
W tym konkursie wszystko zależy 
od mieszkańców powiatu strzeleckie-
go. To oni wybiorą tę jedną, jedyną 
firmę, która zgarnie wszystko: tytuł 
Laureata Konkursu POZNAJ MOJĄ 
NOWĄ FIRMĘ, dyplom, reklamę 
outdoorową, sfinansowanie spotu re-
klamowego i półstronicową reklamę 
w naszym dwutygodniku w trzech 
wybranych przez siebie wydaniach w 
bieżącym roku.

Założeniem organizatorów - Za-
rządu Powiatu Strzeleckiego - jest 
propagowanie przedsięwzięć gospo-
darczych i promowanie nowo po-
wstałych (w latach 2014-2015) firm, 

Pierwszy taki konkurs. Następny za dwa lata

które swoją siedzibę mają na terenie 
naszego powiatu, by pomóc im w 
pozyskaniu klientów w początko-
wym okresie funkcjonowania. Także 
po to, by przekonać mieszkańców, 
że „nasze” jest dobre. Ale jak się o 
tym przekonać, kiedy firma działa od 
niedawna i jej marka jeszcze nie jest 
rozpoznawalna w środowisku? Temu 
właśnie ma pomóc konkurs.

Firmy miały zgłaszać samorządy 
gminne. Jednak nie wszystkie te, któ-
re gminy wytypowały, zdecydowały 
się wziąć udział w konkursie. 

Ostatecznie mieszkańcy powiatu 
strzeleckiego mogą głosować na jed-

ną spośród dziesięciu. Ich profil jest 
bardzo różny. Od związanych z usłu-
gami budowlanymi przez hurtownię 
napojów, restaurację po firmy usługo-
we: od fryzjerskich poczynając, przez 
organizatora spływów kajakowych, 
firmę zajmującą się wycinką drzew i 
krzewów, aż po te, które oferują indy-
widualną i zbiorową rehabilitację – i 
to w bardzo różnorodny sposób. 

Teraz sprawy oddajemy w ręce 
mieszkańców naszego powiatu. To do 
Was, drodzy Państwo, należy wybór: 
która z tych firm zgarnie nagrodę. 
Otrzyma ją firma, która uzyska naj-
więcej Waszych głosów. 

Mieszkańcy powiatu strzeleckie-
go (wyłącznie pełnoletni) mogą nade-
słać pocztą lub przynieść do siedziby 
starostwa powiatowego wypełnioną 
przez siebie kartę do głosowania i 
wrzucić ją do ustawionej w holu urny. 
Tylko JEDNĄ kartę. I tylko z JEDNĄ 
wybraną nazwą firmy. Jest wszakże 
jeden warunek: najpierw trzeba odpo-
wiedzieć na jedno pytanie związane z 
nowym konkursem. 

Z wszystkimi kandydaturami mo-
żecie się Państwo zapoznać zarówno 
na stronie internetowej www.powiat-
strzelecki.pl, na Facebooku oraz na 
4 i 5 stronie tego wydania naszego 

dwutygodnika. Tam zamieszczona 
została również karta do głosowania.

Głosowanie trwa do 19 lutego 
2016 r. Czasu zostało więc niezbyt 
dużo. Wśród głosujących zostanie 
rozlosowana bardzo, bardzo atrakcyj-
na nagroda. Szczegóły - w następnym 
numerze.

Wyniki konkursu zostaną ogło-
szone podczas Gali Lauri – 27 lu-
tego br. w Powiatowym Centrum 
Kultury. Ogłoszony zostanie wów-
czas Laureat Konkursu POZNAJ 
MOJĄ NOWĄ FIRMĘ i nazwisko 
szczęśliwca, któremu przypadnie 
nagroda za oddanie swojego głosu.
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 Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2015

 Uczeń Bez Barier
1.  Denis Kozłowski - Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej 

w Zawadzkiem. 
2.  Robert Zajdel – Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy.
3.  Andrzej Kaczmarczyk – Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy.
4.  Magdalena Ploch – Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy.
5.  Marcin Gawron – Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach 

Opolskich.
6.  Michał Rykowski - Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej 

w Kadłubie

 Uczeń Szkoły Podstawowej
1.  Katarzyna Stasińska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opol-

skich.
2.  Krzysztof Rył - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Malczew-

skiego w Strzelcach Opolskich.
3.  Wojciech Hajdas - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Mal-

czewskiego w Strzelcach Opolskich.
4.  Karolina Konieczny - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego  

w Jemielnicy.
5.  Paulina Sznajder – Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego  

w Piotrówce.
6.  Łukasz Kampa – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  

w Suchej.
7.  Kamil Białas - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego  

w Jemielnicy.
8.  Weronika Hellmann - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego  

w Jemielnicy.
9.  Michał Oronowicz – Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.
10.  Natalia Hurek – Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy.
11.  Paulina Kleemann – Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawo-

wa w Otmicach.
12.  Samuel Socha – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełm-

skiej w Leśnicy.
13.  Emilia Ludwig – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełm-

skiej w Leśnicy.
14.  Martyna Jamrozik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.

 Uczeń Gimnazjum
1.  Andrzej Polok – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie. 
2.  Adam Ostrowski – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie. 
3.  Dominik Charczenko – Publiczne Gimnazjum im. Franciszka z Asyżu   

w Leśnicy. 
4.  Zbigniew Gajda – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 

Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelcach Opolskich.
5.  Urszula Spik –Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem.
6.  Marcel Świerczok – Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem.
7.  Weronika Koston – Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem.
8.  Emilia Front – Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem.
9.  Stefani Koprek – Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem.
10.  Marcin Klyta – Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe Publiczne Gimna-

zjum im. Św. Anny w Ujeździe. 
11.  Agnieszka Marek – Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe Publiczne 

Gimnazjum im. Św. Anny w Ujeździe.

 Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej
1. Sabina Schlappa – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. W. Broniewskiego  w Strzelcach Opolskich.

2.  Adrian Smieszkoł – Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem Lice-
um Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem.

3.  Patryk Kotylak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich – Technikum.

4.  Klaudia Siłakowska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich – Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

 Mistrz w zawodzie
1.  Ewa Andryszewska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Strzelcach Opolskich – Technikum.
2.  Iwona Czok – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Strzelcach Opolskich – Technikum.

