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Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym 
Zakładów Karnych Nr 1 i Nr 2 w Strzelcach Opolskich

z okazji Święta Służby Więziennej
przypadającego 8 lutego, ustanowionego w 1919 roku

życzymy spokojnej pracy, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym

w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Strzeleckiego
Wicestarosta Strzelecki

Janusz Żyłka
Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Krawiec
Członek Zarządu Powiatu

Waldemar Gaida
Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

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.

– Czyli dwa w jednym – Halina Kaj-
stura, dyrektor CKZiU podsumowu-
je z uśmiechem przygotowane już do 
podpisu porozumienie z dyrektorem 
ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich. – 

Pierwsza taka klasa w województwie

Technik – logistyk 
w mundurze

Już 1 września br. w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich ruszy  trze-
cia z kolei klasa mundurowa. Ale to 
nie jedyne novum – bo klasa technik-
logistyk też stanowi nowość w profi-
lu kształcenia szkoły. To z kolei jest 
efektem umowy, jaką CKZiU zawarło 
z firmą FM Logistic w Olszowej. 

To będzie już trzecia klasa mundu-
rowa w tej szkole. I pierwsza o takim 
profilu w całym województwie opol-
skim! Rok temu powstała klasa technik 
elektronik z elementami wojskowości. 
Dwie kolejne ruszą od nowego roku 
szkolnego: klasa technik mechanik bę-
dzie miała profil pożarniczy i technik 
logistyk o profilu penitencjarnym. 

Inwestycje na drogach wojewódz-
kich znajdujących się na terenie 

powiatu strzeleckiego były tematem 
spotkania wicestarosty Janusza Żył-

ki z wicemarszałkiem województwa 
Szymonem Ogłazą w Urzędzie Mar-
szałkowskim 10 lutego br. 

Słowo „schetynówki” przyjęło się 
już na dobre w potocznym języ-

ku, choć oficjalna nazwa programu 
brzmiała: Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Dziś to 
Program rozwoju gminnej i powiato-

wej infrastruktury drogowej. Jednak 
dalej mówi się o schetynówkach. 

Dla mieszkańców naszego po-
wiatu mamy dobrą wiadomość: będą 
dwie nowe. I to jeszcze w tym roku!  
Wszystko dzięki tak dobrze przygoto-

wanym wnioskom projektowym, że z  
10 na 19 złożonych przez samorządy 
powiatowe wniosków – na liście ran-
kingowej znalazły się aż dwa przygo-
towane przez nasz Powiat! 

Czas na inwestycje na drogach 
wojewódzkich w powiecie

Będą nowe schetynówki w powiecie

W plebiscycie NTO Wiktoria 
Grejner, trenująca karate sho-

tokan/WKF w Klubu Karate Nidan 
Zawadzkie, uzyskała tytuł „Talent 
Roku”.

Talent Roku –  
Wiktoria 
Grejner

Wyjątkowe wyróżnienie spotka-
ło organizatorów VIII Między-

diecezjalnego Turnieju Piłkarskiego 
o Puchar św. Jacka. Otóż organizo-
wany od 2008 roku przez nauczycieli 
i uczniów Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich turniej pod patronatem św. 
Jacka został wybrany „Imprezą roku” 
na Opolszczyźnie w kategorii spor-
towo-społecznej. W piątek 22 stycz-
nia 2016 roku w „Dom Expo” w Opo-
lu odbyła się finałowa gala 48 edycji 
plebiscytu „Sportowiec Roku 2015”, 
organizowanego przez Nową Trybu-
nę Opolską oraz Urząd Marszałkow-
ski Województwa Opolskiego. 

Turniej o Puchar św. Jacka –  
sportową imprezą roku!

Sobota robocza – 20 lutego!

Te dziury znikną! Wszystko dzięki dobrze przygotowanym wnioskom projektowym przez pracowników starostwa –  
mówi wicestarosta Janusz Żyłka.
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Pani 
Beacie Czempiel

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich,

 z powodu śmierci

Ojca
 Najszczersze wyrazy współczucia składają

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Zmienił się bloczek mandatów kar-
nych. Od 1 stycznia 2016 roku 

wpływy z grzywien z mandatów kar-
nych nie będą trafiały do wojewodów, 
tylko bezpośrednio na rachunek Urzę-
du Skarbowego w Opolu. 

 Zmienił się adresat przekazu pie-
niężnego oraz nr konta, na który na-
leży kierować należności. Aktualnie 
należności z tytułu grzywien nałożo-
nych mandatem karnym kredytowa-
nym lub zaocznym, należy dokony-
wać na rachunek bankowy Pierwsze-
go Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. 
Rejtana 3B, 45-331 Opole nr:
 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Powyższy rachunek jest wskazany 
na odcinkach A i B mandatu karnego, 
które przekazywane są osobom uka-
ranym przez funkcjonariuszy orga-
nów uprawnionych do prowadzenia 
postępowań mandatowych.

SPOSÓB  DOKONYWANIA 
WPŁAT  NALEŻNOŚCI 

Z  TYTUŁU  GRZYWIEN
 Dokonując wpłat z wykorzysta-

niem systemów bankowości onli-
ne (samodzielnie) lub w placówkach 
podmiotów umożliwiających doko-
nanie przelewu (np. Poczta Polska, 
banki) ważne jest, aby:
1)  w polu symbol formularza lub 

płatności wpisać lub wybrać z li-
sty słowo MANDATY,

2)  w polu identyfikator zobowiązania 
(lub tytuł płatności) wpisać serię 
i numer nałożonego mandatu kar-
nego.
Przelew można zrealizować na 

stronie internetowej wybranego ban-
ku w zakładce zatytułowanej np. 
„Przelew US”, „przelew do urzędu 
skarbowego”, „przelew podatkowy”.

Nowe mandaty

Międzynarodowe Targi Poznańskie 
POLAGRA to marka w marce – 

można powiedzieć. Medale przyzna-
wane podczas tak ważnej imprezy 
wystawienniczej to powód do 
dumy. Podczas ostatniej im-
prezy, w styczniu tego roku, 
żędowicka firma znalazła 
się w gronie nagrodzonych 
„złotem”. W jej przypadku 
ten fakt wymaga specjalnego 
podkreślenia, bo to nie pierw-
sze „trofeum” podczas Targów Po-
znańskich POLAGRA, tylko piąte!

Wyróżniony został serwis SatAgro.
pl, czyli internetowa platforma sate-
litarnego indywidualnego monitorin-
gu pól uprawnych. Platforma została 
stworzona przez dr Przemysława Żela-
zowskiego (SatAgro.pl) przy aktywnej 
współpracy firmy.

„Mapa zagrożeń” – konsultacje społeczne

Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA 
PREMIERY 2016 dla firmy Jerzego Koronczoka z Żędowic

SatAgro.pl ze złotem!
Najważniejsze funkcjonalności ser-

wisu obejmują bieżące śledzenie zróż-
nicowania pokrywy roślinnej w prze-

strzeni i w czasie, porównywanie 
sezonów wegetacyjnych (od 

2003 r.), generowanie map 
aplikacyjnych agrochemika-
liów oraz automatycznych 
alarmów wegetacyjnych, 
eksport danych. Możliwa 

jest również integracja danych 
użytkownika z kontem serwisu 

SatAgro, np. map plonu, map zasob-
ności gleb, map przewodności elektro-
magnetycznej, wartości pomiarowych 
stacji meteo w gospodarstwie. 

Jest to serwis dla wszystkich go-
spodarstw rolnych. W podstawowej 
wersji dla gospodarstw o łącznej po-
wierzchni nie przekraczającej 50 ha 
jest bezpłatny.

W Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich odbyły się konsul-

tacje społeczne dotyczące „Założeń Kra-
jowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa 
w Polsce”. Na spotkaniu zorganizowanym 
przez Komendanta Powiatowego Policji 
w Strzelcach Opolskich nadkom. Pawła 
Kolczyk, przy współpracy innych insty-
tucji, omawiano propozycje i uwagi do-
tyczące tworzenia map na terenie nasze-
go powiatu. 

16 lutego o godz. 9.00 w Starostwie 
Powiatowym w Strzelcach Opolskich od-
było się konsultacje społeczne związa-
ne z tworzeniem „Mapy zagrożeń bezpie-
czeństwa”.

Komendant Powiatowy Policji nad-
kom. Paweł Kolczyk oraz Naczelnik 
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowe-
go kom. Dariusz Mazurek zaprezentowa-
li koncepcję tworzenia mapy zagrożeń. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Sta-
rosta Strzelecki, jak również przedstawi-
ciele władz samorządowych i instytucji, 
które na co dzień zajmują się problematy-
ką bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu strzeleckiego.

