabożeństwu 
przewodniczył proboszcz parafii ks. 
Rudolf Nieszwiec. Następnie, na placu 
przed naszą komendą, w obecności Wice-
ministra Spraw Wewnętrznych Stanisława 
Rakoczego i Opolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego nadbryg. Karola Stępnia 
oraz przybyłych gości odbył się uroczysty 
apel, w trakcie którego wręczone zostały 
awanse na wyższe stopnie służbowe oraz 
odznaczenia i wyróżnienia za wzorową 
służbę i zaangażowanie w działania na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej. 

PRZYZNANE ODZNACZENIA  
I WYRÓŻNIENIA:

Minister Spraw Wewnętrznych 
przyznał Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej” kpt. 
Januszowi Charczenko.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP 
RP Medal Honorowy im. Bolesława Cho-
micza przyznało dh. Henrykowi Bartosz-
kowi, natomiast „Złoty Znak Związku” –  
dh Franciszkowi Wyciszczokowi.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP odznaczyło:
- Złotym Medalem „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa” – asp. Dariusza Moja,
- Brązowym Medalem „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa” – mł. ogn. Adriana 
Cholewę.

Komendant Główny PSP za duże za-
angażowanie i wzorowe wypełnianie obo-
wiązków wyróżnił dyplomem st. kpt. Piotra 
Zdziechowskiego podczas wojewódzkiej 
uroczystości 16 maja br. w Kluczborku.

Komendant Powiatowy PSP w 
Strzelcach Opolskich przyznał nagrody 
następującym funkcjonariuszom naszej 
komendy: 
- sekc. Tomaszowi Morawskiemu 
- st. kpt. Piotrowi Zdziechowskie-

mu   
- mł. kpt. Sławomirowi Wasikowi 

- mł. kpt. Mateuszowi Nieświecowi
- asp. Józefowi Jelito  
- mł. ogn. Krzysztofowi Gaborowi
- st. sekc. Łukaszowi Pelcowi  
- sekc. Arielowi Nieświecowi 
- sekc. Pawłowi Raniszewskiemu 

Sekc. Tomasz Morawski przyjmując 
zgłoszenie od dwunastolatki, przyczynił 
się do uratowania jej ojca. Pozostali 
strażacy, w dniu 21 maja 2014 r. wykazali 
się dużym zaangażowaniem i ofiarnością 
podczas gaszenia pożaru budynku miesz-
kalnego w Strzelcach Opolskich, przy ul. 
Mickiewicza.

NOMINACJE NA WYŻSZE 
STOPNIE SŁUŻBOWE

Minister Spraw Wewnętrznych nadał 
wyższe stopnie oficerskie:
-  stopień starszego brygadiera – bryg. 

Wojciechowi Lisowskiemu 
-  stopień kapitana – mł. kpt. Januszowi 

Charczenko i mł. kpt. Leszkowi Za-
błockiemu 

- stopień młodszego kapitana – asp. 
Mateuszowi Nieświecowi, mł. ogn. 
Alinie Czarnockiej oraz st. sekc. 
Bartłomiejowi Baniakowi. Wręczenie 
nominacji nastąpiło 4 maja br. na Pla-
cu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie podczas uroczystości wrę-
czenia nominacji na pierwszy stopień 
oficerski funkcjonariuszom PSP oraz 
absolwentom Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie.

Komendant Główny PSP nadał 
wyższe stopnie w korpusie aspirantów:
- stopień starszego aspiranta – asp. 

Krzysztofowi Leweckiemu 
- stopień aspiranta – mł. asp. Rafałowi 

Bernatowi 

Opolski Komendant Wojewódzki 
PSP nadał wyższe stopnie podoficerskie:
- stopień młodszego ogniomistrza – st. 

sekc. Grzegorzowi Dudzie, st. sekc. 
Krzysztofowi Gaborowi, st. sekc. 
Konradowi Konarskiemu i st. sekc. 
Andreasowi Mlotkowi,

- stopień starszego sekcyjnego – sekc. 
Łukaszowi Pelcowi

Komendant Powiatowy PSP w 
Strzelcach Opolskich nadał:
- stopień starszego strażaka – str. Kata-

rzynie Wiśniewskiej 

Pan sekc. Tomasz Morawski w dniu 16 maja br. podczas służby wykazał się dużym 
profesjonalizmem i opanowaniem przyjmując zgłoszenie od 12 – letniej dziewczynki, 
która potrzebowała pomocy dla nieprzytomnego ojca. Prowadząc rozmowę z dziewczyn-
ką, jednocześnie powiadomił ratownictwo medyczne o konieczności udzielenia pomocy 
mężczyźnie choremu na cukrzycę.

Wyróżnienia i odznaczenia przyznane 
zostały także emerytom i rencistom pożar-
nictwa. Odznaką „Związku Emerytów i 
Rencistów Pożarnictwa RP” wyróżniony 
został st. ogn. w st. spocz. Hubert Jagusz. 
Natomiast z okazji 65 rocznicy urodzin list 
gratulacyjny Komendanta Powiatowego 
PSP w Strzelcach Opolskich i Prezesa Koła 
Nr 10 Związku Emerytów i Rencistów Po-
żarnictwa RP otrzymał mjr poż. w st. spocz. 
Edward Dziedzic.

Tradycyjnie już, podczas uroczy-
stego apelu nagrodzeni zostali także 
laureaci szczebla powiatowego konkursu 

plastycznego pn. „Zapobiegajmy po-
żarom” oraz Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej. Fundatorem 
nagród był Starosta Strzelecki Pan 
Józef Swaczyna, który w obecności 
swojego zastępcy Pana Waldemara 
Gaidy i Komendanta Powiatowego PSP  
w Strzelcach Opolskich wręczył nagrody 
najlepszym uczestnikom obu konkursów.

Na zakończenie uroczystości, głos 
zabrali przybyli goście oraz Komendant 
Powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, 
który podziękował wszystkim za pomoc 
i wsparcie okazane w minionym roku 
naszej jednostce.

Gratulacje zwycięzcom w konkursach strażackich składają wicestarosta W. Gaida, 
Komendant Straży S. Szłapa i starosta J. Swaczyna

Dzień Strażaka w Strzelcach Opolskich

Wybory już za nami. Niewiele nas 
obchodziły – 25 maja 2014 nie ruszyliśmy 
tłumnie do urn. 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego wyniosła w całej UE 43,09 
proc., natomiast u nas w kraju - 23,82 proc. 
Nieco niższa była w okręgu dolnośląsko-
-opolskim, gdzie wyniosła 21,73%, no i – 
tradycyjnie już – w województwie opolskim 
- 17,95%. Powiat strzelecki pod względem 
liczby głosujących uplasował się na drugim 
miejscu w województwie – od końca! Gło-
sowało tu zaledwie 14,02% uprawnionych.

Nie możemy jednak pokazać żadnych 
zdjęć z głosowania - w siedzibie Komisji 
Wyborczej nr 12 przy ul. Kardynała Wy-
szyńskiego w Strzelcach Opolskich niestety, 
nie pozwolono nam ich zrobić. Przewod-

Wybieraliśmy 
eurodeputowanych

nicząca Komisji stwierdziła, że zdjęcia 
możemy zrobić wyłącznie przed lokalem 
wyborczym, natomiast nie wewnątrz, bo 
przepisy nie zezwalają na to. Nie jest to 
prawdą, choć z podobnymi zastrzeżenia-
mi spotkali się fotoreporterzy również w 
innych regionach Polski. Przywołajmy 
więc wyjaśnienie przedstawicieli Dele-
gatury Wyborczej w Suwałkach, którzy 
wypowiedzieli się w tej sprawie jeszcze 
w wyborczą niedzielę: 

- Żadnych przeszkód w tym wzglę-
dzie być nie powinno. Nie wiem, z 
czego wynikał brak tej zgody. Nie ma 
przeszkód, aby przedstawiciel mediów 
znajdował się w lokalu wyborczym, o ile 
nie zakłóca powagi głosowania. Moim 
zdaniem wszystko wynikło z niedoszko-
lenia osoby odpowiedzialnej - powiedział 
Tomasz Uściłko. 

