
Nie umiem być srebrnym aniołem, 
ni gorejącym krzakiem.
Tyle Zmartwychwstań już przeszło, 
a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami, 
tyle już alleluja,
a moja świętość dziurawa, 
na ćwiartce włoska się buja...
I wiem, gdy łzę swoją trzymam, 
jak złoty kamyk z procy,
zrozumie mnie mały Baranek 
z najcichszej Wielkiej Nocy...

ks. Jan Twardowski

Wszystkim Mieszkańcom 
Powiatu Strzeleckiego

z okazji  
Świąt Wielkiej Nocy

życzymy
radości, spokoju i nadziei

Zarząd i Rada
Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego 

i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Uwaga

 W Wielki Piątek, 14.04.2017 r., 
wszystkie wydziały w strzeleckim starostwie 

pracują w godzinach od 7.30 do 12.00

Kolejna, bo były już trzy. Dzięki nim kilku osobom uratowano życie – 
w ostatniej chwili trafiły do lekarza, a potem do szpitala. Kilkanaście osób 
dowiedziało się o schorzeniach, o których – gdyby nie ta akcja – pewnie 
jeszcze długo nie miałoby pojęcia. Inni dowiedzieli się, że wszystko z ich 
zdrowiem w porządku. Lekarze przyjęli w sumie 970 mieszkańców nasze-
go powiatu! 

Kolejki do lekarzy ciągle są długie. Bardzo długie. W całym kraju. Także 
u nas. 

Właśnie dlatego Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił w tym roku zor-
ganizować następną Białą Sobotę. Jesienią. 

Druga zmiana to ankiety dla pacjentów. Już są zamieszczone na stronie 
internetowej Powiatu Strzeleckiego. Będzie je można wypełnić również w holu 
strzeleckiego starostwa i wrzucić do stojącej tam urny. Ankiety będą też do-
stępne w Powiatowym Centrum Kultury. Po co?

Otóż chcemy poznać rzeczywiste zapotrzebowanie naszych mieszkańców 
na porady lekarzy-specjalistów z następujących dziedzin: kardiologia i kardio-
logia dziecięca, ginekologia i ginekologia dziecięca, urologia, reumatologia, 
ortopedia, gastrologia, diabetologia, dermatologia oraz endokrynologia.

Pamiętać tylko należy, że jedna osoba będzie mogła się zarejestrować tylko 
do jednego specjalisty.

Od liczby oddanych głosów będzie zależeć, ilu lekarzy i jakich specjalno-
ści uczestniczyć będzie w Białej Sobocie. Termin głosowania – do 15 maja.

I jeszcze jedno:  po zebraniu danych z wszystkich ankiet i ustaleniu wszyst-
kich szczegółów - będziemy też informować o terminach rejestracji, która od-
bywać się będzie tradycyjnie już w Sali narad strzeleckiego starostwa.

Ankieta do wypełnienia – na str 6

- 7 października!

Pierwsza w powiecie klasa policyjna!
Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich wprowadza kolejną in-
nowację organizacyjno – progra-
mową: uruchamia klasę policyjną. 
Będzie to już czwarta „mundurowa” 
klasa: obok wojskowej (technik elek-
tronik), strażackiej (technik mecha-
nik) i penitencjarnej (technik logi-
styk). 

Od 1 września br. dotychczas re-
alizowana oferta kształcenia w zawo-
dzie technik pojazdów samochodo-
wych uzupełniona zostanie o zajęcia 
dodatkowe nie objęte podstawą pro-
gramową z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego – „klasa policyjna”. 

Obok zajęć przewidzianych 
do realizacji w tego typu szkole tj. 
przedmiotów ogólnokształcących 
oraz zawodowych przygotowujących 
do matury i egzaminu zawodowego 
przewidziano szereg zajęć dodatko-
wych dających możliwość poszerze-

nia umiejętności zarówno w obsza-
rze kompetencji społecznych jak i 
szkoleniach specjalistycznych, m.in.: 
elementy samoobrony, bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, szkolenia 
strzeleckiego, ratownictwa medycz-
nego, nauki pływania a także odbycia 
wyjazdowego obozu kondycyjnego. 
Uczniowie zapoznają się także z ele-
mentami psychologii, prawa i krymi-
nalistyki. 

Zaproponowany kierunek jest 
bardzo ciekawą alternatywą wzbo-
gacenia tradycyjnej nauki w szko-
le. Oprócz wiedzy fundamentalnej 
wzbogaci uczniów o umiejętności 
praktyczne zwiększając także ogólną 
sprawność fizyczną. Pozwoli także 
zgłębić tajniki funkcjonowania służb 
mundurowych.

Oferta CKZiU z roku na rok roz-
szerza się i staje się coraz ciekawsza, 
a klasy mundurowe od samego po-
czątku cieszą się popularnością. 

Tomek już w żłobku mówi: 
będę policjantem! 

O kolejnym już finansowym zastrzyku dla naszego 
szpitala zadecydował samorząd powiatowy. Na posiedzeniu 
23 marca br. Zarząd Powiatu przychylił się w ten sposób do 
wniosków Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatz-
kiego w Strzelcach Opolskich o udzielenie dofinansowania 
na zakup sprzętu medycznego (m.in. wideokolonoskopu i 
pompy infuzyjnej) i wielorazowych nożyczek bipolarnych 
i przeznaczył na ten cel 20.000,00 zł. Wcześniej Rada Spo-
łeczna Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich pozytywnie zaopiniowała zakup 
tego sprzętu. Rada Powiatu uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu podjęła 29 marca.