Podczas spotkania policjanci podkre-
ślili, jak ważne są dla nich spostrzeżenia, 
uwagi i propozycje innych podmiotów, 
aby podczas prac nad ,,mapą zagrożeń” 
czytelnie zidentyfikować i przedstawić 

społeczności lokalnej ich skalę i rodzaj.
Mapy takie będą mogły zawierać infor-

macje o szeroko rozumianym bezpieczeń-
stwie. Nie będą to jedynie dane  o prze-
stępczości kryminalnej, a również  o wy-
kroczeniach szczególnie uciążliwych spo-
łecznie czy też wypadkach drogowych.

Mapy zagrożeń mają być narzędziami, 
które pozwolą zaktywizować różne pod-
mioty w zakresie współpracy z Policją, 
w celu ujawniania i przeciwdziałania oko-
licznościom zagrażającym bezpieczeń-
stwu obywateli.

Zaproszeni goście pozytywnie wypo-
wiadali się o intencjach, ideach i założe-
niach tworzenia map zagrożeń.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, 
że na tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Starostwa  Strzeleckiego,  

przy  ul.  Jordanowskiej  2  w Strzelcach Opolskich 
oraz na stronie internetowej www.bip.powiatstrzelecki.pl, 
został wywieszony wykaz nieruchomości powiatowych 

przeznaczonych do wydzierżawienia.
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O F E R T Y   P R A C Y

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

  

SAMODZIELNA KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
  -  dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
  -  umiejętność pracy pod presją czasu
POMOCNIK KSIĘGOWEJ STRZELCE OPOLSKIE -  biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, 
   pakietu MS Office bądź pokrewnego,
  -  mile widziani studenci studiów niestacjonarnych, 
   wysoka kultura osobista, punktualność
KSIĘGOWA ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,
  -  obsługa programów pakietu Office,
  -  znajomość zasad rachunkowości, - doświadczenie
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe, 
 I TEREN CAŁEGO KRAJU -  łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
  -  obsługa programów komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
  -  znajomość j. angielskiego, niemieckiego
KELNER-BARMAN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
KUCHARZ STRZELCE OPOSLKIE -  wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
  -  doświadczenie mile widziane
SPAWACZ TIG SZYMISZÓW -  wykształcenie zawodowe, - upr. TIG,
  -  prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
POMOCNIK BUDOWLANY KOLONOWSKIE - mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY SUCHA – WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność: docieplenia, sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
  -  mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
PŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe
KIEROWCA KAT.C+E STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
 + WG ZLECEŃ -  karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 + WG ZLECEŃ -  UPR. operatora do produkcji mieszanek betonowych
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku,
  -  umiejętność pracy w zespole,
  -  samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE  -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 + WG ZLECEŃ -  samodzielność w wykonywaniu prac, - prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie w zawodzie
SAMODZIELNY MURARZ WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  -  samodzielność w wykonywaniu prac,
  -  doświadczenie w zawodzie
POMOC DEKARZA WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane badania wysokościowe pow.3m,
  -  doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E   + HDS STRZELCE OPOLSKIE  - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 – WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
  -  kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
KIEROWCA  KAT.T (traktorzysta) STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
 + WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
KOSZTORYSANT ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie, 
– BRANŻA BUDOWLANA/  - doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
MECHANICZNA   instalacji technolog. przemysłu koksowniczego i hutniczego,
  -  preferowana znajomość j. angielskiego,
  -  upr. odpowiednie do branży,
  -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
   tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
PRACOWNIK BIUROWY ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
  -  samodzielność i dobra organizacja w pracy, 
   odczytywanie dokumentacji projektowej,
  -  obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
  -  preferowana znajomość j. angielskiego
KOSZTORYSANT BRANŻA  ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
ELEKTRYCZNA  - doświadczenie w branży elektrycznej remontów instalacji 
   technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
  -  preferowana znajomość j. angielskiego,
  -  upr. odpowiednie do branży,
  -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
   tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
MAGAZYNIER PLACU DREWNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
  -  umiejętność pakietu Office, - doświadczenie mile widziane
OPERATOR MASZYN CNC KIELCZA -  możliwość przyuczenia,
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK BIUROWY-TECHNOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, wyższe;
  -  dobra znajomość obsługi komputera,
  -  znajomość j. niemieckiego lub j. francuskiego
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-średnie, - obsługa kasy fiskalnej,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
SPRZEDAWCA ½ etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-średnie,
  -  obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
PRZEDSTAWICIEL STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, 
HANDLOWY-HANDLOWIEC – OKOLICE DO 30 KM -  umiejętności: handlowe, negocjacyjne,
  -  otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
LAKIERNIK SAMOCHODOWY NOGOWCZYCE -  wykształcenie min. zawodowe,
KIEROWCA SAM. DOSTAWCZEGO LEŚNICA -  prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
KIEROWCA KAT. B WOJ. OPOLSKIE, -  wykształcenie min. zawodowe,
 ŚLĄSKIE -  prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI WG ZLECEŃ -  upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
ROBOTNIK WYSYPISKA/WAGOWY SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  obsługa komputera w stopniu dobrym,
  -  uprzejmość, komunikatywność
OPERATOR DRUKARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
  -  znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
DRUKARZ CYFROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
  -  znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

UWAGA !!!   
ZAPISY NA SZKOLENIE: 

BRUKARZ 
(z uprawnieniami operatora zagęszczarek 

i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek 
do nawierzchni dróg kl. III)

Szkolenie będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników 
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa  i książeczki 
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie.
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 
co najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę szkoloną. 
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających 
ukończone 18 lat, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona 
przez lekarza.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywa-
nia zawodu brukarza.

NABÓR TRWA DO 30.04.2015r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

OGŁOSZENIE!!!
 

w dniu 24.04.2015 roku 
o godz. 10.00 

 
w PUP w Strzelcach Opolskich;

 sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy :
RANDSTAD POLSKA

miejsce pracy: 
OLSZOWA

(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)

na stanowisko:
- pracownik produkcji

Proszę zabrać ze sobą: CV

POWIATOWY  URZĄD  PRACY 
W  STRZELCACH  OPOLSKICH

 INFORMUJE, 
IŻ  W  CHWILI  OBECNEJ  PRZYJMOWANE  

I  RALIZOWANE  BĘDĄ  WNIOSKI  PRACODAWCÓW 
O  ZORGANIZOWANIE   STAŻU 

DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 
DO 30 ROKU ŻYCIA!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe  informacje można uzyskać w PUP 

w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 
lub pod nr telefonu 77 4621863

Staże finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś prio-
rytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
– projekty pozakonkursowe. Preferowane do realizacji będą wnio-
ski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej 
po zakończeniu stażu!

Poznaj swoich dzielnicowych

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 zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) podaję  do publicznej wiadomości, 

że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
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  spożycia  przez  ludzi  (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH 
Tadeusz  Goc

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

SPECJALISTADS. KADR I PŁAC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie; wykształcenie min. średnie; znajomość aktualnych przepisów; obsługa 
komputera; dwa lata doświadczenia

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
I MNARKETINGU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe; 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 
DS.DYSTRYBUCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne; znajomość programu MS EXCEL

SPECJALISTA DS. OCHRONY 
ŚRODOWISKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe – ochrona środowiska; znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska

SPEDYTOR TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe,; umiejętności negocjacyjne, zarządzanie zespołem, organizacja 
czasu pracy, obsługa pakietu MS Office,; min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku 
w branży kolejowej

TECHNOLOG ZAWADZKIE - wykształcenie średnie/wyższe,; dobra znajomość obsługi komputera,; znajomość j. niemieckiego 
w stopniu dobrym

KONSULTANT TELFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ogólnokształcące,; umiejętność nawiązania kontaktu z klientem, 
komunikatywność

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

komunikatywność, obsługa komputera

SPECJALISTA W DZIALE 
SPRZEDAZY HURTOWEJ STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie,; pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, 
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 
GASTRONOMI STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie gastronomiczne; obsługa kasy fiskalnej; doświadczenie na podobnym 

stanowisku

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,; pracowitość, skrupulatność, wysoka kultura osobista, 
komunikatywność, 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, 
PRACOWNIK HALI SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -----------

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
SPRZEDAWCA MAŁEJ 
GASTRONOMII STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie gastronomiczne,; obsługa kasy fiskalnej,; doświadczenie na podobnym 

stanowisku
PIEKARZ ROZMIERKA - wykształcenie kierunkowe zawodowe

POMOCNIK BUDOWLANY SPÓROK / WG 
ZLECEŃ

- wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. B
 - mile widziane doświadczenie

PRACOWNIK BUDOWLANY/ 
OPERATOR -KIEROWCA

POAWIAT 
STRZELECKI - doświadczenie mile widziane,; 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 technicznej 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
ŚLUSARZ MECHANIK 
UTRZYMANIA RUCHU ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe; mile widziane uprawnienia energetyczne