Podczas dorocznej Gali Lauri – 27 lutego br. – ogłoszone zostanie nazwisko 
pedagoga, któremu przypadnie zaszczytny tytuł Najlepszego Nauczyciela Powiatu 
Strzeleckiego 2015.

Poznamy również nazwiska uczniów, którym kapituła konkursowa, na pod-
stawie ich wyników i ponadprzeciętnych osiągnięć, przyznała tytuł najlepszego 
Ucznia Powiatu Strzeleckiego w roku 2015.

Poniżej publikujemy listy zgłoszonych w obu konkursach.

Nauczyciel Roku 2015

1.  Wiesław Kędzierski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich.

2.  Edyta Bem – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Strzelcach Opolskich.

3.  Ilona Hajduk – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.
4.  Wiesława Tubek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.
5.  Małgorzata Lepich – Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy.
6.  Arkadiusz Baron – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
7.  Jolanta Ruhnke – Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w 

Zawadzkiem. 

Informujemy, że w tym dniu w Wydziale Komunikacji i Transportu 
stanowiska związane z rejestracją pojazdów oraz kasa

będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

Sobota robocza - 20 lutego

Tak komentuje miejsce swojej szkoły w ogólnopol-
skim rankingu „Perspektyw” dyrektor CKZiU Halina 
Kajstura. 

Przesunięcie się z pozycji poza trzema setkami klasy-
fikowanych szkół do srebrnej setki to duży sukces. Stano-
wi zarazem potwierdzenie ogromnego wysiłku nauczycie-
li i uczniów, ale równocześnie – wyzwania na przyszłość.

Gdy pytam o kryteria rankingu, a jednym z nich jest 
uczestnictwo uczniów i wyniki w olimpiadach, słyszę w 
odpowiedzi: - Z nimi się nie dyskutuje. Każdy tworzy ran-
king w oparciu o wybrane przez siebie kryteria, a że „Per-
spektywy” tworzą swoje zestawienie szkół już od kilku-
nastu lat, to trzeba przyjąć, że ich kryteria już się przyjęły.

Trudniej wyobrazić sobie ucznia technikum, który 
staruje w olimpiadzie polonistycznej, niż biorącego w niej 
udział licealistę. Jeśli uczniowie technikum biorą udział 
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, to raczej 
specjalistycznych i bardziej niszowych, np. w jakichś o 
tematyce rolniczej, jeśli w szkole taki profil klasy istnieje. 
Mniej uczestników oznacza, że na pewno łatwiej przejść 
olimpijskie sito w takiej konkurencji. 

Kup bilet miesięczny – wygraj bilet!
                                                                                                                                                      

PROMOCJA
   dla młodzieży szkolnej 

wykupującej w kasie lub autobusie 
PKS  Strzelce Opolskie SA 
bilety szkolne miesięczne.

Każdy kto wykupi w kasie lub autobusie PKS Strzelce  Opolskie bilet miesięczny  
szkolny na luty 2016, bierze udział w losowaniu miesięcznych  biletów szkolnych 
bezpłatnych na m-c marzec 2016.

Ilość do rozlosowania: 5 biletów.
Losowanie odbędzie się w dniu  22.02.2016.

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y

(pok. 312 na 3 p. 

w siedzibie starostwa)

prosi o pilny kontakt 

Panią Kaczmarczyk 

w sprawie męskiego 

roweru Kross.

Tel. 77 440 17 59

Biuro 
Rzeczy 

Znalezionych

Sesja 
Rady Powiatu

- Ile w tej chwili mamy zachorowań na grypę w 
powiecie strzeleckim? To już „sezon” czy jeszcze nie?

Co roku w Polsce na grypę tzw. sezonową choruje od 
pól miliona do kilku milionów osób.  Do zachorowań do-
chodzi najczęściej w sezonie jesienno-zimowym i wczes-
ną wiosną. Szczyt przeważnie ma miejsce od stycznia do 
marca. Jak widać na podstawie danych liczbowych (zgło-
szeń podejrzeń i zachorowań na grypę) obecnie mamy 
do czynienia  z większą liczbą zgłoszeń w stosunku do 
stycznia 2015 roku. Na terenie naszego powiatu znaczny 
wzrost zaobserwowano już w grudniu 2015 roku.

W ciągu tygodnia od 23 do 31 stycznia br. w Polsce 
na grypę zachorowało 118525 osób (w analogicznym 
okresie ub. roku 112753 osób). W tym samym czasie w 
województwie opolskim odnotowaliśmy 1382 chorych na 
grypę (rok wcześniej 877), a w powiecie strzeleckim 518 
(w roku ub. 53), natomiast w ciągu całego stycznia 2016 
w naszym powiecie zachorowało 1410 osób (w styczniu 
2015 – 205 osób).

W styczniu zachorowało w powiecie 
ponad 1,4 tys. osób!

Grypa już u nas jest
 - mówi Katarzyna Kanoza, dyrektor PSSE 

w Strzelcach Opolskich

dok. na str. 6

Kto zostanie Nauczycielem Roku?
Kto Najlepszym Uczniem Powiatu?

Tak Waldemar Gaida, członek Zarządu Powiatu,  ko-
mentuje ranking „Perspektyw”,  zestawienie najlepszych 
szkół w województwie opolskim i miejsce w nim Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Strzelcach 
Opolskich. 

- I nie wydaje mi się - dodaje – że jesteśmy w stanie 
przeskoczyć trzy najlepsze licea w regionie. Trzeba rów-
nież wziąć pod uwagę, że Diecezjalne Liceum Humani-
styczne w Nysie oraz „Dwójka” i „Trójka” w Opolu od lat 
ściągają do siebie najlepszych uczniów z całego regionu, 
natomiast nasze liceum jest szkołą rejonową. W obecnych 
uwarunkowaniach finansowych oświaty i przy obecnej sy-
tuacji demograficznej dla nas, jako organu prowadzącego, 
liczy się bardziej liczba uczniów, bo to zapewnia dalsze 
funkcjonowanie szkoły, niż miejsce szkoły w rankingu. 

- Proszę jednak zauważyć - mówi dalej W. Gaida – że 
od lat zajmowane przez strzeleckie liceum czwarte miejsce 
w województwie może nie jest tak prestiżowe, jak pierw-
sze trzy, ale za to pokazuje stabilność i równość szans dla 
wszystkich uczniów, którzy wybiorą tę szkołę. Jej społecz-
ność uczniowska to nie wyselekcjonowana elita, ale grupa, 
której dajemy szanse na wykorzystanie potencjału i moż-
liwości rozwojowych.