W holu strzeleckiego starostwa wciąż można kupić  
wielkanocne stroiki, kroszonki... wszystko piękne
10.04 -  Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie
11.04 -  Centrum Integracji Społecznej w Strzel-

cach Opolskich
12.04 -  Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich

20 tysięcy
dla szpitala

Kiermasz trwa!
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Porządek obrad sesji zwołanej na 
29 marca br. został poszerzony o projekt 
uchwały w sprawie udzielenia z budżetu 
Powiatu Strzeleckiego pomocy finanso-
wej Gminie Leśnica, a do dwóch projek-
tów: w sprawie

zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2017-2020 w sprawie zmiany budżetu i 
zmian w budżecie Powiatu Strzeleckie-
go na rok 2017 wprowadzone zostały 
autopoprawki.

O uzupełnienie informacji o pracy 
Zarządu Powiatu w okresie międzyse-
syjnym, przedstawionej przez starostę 
Józefa Swaczynę, poprosił radny Jan 
Bogusz, zwłaszcza w aspekcie kolejnej 
już wizyty w szpitalu w Ostrowie Wiel-
kopolskim.

Starosta J. Swaczyna: - Nasz szpi-
tal pod względem liczby urodzeń jest 
drugi na Opolszczyźnie, zaraz po szpi-
talu przy ul. Reymonta w Opolu, ale to 
u nas dopłaca się najwięcej do oddziału 
położniczego! W ubiegłym roku było to 
ok. 1 mln zł. Nie mogliśmy się pogodzić 
z obowiązującymi procedurami, generu-
jącymi u nas takie koszty. Pojechaliśmy 
z naszymi wynikami do NFZ w War-
szawie, gdzie wskazano nam wielood-
działowy szpital w Ostrowie Wlkp., dla 
którego położnictwo to „kura znosząca 
złote jaja”. Liczymy na podpowiedzenie 
nam kilku rozwiązań. Tym bardziej, że 
mamy możliwości wykonywania pew-
nych procedur, dla których woziło się 
dzieci właśnie do Opola. Od stycznia 
wdrażany jest kompleksowy system 
opieki nad matka i dzieckiem. Zobaczy-
my, czy NFZ zmieni wyceny. Minister-
stwo promuje te szpitale, w których jest 
co najmniej rocznie około 600 porodów. 
Jeżeli nam ten program nie wyjdzie, to 
będziemy musieli przejść na pierwszy 
stopień referencyjności. Sami wiemy, 
że sytuacja w służbie zdrowia może być 
nieciekawa. Wiemy, że rocznie nadwy-
konań w województwie robi się od 30 do 
50 milionów zł. W naszych poradniach 
mieliśmy nadwykonań na kwotę ponad 
370 tys. zł, za które nie zapłacił NFZ. 
W tej chwili dyrektor szpitala została 
zobowiązana przez Zarząd Powiatu, by 
praca wszystkich poradni została dosto-
sowane do wysokości środków, które 
otrzymujemy z NFZ. Oczywiście pa-
trzymy teraz już na rozwiązania poradni 
ginekologiczno-położniczej, aby ta po-
radnia coraz więcej przyjmowała matki 
w ciąży do porodu. Mamy już zawarte 
porozumienie ze szpitalem. Dokładamy 
800 tys. zł do tomografu, myślę, że do 
końca kwietnia nowy tomograf ruszy. 
Chcemy też zarabiać komercyjnie na 
pewnych badaniach. Ponad 500 pacjen-
tów z powiatu strzeleckiego jeździ na 
różnego rodzaju badania tomograficzne 
do Kędzierzyna, albo do Opola.  Myślę, 
że ci mieszkańcy zostaną teraz u nas. 

Obszerny materiał - sprawozdanie z 
działalności Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Strzelcach Op. za 2016 r., który 
wcześniej był przedmiotem obrad i dys-
kusji w komisjach problemowych Rady, 
na sesji został uzupełniony prezentacją 
filmu, który powstał w ubiegłym roku 
w ramach promocji programu operacyj-
nego Wiedza, Edukacja, Rozwój, poka-
zującego nie tylko pracowników PUP 
realizujących ten program, ale również 
beneficjentów oraz pracodawców.  

Radny Hubert Ibrom, w imieniu 
Komisji Gospodarczej: - Sprawozda-
nie PUP przyjęliśmy jednogłośnie. Bez-
robocie w powiecie jest najniższe 6,8 
%, a liczba bezrobotnych wynosi 1717. 
Dyskutowaliśmy nad sytuacją w przy-
szłości, czy pojawi się powoli rynek pra-
cownika, czy nadal rynek pracodawcy. 
Zakładów pracy przybywa i wiadomo, 
że potrzebują pracowników.

Są dwa rozwiązania, albo zagospo-
darujemy je naszą młodzieżą po szko-
łach ponadgimnazjalnych, albo rekruta-
cją pracowników ze Wschodu. Powiat 
Strzelecki obrał dobry kierunek: chce jak 
najlepiej przygotować młodych ludzi do 
wejścia na rynek pracy. Stąd powstające 
klasy patronackie, stąd marcowa konfe-
rencja dotycząca współpracy biznesu i 

Sesja Rady Powiatu
szkół ponadgimnazjalnych. To dobrym 
zalążek dłuższej współpracy. Bardzo in-
teresującą informacją przedstawioną w 
materiale PUP jest barometr zawodów. 
Szczególnie ważne są zawody deficyto-
we i wydaje mi się, że taka informacja 
powinna trafić do szkół. 

Radny Ryszard Nocoń: - Komisja 
Bezpieczeństwa również potwierdziła 
profesjonalne przygotowanie sprawo-
zdania PUP i przyjęła je jednogłośnie. 
Członkowie naszej komisji zwrócili 
uwagę na pracowników ze Wschodu: z 
Ukrainy, Mołdawii i Gruzji - wydanych 
już ponad zostało 700 upoważnień. 

Radny Waldemar Bednarek: - 
Największe bezrobocie panuje wśród 
osób młodych, do wieku 24 lat. Co jest 
bezpośrednim powodem? Rozumiem, 
że ofert pracy jest dużo, czy młodzi nie 
chcą podejmować tej pracy? 