TOKARZ POZNOWICE - umiejętności tokarski,; możliwość przyuczenia
TAPICER NAKŁO - wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie w zawodzie

HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe; mile widziana umiejętność spawania gazowego; prawo jazdy kat. B; 
min. 2 lata doświadczenia

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
PRACOWNIK PRDUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność rozpoznawania kolorów, dobry wzrok, umiejętności manualne

OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,; zdolności rozróżniania kolorów, zdolności manualne,; doświadczenie 
w pracy produkcyjnej będzie dodatkowym atutem

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,; upr. do obsługi wózków widłowych
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,; obsługa komputera,; gotowość do pracy w ruchu ciągłym
PRACOWNIK TRANSPORTU 
WEWNĘTRZNEGO ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi wózków widłowych

OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe; uprawnienie S2
OPERATOR URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe bądź średnie

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKE
- wykształcenie zawodowe,; doświadczenie na podobnym stanowisku z upr. na wózki widłowe,; 

umiejętność współpracy w zespole,; nastawienie na jakość, efektywność, zaangażowanie, duża 
dokładność przy wykonywaniu zadań

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,; zarządzanie towarami; mile widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - upr. na wózek widłowy, ; prawo jazdy kat. B,; umiejętność prowadzenia wózków widłowych 
i samochodu dostawczego

USTAWIACZ- MASZYNISTA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane upr. ustawiacza,; upr. świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego maszynisty,; min. rok 
doświadczenia w prowadzeniu lokomotywy spalinowej

ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe – elektryczne,; umiejętność czytania schematów elektrycznych,; upr. 

SEP do 1 KV lub bez ograniczenia napięcia,; mile widziane doświadczenie na stanowisku elektryka 
w dziale utrzymania ruchu

ELEKTRYK SIECI ELEKTRYCZNYCH ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe; uprawnienia energetyczne gr. I (SEP) powyżej 1 KV
AUTOMATYK ZAWADZKIE - wykształcenie średnie/wyższe,; mile widziane doświadczenie

AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE 
+ POLSKA - wykształcenie wyższe, woj. automatyk

INFORMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,; dobra obsługa komputera, programu Excel

POMOCNIK MAGAZYNIERA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,; doświadczenie mile widziane,; upr. do obsługi wózków widłowych,; 
dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,; zaangażowanie i chęć do pracy

PRACOWNIK LINILII 
PRODUKCYJNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. gimnazjalne,; mile widziane doświadczenie, zdolności manualne,; 

dyspozycyjność do pracy w systemie pracy ciągłej,; zaangażowanie i chęć do pracy

KIEROWCA C+E

TRANSPORT 
KRAJOWY – WOJ. 
OPOLSKIE, WOJ. 
DOLNOŚLĄSKIE

- wykształcenie zasadnicze zawodowe; świadectwo kwalifikacji

KIEROWCA C+E TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

- mile widziane doświadczenie; prawo jazdy C+E; kurs na przewóz rzeczy; aktualne badania ; 
niekaralność

PRACOWNIK 
OCHRONY(ORZECZENIE 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

BŁOTNICA 
STRZELECKA

- wykształcenie zawodowe; niekaralność; odporność na stres; doświadczenie w ochronie w obiektach 
przemysłowych 

STRAŻNIK PRACOWNIK 
OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - pracownik kwalifikowany

SPRZĄTACZKA(ORZECZENIE 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie

KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe- prawo jazdy kat. B
Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie internetowej  

www.pup-strzelce.pl

sierż. Krzysztof Spiżewski 
rejon służbowy nr 14 - miejski  
- obejmuje miejscowość Ujazd. 

 kontakt: 77/463 70 77;  77/462 19 03 
lub 571 322 203 

DZIELNICOWI  GMINY  UJAZD

 st. asp. Roman Szabat 
rejon służbowy nr 15 - pozamiejski  

- obejmuje miejscowości: Stary Ujazd, Ujazd 
Ferdynand, Zimna Wódka, Olszowa, Klucz, Buczki, 
Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice, 

Niezdrowice, Przysiółek Grzeboszowice. 
kontakt: 77/463 70 77;  77/462 19 03 

lub 571 322 201

OGŁOSZENIE!!!
W dniu 23.02.2016 roku godz. 10.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą: 
NOVUM AG GRZECHNIK SP.J.

na stanowisko: - konsultant telefoniczny
miejsce pracy: STRZELCE OPOLSKIE

OGŁOSZENIE!!!
W dniu 25.02.2016 roku godz. 13.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 22

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą: 
KAJUMA SP. Z O.O. – „INTERMARCHE”

na stanowiska: - sprzedawca - magazynier
miejsce pracy: STRZELCE OPOLSKIE 

Osoby chętne prosimy o kontakt z PUP, tel. 77 462 18 10 w celu wpisania się na listę.

OGŁOSZENIE!!!
W dniu 03.03.2016 roku godz. 10.00 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 22

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z: 
Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich dla osób, które chcą pełnić służbę w Policji

(szczegółowe informacje www.pup-strzelce.pl)

Już po raz czwarty zapraszaliśmy na Turniej Futsalu Księży o Puchar Księdza Prałata Zygmunta Lubienieckie-
go. Odbył się 30 stycznia w hali sportowej przy ul. Kozielskiej w Strzelcach Opolskich. W rozgrywkach naj-

lepszą drużyną okazał się L.A.S. czyli Ludzie Aktywni Sportowo. Wygrała ona w finale z drużyną Archidiecezji 
Częstochowskiej wynikiem 3-2.

Do rozgrywek stanęły także drużyny: Diecezja Opolska, Policjanci Strzelce Opolskie, Samorządowcy-Nau-
czyciele oraz Seminarium Duchowne Opole.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego wsparł imprezę w postaci zakupu piłek dla uczestników turnieju i jako upo-
minki dla kibiców.

Pod znakiem Fair Play
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Tylko do 19 lutego br. mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą głosować na jedną spośród dzie-
sięciu firm, zgłoszonych przez samorządy gmin. Ich profil jest bardzo różny. Od związanych 

z usługami budowlanymi przez hurtownię napojów, restaurację po firmy usługowe: od fryzjerskich 
poczynając, przez organizatora spływów kajakowych, firmę zajmującą się wycinką drzew i krze-
wów, aż po te, które oferują indywidualną i zbiorową rehabilitację – i to w bardzo różnorodny spo-
sób. 

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

Mieszkańcy powiatu strzeleckiego (wyłącznie pełnoletni) mogą nadesłać 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 odpowiedzieć na jedno pytanie związane z nowym konkursem. 

Na głosujących czeka bardzo atrakcyjna nagroda! Jej wręczenie nastapi podczas Gali Lauri!

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 OGÓŁNOBUDOWLANYCH S.C. 
ADRIAN STILLER I ADRIAN JATA ze Strzelec Opolskich 

1. 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 

 

                    MŁYN THIEL – MARIA THIEL z Żędowic
 

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

 

                    PROFIBRUK – ANDRZEJ PRZYBYŁA z Krośnicy
                      

 
MOBILNE USŁUGI FRYZJERSKIE – MONIKA MELICH  

                    z Jemielnicy             
 

3.  REHABILITACJA, MUZYKOTERAPIA, PRACOWNIA   
4.   ARTYSTYCZNA – ANETA KNOPP – ze Staniszcz Małych 

   
 

 
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 rozdysponowana nagroda (przy jej 

odbiorze konieczny jest dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego 
dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie 
formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.  

4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem 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 Opolskich, ul. Jordanowska 2 

lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu. 
 

 

 
 

 

Nadanie tytułu „�asłu�ony dla Powiatu Strzeleckiego” 

Wręczenie nagród w konkursach: 
Najlepszy �czeń Powiatu Strzeleckiego 2��� 
Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego 2��� 

Rozstrzygnięcie konkursu  
Poznaj �oj� Now� �irmę ‐ edycja 2����2���  

Koncert na skrzypce i �ortepian ‐ 
Karol Lipiński‐Brańka i Sonia Lewosiuk 

 
 

 
 

 
 

 

 
�arz�d Powiatu Strzeleckiego 

serdecznie zaprasza 
 

Sz. P.................................................................................... 
 

na ��L� L��R� 2��� 
w dniu 2� lutego 2��� roku o  godz. ��:��    

w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich   
przy ul. Dworcowej 23. 