Konsekwentnie 
idziemy w górę

Czwarte miejsce 
– to stabilność

Jak wspomnieliśmy w poprzednim numerze naszej 
gazety, ostatnia sesja, która odbyła się 27 stycznia właś-
ciwie w całości poświęcona była sprawom związanym z 
szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Po gratulacjach dla burmistrza Strzelec Opolskich Ta-
deusza Goca i dyrektora PPO Jacka Lyki (a stało się już 
tradycją, że podczas sesji dziękuje się tym mieszkańcom, 
których działalność sięga poza granice powiatu), do po-
rządku obrad wprowadzono punkt związany z projektem 
uchwał w sprawach: utworzenia Związku Celowego Po-
wiatowo-Gminnego „Jedź z nami”, przyjęcia jego statutu 
oraz przyjęcia zadania publicznego w zakresie zarządza-
nia droga powiatową.

Po złożeniu przez starostę informacji o pracy Zarządu 
powiatu w okresie międzysesyjnym, a jeszcze przed dys-
kusją nad sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku za rok 2015, Radny Waldemar Bednarek zwrócił 
się do wicestarosty Janusza Żyłki z pytaniem, czy podczas 
spotkania z burmistrzem Leśnicy poruszony został temat 
drogi dojazdowej do działki, na której Izobud planuje w 
tym roku rozpoczęcie działalności gospodarczej, a radny 
Ryszard Nocoń pytał wicestarostę o szczegóły spotkania z 
burmistrzem Zawadzkiego w sprawie drogi wojewódzkiej 
nr 901 oraz kanału hutniczego. dok. na str. 6
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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

dok. na str. 7

FAKTURZYSTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera
  - biegła znajomość pakietu Office
  - mile widziana doświadczenie na podobnym stanowisku
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe
I MARKETINGU  - min. rok doświadczenie
  - biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
INFORMATYK  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
  - dobra obsługa komputera i programu EXCEL
  -  b. dobra znajomość niemieckiego
REHABILITANT- HIPOTERAPEUTA KAMIEŃ ŚLĄSKI -  rehabilitant z upr. do hipoterapii i instruktora jazdy konnej
PRACOWNIK ADMINISTRACJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
DS. DYSTRYBUCJI  - znajomość programu MS EXCEL
SPECJALISTA DS. OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe – ochrona środowiska
ŚRODOWISKA  - znajomość zagadnień z  zakresu ochrony środowiska
SPEDYTOR TRANSPORTU STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie min. zawodowe,
KOLEJOWEGO  - umiejętności negocjacyjne, zarządzanie zespołem, organi-

zacja czasu pracy, obsługa pakietu MS Office,
  -min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku w bran-

ży kolejowej
TECHNOLOG ZAWADZKIE - wykształcenie średnie/wyższe,
  - dobra znajomość obsługi komputera,
  - znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  - umiejętność nawiązania kontaktu z klientem, komunika-

tywność
PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
SKLEPU INTERNETOWEGO  - pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, ko-

munikatywność, obsługa komputera
SPECJALISTA W DZIALE STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
SPRZEDAŻY HURTOWEJ   - pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, ko-

munikatywność, obsługa komputera,
  - prawo jazdy kat. B,
  - co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku 

związanym z obsługa klienta,
  - znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
SPRZEDAWCA MAŁEJ  STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie gastronomiczne
GASTRONOMII  - obsługa kasy fiskalnej
  - doświadczenie na podobnym stanowisku
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
  - pracowitość, skrupulatność, wysoka  kultura osobista, ko-

munikatywność, obsługa komputera,
  - prawo jazdy kat.B,
  - mile widziane doświadczenie w handlu
KASJER GŁÓWNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
  - umiejętność rozliczeń kasowych,
  - zaświadczenie o niekaralności
KASJER – SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
KASJER – SPRZEDAWCA, STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK HALI SPRZEDAŻY
KASJER-SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe,
  - umiejętność obsługi klienta, obsługa kasy fiskalnej,
  - aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
  - mile widziane doświadczenie w handlu
KIEROWNIK DZIAŁU STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera – mile widziana obsługa Excel
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  - doświadczenie mile widziane
KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - min. 1 rok doświadczenia
SPRZEDAWCA MAŁEJ  STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
GASTRONOMII  - obsługa kasy fiskalnej,
  - doświadczenie na podobnym stanowisku
RZEŹNIK - MASARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - umiejętność rozbioru mięsa z półtusz, wyrób wędlin
  - doświadczenie w zawodzie
PIEKARZ ROZMIERKA - wykształcenie kierunkowe zawodowe
POMOCNIK BUDOWLANY SPÓROK / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
   - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY/  POWIAT STRZELECKI - doświadczenie mile widziane,
OPERATOR -KIEROWCA  - umiejętność obsługi koparko-ładowarki,
  - prawo jazdy kat.C
MALARZ OCIEPLENIOWIEC WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
  - mile widziane prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie
MURARZ - CIEŚLA STRZELCE OPOLSKIE - umiejętności murarskie i ciesielskie
  - mile widziane doświadczenie
TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
ŚLUSARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe,
  - umiejętności w zawodzie ślusarz, - upr. spawalnicze,
  - min. 5 letnie doświadczenie
FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe, 
  - umiejętności w zawodzie frezer,
  - min.5 letnie doświadczenie w zawodzie
MECHANIK MASZYN RASZOWA - praktyczna umiejętność czytania dokumentacji tech. oraz 

znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki,
  - min.2 letnie doświadczenie
TOKARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe,
  - umiejętności w zawodzie tokarz,
  - min. 5 letnie doświadczenie w zawodzie

Poznaj swojego 
dzielnicowego

DZIELNICOWI  GMINY  LEŚNICA
   KIEROWNIK DZIELNICOWYCH

st. asp. Andrzej Duława  
      

kontakt: 77/462 52 22
lub 695 872 305

asp. Zbigniew Chałat 
rejon służbowy nr 11 - miejski - 

obejmuje miejscowości: Leśnica Opolska. 