Norbert Jaskóła, dyrektor PUP: - 
Mamy dużo młodych bezrobotnych, ale 
to związane z wyżem demograficznym. 
To stanowi też nasz potencjał. Z tym, 
że część nie jest zainteresowana stałą 
pracą. Nie wyrejestrowują się w okresie 
wakacyjnym, tylko wyjeżdżają do pracy 
za granicą, a później kontynuują studia 
zaoczne.    Radni sprawozdanie PUP 
przyjęli jednogłośnie.

Kolejny punkt obrad to „Ocena rea-
lizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strze-
leckiego na lata 2014-2020”. 

Radny Stefan Szłapa: -  Po raz trze-
ci dokonujemy oceny tego dokumentu, 
w oparciu o który samorząd powiatowy 
realizuje obowiązek prowadzenia polity-
ki rozwoju lokalnego, przy czym szcze-
gólnie ważne jest to, co udało się osiąg-
nąć w roku 2016. Dokument ten kreuje 
12 pól operacyjnych, w ramach trzech 
głównych pól strategicznych. Najwięcej, 
bo 179 zadań zostało zrealizowanych w 
polu Kapitał Ludzki, m.in. w efekcie du-
żej aktywności Powiatowego Centrum 
Kultury. Kolejnym pole strategiczne to 
Przestrzeń - Infrastruktura i Środowisko: 
85 zadań, a w polu Przedsiębiorczość – 
Kooperacja  6 zadań. Liczba zadań nie 
jest równoważna z zakresem i kosztami. 
Warto jeden raz w roku pochylić się nad 
tym dokumentem, który wskazuje, jak 
powinien się rozwijać Powiat Strzele-
cki. Jest to też dokument obrazujący 
to, co zostało wykonane we wszystkich 
obszarach działalności samorządu po-
wiatowego. Łatwo się tym dokumentem 
posłużyć i wykorzystać go, chociażby na 
różnego rodzaju spotkaniach, w których 
radni uczestniczą. 

Radni jednogłośnie pozytywnie 
ocenili przedstawioną informację, po-
dobnie jak realizację Programu działa-
nia Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich za 2016 rok oraz 
sprawozdanie za lata 2015-2016 z reali-
zacji „Programu Opieki nad Zabytkami 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-
2018”.

Jednogłośnie przyjęto również 
uchwałę w sprawie rozkładu godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku.

Zanim przystąpiono do głosowania 
nad projektami uchwał w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie przez Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich umowy dzier-
żawy nieruchomości, radna Aleksandra 
Labus-Gałuszka poprosiła dyrektor szpi-
tala o wyjaśnienie, skąd różne wartości 
dzierżawy za 1 metr kw.

Dyrektor Beata Czempiel przypo-
mniała, że na początku 2016 roku wy-
jaśniała te kwestie, jak również niskiego 
czynszu. – Stawki ustalane w drodze 
indywidualnych negocjacji. Są różne 
zasady wydzierżawiania powierzchni. 
Przykładowo Poradnia Chorób Płuc wy-
dzierżawia budynek całodobowo. Inne 
poradnie robią to na godziny, jest jeszcze 
dzierżawa powierzchni reklamowych, a 
w przypadku Spółki INTERNA bardzo 
niski czynsz to tak naprawdę gotowość 
do dzierżawy. Po negocjacjach z fir-
mami i dochodzimy do konsensusu. Te 
wszystkie uchwały, które dzisiaj mają 
być podjęte dotyczą dzierżaw zawiera-
nych na okres trzyletni, w ciągu którego 

stawki zwiększają się o inflację. W przy-
padku reklamy kiedyś nie chcieliśmy się 
zgodzić na daną stawkę - przez dwa lata 
w ogóle ta reklama przed szpitalem była 
pusta.

Po tych wyjaśnieniach radni przy-
jęli uchwały jednogłośnie, podobnie jak 
kolejną - w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Strzeleckiego służeb-
nością przesyłu.

Również jednomyślni byli radni 
przy przyjęciu uchwały w sprawie do-
stosowania sieci szkół ponadgimnazjal-
nych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą Pra-
wo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych w 
Powiecie Strzeleckim na okres od dnia 
1 września 2017 roku do dnia 31 sierp-
nia 2019 r. Komisje problemowe rady 
zaopiniowały projekty bez zastrzeżeń, 
natomiast członek Zarządu Powiatu Wal-
demar Gaida przed głosowaniem dopo-
wiedział, że być może konieczna będzie 
szybka jej nowelizacja. 

W. Gaida: - Być może w kwietniu 
sami sobie tę uchwałę zmienimy. Prze-
wodniczący Rady otrzymał opinię Opol-
skiego Kuratora Oświaty – zawarte są w 
niej dwa warunki, które wprowadziliśmy 
do uchwały. Jednak z tą opinią nie zga-
dzamy się, więc zwróciliśmy się zapyta-
niem do MEN. Na razie przyznano nam 
rację: Powiat Strzelecki powinien wystą-
pić do Opolskiego Kuratora Oświaty o 
weryfikację wydanej opinii. Jednak ter-
min 31 marca obliguje nas do ostateczne-
go podjęcia uchwały. 

Kolejny projekt uchwały Rady - w 
sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego pomocy finansowej Gmi-
nie Leśnica. Konkretnie chodziło o finan-
sowe wsparcie OSP Raszowa, by mogła 
wyjechać na „strażacką olimpiadę”. 

Starosta J. Swaczyna dopowie-
dział: - Jakby nie było, Raszowa repre-
zentuje na tej olimpiadzie swoją gminę, 
powiat strzelecki, nasze województwo, 
ale również Polskę. Na ten cel znaleźć 
pieniądze.

Radni w uchwale jednogłośnie przy-
znali OSP Raszowa kwotę 5.000 zł.

Radni przyjęli także wspomniane 
na wstępie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Po-
wiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020 
orazw sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2017. 