 W okręgu dolnośląsko-opolskim 
PO zdobyła 38,14 procent, natomiast 
drugi PiS uzyskał 27,10 procent głosów. 
Trzecie miejsce dla SLD-UP – 11,87 
procent, czwartą siłą okazała się Nowa 
Prawica Janusza Korwin-Mikke – 7,19 
procent poparcia.
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

DORDCA KLIENTA ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
  -  prawo jazdy kat.B, - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  min. wykształcenie średnie
W DZIALE MATERIAŁOWYM  -  znajomość programu Exel w stopniu dobrym
  -  dobra organizacja własnej pracy
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  dobra znajomość j.angielskiego
LABORANT POMIARÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – ochrona środowiska,
ŚRODOWISKA PRACY + TEREN -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. rok doświadczenia
PRACOWNIK BIUROWY OTMICE -  wykształcenie średnie lub wyższe
  -  obsługa komputera i urządzeń biurowych, - doświadczenie
SPEDYTOR PIOTRÓWKA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
  -  biegła znajomość  j.niemieckiego i j.angielskiego
SPEDYTOR  DOLNA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  dobra znajomość j.niemieckiego oraz mile  widziana j.angielskiego
SPECJALISTA DS. MARKETINGU OLSZOWA -  prawo jazdy kat.B, - aktualna książeczka sanepidowska
  -  odpowiedzialność
PRACOWNIK BIUROWY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa pakietu OFFICE
  -  prawo jazdy kat.B, 
  -  mile widziane 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j.niemieckiego 
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DYLAKI -  wykształcenie wyższe techniczne
  -  dobra znajomość prog. Exell - samodzielność i odpowiedzialność
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j.niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY ½ ETATU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe
  -  obsługa komputera, - znajomość programów księgowych
  -  znajomość programu płatnik
  -  znajomość zasad wystawiania faktur i zagadnień kadrowych
  -  umiejętność rozliczenia delegacji, - doświadczenie min. 2 lata
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu,
  -  odporność na stres, - dyspozycyjność
ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA -  wykształcenie średnie, - praca przy komputerze, 
  -  prawo jazdy kat. B
SPRZEDAWCA KĘDZIEŻYN-KOŹLE -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku elektrycznym, 

budowlanym, - znajomość technik sprzedaży
  -  prawo jazdy kat.B - uprawnienia operatora wózków widłowych
  -  mile widziane doświadczenie w sklepach specjalizujących się w 

branży budowlanej
KASJER – SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie  handlowe, - obsługa kasy fiskalnej
CUKIERNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - umiejętność pieczenia, dekorowania,
  -  książeczka sanepidowska, - min. 3 lata doświadczenia
KELNER KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - aktualne badania lekarskie
POMOC KUCHENNA OLSZOWA -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  umiejętność pracy w zespole
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
KUCHARZ – BARMAN ½ ETATU ZAWADZKIE -  prawo jazdy kat. B
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
CIEŚLA/ ZBROJARZ/ MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  praktyka w zawodzie
PRACOWNIK BUDOWLANY/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie budowlane,
KAFELKARZ/GIPSIARZ  -  prawo jazdy kat.B, - wymagane doświadczenie
INŻYNIER BUDOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe 
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B,
OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe, - obsługa komputera
  -  obsługa maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
  -  znajomość zagadnień z pneumatyki, hydrauliki
  -  mile widziane doświadczenie przy obsłudze wtryskarek
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
MECHANIK SAMOCHODOWY IZBICKO -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK POJAZDÓW SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
POMOCNIK MECHANIKA SAM./ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK GOSPODARCZY  -  doświadczenie w pracy jako mechanik przy naprawie lub montażu 

samochodów ciężarowych
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, - doświadczenie
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie – techniczne,
PRODUKCYJNYCH  -  obsługa komputera, - umiejętność czytania rysunku technicznego
  - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
MECHANIK MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mechaniczne
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY TRASY MIĘDZYNARODOWE -  wykształcenie średnie lub zawodowe
 – PILOT POJAZDÓW  -  znajomość j.niemieckiego 
PONADNORMATYWNYCH  -  doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dmc 3,5 t
  -  mile widziane uprawnienia BF3
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  mile widziane doświadczenie
STOLARZ CENTAWA -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  umiejętność obsługi maszyn stolarskich
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  min. 3 lata doświadczenia
TOKARZ/FREZER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe, - wymagane doświadczenie
PRACOWNIK BRYGADY ZAWADZKIE -  uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
TRANSPORTOWEJ  -  uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego
ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  mile widziane uprawnienia spawacza
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym,
  -  umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
  -  mile widziane doświadczenie na produkcji
KIEROWCA WÓZKÓW OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
JEZDNIOWYCH  -  mile widziane uprawnienia operatora
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia, - doświadczenie
KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność współpracy w zespole,
JEZDNIOWYCH  - zaangażowanie, - upr. operatora, - doświadczenie mile widziane
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  upr. do badań ultradźwiękowych UT 2 –min
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne – automatyka,
  -  znajomość j. niemieckiego,  j. angielskiego
OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie, - uprawnienia
  -  doświadczenie przy wyburzeniach
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI POWIAT STRZELECKI -  wykształcenie zawodowe/średnie
  -  uprawnienia operatora, - doświadczenie
PRACOWNIK FIZYCZNY STRZELCE OPOLSKIE -  chęci do pracy
PRACOWNIK PRZY BUDOWIE BOIS KOLONOWSKIE -  doświadczenie przy układaniu kostki
DORADCA SERWISOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
 - MAGAZYNIER  -  znajomość branży samochodowej
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - samodzielność
  -  doświadczenie mile widziane 

W naszym partnerskim powiecie Soest w ubiegłą 
niedzielę, 25 maja, odbyły się wybory samorządowe. 
Dotychczasowy starosta pani Eva Irrgang uzyskała 
50,97 procent poparcia i tym samym absolutną więk-
szość. Najsilniejsze ugrupowanie CDU uzyskało w 
radzie 29 mandatów z łącznej liczby 66 mandatów. O 
urząd starosty walczyło 4 kandydatów. Na Evę Irrgang 
oddano 63.457 ważnych głosów.

Eva Irrgang 
ponownie wybrana

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 prowadzona będzie w powiecie strzeleckim w wy-
łącznie w  formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować 
chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych 
przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie  
od 19 maja 2014r. 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto internetowe w systemie elektro-
nicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie opolskie.edu.com.
pl w następujący sposób: zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole 
(gimnazjum), lub  zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w 
założeniu konta

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do wybranej szkoły
od 19 maja do 06 czerwca 2014 r do godź.15.00

Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu  opolskie.edu.
com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie  
buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których 
chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako 
pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako 
klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest 
niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół. 
Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje 
wniosek:
• na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
• wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub praw-

nych opiekunów. 
• wniosek należy zanieść tylko do wybranej szkoły (I wyboru) - pierwszej z listy 

preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności 
z danymi w systemie

• w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

• w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną 
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

• w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów ex aequo należy być przygotowanym 
na dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego 
spełnianie tego kryterium:

• wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

III ETAP-ewentualna zmiana wcześniej dokonanych wyborów szkół i oddziałów
od 09 czerwca do 24 czerwca do 15.00

W tym terminie kandydat może zwrócić się do szkoły I wyboru o anulowanie zaak-
ceptowanego wniosku, aby móc dokonać zmiany w wyborze szkół i oddziałów.  Przy 
zmianie listy preferencji kandydat powinien wydrukować aktualny wniosek i dostarczyć 
go wybranej szkoły ( I preferencji).

 IV ETAP-wprowadzanie danych o ocenach
do 27 czerwca 2014r. 

Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu 
gimnazjalnego i wpisane na świadectwie osiągnięcia.

V ETAP-dostarczanie dokumentów do wybranej szkoły 
od 27 czerwca do 01 lipca 2014r. do godz. 14.00

Do wybranej szkoły (I preferencji) kandydat dostarcza dokumenty: 
• kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 
• kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub lau-

reatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
• inne wymagane dokumenty

VI ETAP –zapoznanie się z wynikami rekrutacji
3 lipca 2014r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może 
przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. 
komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em. 
Może również w szkole, w której składał dokumenty, zapoznać się z wynikami przydziału.

VII ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki 
od 03 lipca godz. 10.00  do 04 lipca do godz. 15.00

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany,  
przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów nie zostanie przyjęty 
do szkoły, do której go system zakwalifikował.
07 lipca 2014 r. do godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych  
do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkołach, w których można ubiegać 
się o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej

Do szkół ponadgimnazjalnych 
- papiery w formie elektronicznej
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Od 1 czerwca w związku z planowaną reorganizacją Zespołu Dyżurnych w Ko-
misariacie Policji w Zawadzkiem, zwracamy się do mieszkańców gminy Jemielnica, 
Zawadzkie i Kolonowskie o zgłaszanie zdarzeń, interwencji na numer alarmowy 997 lub 
112. Numery te czynne są całą dobę i umożliwiają szybkie połączenie się z Komendą 
Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich.