kontakt:77/461 52 22;  
77/462 19 03

sierż. szt. Anna Klekowska-Kuzio  
rejon służbowy nr 12 - pozamiejski 

- obejmuje miejscowości: Góra Św. Anny, 
Wysoka, Kadłubiec, Dolna, Poręba.

kontakt: 77/461 52 22;  
77/462 19 03 

st. sierż. Adrian Dombrowski  
rejon służbowy nr 13 - pozamiejski - 

obejmuje miejscowości: Zalesie Śląskie, 
Lichynia, Czarnocin, Popice, Raszowa, 
Łąki Kozielskie, Kuszówka, Krasowa. 

kontakt: 77/461 52 22;  77/462 19 03 
lub 571 322 202

W Centrum  Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego  w Strzel-
cach Opolskich rozpoczynają się 2 bezpłatne kursy nadające kwalifi-
kacje dla dorosłych:

1)  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65) w zawo-
dzie: technik rachunkowości. 

 Czas trwania: 540 godziny w systemie zaocznym – 11 miesięcy; w tym do 
20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość. Absolwent kursu 
jest przygotowany do dokumentowania i rozliczania wynagrodzeń, rozli-
czania podatków i innych danin publicznych oraz  sporządzania dokumen-
tów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zajęcia 
odbywają się w pracowniach rachunkowości i techniki biurowej z wyko-
rzystaniem urządzeń pracy biurowej oraz pakietu programów wspomagają-
cych pracę w księgowości (Gratyfikant, Rewizor, Płatnik). 

2)  Rejestracja i obróbka obrazu  (A.20) w zawodzie: fototechnik.
 Czas trwania: 683 godziny w systemie zaocznym – 15 miesięcy; w tym do 

20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość. Fototechnik organi-
zuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu 
oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych. Uczęszczając na 
ten kurs będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące 
szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne za-
gadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się 
metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu 
fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjono-
wania.

Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego 
przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdobycie wszystkich kwalifikacji 
(K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowied-
niego poziomu wykształcenia ogólnego oznaczać będzie zdobycie zawodu 
potwierdzonego dyplomem. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie 
o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozo-
stające bez pracy

Zapisy w sekretariacie szkoły ul. Powstańców Śl.3, tel.77 461 27 01, mail: 
ckziu@ckziu-strzelce.pl

Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Kursy dla dorosłych 
od 19 lutego br.!
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POZNAJ   MOJĄ   NOWĄ   FIRMĘ

Firma oferuje szeroki zakres usług fryzjerskich z dojazdem do domu klienta, m.in. 
najnowsze trendy w strzyżeniu, farbowaniu, jak również różnego rodzaju upięcia, koki 
oraz zabiegi pielęgnacyjne.

Data rozpoczęcia działalności: 15.09.2015 r.

MOBILNE  USŁUGI  FRYZJERSKIE 
- MONIKA  MELICH  z Jemielnicy 

SALON  FRYZJERSKI 
- AGNIESZKA  NIEŚWIEC z Krośnicy

W ofercie firmy znajduje się szeroki podstawowych usług fryzjerskich: farbowanie, strzyże-
nie, mycie głowy, modelowanie włosów i czesanie fryzur okolicznościowych i ślubnych. Stałe 
szkolenia pozwalają podążać za modą i nowymi trendami.

Salon prowadzi również zabiegi regeneracyjne z użyciem najnowszych na rynku produktów.
Data rozpoczęcia działalności: 15.07.2014 r.

REHABILITACJA,  MUZYKOTERAPIA, 
PRACOWNIA  ARTYSTYCZNA

ANETA  KNOPP ze Staniszcz Małych

Kluczowy element działalności firmy to połączenie tradycyjnej rehabilitacji ruchowej z nie-
znaną dotąd na Opolszczyźnie profesjonalnie prowadzoną muzykoterapią. Oferta skierowana jest 
do osób z autyzmem, dzieci z zespołem Downa, pacjentów onkologicznych i geriatrycznych. 
Gabinet zajmuje się bardzo szerokim spektrum leczenia różnych dolegliwości, od kontuzji po 
zabiegi wspomagające leczenie wad postawy czy wpływające na stan skóry pacjenta z uwzględ-
nieniem leczenia blizn lub przygotowania pacjenta do zbiegów operacyjnych. 

Data rozpoczęcia działalności: 27.10.2015 r.

P.P.H.U. BAR PIEROŻEK 
- BEATA PUSZKAR z Zawadzkiego

Firma oferuje smaczne domowe posiłki oraz możliwość skomponowania dania według włas-
nych oczekiwań. Przyjmuje także zapisy na dania abonamentowe. Istnieje możliwość składania 
zamówień drogą telefoniczną. 

Domowy klimat, pyszne jedzenie i szybka oraz sprawna obsługa to atut firmy. 
Data rozpoczęcia działalności: 1.09.2015 r.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ - karta do głosowania
Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos 

tylko na JEDNĄ firmę!
Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, zaznaczając 

prawidłową odpowiedź:

CZY KONKURS „Poznaj Moją Nową Firmę” odbywa się po raz pierwszy?
A) TAK      B)  NIE

proszę napisać krótkie hasło reklamujące wybraną przez Państwa firmę:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

ZAKŁAD USŁUG 
OGÓLNOBUDOWLANYCH  S.C. 
ADRIAN STILLER  I  ADRIAN  JATA  
ze Strzelec Opolskich

SALON  FRYZJERSKI 
– AGNIESZKA  NIEŚWIEC z Krośnicy 

REHABILITACJA 
– ZUZANNA MATUSEK z Zawadzkiego

P.H.U  DOROTA  WIECZOREK  
- TWOJE  NAPOJE 
TWOJA  HURTOWNIA NAPOJÓW 
z Leśnicy

P.H.U. RAFAŁ WIECZOREK - WDiK.PL 
- Wycinka  Drzew i Krzewów z Leśnicy

IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ...........................................................................................................
ULICA i NR DOMU: ......................................................................................................
TELEFON  KONTAKTOWY: ........................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu pn. 
„Poznaj Moją Nową Firmę”  

(zgodnie z Ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2014 r. poz. 1182, 1662)                          

PODPIS: ........................................................................................