W punkcie interpelacje, zapytania, 
wnioski radny Joachim Szostok poru-
szył kwestię wprowadzonego objazdu 
drogą powiatową przez Barut i Żędowice 
na czas remontu drogi wojewódzkiej 426 
na odcinku Piotrówka- Zawadzkie.

- Tą drogą nie mogą poruszać się 
pojazdy powyżej 10 t, stosownie z ist-
niejącym na tym odcinku oznakowaniem 
pionowym. Zakaz jest regularnie łamany 
przez kierowców pojazdów ciężarowych, 
pomimo represyjnych działań policji. 
Stan jezdni i poboczy na odcinku Barut-
-Żędowice zagraża w istotny sposób 
bezpieczeństwu wszystkich uczestników 
ruchu. Zdewastowane pobocza i dziury 
w jezdni, szczególnie na łukach drogi, 
to dodatkowe pułapki dla kierowców sa-
mochodów osobowych. Dlatego składam 
wniosek do Zarządu Powiatu, aby zwró-
cić się do Wydziału Dróg Powiatowych 
z zaleceniem wykonania oszacowania 
kosztów remontów poboczy i jezdni 
wzdłuż podmiotowej drogi, a następnie 
o wystąpienie do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Opolu o pokrycie kosztów 
remontu tejże drogi powiatowej. Rów-
nież chciałbym znać treść pisemnego 
ustosunkowania się Wojewódzkiego Za-
rządu Dróg w Opolu w sprawie mojego 
wniosku. Bardzo proszę o potraktowanie 
tego wniosku jako pilnego.  

Radny Andrzej Wróbel: - Czas 
zimy obnażył środowisko, a w zasadzie 
śmietnisko. Nie tylko Ziemi Leśnickiej, 
ale w zasadzie całej Ziemi Strzeleckiej. 
Zwracam się z prośba do Starosty i Za-
rządu, aby podjęli działania poprzez sa-
morząd Powiatu, przez samorządy miej-
skie i gminne, różnego rodzaju instytucje, 

czy media, aby ten problem wyelimino-
wać. Jako powiat i gminy przeznaczamy 
co roku duże środki na różne działania, 
natomiast to, co świadczy o naszej kultu-
rze wymaga interwencji co roku. Mamy 
kubły, mamy możliwość segregacji od-
padów, ale nadal tutaj jest dużo do zro-
bienia. Jako radny, jako obywatel  Zie-
mi Strzeleckiej, czuję wstyd, że muszę 
przebywać w takim środowisku. Drugie 
pytanie do Pana Starosty - swego czasu 
podnosiłem, nie tylko w swoim imieniu, 
ale i w imieniu moich kolegów z Gmi-
ny Leśnica prośbę o dofinansowanie 
800-lecia Leśnicy. Mówię o artykułach 
na temat historii Leśnicy w dwutygodni-
ku, mówiłem o dofinansowaniu pozycji 
publikacji książkowej, jak również o 
wykonaniu „ławeczki 800-lecia”. 

Przewodniczący Rady Stanisław 
Krawiec nawiązał do kwestii czysto-
ści: - Na ostatnim zebraniu sołeckim w 
mojej miejscowości pani sołtys zasygna-
lizowała, że mamy sprzątać do połowy 
ulicy. Nowi mieszkańcy byli bardzo tym 
oburzeni. 

Starosta J. Swaczyna: - Czystość 
w gminie to sprawa burmistrza i wójta. 
My wzdłuż dróg powiatowych sprząta-
my, choć możemy się wstydzić, że są 
tacy, co notorycznie do lasów wyrzucają 
śmieci. Dopóki nie będzie olbrzymich 
kar za zanieczyszczanie środowiska, to 
nic nie zrobimy. 

Odnosząc się do sprawy dofinanso-
wania 800-lecia Leśnicy starosta stwier-
dził, że na pewno książki zostaną kupio-
ne do naszych szkół i bibliotek. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby również da-
wać artykuły do dwutygodnika „Powiat 
Strzelecki”. Gmina Leśnica ma się czym 
chwalić. 

Dodał również, nawiązując do prze-
biegu całej sesji: - Przeszliśmy dzisiaj 
bardzo szybko przez takie trzy tematy 
przez PCK, PUP, czy Strategię Rozwo-
ju, ale i zabytki. Mieszkańcy nie wiedzą, 
ile kosztuje ratowanie zabytków. Na ża-
den kilkusetletni kościół w naszym po-
wiecie nie otrzymaliśmy ani złotówki w 
ostatnich latach z Ministerstwa Kultury. 
Wszystkie kościoły, które mają kilkaset 
lat ratują samorządy, ponieważ Mini-
sterstwo Kultury żadnych pieniędzy 
na to nie przekazało. W odniesieniu do 
Powiatowych Urzędów Pracy: na po-
czątku, bezrobocie było na poziomie 17 
%, dzisiaj jest 6%. W pierwszych latach, 
kiedy powstały urzędy pracy, nie wszy-
scy rozumieli, że właśnie przez nie trze-
ba szukać pracy. Dziś owocuje wysiłek 
samorządów, którzy szukali inwestorów, 
którzy za każdym razem podkreślają 
wspaniałą współpracę samorządów i 
urzędów pracy. Utworzyliśmy klasy pa-
tronackie – to tylko jeden z przykładów 
współpracy naszych szkół z potencjalny-
mi pracodawcami. Co się stanie po roku 
2018, kiedy PUP zostanie nam zabrany? 
Spadek bezrobocia to nie sukces rządzą-
cych. To zawłaszczanie tej działki samo-
rządowej, która przez tyle lat na sukces 
sobie zapracowała. Jeśli chodzi o kultu-
rę: o Powiatowe Centrum Kultury moż-
na powiedzieć, że nawet najbardziej wy-
bredny człowiek coś znajdzie dla siebie. 
Utworzyliśmy to Centrum z ruiny. To są 
wymierne sukcesy nas wszystkich, jako 
radnych, bo też musieliśmy się zgodzić 
na takie, czy inne finansowanie. Jako 
Zarząd zaproponowaliśmy kierunek, a 
radni potwierdzili: trzeba to zrobić. Mu-
simy z przekonaniem bronić tego, co jest 
dobre i musimy się tego trzymać. Pienią-
dze zainwestowane w różnego rodzaju 
działania, to inwestycje w Powiat Strze-
lecki. Są wspólnym naszym sukcesem. 