W zależności od rodzaju zgłoszenia i potrzeb mieszkańców w/w gmin, tak jak 
dotychczas będą one natychmiast realizowane, przekierowywane do odpowiednich 
funkcjonariuszy. Kontakt społeczności lokalnej z Policją jest więc kontynuowany przez 
całodobowe centrum dowodzenia KPP w Strzelcach Opolskich, obsługiwane przez 
kompetentnych funkcjonariuszy.

Ponadto od godz. 7:30 do godziny 15:30 w dni robocze sekretariatu (Komisariat Policji 
w Zawadzkiem), każdy będzie mógł m.in. złożyć pisma, skontaktować się telefonicznie 
lub bezpośrednio z policjantami, uzyskać informacje, pomoc lub zgłosić zdarzenie –numer 
do komisariatu bez zmian – 077/4616477.

Informujemy także, że w każdy wtorek od godz. 11:00 do godz. 15:00 Komendant 
Komisariatu Policji w Zawadzkiem lub uprawniona osoba będzie przyjmować interesan-
tów telefonicznie lub osobiście w siedzibie komisariatu w Zawadzkiem ul. Dębowa 5.

Komunikat KP Policji

Dnia 17 maja b.r. w naszych  trzech 
Domach odbył się Dzień Otwarty, którego 
ideą było pokazanie osobom zaintereso-
wanym, jak funkcjonuje taka placówka 
na co dzień, jakie świadczy usługi, a także 
przełamanie stereotypów i mitów na temat 
pobytu w DPS. 

Głównym celem było przybliżenie 
społeczności zasad funkcjonowania, wa-
runków i atmosfery naszego domu. Chcie-
liśmy pokazać pracę poszczególnych dzia-
łów, których zadaniem jest zapewnienie jak 
najlepszej opieki naszym mieszkańcom. 

W programie było zwiedzanie, prezen-
tacja poszczególnych placówek, bezpłatny 
pomiar ciśnienia, wystawa prac miesz-

kańców oraz bufet z kawą i ciasteczkami.   
W filii naszego Domu w Szymiszo-

wie w godzinach porannych odbył się 
turniej skata o „Puchar Dyrektora DPS”. 
Natomiast po południu realizowany był 
projekt „Muzyka łączy pokolenia” przez 
studentów WSZiA w Opolu. Organizato-
rzy projektu oprócz zabaw i konkursów 
muzycznych przygotowali poczęstunek, a 
każdy mieszkaniec otrzymał na pamiątkę 
pluszowe serduszko. 

Atmosfera tego dnia, pomimo desz-
czowej pogody była ciepła, a dzień ten 
pozostanie na długo w pamięci naszych 
mieszkańców i odwiedzających.

Dorota M. 

Dzień Otwarty w DPS

Została zakończona inwestycja „Przebu-
dowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 
1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie 
w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki”. 
Zadanie polegało na wykonaniu nowej 
nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku 
długości 535 m, wbudowaniu nowych 52 
krawężników, utwardzeniu poboczy. 
Całość prac kosztowała prawie 115 tys. 
zł. Wykonawca zadania - firma LARIX z 
Lublińca zakończyła roboty 7 maja, po-
mimo że umowa dopuszczała zakończenie 
prac do końca miesiąca.

Remontujemy drogi
Kadłub – Krasiejów

Zostało zakończone zadanie pn. 
„Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi 
powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie 
- Krasiejów na odcinku Kadłub – Krasie-
jów”. Inwestycja polegała na wykonaniu 
nowej nawierzchni asfaltowej jezdni na 
odcinku 692 m i powierzchni 2.834 m kw. 
oraz utwardzeniu poboczy, obustronnie na 
odcinku 572 m. 

Całość prac kosztowała prawie 125 
tys. zł, a wykonawca, firma LARIX z 
Lublińca zakończyła budowę trzy tygo-
dnie wcześniej od umownego terminu 
zakończenia.

1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program 
Unii Europejskiej ERASMUS+, który wspiera 
edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe 
oraz sportowe w całej Europie. W stosunku do 
poprzednich edycji są w nim pewne zmiany. 
Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych 
programów: „Uczenie się przez całe życie” i 
jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, 
Grundtvig i Leonardo da Vinci, „Młodzież w 
działaniu”, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tem-
pus, Alfa, Edulink. Program będzie realizowany 
w latach 2014-2020. O tych zmianach i o zasa-
dach uczestnictwa w programie oraz sposobach 
jego finansowania mówiono na spotkaniu w Sali 
Audytoryjnej im. prof. Józefa Kokota Collegium 
Civitas Uniwersytetu Opolskiego 15 maja. 
Władze Powiatu strzeleckiego reprezentował 
wicestarosta Waldemar Gaida.

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się 
do uproszczenia sposobu wnioskowania, zasad 
finansowych i sprawozdawczości beneficjentów. 
Mają również obniżyć koszty administrowania 
i zapewnić lepszą synergię pomiędzy edukacją 
formalną, nieformalną, pozaformalną. Najważ-
niejsze jednak, że ERASMUS+ ma w ostatecz-
nym rozrachunku przynieść wszystkim krajom 
UE uczestniczącym w nim efekty w postaci 
wartości dodanej – m.in. w postaci: poprawy 
jakości i skuteczności kształcenia na każdym 
poziomie edukacyjnym, gotowości do uczenia 

ERASMUS w nowej odsłonie

się przez całe życie, zwiększenia kreatywności i 
mobilności oraz zmniejszenia bezrobocia.

Zasadniczym celem programu jest przy-
czynienie się do:
-  spełnienia celów strategii europejskich 

w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza 
strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 
2020) oraz Europa 2020,

-  Rozwoju Krajów Partnerskich (Partner 

Countries) w obszarze edukacji na poziomie 
wyższym,

-  spełnienia celów współpracy europejskiej 
w obszarze młodzieży (2010-2018),

-  spełnienia celów związanych z rozwojem 
europejskiego wymiaru sportu, promowania 
wartości europejskich takich jak godność 
ludzka, wolność, demokracja, równość, 
respektowanie prawa i praw obywatelskich.

W czwartek  22 maja 2014 roku odbył 
się  w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie 
jubileuszowy X  plener malarski  pod hasłem 
„Wiosna w Kadłubie”.

W plenerze  wzięli  udział uczniowie 
z zaprzyjaźnionych placówek: Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Leśnicy, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowaw-
czego z Kluczborka oraz  Zespołu Placówek 
Edukacyjnych z Dobrodzienia i Zespołu Szkół 
Specjalnych    z Zawadzkiego. 

W tym dniu artystom towarzyszyła piękna 
słoneczna pogoda, która wprawiła uczestników  
w dobre humory i pomogła stworzyć ciekawe, 
wielobarwne i niepowtarzalne „obrazy”.

Wiosna w Kadłubie

Artyści wykorzystali  różne  techniki plastyczne: rysunek, ma-
larstwo, kolaż, frotaż oraz wydzieranki.

Po twórczej pracy czekał słodki poczęstunek, którego spon-
sorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odział Powiatowy w 
Strzelcach Opolskich.

Plener zakończyliśmy wręczeniem dyplomów. Koordynatorem 
pleneru była pani Barbara Macygon oraz pani Monika Szendzielorz 
– Nowakowska.
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W związku z realizacją Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdzia-
łania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz 
przypadającymi na 31 maja obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich organizuje punkt informa-
cyjno – edukacyjny, w ramach którego bezpłatnie będzie można dokonać pomiaru:
-   stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
-   ciśnienia tętniczego krwi,
-   poziomu glukozy we krwi.

Ponadto odbędzie się dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz udzielane będą porady  
z zakresu profilaktyki antynikotynowej. 

Punkt informacyjno – edukacyjny zostanie zorganizowany 
11 czerwca 2014r., w godz. 9.00 – 11.00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Jordanowskiej 2 (parter). 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu strzeleckiego. 

Dnia 24 maja na Górze Świętej Anny odbyły się obchody 93 rocznicy III Powstania 
Śląskiego. Kwiaty przed pomnikiem składali Starosta Józef Swaczyna, Członek Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego Jan Zubek oraz Radny Powiatu Strzeleckiego Norbert Lysek. 

Obchody 93 rocznicy 
III Powstania Śląskiego W Powiecie Strzeleckim rządzi Mniej-

szość Niemiecka. A jednak to jedyny samorząd 
powiatowy na Opolszczyźnie, który wspiera 
finansowo Stowarzyszenie Rodzina Katyńska.

I to od samego początku, czyli od 1999 
roku, kiedy Stowarzyszenie po raz pierwszy 
zwróciło się o wsparcie.