1.  Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie Powiatu Strzeleckiego.
2.  Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą.
3.  Wśród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozdyspono-

wana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedło-
żenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, 
legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikają-
cym z przepisów. 

4.  Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą 
udziału w głosowaniu.

5.  W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Strzeleckiego Starostwa.
6.  Głosowanie trwa do 19 lutego 2016 r.
7.  Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-

skich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

MŁYN  THIEL 
– MARIA  THIEL z Żędowic

P.P.H.U  BAR  PIEROŻEK 
- BEATA  PUSZKAR z Zawadzkiego

PROFIBRUK 
– ANDRZEJ PRZYBYŁA z Krośnicy

MOBILNE  USŁUGI  
FRYZJERSKIE 
– MONIKA  MELICH  z  Jemielnicy            

REHABILITACJA, 
MUZYKOTERAPIA, 
PRACOWNIA   ARTYSTYCZNA 
– ANETA  KNOPP 
– ze Staniszcz Małych
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Edycja 2014/2015

To organizator spływów kajakowych na rzece Mała Panew. Proponuje też zwiedzanie młyna, 
zjazdy na linie w parku linowym, do dyspozycji klientów jest kula wodna na stawie. Można tu 
łowić ryby, pojeździć konno, a także zorganizować ognisko albo spędzić miło czas pod namio-
tem na polu namiotowym.

Data rozpoczęcia działalności: 11.04.2014 r.

MŁYN  THIEL
- Maria Thiel z Żędowic

PROFIBRUK 
- ANDRZEJ  PRZYBYŁA z Krośnicy

Firma oferuje usługi z zakresu brukarstwa, a także: wyburzenia, handel kruszywami oraz 
usługi sprzętem budowlanym.

Data rozpoczęcia działalności: 1.04.2015 r.

REHABILITACJA 
- ZUZANNA  MATUSEK z Zawadzkiego

Firma oferuje szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych. Prowadzi rehabilitację neurolo-
giczną, reumatologiczną, ortopedyczną u chorych z bólami kręgosłupa, po urazach, złamaniach 
i udarach mózgu, rehabilitację domową dla pacjentów, którzy nie mogą korzystać z rehabilitacji 
ambulatoryjnej a także u kobiet po mastektomii. Oferuje szeroki wachlarz zabiegów rehabilita-
cyjnych.

Prowadzi również instruktaż Nordic Walking (grupy zorganizowane każdy wtorek i czwartek).
Data rozpoczęcia działalności: 21.07.2014 r.

ZAKŁAD  USŁUG  
OGÓŁNOBUDOWLANYCH  S.C. 

ADRIAN  STILLER  I  ADRIAN  JATA 
ze Strzelec Opolskich

Zajmuje się kompleksowym wykonaniem pokryć dachowych, wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, przebudową oraz remontem. 

Indywidualne podejście do klienta, darmowa wycena, punktualność, słowność i profesjona-
lizm w realizacji zamówień to atuty firmy.

Data rozpoczęcia działalności: 8.01.2015 r.

P.H.U  DOROTA  WIECZOREK 
- TWOJE  NAPOJE 

Twoja Hurtownia Napojów z Leśnicy

Twoje Napoje to sklep z napojami, który w swojej ofercie posiada: ponad 110 gatunków piw, 
w tym: piwa niszowe, piwa regionalne i lokalne, piwa zagraniczne oraz: wody i wody smakowe, 
napoje gazowane i niegazowane, wina.

Firma ma dobre napoje w dobrych, niskich cenach! Dowozi również towar do klienta.
Data rozpoczęcia działalności: 13.03.2014 r.

P.H.U. RAFAŁ  WIECZOREK  WDiK.pl 
Wycinka Drzew i Krzewów z Leśnicy

Firma zajmuje się kompleksowo: wycinką drzew i krzewów, pielęgnacją ogrodów i zieleni, 
wypożyczalnią sprzętu ogrodniczego i leśnego, usługami rolniczymi i leśnymi, sprzedażą drewna 
opałowego.

Nowatorskim rozwiązaniem w firmie jest 100% wykorzystanie odpadu uzyskanego w proce-
sie wycinki drzew, rozdrabnianiu gałęzi i produkcji drewna!!!

Data rozpoczęcia działalności: 8.01.2015 r.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

 - Nie tak bardzo daleko od 
nas – w Krakowie – stwierdzono 
12 przypadków świńskiej grypy; 
jedna osoba zmarła. Mieszkańcy 
naszego powiatu mają powody do 
obaw?

Każdy wirus grypy  przenosi się 
drogą kropelkową w czasie ruchu po-
wietrza, kichania czy kaszlu, ale też 
przez kontakt z wydzieliną chorego. 
Wystarczy z nim przebywać w jed-
nym pomieszczeniu, by się zarazić. 
Dlatego najlepszym sposobem uchro-
nienia się przed zachorowaniem jest 
przestrzeganie podstawowych zasad 
higieny: częste mycie rąk, zasłanianie 
ust i nosa jednorazowymi chustecz-
kami przy kichaniu i kaszlu i natych-
miastowe ich wyrzucanie. Należy też 
unikać skupisk ludzkich,

Można się jeszcze zaszczepić. 
Choć sezon zachorowań na grypę 
trwa, szczepienie powinno przynieść 
pozytywne efekty.

- Kicham, kaszlę, bolą mnie 
mięśnie i kości, mam gorączkę. To 
zwykłe przeziębienie czy grypa? 
A może świńska? Skąd mam wie-
dzieć? Czy mogę prosić lekarza o 
wykonanie badań, które to potwier-
dzą lub wykluczą?

W żadnym przypadku grypa nie 
jest błahą chorobą. Objawy to: wy-
soka gorączka,  dreszcze, bóle głowy, 
mięśni i stawów, kaszel i katar. Obja-
wy świńskiej grypy są bardzo podob-
ne do „zwykłej”, ale bardzo poważnie 
powinno nas zaniepokoić gwałtownie 
pogarszające się samopoczucie, uczu-
cie duszności, odkaszliwanie ze śla-
dami krwi, znaczne osłabienie, utrata 
apetytu i łaknienia. Wówczas porada 

lekarza staje się konieczna. Przede 
wszystkim powinny skorzystać z niej 
osoby ze słabszym lub upośledzonym 
układem odpornościowym: dzieci do 
lat 2, osoby starsze, pacjenci z prze-
wlekłymi chorobami (np. chorzy na 
astmę, z problemami z krążeniem, z 
chorobami nowotworowymi), osoby 
leczące się lekami sterydowymi i ko-
biety w ciąży. Lekarz – na podstawie 
objawów klinicznych - grypę może 
podejrzewać. Ostatecznie rozpozna-
nie potwierdzić mogą jedynie bada-
nia przeprowadzone w wyspecjali-
zowanym laboratorium. W ostatnim 
tygodniu stycznia w Polsce pobrano 
42 próbki do badań pod kątem wirusa 
grypy, z których 17 wykazało wynik 
dodatni. I z tego, co wiem – te bada-
nia wykonywane są u pacjentów w 
szpitalach.