Radny A. Wróbel: - Moja ocena 
ostatniego sprawozdania  Powiatowego 
Centrum Kultury jest bardzo pozytywna 
- ruszyło i to w dobrym kierunku, choć 
jednak są duże pieniądze ze strony Po-
wiatu na finansowanie tej działalności. 
Jedynym usprawiedliwienie tego jest 
chyba fakt, że do kultury się dopłaca.

Radny H. Ibrom: - Jest takie po-
wiedzenie „czystość i świat zaczyna 
się od swojego podwórka”. Moja mama 
zostając sołtysem w miejscowości No-
gowczyce kilka lat temu zarządziła coś 
takiego jak czyn społeczny, czyli zda-
rzenie, które ma na celu taką wspólną 
inicjatywę. Od kilku lat się te zdarze-
nia odbywają to najlepszy sposób do 
integracji mieszkańców. Wszystkich 
radnych zachęcam, jeśli będzie możli-
wość, aby zarazić takim pomysłem, aby 
raz czy dwa razy w roku spotkać się z 
mieszkańcami i posprzątać okolicę. To 
dużo nie kosztuje, nie trzeba z tego robić 
wielkiego problemu, tylko ten problem 
zniszczyć i tyle. 

Radny W. Bednarek: - Zostałem 
upoważniony przez członków OSP w 
Raszowej, aby dzisiaj podziękować za 
pomoc tym strażakom, którzy będą re-
prezentowali nasz kraj w zawodach w 
Austrii. Chciałem również zapewnić, 
że OSP Raszowa dołożyła wszelkich 
starań, aby pozbierać jak najwięcej 
środków. Przykre jest, że Zarząd Głów-
ny OSP nie udzielił żadnego wsparcia. 
Praktycznie tylko dzięki samorządom te 
drużyny będą mogły nas reprezentować. 
Największą nagrodą będzie to, że w 
ogóle tam jadą. Chciałbym również się 
odnieść do tej dyskusji na temat śmieci. 
W ostatnich dniach widziałem w naszej 
gminie służby zbierające śmieci. Gdy 
wychodzę z młodzieżą, niejednokrotnie 
słyszę pytanie: „skąd te śmieci się tam 
biorą”. Więc czy to aby nasi mieszkańcy 
tak postępują? Skoro płacimy za wywóz 
śmieci, nie ma teraz potrzeby wyrzuca-
nia ich przez okno samochodu. Więk-
szość dróg w gminie Leśnica to drogi 
przejazdowe. Tradycją naszych miesz-
kańców jest dbanie o porządek i nic 
nie możemy mieć sobie do zarzucenia. 
Mankamentem może być jedynie to, że 
nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje 
poza naszymi miejscowościami.   

Przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej Gizela Szendzielorz: - Tematem 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 20 mar-
ca była ocena przygotowań do realizacji 
planowanej nowej reformy oświatowej 
w kwestii funkcjonowania Gimnazjum 
dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Strzelcach Opolskich. 
Funkcjonowało tam trzyletnie gimna-
zjum i trzyletnie LO. W przyszłym roku 
nie będzie naboru do pierwszej klasy 
gimnazjum, w kolejnym - będzie likwi-
dacja trzeciej klasy gimnazjum. W efek-
cie zmniejszy się zatrudnienie. Dyrektor 
ZSO zapewnił nas, że dokonuje wszel-
kich starań, by pozyskać uczniów z są-
siednich miejscowości. Jednak problem 
stanowią dojazdy z Toszka, czy z Kotuli-
na, połączeń autobusowych nie ma. Były 
już rozmowy z prezesem PKS, aby uru-
chomić linię autobusową, być może coś 
ruszy, ale na dzień dzisiejszy nic w tej 
kwestii nie wiadomo. To niekorzystna 
sytuacja. Będzie to skutkować zmniej-
szeniem zatrudnienia, czy nawet likwi-
dacją etatów dla nauczycieli. Liceum 
jest elitarne, zajmuje czwarte miejsce w 
województwie, czego pogratulowaliśmy 
dyrektorowi ZSO i liczymy, że szkoła 
zostanie na tej pozycji. 

oprac. M. Górka
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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

SPECJALISTA DO SPRAW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
ZAKUPÓW ZAGRANICZNYCH  -  samodzielność, zorientowanie na efektywność i wyniki
  -  prawo jazdy kat. B, - min. 1 rok doświadczenia
  -  biegła znajomość j.angielskiego
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
SPECJALISTA DO SPRAW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe
SPRZEDAŻY  -  wykształcenie min. średnie
  -  sprawna obsługa komputera, pakietu Ms Office
  -  biegła znajomość j.niemieckiego 
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. średnie
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego w naliczaniu 

wynagrodzeń i obsłudze ubez. Społ. Oraz podatku do-
chodowego w firmie produkcyjnej