- Czy to nie paradoks? – pyta Jan Zu-
bek, przedstawiciel Powiatu Strzeleckiego do 
współpracy ze Stowarzyszeniem, bardzo dumny 
zarówno z tej roli, jak i z postawy samorządu. 

- U nas wszyscy wiedzą, co to nieszczęście, 
co to tragizm historii. Każdy ma z nas ma bagaż 
własnych doświadczeń i potrafi zrozumieć 
innych - dodaje.

- Kwota 2,5 tysiąca złotych rocznie to nie są 
wielkie pieniądze. Nie zmieniła się w ciągu tych 
15 lat i nikt nigdy nie miał zastrzeżeń co do wy-

sokości ani jej przeznaczenia. Dzięki niej wspo-
magamy działalność statutową Stowarzyszenia, 
przede wszystkim wydawanie wspomnień, 
organizację dorocznych spotkań opłatkowych 
grona, które zawsze było kameralne, ale widać, 
jak z upływem czasu się kurczy… Dziś to 
głównie dzieci tych, którzy zginęli w Katyniu, 
Ostaszkowie, Miednoje. I mimo że każde z nich 
ma bardzo smutne wspomnienia, nie ma w tych 
ludziach żadnej zapiekłości, nikt nie pluje jadem, 
ani nie patrzy na innych wilkiem.

- Mój ojciec również miał „epizod katyń-
ski”: uciekł z jednego z obozów lub z transportu 
do obozu – mówi Jan Zubek. – Nie wiem, z 
którego, był bardzo skrytym człowiekiem i 
niechętnie opowiadał o tamtych czasach. Tylko 
podczas spotkania z dwoma dawnymi generałami 
słyszałem czasem: „a pamiętasz…” Mnie nie 

opowiadał wiele, a miałby o czym, bo za udział 
w wojnie z bolszewikami w 1920 otrzymał 
Krzyż Virtuti Militari, a potem, wraz z armią 
gen. Kutrzeby dostał się do niewoli. Ja nadal 
żyję tym, więc zapewne z tych powodów wyty-
powano mnie do kontaktów ze Stowarzyszeniem 
Rodzina Katyńska w Opolu. Dla jego członków 
ta tematyka również jest żywa – widać to na 
każdym spotkaniu, podczas których atmosfera 
jest bardzo podniosła i wzruszająca. Choćby 
wtedy, gdy mówi się o czasach, kiedy w domach 
panował czas kobiet – bo mężczyzn nie było, albo 
wtedy, gdy słucha się, jak mówią o rodzicach czy 
wówczas, gdy śpiewa się pieśni patriotyczne, jak 
to było w lutym tego roku, podczas ostatniego 
spotkania, gdy w Klubie Garnizonowym w 
Opolu, który „przygarnął” rodziny katyńskie, 
pojawiło się trochę młodzieży.

Zanotowała M. Górka

Wspieramy Rodziny Katyńskie

20 maja w Sławęcicach odbyła się konferen-
cja inaugurująca kolejne działania samorządów 
wchodzących w skład kędzierzyńsko-kozielskiego 
subregionu. Powiat Strzelecki reprezentował wi-
cestarosta Waldemar Gaida i naczelnik Wydziału 
Inwestycji Marcin Hurek. Tematem konferencji 
był wspólnie realizowany projekt - „Zintegrowane 
podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzie-
rzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru 
Funkcjonalnego”.

Zaproszeni prelegenci wygłosili wprowa-
dzające w temat wystąpienia. Dr Maciej Borsa 
– ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich -  mó-
wił  o „Obszarach funkcjonalnych jako modelu 
wieloszczeblowego zarządzania procesami roz-
woju i kształtowania subregionalnych biegunów 

wzrostu”, natomiast dr Edyta Szafranek z 
Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodar-
ki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Opolskiego opowiadała o Zin-
tegrowanych Inwestycjach Terytorialnych jako 
narzędziu służącemu do budowy potencjału 
naszego subregionu. Na zakończenie tworzone 
aktualnie dla KKSOF dokumenty strategiczne 
omówił Mateusz Werpachowski - prezes 
zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych Delta Partner.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013.

O rozwoju subregionu

Zbadaj poziom cukru

MOBILNY  PUNKT  INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru konsultantów 

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu 
dnia 10 czerwca (wtorek) 2014 r. w godz. 9:00 – 13:00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2. 

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia  
(w tym na założenie działalności gospodarczej) oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej.

Osoby chętne do skorzystania z dyżuru konsultanta GPI w siedzibie powiatu, proszone są o kontakt z 
Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich pod nr telefonu 77 44 04 720 do 722.

Przedmiotowe konsultacje odbędą się pod warunkiem, że chęć udziału zgłoszą minimum 3 osoby.

Po raz XX odbył się Konkurs Recytatorski 
w języku niemieckim, organizowany przez 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim. Dzisiejsze, rejonowe 
eliminacje odbyły się w Powiatowym Centrum 
Kultury. Po przesłuchaniu 76 uczestników w 
trzech kategoriach (szkoły podstawowe, gim-
nazja oraz szkoły ponadgimnazjalne), jury w 
składzie: Patrycja Karpinska-Uryga, Zuzanna 
Donath-Kasiura oraz Józef Kotyś przyznało 
łącznie: 7 wyróżnień, jedno miejsce 5, dwa 
miejsca 4, dwa miejsca 3, cztery miejsca 2 
oraz dwa miejsca 1. Laureaci, którzy zajęli 
miejsca od 5 wzwyż, zakwalifikowali się do 
finału konkursu, który odbędzie się 5 czerwca 
w Prószkowie. 

Serdecznie gratulujemy!

Poezja po niemiecku

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kad-
łubie 20 maja zorganizował II Mityng Pływacki 
Osób Niepełnosprawnych na pływalni CRWiS 
„Strzelec” w Strzelcach Opolskich, który został 
objęty patronatem przez Starostę Strzeleckiego 
i Burmistrza Strzelec Opolskich. Współorga-
nizatorem imprezy było Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.                                                                           

Wszystkich zawodników trenerów i go-
ści przyjął Tomasz Chromicz, p.o. dyrektora 
CRWiS w Strzelcach Opolskich. Obiekt, na 
którym odbywały się zawody, jest przygotowany  
w pełni profesjonalnie dla takiej grupy zawod-
ników.

W mityngu uczestniczyło 46 zawodników 
pod opieką 11 trenerów z 6 placówek wojewódz-
twa opolskiego: z Domu Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem, Domu Pomocy Społecznej w 

II Mityng  Pływacki  Niepełnosprawnych
Kadłubie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłu-
bie, Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych w Opolu.

Pływacy startowali w następujących 
konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 25 m 
dowolnym, 25 m grzbietem, 25 m klasycznym. 
Dla zawodników rozpoczynających przygodę 
z pływaniem wyznaczono dystans 15 metrów, 
które można było pokonać samodzielnie lub ze 
sprzętem pomocniczym.  Najlepszy czas zawo-
dów na dystansie 50 m dowolnym uzyskał  repre-
zentant Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.

Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego Walde-
mar Gaida dokonał otwarcia zawodów, a dyrektor 
pływalni, ratownicy i dyrektor ZSS przy DPS w 
Kadłubie wręczyli zawodnikom medale. Ekipy 
uczestniczące otrzymały także pamiątkowe 
statuetki i dyplomy. Dyplomy otrzymali także 
ratownicy, którzy aktywnie pomagali w reali-
zacji mityngu. 

Uczestnicy mityngu mają nadzieję, że 
za rok będą mogli się spotkać ponownie  
w równie pięknej atmosferze i może w jeszcze 
większym gronie.                                                                          

Jako organizatorzy II Mityngu Pływackiego 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie prag-
niemy podziękować Panu Staroście, Panu Bur-
mistrzowi, Dyrektorowi i Pracownikom CRWiS 
w Strzelcach Opolskich za bardzo przychylne 

Od września 2013 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Spe-
cjalnych przy DPS w Kadłubie realizują projekt 
finansowany z funduszy Unii Europejskiej 
„Fascynujący Świat Nauki i Technologii” prowa-
dzony przez Regionalne Centrum Rozwoju i Edu-
kacji w Opolu. Do maja bieżącego roku w szkole 
odbywały się zajęcia pozalekcyjne prowadzone 
przez panią Barbarę Macygon i Iwonę Mielcarz, 
na których najmłodsi uczniowie zapoznawali się 
z tematyką środowiska leśnego, wykazując się 
dużą aktywnością poznawczą i zaangażowaniem 
we wszystkich zaproponowanych formach zajęć.