- Czy grypę można „przecho-
dzić”, tylko łykając środki prze-
ciwbólowe i przeciwgorączkowe, 
bo przecież na zwolnienie lekarskie 
przełożeni krzywo patrzą…

Zaleca się pozostanie w domu i 
odpoczynek, picie dużej ilości pły-
nów, stosowanie niesterydowych 
środków przeciwzapalnych Tak jak 
w przypadku innych chorób wywo-
ływanych przez wirusy antybiotyki są 
nieskuteczne i leczenie jest głównie 
objawowe. Należy ograniczyć kon-
takty z innymi ludźmi.

- Czym różnią się powikłania 
„zwykłej” grypy i świńskiej?

Każda odmiana grypy może 
skończyć się groźnymi powikłaniami 
(zapalenie mięśnia sercowego, za-
palenie płuc, opon mózgowych czy 
niewydolność nerek), nawet śmiercią.

Grypa już u nas jest
 

- mówi Katarzyna Kanoza, dyrektor PSSE 
w Strzelcach Opolskich

 W dniu 25 stycznia br. w sali 
sportowej w Paczkowie rozegrano 
turniej finałowy o puchar Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego w piłce 
siatkowej. W turnieju rywalizowali 
zawodnicy reprezentujący KM PSP 
Opole, KP PSP Głubczyce, KP PSP 
Nysa oraz KP PSP Strzelce Opol-
skie. Naszą komendę reprezentowali 
strażacy: kpt. Leszek Zabłocki, kpt. 
Sławomir Wasik, kpt. Dawid Meh-
lich, mł. kpt. Bartłomiej Baniak, asp. 

Tomasz Wdowik, asp. Rafał Bernat, 
mł. asp. Grzegorz Duda, mł. asp. To-
masz Górecki, mł. ogn. Michał Kos, 
st. sekc. Janusz Szopa, sekc. Paweł 
Raniszewski, str. Piotr Pencko.

Uzyskane kolejno miejsca w tur-
nieju przedstawiają się następująco: 
KP PSP Nysa, KP PSP Głubczyce, KP 
PSP Opole i KP PSP Strzelce Opolski. 

Tekst: mł. bryg. 
Piotr Zdziechowski

Foto: st. sekc. Janusz Szopa

dok. ze str. 2

Turniej strażaków 
w siatkówce

Sesja Rady Powiatu
dok. ze str. 2

Strzelce Opolskie 2016-01-27

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA  STRZELEC  OPOLSKICH

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) 
podaję  do publicznej wiadomości, że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-
demiologicznej w Strzelcach Opolskich woda z systemów wodociągowych Gminy  
Strzelce Opolskie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do  spo-
życia  przez  ludzi  (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

BURMISTRZ  STRZELEC  OPOLSKICH
Tadeusz  Goc

W odpowiedzi radni usłyszeli, że 
spotkanie wicestarosty z burmistrzem 
Leśnicy dotyczyło zadań, na które bę-
dzie można uzyskać środki z PROW, 
natomiast spotkania z burmistrzem 
Zawadzkiego w sprawie kanału hut-
niczego odbywają się systematycznie 
i wszystko zmierza do pozytywnego 
końca. 

Kolejnym punktem obrad było 
sprawozdanie Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku za 2015 rok. Staro-
sta Józef Swaczyna zwrócił uwagę 
na fakt, że cztery razy w roku odby-
wają się spotkania z udziałem Straży 
Pożarnej, Policji, Inspektora Wetery-
naryjnego, Inspektora Budowlanego, 
a także Straży Granicznej (związane 
z aspektem potencjalnej fali uchodź-
ców). Dodał również, że w tym roku 
istotne będą prace przy rondzie na 
ulicach: Braci Prankiel, Bursztyno-
wej i Gogolińskiej w świetle ewen-
tualnego remontu przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich drogi do Rożniątowa. 
To  jedno z bardziej niebezpiecznych 
skrzyżowań. Dużą inwestycją jest bu-
dowa wiaduktu wzdłuż drogi 426. 

Sprawozdanie Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku z jej działalności 
w ub. roku zostało  przyjęte jedno-
głośnie. 

W kolejnym punkcie obrad przy-
jęto projekt uchwały w sprawie za-
twierdzenia planów pracy komisji 
stałych na rok 2016 (18 głosów było 
za; jeden wstrzymujący). Kolejne 
uchwały przyjęli radni w sposób jed-
nomyślny. Były to uchwały w spra-
wach:
-  uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XI/111/07 Rady Powiatu Strzele-
ckiego z dnia 26 września 2007 
roku w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Gminie Kolonow-
skie w zakresie pomocy społecz-
nej,

-  przyjęcia zadania publicznego w 
zakresie zarządzania drogą po-
wiatową,

-  przyjęcia do realizacji ”Powia-
towego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie na lata 2016-2020”,

-  przyjęcia do realizacji „Powiato-
wego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 
2016-2020”,

-  przystąpienia Powiatu Strze-
leckiego jako partnera Gminy 
Leśnica w ramach zadania pn. 
„Budowa Publicznej drogi dojaz-
dowej przy kompleksie sporto-
wym w Leśnicy”

-  przystąpienia Powiatu Strzele-
ckiego jako partnera Gminy Leś-
nica w ramach zadania pn.: „Re-
mont drogi gminnej nr 105930 O 
ul. Kościelna w Raszowej”,

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2016.
Następnie radni przystąpili do 

wprowadzonego na początku punk-
tu – uchwał w sprawie utworzenia 
Związku Celowego Gmin i Powiatu 
„Jedź z nami”. 