 
Wicestarosta Strzelecki     Członek �arz�du Powiatu Strzeleckiego         Starosta Strzelecki 

 
        Janusz �yłka                                Waldemar Gaida                            Józef Swaczyna 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Poznaj Moją Nową Firmę

Ma to głęboki sens. Gdyby zapytać 
przeciętnego Polaka, z czym kojarzą mu 
się Strzelce Opolskie, zapewne odpowie-
działby – z więzieniem. I zapewne oba 
ZK są jednym z większych pracodawców 
w naszym powiecie. Wprawdzie po skoń-
czeniu nauki w klasie o profilu peniten-
cjarnym nikt nie może mieć gwarancji za-
trudnienia w zakładach karnych, ale po-
tencjalnym kandydatom chyba zwiększy 
to szanse.

- Profil penitencjarny łączymy z za-
wodem technik logistyk – mówi dalej dy-
rektor Kajstura – bo logistyka to przecież 
nie tylko przepływ towarów, ale również 
osób i informacji, a w wymiarze związa-
nym z więziennictwem nabiera ona specy-
ficznego charakteru. Profil nauki w tej kla-
sie poszerzony zostanie o elementy prawa 
związane z realizowaniem prawa karnego 
wykonawczego, a także prawne podsta-
wy funkcjonowania Służby Więziennej. 
Nie zabraknie oczywiście zajęć na terenie 
zakładów karnych, by na miejscu zapo-
znać się z ich funkcjonowaniem w prak-
tyce. W ramach przedmiotu trening kom-
petencji społecznych i przedsiębiorczych 
– obowiązującego we wszystkich klasach 
– uczniowie poznają psychologiczne i pe-
dagogiczne uwarunkowania wykonywa-
nia kary pozbawienia wolności oraz ele-
menty prowadzenia negocjacji. W ramach 
przedmiotu wiedza o kulturze wprowadza-

my mocny akcent na treści patriotyczne, 
m.in. naukę pieśni patriotycznych. W pro-
gramie nauczania muszą się znaleźć rów-
nież zajęcia ze sztuk walki i samoobrony. 
Oczywiście będzie też musztra, ćwicze-
nia na strzelnicy, latem – obóz kondycyj-
ny, prawdopodobnie w okolicach trzeciej 
klasy.

Uczniowie klasy o profilu wojskowym 
mundury noszą raz w tygodniu. Podobnie 
będzie z tymi, którzy wybiorą klasy o pro-
filu pożarniczym i penitencjarnym. Do-
piero w następnych latach nauki tych dni 
„mundurowych” w tygodniu będzie wię-
cej, a każda klasa będzie miała inne mun-
dury. 

Kiedy pytam, czy cała szkoła zosta-
nie wkrótce umundurowana, słyszę, że ta-
kie rozwiązanie nie zdaje egzaminu. Nie 
oznacza to jednak, że kiedyś w przyszło-
ści nie pomyśli się o tym. 

- Powiat Strzelecki jako organ prowa-
dzący szkołę mocno wspiera nas w tych 
wszystkich działaniach. I to nie tylko teo-
retycznie – również finansując zajęcia do-
datkowe i częściowo zakup mundurów. 
Uczniowie sami muszą kupić jedynie buty 
i koszulki – dodaje dyrektor Kajstura.

Pomysł związany z utworzeniem kla-
sy o profilu wojskowym już procentuje. 
Kolejne dwie klasy mundurowe w CKZiU 
wydaje się następnym krokiem do osią-
gnięcia sukcesu.

Technik – logistyk w mundurze

Zaproszenia dla 10 Czytelników na Galę Lauri
Wystarczy przyjść z tym zaproszeniem do pokoju nr 310 (III piętro) w starostwie 

powiatowym, by odebrać zaproszenie dla dwóch osób na wyjątkowy wieczór 27 lutego.

Kapituła konkursowa nad zgłoszony-
mi kandydaturami obradowała 15 lu-

tego br. Zadanie łatwe nie było, bo świet-
nych kandydatów o tytuł Nauczyciela Ro-
ku było siedmioro, a do tytułu Najlepsze-
go Ucznia Powiatu w różnych kategoriach 
pretendowało aż 37 osób!

Zdobycie takich tytułów to nie lada ho-
nor, ale ważny jest również „załącznik” fi-

Kto Nauczycielem Roku?  
Kto Najlepszym Uczniem Powiatu?

nansowy, czyli nagroda łącząca się z tytu-
łem. 

Laureatów obu konkursów poznamy 
już niedługo – podczas uroczystej Gali 
Lauri, 27 lutego br. w Powiatowym Cen-
trum Kultury. Ogłoszony zostanie wów-
czas werdykt Kapituły w składzie: prze-
wodniczący Waldemar Gaida, członek 
Zarządu Powiatu, Halina Bilik – Opolski 

Kurator Oświaty, dr Jan Cieślik –Zasłużo-
ny dla Powiatu Strzeleckiego, Eugeniusz 
Szymaniec – Honorowy Obywatel Powia-
tu Strzeleckiego, Waldemar Bednarek – 
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 
Powiatu Strzeleckiego oraz Ewa Pinkawa 
– Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa 
Powiatowego.
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Co się planuje? – W najbliższym 
czasie najważniejsze inwestycje bę-
dą trzy – mówi wicestarosta Żyłka. 
– Pierwsza to przebudowa wiaduktu 
przy  ulicy Marka Prawego w Strzel-
cach Opolskich, która będzie się łą-
czyła z ulicą Stawową i przebudowa 
skrzyżowania przy ul. Krakowskiej. 
Co ważne – zadanie to ma zostać 
ukończone przed końcem listopada 
br. Na czas wykonywania prac nie 
przewiduje się zamknięcia wiaduktu 
ani dotychczasowego przebiegu dro-
gi. Roboty już się rozpoczęły. Zgłosi-
łem jednak wątpliwości – kontynuuje 
wicestarosta – czy istotnie realizacja 
inwestycji w zakresie mi przedstawio-
nym nie przyczyni się do powstania 
korków w obrębie pomiędzy ul. Mar-
ka Prawego a ul. Krakowską. Zwró-
ciłem uwagę na problemy, jakie mo-
gą mieć wyjeżdżający z ul. M. Pra-
wego na ul. Stawową w kierunku do 
Zawadzkiego zwłaszcza w dni han-
dlowe i godziny szczytu. Brak ron-
da, sygnalizacji świetlnej może takie 
skutki spowodować. Z tego też powo-
du zapowiedziałem swoje uczestnic-
two – jako przedstawiciela całej spo-
łeczności – w  radzie budowy.

- Kolejne planowana inwestycja to 
realizacja jeszcze w tym roku pierw-
szego etapu z trzyetapowego zadania 
związanego z modernizacją drogi Za-
wadzkie -  Piotrówka. W bieżącym 
roku zostanie również powierzona do 

Czas na inwestycje na drogach 
wojewódzkich w powiecie

wykonania dokumentacja na odcinek 
drogi Rożniątów – Strzelce Opolskie. 
Początek tej inwestycji planowany 
jest na rok 2018.

- Dla mieszkańców gminy Strzel-
ce Opolskie  bardzo istotne jest skrzy-
żowanie ulic Dolińskiej, Kozielskiej 
i Mickiewicza. Do konieczności tej 
inwestycji przekonani jesteśmy wszy-
scy – i samorząd powiatowy i gminy 
Strzelce Opolskie. Przekonywałem 
marszałka co do konieczności szuka-
nia rozwiązania problemu tego dosyć 
specyficznego skrzyżowania dróg. 
Zadanie, w porównaniu do innych za-
dań inwestycyjnych, nie stanowić bę-
dzie tak wielkiego obciążenia finan-
sowego. Powinno się więc w końcu 
znaleźć jego efektywny finał.

- W czasie rozmowy z wicemar-
szałkiem Ogłazą podkreśliłem także, 
że ze względów bezpieczeństwa ko-
nieczne będą prace na odcinku drogi 
wojewódzkiej łączącej Kolonowskie 
i Zawadzkie oraz w samym Zawadz-
kiem, gdzie dochodzi nie tylko do 
stłuczek, ale i poważnych wypadków 
z ofiarami śmiertelnymi. Póki co, Za-
wadzkie nie jest wpisane w żaden pro-
gram – irytuje się wicestarosta Żyłka. 

Wierzę , że dotychczasowe moje 
działania jako przedstawiciela Zarzą-
du Powiatu Strzeleckiego oraz burmi-
strza Zawadzkiego, radnych Sejmiku 
Wojewódzkiego zmienią tę sytuację 
na lepszą w niedługim czasie.