  -  mile widziane komunikatywna znajomość j.angielskiego 
lub j.niemieckiego

SAMODZIELNA KSIĘGOWA ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa Ms Office
  -  znajomość programów księgowych
  -  mile widziane doświadczenie
TELEMARKETER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - komunikatywność
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, średnie
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera
  -  komunikatywność, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego
SPRZEDAWCA ZALESIE ŚLĄSKIE -  wykształcenie średnie, wyższe
  -  komunikatywność, znajomość w branży budowlanej, 

obsługa komputera
  -  mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego
  -  doświadczenie w handlu
SPRZEDAWCA / KASJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe – elektryczne
  -  doświadczenie jako sprzedawca, - obsługa komputera 
  -  obsługa kasy i terminala płatniczego
KASJER HANDLOWY STRZELCE OPOLSKIE -   książeczka sanepidowska
BUFETOWY / BUFETOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - książeczka sanepidowska
KUCHARZ RASZOWA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  książeczka sanepidowska
KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE
KUCHARZ / BARMAN UJAZD -  aktualna książeczka sanepidowska
  -  mile widziane doświadczenie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - komunikatywność
  -  książeczka sanepidowska, - mile widziane doświad.
  -  komunikatywna znajomość j.angielskiego
BRUKARZ CZARNOCIN /
 WG ZLECEŃ
POMOCNIK DEKARZA KROŚNICA / -  wykształcenie min. zawodowe 
 WG ZLECEŃ -  mile widziane prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie
MALARZ - OCIEPLENIOWIEC JEMIELNICA/ -  prawo jazdy kat. B
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie w płytkowaniu, malowaniu, docieplaniu
DEKARZ / CIEŚLA UJAZD / WG ZLECEŃ -  umiejętność pracy w zespole, mile widziane prawo jaz-

dy kat. B i C
MURARZ / DEKARZ SIEDLEC / WG ZLECEŃ -  wykszt. min. zawodowe, - doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK BUDOWLANY ZAWADZKIE -  prawo jazdy kat.B
ROBOTNIK BUDOWLANY KADŁUB/ WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe
ROBOTNIK BUDOWLANY KROŚNICA / WG ZLECEŃ -  mile widziana umiejętność układania kostki brukowej
  -  mile widziane doświadczenie w budownictwie
POMOC DEKARZA KADŁUB / WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie dekarskie
SPAWACZ METODĄ MAG ZAWADZKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  uprawnienia metodą MAG 135
SPAWACZ – ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  uprawnienia spawacza (311 oraz 111)
(gazowy i elektryczny)
FREZER CNC FREZER CNC -  obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu ro-

boczego , - obsługa wózka widłowego
TOKARZ ZAWADZKIE -  mile widziane uprawnienia na wózki widłowe i suwnice 
SZLIFIERZ ZAWADZKIE
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zaw. (mechanik, elektromechanik)
CIĘŻAROWYCH   -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  -  mile widziane dośw. w naprawie sprzętu ciężkiego
KIEROWCA AUTOBUSU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat. D
KIEROWCA C+E STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. C+E
 + OKOLICE -  uprawnienia do przewozu rzeczy
KIEROWCA C+E TRANSPORT -   prawo jazdy C+E  
 MIĘDZYNARODOWY
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
  -  uprawnienia operatora wózków widłowych
  -  mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
MAGAZYNIER ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie zawodowe
  -  preferowane uprawnienia na wózek widłowy
MAGAZYNIER  KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
  -  zarządzanie magazynem, - uprawniania na wózek widł.
  -  min. rok doświadczenia
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  doświadczenie w branży tech.oraz motoryzacyjnej
  -  znajomość zagadnień związanych z mech. pojazdową
  -  biegła znajomość obsługi komputera
  -  znajomość zasad gospodarki magazynowej
  -  odporność na stres
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
  -  umiejętność rozróżniania kolorów, zdolności manualne
  -  dokładność
OPERATOR MASZYN STANISZCZE MAŁE -  wykształcenie min. zawodowe
OPERATOR MASZYNY CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera
  -  znajomość rysunku technicznego - CAD
  -  obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
  -  min. 1 rok doświadczenia 

na Strzeleckie Targi Pracy i Edukacji
20 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 – 13:00

Powiatowe Centrum Kultury
W jednym miejscu kilkunastu wiodących pracodawców naszego 

regionu.
Jedyna okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami 

największych firm.
Kilkaset ofert pracy w różnych zawodach i branżach.
Oferty pracy stałej i czasowej w kraju i za granicą.
Praca dla fachowców i tych, którzy chcą zmienić zawód lub pod-

nieść swoje kwalifikacje.
Wśród wystawców m.in.: MUBEA, IFA, KRONOSPAN, AL-

CHEMIA-WRA, SILVA, COROPLAST, PEARL STREAM, FM 
i wiele innych. 

Swoją ofertę przedstawią także szkoły wyższe województwa 
opolskiego.

Na godzinę 10:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych pra-
cą w Holandii na prelekcję: „Bezpieczna praca w Holandii”.

Z A P R O S Z E N I E!

 

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

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
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 „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

Kwiecień 2017
1. „Słoneczna”
2. „Vita”
3. „Dr. Max”
4. „DOZ Apteka” 
5. „Awos 3”
6. „Multifarm”
7. „Pro-Pharma”
8. „Awos 3”
9. „Śląska”
10. „Słoneczna”

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

21. „Dr. Max”
22. „DOZ Apteka”
23.„Słoneczna”
24. „Multifarm”
25. „Pro-Pharma”
26. „Awos 3”
27. „Śląska”
28. „Słoneczna”
29.  „Vita”
30. „Dr. Max”

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2017 r.

dok. na str. 7

Kilka dni temu obchodziliśmy 
jedną z kluczowych rocznic dla na-
szego państwa: 2 kwietnia  to jubi-
leusz dwudziestolecia konstytucji z 
1997 roku. Obecna konstytucja jest 
drugą, najdłużej stosowaną ustawą 
zasadniczą w historii państwa pol-
skiego. Dłuższy żywot miała jedynie 
konstytucja stalinowska z 1952 roku. 
Obecna konstytucja jest siódmą, peł-
ną ustawą zasadniczą Polski w jej 
dziejach. Wcześniej miała Polska 
Konstytucję 3 Maja (1791), konstytu-
cję Księstwa Warszawskiego (1807), 
Królestwa Polskiego (1815), mar-
cową (1921), kwietniową (1935) i 
wspomnianą już Konstytucję Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej (1952). 
Oprócz nich mieliśmy jeszcze kon-
stytucje Wolnego Miasta Krakowa, 
mające rangę konstytucyjną Statuty 
Organiczne (Królestwa Polskiego i 
śląski), Statut Krajowy Galicji. Do 
tego dochodzą jeszcze trzy tzw. Małe 
Konstytucje (1919, 1947 i 1992) i no-
wela sierpniowa z 1926 roku.  