Waldemar Gaida, członek Za-
rządu, przypomniał, że możliwość 
utworzenia związku celowego po-
między powiatami a gminami została 
stworzona po nowelizacji prawa od 
1 stycznia br. - Chciałbym dopowie-
dzieć jeszcze, że istotne jest, by nikt 
nie utożsamiał strzeleckiego PKS z 
przyszłym organizatorem transportu 
zbiorowego na terenie naszego po-
wiatu i gmin.

- Od dłuższego czasu powsta-
wała idea zorganizowania publicz-
nego transportu zbiorowego na ba-
zie związku celowego, który od 1 
stycznia 2017 roku ma działać pub-
licznie. Uchwała przyjmująca Statut 
wymagała uzgodnienia z wojewodą. 
Związek Celowy ma realizować za-
dania publiczne dotyczące transportu 
zbiorowego, aby ujednolicić go na 
terenie całego powiatu. Gminy wska-
zały na swoim terenie linie trans-
portu publicznego, które mają być 
zabezpieczone i na których będzie 
się opierała organizacja planu trans-
portowego. Trudno dzisiaj mówić o 
wartości jednego kilometra, o warto-
ści biletu najtańszej trasy. Te będzie 
ustalał Związek Celowy, w którym 
każdy samorząd ma jeden głos – rów-
norzędny w stosunku do wszystkich. 
Chodzi nam o to, aby każdy kilometr 

kosztował tyle samo w każdym miej-
scu powiatu i w każdej gminie.

Związek wyłoni też organizatora 
transportu zbiorowego. Dalszą kwe-
stią jest trafienie z usługą lepszą do-
celowo, tańszą dla mieszkańców w  
powiecie. Według dzisiejszych prze-
pisów związek ten musi zostać utwo-
rzony, aby móc korzystać z dopłat z 
budżetu państwa. Nasz Związek ce-
lowy jednym z pierwszych związków 
tworzonych pomiędzy powiatem a 
gminami. 

Głosowanie w sprawie powołania 
tego Związku Celowego i uchwalenia 
jego statutu było jednogłośne.

Podobnie radni głosowali przy 
podjęciu uchwały w sprawie wyra-
żenia woli przejęcia w 2016 r. od Po-
wiatu Gliwickiego zadania publicz-
nego w zakresie zarządzania drogą 
powiatową Nr 2940S w zakresie do-
tyczącym dokumentacji projektowej 
dla zadania.  

Wicestarosta Janusz Żyłka 
przed głosowaniem dopowiedział, że 
uchwała ma na celu zakończenie pro-
cedury związanej z dokumentacją za-
dania „Przebudowa drogi Powiatowej 
Nr 2940S i 14570 na odcinku Rudzi-
niec- Niezdrowice” przypadający na 
koniec stycznia br., a zasady zasady 
finansowania zadania związanego z 
opracowaniem dokumentacji zostaną 
określone w nowym porozumieniu 
pomiędzy Powiatem Strzeleckim i 
Powiatem Gliwickim, a koszt zosta-
nie rozliczony równo – po 50 proc.

Radny Jan Zubek na końcu se-
sji poinformował, że reprezentował 
Radę Powiatu na spotkaniu opłatko-
wym Rodzin Katyńskich i wszystkie 
ciepłe słowa, jakie tam usłyszał – 
przekazuje radnym.

(mg)
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich
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@ineria.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. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl 

Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 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 
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

ŚLUSARZ MECH. ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zaw.
UTRZYMANIA  -  mile widziane uprawnienia 
RUCHU     energetyczne
OPERATOR CNC POZNOWICE -  umiejętność obsługi centrum 
   obróbki  CNC
TOKARZ POZNOWICE -  umiejętności tokarski,
  -  możliwość przyuczenia
TAPICER NAKŁO -  wykształcenie zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie w zawodzie
HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  mile widziana umiej. spawania gazowego
  -  prawo jazdy kat. B
  -  min. 2 lata doświadczenia
PRACOWNIK STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
PRODUKCJI
PRACOWNIK STRZELCE OP. - umiej. rozpoznawania kolorów,  
PRODUKCJI  -  dobry wzrok, umiejętności manual.
OPERATOR MASZYN STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  zdolności rozróżniania kolorów, 
   zdolności manualne,
  -  doświadczenie w pracy produkcyjnej 
   będzie dodatkowym atutem
OPERATOR WÓZKA STRZELCE OP. -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
WIDŁOWEGO  -  upr. do obsługi wózków widłowych
POMOCNIK STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe, 
OPERATORA  -  obsługa komputera,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPER. SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zaw.
  -  uprawnienie S2
OPERATOR DRUK.  STRZELCE OP. -  wykształcenie mile widziane
CYFROWEJ   średnie (informatyczne), 
(WIELKOFORM.)  -  obsługa programów graficznych 
   (Photoshop, inne),
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  komunikatywna znajomość j. angielskie-

go lub niemieckiego
OPER. URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie
PRZEM.SZKLARSKIEGO   zawodowe bądź średnie
MAGAZYNIER STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku 

z upr. na wózki widłowe,
  -  umiejętność współpracy w zespole,
  -  nastawienie na jakość, efektywność, za-

angażowanie, duża dokładność przy wy-
konywaniu zadań

MAGAZYNIER STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  upr. na wózki widłowe,
MAGAZYNIER STRZELCE OP. -  upr. na wózek widłowy, 
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  umiejętność prowadzenia wózków widło-

wych i sam. dostawczego
USTAWIACZ STRZELCE OP. -  mile widziane upr. ustawiacza,
- MASZYNISTA  -  upr. świadectwo egzaminu kwalifikacyj-

nego maszynisty,
  - min.rok doświadczenia w prowadzeniu 

lokomotywy spalinowej
ELEKTRYK STRZELCE OP. -  wykształcenie zaw. – elektryczne,
UTRZYMANIA  -  umiejętność czytania schematów elekt. 
RUCHU   -  upr. SEP do 1 kV lub bez ograniczenia 

napięcia,
  -  mile widziane doświadczenie na stanowi-

sku elektryka w dziale utrzymania ruchu
ELEKTRYK SIECI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zaw.
ELEKTRYCZNYCH  -  uprawnienia energetyczne
     gr. I (SEP)  powyżej 1 kV
AUTOMATYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie/wyższe,
  -  mile widziane doświadczenie
AUTOMATYK  STRZELCE OP. -  wykształcenie wyższe,
  + POLSKA  inż. automatyk
LABORANT/ BŁOTNICA -  wykształcenie średnie zaw.
MIKROBIOLOG STRZELECKA – techniczne: technologia żywności, mikro-

biologia, chemia,
  - znajomość technik laboratoryjnych, 

głownie mikrobiologicznych, również 
fizykochemicznych, znajomość systemu 
HACCP, GHP/GMP,