- Przyszła do klubu 10 lat temu, ja-
ko 6-latka – mówi o Wiktorii, przeby-
wającej obecnie za granicą jej trener 
Zbigniew Sworzeń. – Nie przyszła sa-
ma, ale z siostrą, nieco starszą i wła-
sną rówieśniczką. Od samego począt-
ku cechował ją niezwykły charak-
ter: cel miała jasno wytyczony i upar-
cie do niego dążyła. Rówieśniczka 
wygrywała zawody, a Wiktoria za-
wsze była za nią, na drugim, trzecim, 
czwartym miejscu. Wiktoria założy-
ła, że choć raz musi z nią wygrać. Ta 
wytrwałość w końcu przyniosła upra-
gnione efekty. Tylko w ubiegłym roku 
Wiktoria osiągnęła następujące wyni-
ki sportowe: w maju ub. roku: w Pu-
charze Polski Karate Shotokan zaję-
ła 1 w konk. kumite indywidualnym 
14-15 lat i 1 miejsce w konk. kumi-
te indywidualnym kadetek. W paź-
dzierniku na Mistrzostwach Polski 
Karate WKF - 1 miejsce w konk. ka-
ta drużynowym juniorek 16-17 lat i 2 
miejsce w konk. kumite indywidual-
nym juniorek. W listopadzie na Mi-
strzostwach Polski Juniorów Młod-
szych, Kadetów, Juniorów i Seniorów 

- 1 miejsce w konk. kumite drużyno-
wym juniorek 18-20 lat, a w Mistrzo-
stwach Europy w Karate Shotokan 
zorganizowanych w Crawley (An-
glia) - 1 miejsce w konk. kumite in-
dywidualnym juniorek 18-20 lat i 3 
miejsce w konk. kumite drużynowym 
kadetek 16-18 lat.

- To pierwsze miejsce w Anglii to 
jak dotychczas najwyższa ocena w 
karierze Wiktorii - mówi trener Swo-
reń. - Sądzę jednak, że na tym się nie 
skończy. Jest tak zmotywowana do 
pracy i ambitna, że osiągnięcie ko-
lejnych sukcesów sportowych, tych 
„z wyższej półki”, jest w jej zasięgu. 
Wiktoria ma na kim się wzorować. 
Ducha rywalizacji budzi w niej Nata-
lia Szponder, też zawodniczka nasze-
go klubu, dziś seniorka, wielce uty-
tułowana. Przed Wiktorią - być mo-
że - otworzą się nowe możliwości, 
jesli w roku 2020, po wielu latach na-
szych starań, wreszcie karate zostanie 
wpisane jako dyscyplina olimpijska. 
Wierzę, że Wiktoria, która sama bę-
dzie wówczas już seniorką, pokaż się 
tam jak z najlepszej strony.

Talent Roku –  
Wiktoria Grejner

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

Dodajmy jeszcze, że w tym samym 
programie swoje wnioski mogły skła-
dać samorządy gminne. Niestety, na li-
ście rankingowej projektów gminnych 
- na której znalazło się ich 40 -  nie ma 
żadnego projektu z gmin znajdujących 
się na terenie naszego powiatu. 

W ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019. Po-
wiat Strzelecki złożył dwa wnioski 
o  dofinansowanie inwestycji związa-
nych z remontem i przebudową dróg 
powiatowych. Z dziesięciu zadań, na 
które otrzymano dotację, aż dwa zło-
żone przez Powiat Strzelecki zosta-
ły pozytywnie ocenione, a do realiza-
cji inwestycji pozostaje już tylko wy-
łonienie w postępowaniu przetargo-
wym firm  i podpisanie z wojewodą 
opolskim stosownych umów na dofi-
nansowanie projektów.

1.  Przebudowa wraz z budo-
wą chodnika i odwodnienia w cią-
gu drogi powiatowej 1461 O Siero-
niowice - Ujazd w m. Sieroniowice 
ul. Strzelecka. 

Całkowity koszt planowanej inwe-
stycji wynosi 915 727,55 zł, z czego 
kwota dofinansowania 457 863,77 zł, 
która stanowi 50% wartości ogółem 
planowanej do realizacji inwestycji.

Zadanie będzie polegało na prze-
budowie drogi na odcinku 475,5 m. 
Zakres stanowi przebudowa znisz-
czonej konstrukcji jezdni z posze-
rzeniem do szerokości podstawo-

Będą nowe schetynówki w powiecie

W dniach 18-19 lutego br. pod-
czas spotkania starostów 

w Brzegu jednym z głównych tema-
tów będzie projekt ustawy o dzia-
łalności leczniczej.

- To nie jest projekt, który może-
my przyjąć bez zastrzeżeń – mówi sta-
rosta Józef Swaczyna. – Jeśli zostałby 
przyjęty w takiej formie, jaką nam za-
prezentowano, oznaczałoby to „poło-
żenie” finansów samorządów powia-
towych, a równocześnie zdjęcie całej 
odpowiedzialności ze strony rządzą-
cej. W dodatku świadczy o tym, że nie 
zna ona realiów funkcjonowania szpi-
tali powiatowych. Największym za-
grożeniem dla budżetów samorządów 
powiatowych jest propozycja (sko-
ro na razie mamy do czynienia z pro-
jektem ustawy), by w razie popadnię-
cia szpitala w długi – stratę wyrównał 
organ założycielski! Na to absolutnie 
nie możemy się zgodzić. Podobnie jak 
na zaakceptowanie przepisów dają-
cych podmiotowi tworzącemu upraw-
nienie do przekształcenia bądź li-
kwidacji szpitali w przypadku ujem-
nego wyniku finansowego. To byłaby 
niepowetowana strata dla całej spo-
łeczności. Dotychczasowe rozwiąza-
nia, czyli odpowiedzialność dyrekcji 
szpitali za sytuację finansową placów-
ki, którą kierują, w tej sytuacji wyda-
je się jedyny prawidłowym wyjściem. 
W dodatku na samorządach powiato-
wych – bo to one w większości orga-
nami założycielskim szpitali – spo-

Konwent Starostów o szpitalach
czywałby obowiązek zapłaty na nad-
wykonania? A gdybyśmy nie mieli na 
to pieniędzy – musielibyśmy np. w li-
stopadzie zamykać szpitale albo re-
zygnować z niektórych zabiegów czy 
przyjęć pacjentów? Na to przecież 
nie możemy się zgodzić. Na podob-
nym stanowisku stoi również Zwią-
zek Powiatów Polskich, który jesz-
cze w styczniu skierował swoją opi-
nię na ten temat do resortu zdrowia, 
w której pisze się: „Stosowanie bar-
dziej zdecydowanych działań napraw-
czych względem podmiotu lecznicze-
go takie jak przekształcenie jest po-
przedzone dogłębną analizą sytuacji. 
Natomiast faktyczna likwidacja pod-
miotu to absolutna ostateczność, na 
którą od początku istnienia powiatów 
zdecydowano się w nielicznych wy-
padkach. Zwracamy uwagę, że pokry-
cie negatywnego wyniku finansowe-
go trudno uznać za efektywnie dzia-
łanie naprawcze, jeżeli jednak istnieją 
dla niego inne alternatywne rozwią-
zania kierownik zakładu opieki zdro-
wotnej jest bardziej zmotywowany do 
racjonalnego prowadzania gospodarki 
finansowej”. I dalej w tym stanowisku 
pisze się:

Nie można również zapominać, 
że ujemny wynik finansowy SP ZO-
Z-ów prowadzących szpitale jest tak-
że skutkiem wieloletniego niedosza-
cowania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia kosztów udzielania świad-
czeń oraz bierności kolejnych mini-

strów zdrowia, w zakresie działań na 
rzecz poprawy sytuacji finansowej 
w szpitalnictwie”. 

- I jeszcze na jeden fakt warto 
zwrócić uwagę – mówi starosta Swa-
czyna – budżety jednostek samorządu 
terytorialnego nie mogą być obciąża-
ne finansowaniem

kosztownych inwestycji w służ-
bie zdrowia. Kontrakt w NFZ często-
kroć nie gwarantuje podmiotom lecz-
niczym środków na bieżącą działal-
ność, nie mówiąc o możliwości sfi-
nansowania kosztów remontów, 
zakupu nowego sprzętu, czy kosztów 
dostosowania się do standardów. Cza-
sem więc szuka się innych rozwiązań 
– współpracy w zakresie finansowa-
nia z innymi samorządami lub z sek-
torem prywatnym. W sytuacji, w któ-
rej powadzenie podmiotów leczni-
czych nie należy do zadań obligato-
ryjnych samorządów, budżet państwa 
nie gwarantuje finansowania tych za-
dań, a publiczne podmioty lecznicze 
konkurują między sobą oraz z pod-
miotami prywatnymi o uzyskanie 
kontraktu – jeśli projekt ustawy wej-
dzie w życie w niezmienionej formie 
– powiatowe szpitale znajdą się na 
straconej pozycji.

To nie jedyne zastrzeżenia, jakie 
samorządy powiatowe mają do usta-
wy w proponowanej wersji, ale naj-
ważniejsze – kończy starosta Swa-
czyna.