Jakoś nie widać przygotowań do 
państwowych uroczystości z tej oka-
zji. Można się tylko domyślać, czemu 
tak jest i nie miejsce tutaj na snucie 
takowych. Tymczasem konstytucja 
jest podstawowym dokumentem, na 
którym opiera się współczesne pań-
stwo. Konstytucja określa ustrój 
państwa, oznacza organy władzy 

najwyższej, ich kompetencje i rela-
cje wzajemne. Dokument ten wska-
zuje cele istnienia państwa (art. 5 i 
6), źródła prawa, prawa i obowiązki 
obywatelskie. Tak krytycy, jak i zwo-
lennicy obecnej ustawy zasadniczej 
winni są jej uszanowanie. Obywatele 
powinni ją znać i odnosić się do niej 
z respektem i czcią, ponieważ to nie 
rządzący są „bogiem” w państwie 
demokratycznym, ale prawo. Z kon-
stytucją na czele. Brak szacunku dla 
niej jest niewłaściwym stosunkiem 
dla „dobra wspólnego”, jakim pań-
stwo jest. A państwo, wbrew temu co 
kto sądzi, w duchu obecnej konstytu-
cji jest nasze, obywatelskie, ludzkie, 
społeczne. Brak zainteresowania nią 
ze strony obywateli jest szkodzeniem 
samym sobie. Stabilność konstytucji 
oznacza stabilność państwa i wyraża 
stopień zaufania do jego instytucji. 
Ilość konstytucji i ustaw konstytucyj-
nych w dziejach Polski jest znamien-
nym tego dowodem. Ale konstytucja 
bez ludzkiej troski jest zwykłą buma-
gą. Nie jest w stanie sama dbać o 
siebie. I nie jest jej winą, że się nią 
nie zajmujemy ponad obowiązkowe 
lekcje w szkole. Paradoks polega na 
tym, że wagę tego dokumentu, który 
sam o siebie zadbać nie potrafi, od-
czujemy natychmiast, gdy przestanie 
obowiązywać...

Arkadiusz Baron

Nasza konstytucja 
ma już 20 lat!
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Tymi słowami o. Ignacy Szczy-
towski podsumował zwycięstwo 
Domu Pielgrzyma w konkursie na 
Najlepszy Produkt Powiatu Strze-
leckiego 2017 w kategorii Usługi 
gastronomiczno-hotelarskie.

Nie spodziewaliśmy się zwy-
cięstwa. Nawet nie wiedzieliśmy, że 
Gmina Leśnica zgłosiła naszą kan-
dydaturę! Tak naprawdę zaskoczenia 
były więc dwa – oba bardzo miłe.

Dom Pielgrzyma wybudowa-

Tak cieszyła się Sabina Jurczyk, 
której firma Fizjomania & SPA w 
kategorii Usługi zdobyła statuetkę i 
tytuł Najlepszego Produktu Powiatu 
Strzeleckiego 2017. 

Już sama nominacja była za-
szczytem, tym bardziej nie spodzie-
wałam się zwycięstwa – mówi. - Cie-
szę się nie tylko ja, ale cała rodzina, 
która wspierała mnie od początku. 
Mam nadzieję, że ten tytuł sprzyjać 
mi będzie w pozyskaniu nowych 
klientów. Usługi, które oferuję w 

ny został w 1938 roku i od tamtego 
czasu działa nieprzerwanie. Nie jest 
to jednak sypiący się staruszek, w 
którym nic się nie zmienia. Wręcz 
przeciwnie: zmienia się, bo wokół 
zmienia się świat. Obiekt przeszedł 
modernizacje, rozbudowę, i to po-
kaźną. Dziś to nie tylko miejsce, 
gdzie strudzeni pielgrzymi spędzają 
noc w skromnych warunkach. Oczy-
wiście pielgrzymi stale są tu obecni 
– najczęściej w zorganizowanych 

grupach. Rocznie bywa ich tu sto! Li-
czą od 50 do 200 osób, czasem nawet 
więcej. 

Obok zmodernizowanej części 
hotelowej znajduje się tu dziewięć 
sal konferencyjnych i największa, 
multimedialna, mogąca pomieścić 
do 350 osób. Przybywają więc do 
Domu Pielgrzyma także uczestnicy 
wielu konferencji. Organizuje się tu 
też spotkania, nie tylko o charakterze 
religijnym. 

Możemy zorganizować każdą 
imprezę – mówi. o. Ignacy. - Dużą 
firmową i kameralną, rodzinną. Przy-
gotowujemy przyjęcia komunijne, 
stypy, okolicznościowe spotkania. 
Tylko wesel nie! - śmieje się.

Do Domu Pielgrzyma przyjeż-
dżają goście z całego kraju i zagra-
nicy. Podczas ostatnich Światowych 
Dni Młodzieży nawet z odległych 
zakątków świata.

Odbywają się tu koncerty. - Co 
roku orkiestra Wojewódzkiego Szta-
bu Wojskowego daje u nas koncert 
kolęd, który cieszy się niezwykłą 
popularnością. Podobnie jak dorocz-
ne charytatywne bale, które na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez, na 
których w Domu Pielgrzyma nie wy-
pada nie być!

Bardzo miła niespodzianka! Takie wyróżnienie! To szok!

mojej firmie to nie tylko fizjoterapia, 
jaka jest niezbędna po wszelkiego ro-
dzaju urazach. Ta druga część nazwy: 
„SPA” oznacza, że można w moim 
gabinecie także zrelaksować się pod-
czas masażu. Wykonuję go używając 
gorących kamieni i stosując ciepłe 
aromatyzowane oleje. To daje nie-
zwykłe odprężenie.