W dniu 15 maja została zorganizowana 
wycieczka do „Zaczarowanego Świata” znaj-
dującego się w Opolu. Tam też zaproponowano 
naszym uczniom ciekawe zajęcia edukacyjne, 
prowadzone w pracowniach eksperymentalno – 
doświadczalnych Regionalnego Centrum Nauki 
i Eksperymentu, które zostały wyposażone 
według nowoczesnych standardów. Były to min: 
Technologicum, Gimnasticum, Instrumentarium, 
Musicum, Roboticum i Sensoricum. Podczas za-
jęć uczniowie zostali pobudzeni do poznawczego 
zdobywania wiedzy, mogli nie tylko obserwo-
wać, ale również mieli możliwość skorzystania z 
każdego rodzaju przyrządów i urządzeń.

Następną atrakcją była wycieczka edu-
kacyjna, która odbyła się 21 maja do „Zie-
lonego Centrum Edukacyjnego” mieszczą-

cego się w Nadleśnictwie w Opolu. Tam 
też pod okiem doświadczonych pań leś-
niczych przeprowadzono ciekawe zajęcia  
w sali edukacyjnej jak również na łonie na-
tury. Wiedza została przekazana w sposób 
dostępny i dostosowany do młodych od-
biorców. Obejmowała tematykę funkcjono-
wania ekosystemów leśnych i zależności w 
nich panujących, formy ochrony przyrody  

i zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia 
środowiska przez działalność ludzką oraz czyn-
niki naturalne.

Zaproponowana forma wszystkich do-
tychczasowych zajęć okazała się trafiona 
i dostosowana do potrzeb i możliwości na-
szych uczniów, za co bardzo dziękujemy 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy.

Marta Kapica

nastawienie do naszego pomysłu, wsparcie i 
pomoc w organizacji tego typu zawodów.  Były 
to już drugie, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie 
zawody zorganizowane dla tej grupy naszego 
społeczeństwa w Strzelcach Opolskich.            

Roman Bem

Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Coraz częściej do Rzecznika przychodzą 
konsumenci, którzy otrzymali wezwania do 
zapłaty za rzekome długi, których nie są w stanie 
sobie przypomnieć. Co robić w takich przypad-
kach? Oto najczęstsze pytania konsumentów:

Dostałem jakieś wezwanie z firmy win-
dykacyjnej. Nie wiem w ogóle czego sprawa 
dotyczy. Nie miałem nigdy nie zapłaconych 
faktur i żadnych długów. Co mam robić?

Najlepiej napisać (NIE DZWONIĆ), by nie 
pozostało to potraktowane jako uznanie długu!) 
do firmy windykacyjnej, by podała dokładne 
dane czego rzekome zobowiązanie dotyczy, 
jaka jest jego wysokość oraz od kogo i jak firma 
windykacyjna nabyła naszą wierzytelność. Przed 

wytoczeniem powództwa w sądzie firma win-
dykacyjna powinna wystąpić z wezwaniem do 
zapłaty, w którym będą podane podstawowe dane 
o dochodzonym roszczeniu. Jeśli tego nie zrobi, 
to argument ten możemy podnieść w sprzeciwie 
od nakazu zapłaty, który otrzymamy z sądu.

Dlatego gdy otrzymamy korespondencję z 
firmy windykacyjnej, warto skontaktować się z 
przedsiębiorcą, u którego jakoby powstała nasza 
zaległość (firmą telekomunikacyjną, dostawcą 
mediów itp.).

Warto również sprawdzić, czy roszczenie 
już się nie przedawniło, bo choć wtedy firma 
windykacyjna będzie go mogła nadal dochodzić 
w sądzie, to w praktyce nie będzie to skutecz-

ne, jeśli podniesiemy zarzut przedawnienia. 
Najczęściej termin przedawnienia to 3 lata od 
wymagalności roszczenia. 

Gdy dłużnik nie podnosi w sądzie zarzutu 
przedawnienia (lub zarzut ten nie zostanie 
przez sąd uwzględniony), roszczenie zostanie 
zasądzone i może być skierowane do egzekucji 
komorniczej.

Firma windykacyjna starszy, że umieści 
moje dane w BIK i nie otrzymam już żadnego 
kredytu. Jak to jest?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Ostrożnie z firmami windykacyjnymi

dok. na str. 8
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Powód pierwszy – świetna baza szkoły
Budynek szkoły i jego otoczenie podlegają ciągłej modernizacji. Po 

gruntownym remoncie szkoła prezentuje się okazale zarówno na zewnątrz 
(nowy dach, odnowiona i ocieplona elewacja, odnowiony dziedziniec i 
ogrodzenie),  jak i wewnątrz (wyremontowane klasy, nowe ogrzewanie, 
nowa szatnia z zamykaną na klucz szafką dla każdego ucznia). Możemy 
się również poszczycić nowoczesną bazą dydaktyczną. Obecnie szkoła 
posiada 3 pracownie komputerowe stałe oraz 2 pracownie mobilne. Siedem  
sal lekcyjnych wyposażonych jest w tablice interaktywne, co pozwala 
znacznie uatrakcyjnić zajęcia. W wielu pracowniach znajduje się nowo-
czesny sprzęt (np. ława optyczna, licznik Geigera – Müllera) pozyskany 
dzięki udziałowi w projektach finansowanych przez Unię Europejską. W 
parze z nowoczesnym sprzętem idą też zmiany związane z wprowadzeniem 
projektu e-szkoła. Dla rodziców oznacza to m.in. możliwość sprawdzania 
na bieżąco postępów dziecka w nauce oraz jego frekwencji na zajęciach 
dzięki tzw. elektronicznemu dziennikowi. Dobrze wyposażona jest również 
biblioteka szkolna oferująca obecnie ok. 24 000 książek z różnych dziedzin. 
O prestiżu biblioteki świadczy fakt, że z jej zbiorów korzystają również 
absolwenci szkoły studiujący na różnych uczelniach. Wszyscy, którzy 
dbają o formę fizyczną znajdą w naszej szkole bardzo dobre warunki: 
kompleks boisk sportowych „Orlik”, tartanową bieżnię, salę gimnastyczną 
oraz siłownię. W szkole funkcjonuje również prowadzony przez uczniów 
sklepik, w którym można kupić drobne przekąski i napoje.

Powód drugi 
– atrakcyjne zajęcia dodatkowe

Szkoła to nie tylko lekcje, ale również różnego rodzaju zajęcia poza-
lekcyjne. Budynek przy ulicy Krótkiej 1 tętni życiem od godziny 7.00 do 
późnych godzin wieczornych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie! Uczniowie 
klas maturalnych mogą uczestniczyć w konsultacjach przygotowujących 
do matury z poszczególnych przedmiotów oraz do egzaminu zawodowego. 
Miłośnicy przyrody realizują swoje pasje na zajęciach w ramach szkolnego 
koła biologicznego „Bios” oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Umysły 
ścisłe głowią się nad rozwiązywaniem ciekawych zadań na zajęciach koła 
matematycznego. Uczniowie pragnący zgłębiać tajniki astronomii mogą 
uczestniczyć w zajęciach Wirtualnej Akademii Astronomii (projekt ten 
realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, a zapewnia 
m.in. dostęp do teleskopu na Teneryfie). Humaniści mogą spełniać się 
jako dziennikarze szkolnej gazetki „My o Nas” lub w ramach zajęć szkol-
nego koła historycznego i  teatralnego. Miłośnicy fotografowania mogą 
rozwijać swoją pasję na zajęciach fotograficznych, a działające w szkole 
Centrum Multimedialne daje możliwość kręcenia i opracowywania filmów 
konkursowych (np. niedawno powstawał tu film na konkurs filmowy 
„Kamera!Kultura!”). Ci, którzy lubią sport mają szansę doskonalić swoją 
formę na zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego (warto też podkreślić, 
że szkoła współpracuje z klubami sportowymi w mieście i umożliwia 
uczniom trenującym w klubach wyjazdy na zawody sportowe). Wrażliwi 
na ludzkie cierpienia mogą realizować się na zajęciach szkolnego koła 
PCK. Ci, którzy mają w sobie żyłkę społecznika spełniają się w ramach 
projektu „Dobra praktyka” lub w szkolnym klubie młodzieżowym @civ@. 
Klub istnieje już 10 lat, a jego najbardziej znaną akcją jest organizowana 
co roku we wrześniu integracja klas pierwszych. W ramach zajęć poza-
lekcyjnych realizowane są również zajęcia grantowe finansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Wielokrotnie  uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w projektach unijnych – np. „Partnerzy w na-
uce”, „Każdy inny, wszyscy równi” czy też „Powiat Strzelecki – równamy 
do najlepszych”. Niedawno otrzymaliśmy informację, że szkoła została 
zakwalifikowana do projektu „Szlifujemy opolskie diamenty” (w projekcie 
uczestniczyć będzie grupa uczniów zdolnych).