(MG)

wej 5,5 m, budowa chodnika o szer. 
2 m i pow. 1.063,6 m kw., przebudo-
wa skrzyżowania z drogą powiatową 
1466 O, montaż barier ochronnych 
i poręczy o dł. 100,5 m i nowe ozna-
kowanie drogi.

Droga powiatowa Sieroniowice – 
Ujazd przebiega przez centrum Siero-
niowic, prowadzi do siedziby władz 
gminnych i instytucji w Ujeździe. 
W bezpośrednim sąsiedztwie  prze-
widzianego do przebudowy odcin-
ka drogi znajdują się najważniejsze 
instytucje publiczne służące miesz-
kańcom wsi: Publiczna Szkoła Pod-
stawowa i Świetlica Wiejska, miesz-
kańcy Sieroniowic mogą tym odcin-
kiem dojechać do kościoła; przy dro-
dze znajduje się również przystanek 
autobusowy.

To zadanie realizowane będzie 
wspólnie przez Powiat Strzelecki 
i Gminę Ujazd (porozumienie w tej 
sprawie podpisano w październiku 
ub. r.)

2. Przebudowa drogi powiatowej 
1807 O Strzelce Opolskie-Krasie-
jów na odcinku Strzelce Opolskie-
Rozmierka-Grodzisko etap I odci-
nek Strzelce Opolskie- Rozmierka.  
Koszt inwestycji to 3 598 178,36 zł, 
przyznana kwota dofinansowania (na 
dzień 15.02.2016r.) 529 840,16 zł, co 
stanowi 14,73% wartości projektu. 

Zadanie będzie polegało na prze-
budowie drogi na długości 983,6 
m przebudowie chodników o po-

wierzchni 868,4 m kw., przebudowie 
trzech skrzyżowań i przystanku auto-
busowego.

Dla mieszkańców miejscowości 
Rozmierka droga powiatowa 1807 
O stanowi podstawowy szlak komu-
nikacyjny, który biegnie wzdłuż miej-
scowości i jej centrum. W bezpośred-
nim sąsiedztwie przewidzianego do 
przebudowy odcinka drogi znajduje 
się Publiczne Przedszkole, jedyne we 
wsi. W bezpośrednim sąsiedztwie te-
go odcinka drogi znajduje się również 
prężnie działająca jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej, kościół oddział 
Poczty Polskiej, a także liczne skle-
py i prywatne kwatery pracownicze 
zakładu Kronospan OSB. Przewi-
dziana do przebudowy droga stano-
wi bezpośredni  łączniki ze Strzelca-
mi Opolskimi i drogą krajową nr 94, 
która prowadzi do Opola lub do wo-
jewództwa śląskiego i dolnośląskiego 
poprzez bliski dostęp do węzła auto-
strady A4. Przedmiotowa droga pro-
wadzi również bezpośrednio do Kra-
siejowa i jego głównej atrakcji tury-
stycznej – JuraParku. 

Dodajmy jeszcze, że to zadanie bę-
dzie realizowane wspólnie przez Po-
wiat Strzelecki, Gminę Strzelce Opol-
skie oraz firmę Kronospan. Porozu-
mienia o współpracy z tymi dwoma 
podmiotami zostały podpisane przez 
samorząd powiatowy jeszcze w ubie-
głym roku.

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Powiat Strzelecki 
otrzymał dofinansowanie na realizację zadań drogowych w Sieroniowicach i Rozmierce.
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„Ty wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, 
jeśli się Jezus nie narodził w Tobie.”

Adam Mickiewcz

Uboga stajnia, zimna noc i dwoje znużonych wędrowców, szukających 
schronienia. Oto sceneria największego wydarzenia w dziejach ludzkości. Nie 
ma człowieka, na którego nie działałaby magia słów „Boże Narodzenie”. Dni 
grudniowe mijają jednak szybko, a wraz z nimi czas Bożego Narodzenia. I choć 
chciałoby się aby to piękno, serdeczność jak i wzajemna radość pozostała to 
musimy wraz z kalendarzem liturgicznym pożegnać ten piękny czas. 

Uczniowie naszej szkoły przygotowali nabożeństwo kolędowe, kończące 
obchody okresu Bożego Narodzenia. Odbyło się ono 31.12.2016 w kościele pw. 
św. Wawrzyńca. W trakcie jego trwania wszyscy zgromadzeni w świątyni po raz 
kolejny mogli usłyszeć dźwięk  kolęd i pochylić się nad tajemnicą Boga naro-
dzonego w ubogiej  szopie Betlejemskiej. Całość nabożeństwa została przygo-
towana przez uczennice:

Aneta Drewniok, Aneta Nowak z klasy III Tek, 
Andrea Szotka, Dominika Lipok z klasy II Thek, 
nad oprawą muzyczną czuwał zespół orkiestry dętej w której dominującą ro-

lę pełnili uczniowie klasy I Tmts – Justyna Kapica i  Grzegorz Pallus.
Edyta Bem

W dniach 3 i 5 lutego 2016 r. stra-
żacy Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Strzel-
cach Opolskich uczestniczyli w ćwi-
czeniach i pokazach w ramach akcji 
„Bezpieczne ferie 2016”. Pokazy mia-
ły miejsce w Ośrodku Wodnym Ryba-
czówka w Strzelcach Opolskich. 

Strażacy na początku przeprowa-
dzili pogadankę, w której omówi-
li zagrożenia związane z przebywa-
niem zimą nad wodą, zaprezentowali 
sprzęt ratowniczy, a następnie przed-
stawili metody bezpiecznego podej-
mowania z wody osoby zagrożo-
nej utonięciem oraz zaprezentowali 
udzielanie poszkodowanemu kwali-
fikowanej pierwszej pomocy. W po-
kazach uczestniczyły dzieci ze szko-
ły podstawowej nr 2 i 7 w Strzelcach 
Opolskich. Tylko umiar, zdrowy roz-
sądek i ostrożność pozwolą bezpiecz-
nie cieszyć się wypoczynkiem w cza-
sie ferii. Poniżej link nt. bezpiecznych 
zachowań

http://psp.opole.pl/aktualnosci/
wchodzenie-na-lod-na-natralnych-
zbiornikach-jest-n/

Tekst:  
mł. bryg. Piotr Zdziechowski,  

foto: kpt. Leszek Zabłocki  
i st. str. Katarzyna Wiśniewska

Strzeleccy policjanci poszukują sprawcy napadu na placówkę jednego 
z banków na terenie miasta. Zamaskowany mężczyzna posługując się 

przedmiotem przypominającym broń zastraszył pracowników, zrabował 
pieniądze i uciekł. Osoby, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na 
zdjęciu lub mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kon-
takt z Komendy Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich pod nr tel: 77-
462-19-50 w godz. 07.30 -15.30 lub pod numerem alarmowym 997 i 112

Do zdarzenia doszło w minioną środę (27 stycznia), tuż po godzinie 15.00 
przy ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich. Zamaskowany mężczyzna po wej-
ściu do banku, zagroził personelowi przedmiotem przypominającym broń pal-
ną  i zażądał wydania pieniędzy. Napastnik po zrabowaniu środków pienięż-
nych oddalił się z miejsca.

RYSOPIS SPRAWCY: mężczyzna średniego wzrostu, szczupłej budo-
wy ciała

OPIS UBIORU SPRAWCY: ubrany w czarną bluzę z kapturem, niebie-
skie jeansy, ciemną kamizelkę, buty sportowe z jasnozieloną podeszwą.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na zdjęciu lub mają 
jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z Komendą Po-
wiatową Policji w Strzelcach Opolskich przy ulicy Piłsudskiego 3, pod nume-
rem telefonu 77-462-19-50 w godz. 07.30 -15.30 lub pod numerem alarmo-
wym 997 i 112, bądź mailem na adres: rzecznik.st@op.policja.gov.pl. Policja 
gwarantuje anonimowość. 

Podczas tej uroczystej gali zo-
stał ogłoszony wynik głosowania ki-
biców, którzy wybierali najpopular-
niejszych sportowców i najpopular-
niejsze kluby Opolszczyzny, a tak-
że Miss i Mistera aren sportowych. 
Oprócz tego kapituła plebiscy-
tu, składająca się z opolskich spor-
towców, dziennikarzy sportowych 
oraz przedstawicieli organizatorów 
i partnerów dokonała wyboru naj-
lepszego sportowca, trenera i talen-
tu oraz wybrała sportową imprezę 
roku. Dodatkowo kapelan opolskich 
sportowców wytypował laureata na-
grody „Fair Play”. Finał plebiscytu 
transmitowało na żywo w audycji 
„Pomagamy Pomagać” Radio Opo-
le, które było partnerem medialnym 
wydarzenia.