  -  znajomość zasad dobrej praktyki labora-
toryjnej i jej praktyczne zastosowanie,

  -  obsługa komputera
INFORMATYK STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie,
  -  dobra obsługa komputera, progr. Excel
POMOCNIK STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
MAGAZYNIERA  -  doświadczenie mile widziane,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych,
  - dyspozycyjność do pracy w systemie 

czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK LINII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. gimnazjalne,
PRODUKCYJNEJ  -  mile widziane doświadczenie, zdolności 

manualne, -  dyspozycyjność do pracy 
   w systemie pracy ciągłej,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY -  wykształcenie zasadnicze zaw.
  – WOJ. OPOLSKIE, -  świadectwo kwalifikacji 
 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
KIEROWCA C+E TRANSPORT - mile widziane doświadczenie
 MIĘDZYNARODOWY - prawo jazdy C+E, - kurs na przew. rzeczy
  - aktualne badania, - niekaralność
STRAŻNIK PRAC.  STRZELCE OP. - pracownik kwalifikowany
OCHRONY
SPRZĄTACZKA STRZELCE OP. - mile widziane doświadczenie
(ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWN.
KOSMETYCZKA  STRZELCE OP. - wykształcenie kierunkowe
  - prawo jazdy kat. B

OGŁOSZENIE!!!
w dniu  11.02.2016 roku 

godz. 10.00 
 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmami:
DSO Sp. z o.o. i Kronospan OSB Sp.  z o.o.

na stanowiska:  
- spedytor transportu kolejowego

- operator wózka widłowego
- pomocnik operatora

- ustawiacz – maszynista
- elektryk utrzymania ruchu

miejsce pracy:
STRZELCE OPOLSKIE

Na spotkanie prosimy zabrać ze sobą świadectwa pracy 
oraz ostatnie świadectwo szkolne (do wglądu), mile widziane CV

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Dyżury pełnią: 
       
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383  
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03    
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43    
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39    
 Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56     
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05    
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

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 

Luty 2016

1.  „DOZ Apteka”
2. „Multifarm”
3. „Pro-Pharma”
4. „Awos 3”
5. „Śląska”
6. „Flos”
7. „Słoneczna”
8. „Vita”
9. „Dr. Max”
10. „DOZ Apteka”
11. „DOZ Apteka”
12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Awos 3”
15. „Śląska”

16. „Flos”
17. „Słoneczna”
18. „Vita”
19. „Dr. Max”
20. „DOZ Apteka”
21. „DOZ Apteka”
22. „Multifarm”
23. „Pro-Pharma”
24. „Awos 3”
25. „Śląska”
26. „Flos”
27. „Słoneczna”
28. „Vita”
29. „Dr. Max”

MOBILNY  PUNKT  INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich 

Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu 

dnia 9 lutego 2016 r. (wtorek) w godzinach  
9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego   

w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania 
wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
 tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !
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Ad multos annos!

Zima w Powiatowym Centrum Kultury 

Pani Agnieszka Jochem 27 stycznia 2016 skończyła 90 lat. 

Pani Helena Kaniak jubileusz 90-lecia obchodziła 30 stycznia 2016.

Z ogromną przyjemnością 
przedstawiamy dwie Jubilatki - 
mieszkanki naszego powiatu, któ-
re w ostatnim czasie obchodziły 
okrągłe rocznice urodzin.

Pani Agnieszka Jochem, 
mieszkająca w Starym Ujeździe, 
27 stycznia 2016 skończyła 90 lat. 
W dniu tak wyjątkowym Jubilat-
kę odwiedził Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna - z gratulacja-
mi, życzeniami i urodzinowym 
upominkiem. Okolicznościowe 
zdjęcie z tej okazji z rodziną i 
przedstawicielem władz to nieza-
pomniana pamiątka.

***
Pani Helena Kaniak, miesz-

kanka Izbicka, 30 stycznia br.  
obchodziła swoje 90. urodzi-
ny. Ma troje dzieci (dwie córki i 
syna), dwie wnuczki i jedną pra-
wnuczkę. Interesuje się polityką i 
czyta prasę codzienną.

Jubilatce życzenia i gratulacje 
składał Członek Zarząd Powiatu 
Jan Zubek, odwiedzili ją również 
przedstawiciele sołectwa i gminy: 
sołtys Andrzej Pypka, przew, rady 
sołeckiej Marta Niedziela, radny 
Stanisław Litwin.

Okres karnawału to czas kreatywności, blich-
tru i szerokich możliwości – wszystkie te elementy 
stanowią idealne podłoże do zaprezentowania ta-
lentów stylizacyjnych młodych fryzjerów. Wśród 
uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Fry-
zjerskiego w Brzegu, który odbył się 28. stycz-
nia 2016 r. nie mogło zabraknąć uczniów naszej 
szkoły.  CKZiU reprezentowali adepci fryzjerstwa 
z klasy II f – Dariusz Kołodziej, Jessica Hadelko 
i Wiktoria Trzask. Wszyscy przygotowali bardzo 
ciekawe i dopracowane fryzury, mieszczące się w 
myśli przewodniej konkursu – „Karnawałowego 
zawrotu głowy”.

Jury, składające się z przedstawicieli branży 
fryzjerskiej i kosmetycznej w Brzegu, oceniało 
fryzurę, makijaż oraz spójność całej stylizacji. Zadaniu na bardzo wysokim poziomie 
sprostał Dariusz Kołodziej, zajmując razem ze swoją modelką Wiktorią Sznurą (również 
uczennicą CKZiU) wysokie, II miejsce! Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za ogromne zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie się do  
konkursu.  

Sonia Tudyka

Odważny i kreatywny!

Dariusz Kołodziej stoi obok swojej modelki Wiktorii Sznury