 Uczniowie mogą też liczyć na pomoc pedagogiczno – psycho-
logiczną w szkole, a w razie konieczności (spowodowanej np. przewlekłą 
chorobą) szkoła organizuje indywidualną pomoc dla uczniów.

Powód trzeci 
– wysoka zdawalność matur

Wyniki matur, które otrzymaliśmy w czerwcu 2013 roku po raz ko-
lejny potwierdziły bardzo wysoką pozycję szkół powiatu strzeleckiego (w 
tym i naszej szkoły) w Dolnośląskiej OKE. W porównaniu z poprzednim 
rokiem znacznie zwiększyła się zdawalność matur w technikum. Średnie 
procentowe wyniki z niektórych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie 
w województwie opolskim, a nawet w kraju. Wyniki te potwierdzają, że 
uczniowie naszej szkoły są dobrze przygotowani do matury. Wielu uczniów 
osiąga bardzo dobre wyniki na maturze, co daje im przepustkę na dobre, 
państwowe uczelnie wyższe. W ostatnich latach wielu naszych absolwen-
tów dostało się na Politechnikę Wrocławską (informatyka, technologia 
chemiczna, inżynieria środowiska), Uniwersytet Śląski (matematyka, 
dziennikarstwo), Uniwersytet Wrocławski (geografia, geologia), Poli-
technikę Śląską. Warto też odnotować, że wyniki osiągane przez uczniów 
technikum na egzaminie zawodowym są coraz wyższe.

Powód czwarty 
– liczne osiągnięcia uczniów

Uczniowie ZSP w Zawadzkiem chętnie biorą udział w różnych konkur-
sach i zawodach sportowych osiągając znaczące sukcesy. Do osiągnięć 

w roku szkolnym 2013/14 zaliczyć możemy:
II miejsce w kategorii Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne wg 

„wartości” na „Największego zbieracza złota” organizowanym w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka złota”

wyróżnienie dla Jany Wilczyńskiej w konkursie fotograficznym 
„Pokaż świat w realu”

II miejsce w finale powiatowym koszykówki dziewcząt „Licealiada”
II miejsce w finale powiatowym  koszykówki chłopców „Licealiada”
Udział w finale konkursu E(x)plory w Gdyni – Ewa Zajdel, Łukasz 

Piłacki, Patryk Długosz
I miejsce w finale mistrzostw województwa opolskiego w piłce ręcznej 

chłopców szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce Anny Gosztyły w półfinale województwa w tenisie stołowym 

dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce Anny Gosztyły i Dagmary Żyłki w półfinale województwa 

w tenisie stołowym dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – gry deblowe
udział Moniki Wąsik w etapie okręgowym Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego oraz udział w etapie okręgowym XLIII Olimpiady 
Biologicznej

udział Beaty Buszman w etapie okręgowym XL Olimpiady Histo-
rycznej

II miejsce Kamila Dymka w  XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Promocji Zdrowego Stylu Życia (etap rejonowy)

III miejsce w etapie rejonowym XXII Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
PCK drużyny w składzie: Luiza Pasieka, Patrycja Dudarewicz, Anna 
Sokala, Aleksandra Kołodziej, Katarzyna Świderska

III miejsce Kamila Żyłki w etapie diecezjalnym XVIII Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

II miejsce Łukasza Kubika w finale wojewódzkim konkursu „e-biuro”
II miejsce Adriana Smieszkoła w finale regionalnym konkursu geo-

logicznego „Od pionierów życia do gazu łupkowego”

Niektóre konkursy jeszcze trwają, z niecierpliwością czekamy na 
ich wyniki.

Powód piąty 
– bogata oferta edukacyjna szkoły

Absolwenci gimnazjów, którzy wybiorą naszą szkołę, będą mogli 
kształcić się w liceum ogólnokształcącym, technikum (w zawodzie 
technik informatyk, technik mechanik, technik ekonomista lub technik 
handlowiec) lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej (klasa wielozawodo-
wa). Uczniowie liceum zgodnie z nową podstawą programową realizują 
w klasie pierwszej jednakowy program nauczania. Natomiast od klasy 
drugiej wybierają przedmioty rozszerzone obejmujące wymaganą przez 
podstawę programową ilość godzin. Ważną informacją jest ta, że rozszerze-
nia nie są przypisane odgórnie do poszczególnych klas. Wyboru dokonuje 

Kilka powodów, dla których warto uczyć się 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Zawadzkiem

sam uczeń, w związku z tym zajęcia z przedmiotów takich jak geografia, 
chemia, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, itp. prowadzone są 
w grupach międzyoddziałowych. Oznacza to, że takich grup rozszerze-
niowych może być bardzo dużo (np. obecni drugoklasiści podzieleni są 
zgodnie ze swoimi wyborami na 12 grup rozszerzeniowych). Ponadto w 
czasie rekrutacji uczeń dokonuje wyboru języka obcego, którego będzie 
się uczył w zakresie rozszerzonym – może wybrać j. angielski lub nie-
miecki. W przypadku uczniów technikum możliwość wyboru rozszerzeń 
jest znacznie mniejsza, co związane jest z dużą ilością przedmiotów 
zawodowych oraz z nachyleniem profilowym technikum (np. z zawodem 
technik informatyk automatycznie związana jest matematyka na pozio-
mie rozszerzonym). Szkoła pomaga również uczniom technikum i klas 
zawodowych w znalezieniu praktyki. Klasa przygotowująca do zawodu 
technik informatyk jest jedyną klasą w powiecie strzeleckim pozwalającą 
na zdobycie takiego zawodu.

Powód szósty – pozytywne postrzeganie 
szkoły przez uczniów

Warto posłuchać co o swojej szkole mówią uczniowie. Oto ich opinie:
Kończąc gimnazjum założyłam sobie kilka kryteriów, które wzięłam 

pod uwagę wybierając szkołę ponadgimnazjalną. Przede wszystkim 
kierowałam się wysoką zdawalnością matur, wysokim miejscem szkoły w 
rankingu, a także odległością od miejsca zamieszkania. Poza tym intere-
sowała mnie bogata oferta edukacyjna pozwalająca wybrać rozszerzenia 
zgodnie z moimi zainteresowaniami. Wszystko to znalazłam w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Ta szkoła zapewnia wysoki 
poziom nauczania zarówno w zakresie nauk humanistycznych, jak i ści-
słych. Organizowane są ciekawe koła przedmiotowe, a także równorzędne 
i niecodzienne przedsięwzięcia. ZSP Zawadzkie to przyjazne miejsce, gdzie 
panuje miła atmosfera. Ta szkoła łączy w sobie tradycję i nowoczesność, 
a także naukę zabawę.                                                                                                       

Angelina, klasa 2 LO

Wybrałam ZSP w Zawadzkiem, gdyż stawiałam na jakość i odległość. 
Po co marnować czas na dojazdy, skoro w mojej miejscowości istnieje 
szkoła o jednej z najwyższych zdawalności matur w okręgu dolnośląskim. 
Dodatkowo wybrałam miejsce, gdzie uczniowie osiągają wysokie miejsca 
w konkursach sportowych i edukacyjnych. ZSP to szkoła, gdzie w każdym 
uczniu zostanie dostrzeżony talent, którzy tutejsi nauczyciele oszlifują 
na diament.

Monika, klasa 2 LO

Wybrałem to liceum z kilku powodów. Najważniejszym jest ten, że 
poziom nauczania w tej szkole jest wysoki, widać to po zdawalności matur. 
Kolejnym argumentem jest to, że szkoła ta jest w miejscu mego zamiesz-
kania i nie tracę czasu na dojazdy. Szkoła ta pozwala mi być aktywnym i 
rozwijać się organizując różne akcje, spotkania i zajęcia.

Bartosz, klasa 1 LO

Wybraliśmy szkołę w Zawadzkiem, ponieważ jest blisko i są tu bardzo 
fajni ludzie. Wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni. Każdy może wy-
brać profil jaki go interesuje. W szkole zawodowej są bardzo mili ludzie, 
fajni nauczyciele oraz lekcje. Możemy nauczyć się zawodu jak i poszerzać 
zainteresowania w przedmiotach takich jak matematyka, język polski itd. 
Zapraszamy was do naszej szkoły! 

Dominika i Szymon,  klasa 1z

Wybrałam tę szkołę, ponieważ posiada profil, który najbardziej mnie 
interesuje, a także znajduje się blisko mojego miejsca zamieszkania. Po-
nadto szkoła oferuje wysoki poziom nauczania i wiele zajęć dodatkowych, 
na których można rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. 