W tym roku członkowie kapituły 
postanowili wyróżnić organizatorów 
wydarzeń sportowych w dwóch kate-
goriach. Imprezę komercyjną, zapew-

Turniej o Puchar św. Jacka –  
sportową imprezą roku!

dok. ze str. 1

niającą najwyższy poziom sportowy 
oraz wielkie zainteresowanie kibiców 
oraz wydarzenie sportowo-społeczne, 
gdzie liczy się pomysł, wytrwałość 
w jego realizacji i dotarcie do dużej 
grupy startujących, często sportow-
ców amatorów. 

Wśród imprez komercyjnych ka-
pituła nagrodziła organizatorów jed-
nego wydarzenia, spośród czterech 
nominowanych: Festiwal Skoków, 
Żużlowy turniej Opolska Karolinka, 
Opolski Maraton, Rajd Festiwalowy. 
Wyróżnienie przypadło Żużlowemu 
turniejowi Opolska Karolinka, a na-
grodę odebrali organizatorzy Andrzej 
Hawryluk i Piotr Żyto.

Do imprez o charakterze maso-
wym, społecznym i charytatywnym 
Kapituła nominowała pięć wydarzeń: 
Bieg Opolski, Olimpiadę sportową 
Fair Play OK w PSP 2 w Opolu, Pod-
biegi, Bieg Olimpijski w Jęrzejowie 
i Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski 

o Puchar Świętego Jacka w Strzel-
cach Opolskich. 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzy-
mał niespodziewanie organizowany 
przez Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich Turniej pod patronatem 
św. Jacka, a nagrodę w tej kategorii 
ufundowało Radio Opole w posta-
ci vouchera na zestaw cyfrowych od-
biorników DAB+ dla drużyny, któ-
ra zwycięży w kolejnej edycji impre-
zy. Nagrody i wyróżnienia wręczali 
marszałkowie - Andrzej Buła, Roman 
Kolek i Grzegorz Sawicki, przewod-
niczący sejmikowej Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu - Hubert 
Kołodziej, szefowie Nowej Trybuny 
Opolskiej i Radia Opole.

Nagroda fair play - kapelan opol-
skich sportowców ks. Jerzy Kostorz 
uhonorował Barbarę i Bartłomieja 
Bonków, założycieli Fundacji im. Ju-
lii Bonk „Walcz o mnie”

Policja szuka sprawcy 
napadu na bank

Uczniowie CKZiU kolędowali

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

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

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel.  77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy  
tel. 77 4615216 
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. W 2016 r.

LUTY

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 

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

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

12 „DOZ Apteka”
13 „Multifarm”
14 „Pro-Pharma”
15 „Awos 3”
16 „Śląska”
17 „Flos”
18 „Słoneczna”
19 „Vita”
20 „Dr. Max”
21 „DOZ Apteka”
22 „DOZ Apteka”

23 „Multifarm”
24 „Pro-Pharma”
25 „Awos 3”
26 „Śląska”
27 „Flos”
28 „Słoneczna”
29 „Vita”
30 „Dr. Max”
31 „DOZ Apteka”
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

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

ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/4622543

Szanowni Klienci.

Kupując min. 150 l paliwa i płacąc gotówką 
-  pytaj obsługę  o  cenę dnia

Specjalna oferta dla rolników-  zadzwoń  77/4622543

Zbierz  5 paragonów z tankowania  paliwa po  min. 50 zł każdy
-  otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie 

w naszym Serwisie  Opon  

DYŻURY  APTEK w 2015 r.
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9, tel. 77/440-20-06

Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03

Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56

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 

Maj

1 „Słoneczna”
2 „Vita”
3 „Na Dobre i Złe”
4 „Alga”
5 „Centrum”
6 „Centrum”
7 „Multifarm’’
8 „Pro – Pharma’’
9 „Awos”
10 „Śląska”
11 „Flos”
12 „Słoneczna”
13 „Vita”
14 „Na Dobre i Złe”
15 „Alga”
16 „Centrum”

17 „Centrum”
18 „Multifarm”
19 „Pro – Pharma’’
20 „Awos”
21 „Śląska”
22 „Flos”
23 „Słoneczna”
24 „Vita”
25 „Na Dobre i Złe”
26 „Alga”
27 „Centrum”
28 „Centrum”
29 „Multifarm’’
30 „Pro – Pharma’’
31 „Awos”

Internet na dworcu PKS-u

Od teraz  możesz korzystać na terenie dworca autobusowego z darmowego 
dostępu do Internetu. Życzymy przyjemnego surfowania.

Realizacja programów finansowanych z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 

przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Osiągnięte wskaźniki w okresie 2013 rok – I połowa kwietnia  2015 roku

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich od roku 2013 realizowane są następujące 
projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 :
PROJEKT nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów 
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efek-
tywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość Projek-
tu:  1 451 823 Euro
Moduł 1.1 „Działania na rzecz ekologii”
Rok 2014: 10 osadzonych ukończyło kurs pilarza oraz  szkolenia kompetencyjne miękkie z zakresu 
aktywizacji zawodowej, z problematyki ekologicznej oraz  profilaktyki uzależnień.
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dzieć-
mi”.
Rok 2014: wydzieloną część sali widzeń zagospodarowaliśmy na kącik zabaw dla dzieci, wyposażony 
w krzesełka, stoliki, szafki z zabawkami, materiały do kolorowania, klocki;  kącik ma służyć wzmoc-
nieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.

***
PROJEKT nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe 
w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzyna-
rodowymi zasadami praw człowieka.” Całkowita wartość Projektu:    2 966 584 Euro.
Moduł 2.1 „Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebez-
piecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową kare pozbawienia wolności” 
Rok 2014:
a) dokonano zakupu     3 pakietów  pomocy dydaktycznych: książek,  filmów oraz programu mul-

timedialnego  z zakresów tematycznych: ekologii, arteterapii, pracy z grupą oraz resocjalizacji 
nieletnich .na łączną kwotę 1.449,95 zł,

b) 2  funkcjonariuszy ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z zakresu  pracy w grupie z osa-
dzonymi młodocianymi, tj. w wieku do 21 roku życia.

Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do 
środowiska otwartego”
2013 rok 
1) dokonano zakupu 4 pakietów materiałów  dydaktycznych do prowadzenia programów resocja-

lizacyjnych (książki, prezentacje multimedialne na CD, testy psychologiczne: 2 dla ZK Nr 1 w 
Strzelcach Opolskich i 2 dla ZK Sieraków Śląski na łączną kwotę 5.202,24 zł.,

2) 2 wychowawców ukończyło  kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzo-
nych,

3) 2 wychowawców  ukończyło kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w 
społeczeństwie po odbyciu kary,

4) 1 wychowawca ukończył kurs  z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
5) 3 wychowawców ukończyło kurs  z  ekologii,
6) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy,
7) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
8) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
2014 rok
1) 2 wychowawców ukończyło  kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzo-

nych,
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w 

społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs  z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu  pomocy prawnej,
2015 rok 
1) dokonano zakupu  pakietu pomocy dydaktycznych za kwotę 294,70 zł.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;  
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka, 
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie 
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło trzech  funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony” 
Rok 2014: pięciu funkcjonariuszy ukończyło kurs języka angielskiego  ukończyło, 1 wychowawca 
Działu Penitencjarnego uczestniczył w wyjeździe studyjnym w Norwegii.

***
PROJEKT  nr  3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności słu-
żących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”.  Całkowita wartość Projektu:  766 587 
Euro
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
Rok  2013:  dwie  pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG 
oraz dwie  pielęgniarki ukończyły  studia podyplomowe  na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
Rok 2014: trzy  pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu szczepień ochronnych. 
Rok 2015: dwie  pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG, dwie  
pielęgniarki ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwie pielęgniarki ukończyły 
kurs leczenia ran.
Moduł 3.2 pn. Stres znany i oswajany” 
2015 Rok: troje wychowawców Działu Penitencjarnego  ukończyło kurs „redukcja stresu personelu 
bezpośrednio uczestniczącego w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności”
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.

***
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup 
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. Całko-
wita wartość Projektu:  1 249 950 Euro.

Rok 2013:   przeszkolonych zostało dwudziestu pięciu  funkcjonariuszy Działu Ochrony; dowódców i 
zastępców dowódców zmian z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 1 funkcjonariusz Działu Ochrony 
uczestniczył w wizycie studyjnej w Norwegii.
Rok 2014:   przeszkolonych zostało dziesięciu  funkcjonariuszy Działu Ochrony z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.

***
PROJEKT nr 3 „Stop przemocy – druga szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we 
wzmocnieniu działań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie od-
bywających kare pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny”
Rok 2014: jeden psycholog Działu Penitencjarnego ukończył   wysokospecjalistyczne szkolenie z 
zakresu pracy ze sprawcami przemocy. 
Rok 2015:
1)  kierownik Działu Penitencjarnego ukończył szkolenie z zarządzania specjalistycznymi oddziały-

waniami korekcyjno-edukacyjnymi wobec sprawców przemocy w rodzinie
2) trzech wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z za-

kresu pracy ze sprawcami przemocy. 

Kultury Fizycznej i Turystyki

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru 

specjalisty ds. funduszy europejskich 
Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu 
dnia 23 lutego 2016 r. (wtorek) w godzinach 

9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości  
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej.

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 !

Szanowni Mieszkańcy

Na podstawie informacji przedstawionej przez Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. 
z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 5 w Tarnowie Opolskim będącego właścicielem 
Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie zawiadamiam, że

w Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie położonej rejonie wsi Szczepanek, 
Dziewkowice i części miasta Strzelce Opolskie
w godzinach 10.00 – 11.00 oraz 13.00 - 15.00

wykonywane będą roboty strzałowe przy użyciu  
materiałów  wybuchowych

Roboty strzałowe sygnalizowane będą akustycznie za pomocą syreny alarmowej.
Sygnał pierwszy – jeden ciągły ton oznaczający uprzedzenie oraz zakaz wejścia 
i nakaz opuszczenia strefy zagrożenia.
Sygnał drugi – dwa ciągłe tony oznaczające przygotowanie do odpalenia ładunku.
Sygnał trzeci – jeden krótki ton oznaczający odpalenie ładunku.
Sygnał czwarty – trzy ciągłe tony oznaczające zakończenie robót strzałowych. 

Burmistrz Strzelec Opolskich

PKS w Strzelcach Opolskich SA • 47-100 Strzelce Opolskie • ul. 1 Maja 59

 - wydzierżawi 2 pawilony handlowe z pełnym wyposażeniem o powierzchni 
56 m2 i 28 m2 znajdujące się na terenie Dworca Autobusowego (własny parking 
i niezbędne media), 

- oferuje wynajem 10 pomieszczeń biurowych, każde o powierzchni ok. 11 m2  
(II piętro) znajdujących się w budynku administracyjnym na terenie Zajezdni przy 
ulicy 1 Maja 59, 

- posiada do zagospodarowania nieruchomość położoną na terenie Zajezdni PKS 
w Strzelcach Op. ul. 1 Maja 59 o łącznej powierzchni ok. 0,7414 ha zabudowaną 
budynkiem przemysłowym parterowym o powierzchni użytkowej 227,5 m2 
zasilanym we wszystkie media, 

- wydzierżawi na terenie Zajezdni miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych 
i  autobusów.

Bliższe informacje: tel. 77/4613281, e-mail:pks@pks.strzelceop.pl

29 stycznia w restauracji „Stary 
Młyn” p. Huberta Gordzielika 

w Strzelcach Opolskich zarząd Strze-
leckiego Stowarzyszenia Seniorów zor-
ganizował  „Babski comber”. Uczest-
niczyło w nim 57 pań świetnie poprze-
bieranych. Były czarownice, anioły, 
zakonnice, pielęgniarki, cyganki i in-
ne – pomysłów naszym seniorkom nie 
brakowało. Prezes chociaż przywiózł 
karton szampana i tak stracił krawat 
– tradycja bowiem mówi, że każdemu 

Babski  comber

Okres kolędowy, a zatem i przed-
stawień jasełkowych już za na-

mi. Musimy wrócić jednak do tema-
tu, bo Jasełka Bożonarodzeniowe 
w konwencji czarnego teatru, zapre-
zentowane przez Zespół Placówek 
Oświatowych „Ósemka” były nie tyl-
ko oryginale ze względu na pomysł, 
ale i stanowiły kulminacją projek-
tu wspartego dotacją z Budżetu Po-
wiatu Strzeleckiego, a realizowane-
go przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósem-
ka”, prowadzącego ZPO „Ósemka” 
w Strzelcach Opolskich, w który za-
angażowani również byli wolontariu-
sze z Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego. 

Grudniowe przedstawienia 
w Strzeleckim Ośrodku były poprze-
dzone odczytaniem historii narodzin 
Jezusa w gwarze śląskiej. W Jasełkach 
brali udział uczniowie, nauczyciele 
i rodzice Zespołu Placówek Oświato-
wych „Ósemka” w Strzelcach Opol-
skich. Dwa spektakle jasełkowe (17 
grudnia ub.r) grane były przy pełnej 
sali (ok. 400 osób). Widzowie, któ-
rymi były dzieci przedszkoli i szkół 
strzeleckich, z Jemielnicy, ucznio-
wie ze szkoły w Szymiszowie, Bzi-
nicy Starej żywo reagowali w trak-
cie przedstawienia nagradzając akto-
rów gromkimi brawami. Trzeci spek-
takl (18 grudnia) obejrzeli uczniowie 
ze strzeleckich podstawówek oraz 
z Dziewkowic, podopieczni ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Strzelcach Opolskich  (200 osób). 
Byli również obecni zaproszeni go-
ście, m.in. przedstawiciele samorządu 

Ósemkowe Jasełka
powiatowego i gminy Strzelce Opol-
skie. Także i to przedstawienie wy-
wołało aplauz widowni – były gorące 
brawa i spontaniczne śpiewanie pa-
storałek.  Po  Jasełkach wystąpił ze-
spół Suskie Skowronki, który wspól-
nie z widownią. Cały projekt, o któ-
rym wcześniej mowa, o nazwie „Od 
widza do aktora” – twórcze spotka-
nia z „Czarnym Teatrem”, realizowa-
ny był od początku września do końca 
grudnia 2015 roku. Koordynatorkami 
projektu były Aneta Dada i Sabina 
Mainka. Celem projektu było kształ-
towanie w uczniach szacunku do tra-
dycji i kultury własnego regionu.

W ramach projektu dzieci i mło-
dzież odbyły lekcję muzealną w Mu-
zeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, 
pt.„Zanim pierwsza gwiazda zaświeci 
czyli zwyczaje i obrzędy świąt Bożego 
Narodzenia na Śląsku”. Ponadto star-
sze dzieci z „Ósemki” pojechały to Te-
atru im. Jana Kochanowskiego w Opo-
lu na spektakl pt. „Opowieści z Na-
rnii – Lew, Czarownica i Stara Szafa”, 
a uczniowie młodszych klas udali się 
do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na 
spektakl pt. „Koziołek Matołek”. 

Projekt, dzięki wsparciu finanso-
wemu Powiatu Strzeleckiego, dostar-
czył wszystkim jego uczestnikom, za-
równo uczniom Zespołu Placówek 
Oświatowych „ Ósemka’’ jak i wi-
dzom Jasełek Bożonarodzeniowych 
wielu niezapomnianych wrażeń. Prze-
kazał i utrwalił wiedzę o obrzędowo-
ści i tradycjach świątecznych regionu, 
dał możliwość aktywnego uczestnic-
twa w miejscach kultury Śląska Opol-
skiego.

mężczyźnie, który wejdzie na taką im-
prezę obcina się krawat (dobrze, że tyl-
ko to). Oprawę muzyczną zapewnił du-
et „Simdens” z Warmątowic. Również 
ośmioosobowa grupa seniorek z War-
mątowic wystąpiła w przygotowa-
nym przez siebie skeczowym widowi-
sku. Były zabawy wieku przedszkolne-
go jak „Stary niedźwiedź mocno śpi”, 
„Tańczymy Labado” i inne. Impreza 
przebiegała wesoło i rozrywkowo nie-
mal do białego rana.



Ad multos annos!
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 Marzec w Powiatowym Centrum Kultury

Wszystkim Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji:  
dużo zdrowia, uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk, pełnych słońca.

Pan Henryk Marek, mieszkający w Ujeździe jubileusz 
90-lecia obchodził 5 lutego br. 

Z okazji okrągłych urodzin odwiedził Go z gratulacjami 
wicestarosta Janusz Żyłka.

Pani Waleska Bartodziej, mieszkanka Łazisk, jubile-
usz 90. urodzin świętowała 13 lutego br. 

Życzenia w imieniu społeczności powiatu składał jej staro-
sta Józef Swaczyna. 

Pani Julia Poplucz, mieszkająca w Ujeździe życzenia 
z okazji 90. urodzin przyjmowała 15 lutego br. Na pamiątko-
wym zdjęciu z tej okazji – ze starostą Józefem Swaczyną 
i członkami rodziny.

Z ogromną przyjemnością składamy dziś wraz z Państwem najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych rocznic urodzin 
trojgu Jubilatom – mieszkańcom naszego powiatu. Z tej okazji usłyszeli wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń – nie tyl-

ko od rodziny i najbliższych, ale również tych bardziej oficjalnych, składanych przez przedstawicieli władz samorządowych.