Justyna, klasa 1 LO

Wybrałam tę szkołę, ponieważ jest najbliżej mojego miejsca zamiesz-
kania, nauczanie jest na wysokim poziomie, a w szkoła oferuje profil, 
który mnie interesuje. Ponadto chodzili tu moi rodzice oraz moja babcia.

Ela, klasa 1 LO

Opracowały: Anna Staś i Beata Gratzke
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Każdego roku 31 maja Światowa 
Organizacja Zdrowia inicjując obchody 
Światowego Dnia bez Tytoniu zwraca uwa-
gę na kwestię zdrowotnych, społecznych i 
ekonomicznych skutków palenia wyrobów 
tytoniowych. W roku bieżącym działania 
antytytoniowe prowadzone są pod hasłem 
„Podnoszenie podatku akcyzowego na 
wyroby tytoniowe”.

Badania pokazują, że podnoszenie 
podatku na wyroby tytoniowe jest szcze-
gólnie skuteczne w ograniczaniu używania 
tytoniu wśród grup o niskich dochodach 
oraz w zapobieganiu rozpoczynania pale-
nia wśród młodych ludzi. Jeśli nie będzie-
my działać, to około 2030 roku epidemia 
palenia tytoniu zabije ponad 8 milionów 
ludzi. Ponad 80% zgonów, którym można 
zapobiec nastąpi wśród ludzi żyjących w 
krajach o niskich i średnich dochodach. 
Obecnie globalna epidemia zabija prawie 
6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 
600 tys. to niepalący, którzy umierają z 
powodu tzw. biernego palenia.

Unia Europejska objęła podatek 
akcyzowy od wyrobów tytoniowych pro-
cesem harmonizacji, co oznacza wspólne 
dla wszystkich krajów członkowskich 
wysokości i zasady poboru akcyzy. Stawki 
akcyzy są określane przez poszczególne 
państwa, ale nie mogą one być niższe od 
poziomów ustalonych w dyrektywach 
Rady.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Polska 
może stosować obniżone stawki akcyzy  
na papierosy w ramach procesu stopniowe-
go dostosowywania krajowych regulacji 
do prawa unijnego, jednak od 1 stycznia 
2018 r. stawka tego podatku musi wyno-

Czy podnoszenie podatku akcyzowego 
na wyroby tytoniowe ograniczy palenie?

sić co najmniej 90 EUR na 1000 sztuk 
papierosów. 

Także Światowa Organizacja Zdro-
wia zaleca znaczące i systematyczne 
podwyższanie podatku na wszystkie 
wyroby tytoniowe. Zgodnie z postano-
wieniem Art. 6 Ramowej Konwencji 
WHO o Ograniczeniu Użycia Tyto-
niu „Strony uznają, że środki cenowe  
i podatkowe stanowią skuteczny i waż-
ny sposób ograniczania konsumpcji 
wyrobów tytoniowych przez różne gru-
py ludności, a w szczególności przez 
ludzi młodych”. W związku z powyż-
szym kraje, które podpisały traktat (w 
tym także i Polska) zobowiązane są  
do wdrażania polityki cenowej na wyroby 
tytoniowe służącej zmniejszeniu ich użycia 
przez społeczeństwo.

Jak podaje raport pn. Ekonomiczne 
aspekty palenia tytoniu i opodatkowania 
wyrobów tytoniowych w Polsce, Paryż 
2011 zwiększenie średniego podatku 
akcyzowego do 9,76 PLN na paczkę 
papierosów w Polsce spowodowałoby 
rzucenie palenia przez 618 000 dorosłych  
i zniechęciłoby 215 000 młodych osób do 
rozpoczęcia palenia, co oznaczałoby ogra-
niczenie liczby przypadków przedwczesnej 
śmierci o 7,2% w populacji Polski. Co 
więcej, zwiększyłoby to dochody z podat-
ku akcyzowego o 7,1 mld PLN. 

Podnoszenie więc podatku akcyzowe-
go na wyroby tytoniowe skłania palaczy  
do porzucenia nałogu, zniechęca młodych 
ludzi do rozpoczęcia palenia, ale jest 
źródłem przychodów do budżetu państwa.

Patrycja Płoszaj 
 PSSE w Strzelcach Op.

Czy będziemy dalej palić?
 LIPCOWY PIKNIK  

w  Warmątowicach 
– czyli powtórka z rozrywki

18 lipca 2014 – wyjazd o 16.00 (parasole).
Zarząd „ Koła Miasto” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Strzelcach Op. zapisuje na wieczór przy muzyce, śpiewie i tańcach  - w Warmą-
towicach w restauracji „U Jana” . Bawić się będziemy od godz. 16.00 do 23.00. 

Koszt 30 zł od osoby. 
Zapisy w biurze koła – Krakowska 16, ( wtorki i czwartki  9.00 -12.00 ) 

14 maja w ogrodzie przy restauracji  „U 
Jana” w Warmątowicach ponad 106 seniorów 
bawiło się na imprezie zorganizowanej jako za-
danie publiczne Powiatu Strzeleckiego z zakresu: 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej, oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu 
Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i 
rekreacji”. Organizatorem było koło „Miasto” 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Strzelcach Opolskich – autorzy 
projektu. Bawili się nie tylko członkowie koła 
miejskiego, ale także z Jemielnicy, Leśnicy, 
Zimnej Wódki i Warmątowic. Nie zabrakło 
dobrej muzyki zespołu „Alicja i Krzysztof” z 
Warmątowic i konkursów z nagrodami, które 
przekazało organizatorom Starostwo i Gmina 
Strzelce. W konkursie głównym „Czy znasz 
Ziemię Strzelecką – naszą Małą Ojczyznę”? 

pierwsze miejsce zajął Janusz Prostak, a kolejne  
Krystyna Kozołup, Wojciech Kawalerowicz, 
Malgorzata Prauze, Henryk Poloczek i Zbigniew 
Dzikowski. Nagrody książkowe zwycięzcom 
i pozostałym uczestnikom wręczył starosta 
Józef Swaczyna, a dyplomy przewodniczący 
Janusz Wnuk. W imprezie uczestniczył również 
burmistrz Strzelec – Tadeusz Goc, który wesoło 
bawił się z emerytami. Na imprezie poinfor-
mowano o kolejnych projektach, wycieczkach 
i tworzącym się Strzeleckim Stowarzyszeniu 
Seniorów, do którego przystąpić mogą osoby z 
całego powiatu .

Ponieważ „Majówka” w dniu 14 maja cie-
szyła się wielkim powodzeniem i dla znacznej 
ilości członków związku brakło miejsc, posta-
nowiliśmy zorganizować 18 lipca identyczną 
imprezę, również w „U Jana”. 

Janusz Wnuk 

Seniorów  majówka

Karolina Fogel, Żaneta Kotyrba, Monika 
Zyzik uczennice klasy I technikum w zawodzie 
technik ekonomista Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
zostały wyróżnione w IV Wojewódzkim  Kon-
kursie Wiedzy  o Kresach Wschodnich organizo-
wanym przez Kuratorium Oświaty w Opolu pod 
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego 
oraz przy  współudziale Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Był to konkurs dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych  rozgrywany w 
kilku kategoriach. Jego celem była popularyzacja 
wiedzy o wielokulturowości Kresów Wschod-
nich i ich roli w historii państwa polskiego. 

Uczennice CKZiU nakręciły film dotyczący 
kuchni kresowej, na którym zaprezentowały je-
den z przysmaków – hreczniaki. Była to  potrawa 

z kaszy gryczanej, mięsa mielonego i suszonych 
grzybów, którą przygotowały na konkurs pod  
opieką Mirosławy Stańczak.

W dniu 23.05. 2014 w sali im. Karola 
Musioła w opolskim Ratuszu miała miejsce 
uroczystość wręczenia nagród i dyplomów. 
Zaszczycili ją swoją obecnością: Halina Bilik 
- Opolski Kurator Oświaty, Waldemar Zadka 
- Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 
Krzysztof Kawałko - wiceprezydent Opola i 
profesor Stanisław Nicieja - Rektor Uniwersytetu 
Opolskiego.

Jeszcze raz okazało się, że Śląsk jest 
miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele 
różnych kultur, a Ślązacy i Kresowiacy mają 
swój znaczący wkład w budowanie wspólnej 
przyszłości regionu.

Mirosława Stańczak

Hreczniaki Kresowe

Składniki:
    100 g kaszy gryczanej 
    1 cebula
    70 g suszonych grzybów
    600 g mielonego mięsa
    1 duże jajko
    sól, pieprz; do smaku
    bułka tarta do obtoczenia
    olej do smażenia

Kaszę gryczaną wsyp do garnka, przykryj i ugo-
tuj na sypko. Odstaw do wystudzenia.
Wsyp ugotowaną kaszę, pokrojoną w kostkę 
cebulę, mięso mielone oraz ugotowane wcześniej 
grzyby suszone. Utrzyj na gładką masę.
Dodaj jajko i przyprawy. Wymieszaj.
Z powstałej masy formuj okrągłe kotleciki (żeby 
formowało się łatwiej maczaj dłonie w wodzie). 
Każdy kotlecik obtocz w bułce tartej. Smaż na 
oleju z obu stron na złoty kolor. 
SMACZNEGO!

Dyplomy za hreczniaki!
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Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 

Ad multos annos!
 Z ogromną przyjemnością dziś przed-
stawiamy Państwu trzy wspaniałe Jubilatki, 
mieszkające w powiecie strzeleckim, które 
w ostatnim czasie świętowały swoje okrągłe 
urodziny - DZIEWIĘĆDZIESIĄTE!

Są to: Pani Erna Grabowska, miesz-
kanka Suchodańca, Pani Anna Trifonowna 
Kaczmarczyk, mieszkanka Zawadzkiego 
i Pani Jadwiga Mikołaszek, mieszkająca 
w Siedlcu.

W tak wyjątkowych i ważnych dla Ju-
bilatek dniach z serdecznymi gratulacjami i 
życzeniami oraz koszami słodkości odwie-
dzili Jubilatki członkowie Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego.  
Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubilatki 
usłyszały z okazji swoich urodzin dołączamy 
i swoje: długich jeszcze ,wspaniałych lat w 
jak najlepszym zdrowiu, samych słonecznych 
dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.

Słońce zagościło w PCK na dobre
W ostatnich dniach Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich cieszyło się zainteresowaniem młodego pokolenia. 

23 maja bowiem w naszym Centrum odbyła się kolejna już projekcja filmu, podejmującego tematykę problemów oraz wartości, 
stanowiących punkt odniesienia dla współczesnego nastolatka. Fabuła filmu „W lepszym świecie” pozwala na zainicjowanie 
dyskusji dotyczącej roli rodziny w życiu dziecka oraz barier w komunikacji.

Projekcja filmu „W lepszym świecie”, 23 maja

27 maja Powiatowe Centrum Kultury przygotowało bogaty program w ramach spotkania „Mama i ja”, skierowany do 
wszystkich mam z okazji ich święta. Wśród atrakcji, czekających tego dnia zarówno na mamy jak i dzieci, można było skorzystać 
m.in. z bezpłatnych konsultacji kosmetycznych, warsztatów z filcowania kolczyków, warsztatów plastycznych oraz warsztatów 
zumby. Na dzieci w trakcie spotkania czekała mała niespodzianka. Uczestników imprezy odwiedzili strażacy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Przeprowadzili oni krótką lekcję, podczas której każdy maluch i 
nie tylko, mógł zaznajomić się ze sprzętem oraz innymi ciekawymi akcesoriami, stanowiącymi wyposażenie wozu strażackiego. 

               

Spotkanie z okazji Dnia Matki „Mama i ja”, 27 maja

A jakie atrakcje w czerwcu ?
W nadchodzącym miesiącu Powiatowe Centrum Kultury przygotowało dla każdego coś dobrego. 
Już 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka o godzinie 8.30 odbędzie się spotkanie autorskie z Rafałem 

Witkiem – twórcą książek dla dzieci, zaś o godzinie 10.00 zapraszamy na projekcję filmu „PINOKIO”.   
Wszystkich pasjonatów dalekich i fascynujących podróży w nieznane zapraszamy 5 czerwca na 

godzinę 17.00 do Powiatowego Centrum Kultury. W dniu tym bowiem odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu 
„Strzeleckie spotkania podróżników”,  w ramach którego gościć będziemy Wojciecha 
Chomicza oraz Andrzeja Grzegorzek. Panowie opowiedzą nam o swoich przeżyciach z Peru, Laosu i Tajlandii. 
Wstęp wolny!!!

Miłośników malarstwa zapraszamy natomiast 13 czerwca na godzinę 17.00 do Galerii Trzy 
Filary Powiatowego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się wernisaż prac Małgorzaty Mutor.

W związku ze zbliżającym się dużymi krokami zakończeniem roku szkolnego Powiatowe Centrum Kultury za-
prasza młodzież oraz dorosłych na koncert „Rockowe zakończenie roku”, które będzie miało miejsce  
18 czerwca. Zagrają Anthela oraz Trouble Company.  Zaczynamy o 18.00. Wstęp Wolny!!!

Kolejna propozycja, skierowana do dzieci przedszkolnych oraz z klas I-III szkół podstawowych, to I Mały 
Przegląd Bajkowej Piosenki, organizowany 22 czerwca (niedziela) o godzinie 15.00 
na Sali widowiskowej PCK. Szczegóły konkursu w Dziale Promocji!!!

28 czerwca zapraszamy do Centrum wszystkich miłośników dobrego humoru. O godzinie 18.00 bowiem 
na Sali widowiskowej wystąpi Kabaret Skeczów Męczących w swoim najnowszym programie 
„Z życia niższych sfer”. Bilety – 35zł/40zł. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji biletów. Szczegóły na 
plakatach lub w Dziale promocji (tel. 77 412 30 13). Dodatkowo tego wieczora o godzinie 19.30w Regionalnej 
Izbie Tradycji odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy „Stroje Śląska Opolskiego”.

W dalszym ciągu w Galerii Trzy Filary dostępna jest wystawa planszowa pn.: „Harcerze w Legionach 
Polskich”, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy. Zaś do 10 czerwca w Regionalnej Izbie Tradycji po-
dziwiać można m.in. rzeźby, koronki, frywolitki i hafty tworzące przepiękną Wystawę lokalnych 
twórców rękodzieła ludowego. 

Zapraszamy do odwiedzania nas na Facebooku oraz śledzenia wydarzeń na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu .

Pani Jadwiga Mikołaszek obchodziła 90 urodziny 28 maja, a odwiedzili Ją w 
tym dniu: starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Waldemar Gaida i przewodniczący 
Rady Powiatu Henryk Bartoszek.

Panią Ernę Grabowską, która skończyła 90 lat 15 maja, odwiedził w dniu Jej urodzin 
wicestarosta Waldemar Gaida.

Pani Anna Trifonowna Kaczmarczyk w 
dniu 90. urodzin 25 maja odbierała życzenia 
od starosty Józefa Swaczyny.

Firmy windykacyjne nie mogą umieszczać 
danych o dłużnikach w BIK-u, czyli w Biurze 
Informacji Kredytowej. Dane do BIK-u przeka-
zują jedynie banki i SKOK-i. Tylko te podmioty 
korzystają też z zasobów zgromadzonych w tej 
instytucji.

Firma windykacyjna może i ma prawo 
umieścić dane o dłużniku w Biurze Informacji 
Gospodarczej (BIG).Ale muszą zostać spełnione 
łącznie następujące warunki: 
-  zobowiązanie powstało w związku z okre-

ślonym stosunkiem prawnym, w szczegól-
ności z tytułu umowy o kredyt konsumencki 
oraz umów, o których mowa w art. 1871 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296, z późn. zm.), czyli umów o:

-  łączna kwota wymagalnych zobowiązań 
dłużnika będącego konsumentem wobec 
wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych 
oraz są one wymagalne od co najmniej 60 
dni;

-  upłynął co najmniej miesiąc od wysłania 
przez wierzyciela listem poleconym albo 
doręczenia dłużnikowi będącemu konsu-
mentem do rąk własnych, na adres do do-
ręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie 
wskazał takiego adresu – na adres miejsca 
zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawie-
rającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania 
danych do biura, z podaniem firmy i adresu 
siedziby tego biura.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Ostrożnie z firmami windykacyjnymi
dok. ze str. 5

Posadziliśmy czereśnie!
niczący Rady Powiatu Henryk 
Bartoszek, a także wiceprezes 
Lokalnej Grupy Działania Kraina 
Św. Anny Klaudia Kluczniok wraz 
z młodzieżą naszego powiatu z 
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego oraz Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Leśnicy.  
Czereśnie zostały posadzone na 
odcinku Wysoka – Ligota Górna.

Każde drzewko otrzymało 
metryczkę upamiętniającą to wy-
darzenie; obok rzędu drzewek sta-
nęła pamiątkowa tablica, opisująca 
tę odmianę czereśni.

dok. ze str. 1