Jestem naprawdę szczęśliwa i 
wierzę, że uda mi się zrealizować 
wszystkie plany związane z rozwo-
jem firmy. 

Najkrótsza odpowiedź brzmi: 
po to, by korzystać ze wszystkich 
możliwości ułatwiających rozwój 
naszego powiatu. A te możliwości 
to oczywiście dostęp do pieniędzy 
unijnych. Dzięki temu, że wraz  z 
innymi samorządami Powiat Strze-
lecki znalazł się w Subregionie 
Strzelecko-Kędzierzyńskim – mo-
żemy uczestniczyć w realizacji du-
żych projektów. Podajmy choćby 
dwa przykłady inwestycji.

Przebudowa drogi w Zalesiu 
Śląskim

W dniu 30.09.2016r. został zło-
żony wniosek o dofinansowanie pro-
jektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza 
w Subregionie Kędzierzyńsko-Strze-
leckim” w ramach RPO WO 2014-
2020, Poddziałanie 3.1.1 Strategie 
niskoemisyjne w miastach subregio-
nalnych, z inwestycją Powiatu Strze-
leckiego pn.: ,,Przebudowa drogi 
powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie – 
Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie 
Śląskie – Cisowa oraz drogi powiato-
wej 1401 O Zdzieszowice – Leśni-
ca – Zalesie Śląskie na odcinku ul. 
Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z 
budową ścieżki rowerowej i odwod-
nienia”. Całkowita wartość projektu 
wynosi 30.272.389,34 zł, z czego 
wartość zadania Powiatu Strzeleckie-
go wynosi 3.394.145,70 zł, w tym 
dofinansowanie 2.569.368,29 zł. In-
westycja będzie polegała na przebu-
dowie dróg powiatowych o łącznej  
długości 3065 m. Zakres robót w 
części drogowej objętych projektem 
przewiduje prace związane z budową 
ciągu pieszo – rowerowego na terenie 
zabudowanym, budową ciągu rowe-
rowego poza terenem zabudowanym, 
przebudową konstrukcji nawierzchni 
jezdni wraz z poszerzeniem jezdni, 
przebudową skrzyżowania w Zalesiu 
Śląskim, przebudową zjazdów istnie-

jących, zastosowania oznakowania 
poziomego i pionowego.  

Termomodernizacja DPS w 
Szymiszowie

W dniu 19.01.2017r. został złożo-
ny wniosek o dofinansowanie projek-
tu pn.: ,,Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko – Strzeleckiego” w 
ramach RPO WO 2014-2020, Pod-
działanie 3.2.1 Efektywność ener-
getyczna w budynkach publicznych, 
z inwestycją Powiatu Strzeleckiego 
pn. ,,Termomodernizacja budynku 
filii DPS Strzelce Opolskie w Szy-
miszowie wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii”. Cał-
kowita wartość projektu wynosi 
24.026.273,89 zł, z czego wartość 
zadania Powiatu Strzeleckiego wy-
nosi 6.318.283,28 zł, w tym wartość 
dofinansowania 1.271.612,50 zł. Ce-
lem projektu jest głęboka termomo-
dernizacja zabytkowego  budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Szy-
miszowie Zakres prac budowlanych 
objętych projektem inwestycyjnym 
obejmuje przebudowę źródła ciepła 
na instalację centralnego ogrzewa-
nia zasilaną przez 3 pompy ciepła o 
mocach 130 kW każda. Dodatkowo 
zostanie wymieniona cała instala-
cja ciepłej wody użytkowej wraz z 
instalacją nowych, energooszczęd-
nych kolektorów słonecznych na 
dachu budynku. W pomieszczeniach 
kuchni i pralni zostanie wymieniona 
wentylacja mechaniczna. W całym 
budynku będą wymienione okna oraz 
drzwi zewnętrzne. Ściany przy grun-
cie i poniżej gruntu oraz strop pod 
nieogrzewanym poddaszem zostaną 
ocieplone. Wykonana zostanie rów-
nież pełny remont elewacji budynku. 
Oświetlenie wewnątrz budynku wy-
mienione będzie na ledowe z auto-
matyką sterowania z częściową wy-
mianą opraw oświetleniowych. 

 

Po co nam subregion?
O tym pisaliśmy już w lutym. 

Teraz piszemy ponownie, bo właś-
nie została podpisana (3 kwietnia 
br.) umowa z firmą, która przebudu-
je część pomieszczeń szkoły tak, by 
możliwe stało się zainstalowanie tam 
nowoczesnego sprzętu. 

Wszystko dzięki projektowi 
„Wsparcie kształcenia zawodowe-
go w kluczowych dla regionu bran-
żach” w ramach RPO WO na lata 
2014-2020. Jego celem jest wzrost 
atrakcyjności oferty kształcenia za-
wodowego w województwie opol-
skim poprzez dostosowanie bazy do 
potrzeb regionalnego rynku pracy. 
Liderem projektu jest samorząd  wo-
jewództwa  opolskiego, a partnerami 

Ponad 2 miliony dla CKZiU
- powiaty. Oczywiście – także Powiat 
Strzelecki.

Całkowita wartość projektu 
wynosi 29.43. 227,36 zł, z czego 
25.017.393,20 zł dofinansowane jest 
przez UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Powiat Strzelecki ma spory udział w 
tej puli: 2.118.141,98 zł. W tym do-
finansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej wyniesie 800.420,68 zł. 

Jak wspomniano na wstępie, 
kilka dni temu podpisano umowę 
z Przedsiębiorstwem Budowlanym 
„PROFBUD” Wojtas Spółka Jawna 
na realizację zadania pn. „Przebudo-
wa części pomieszczeń dydaktycz-
nych w budynku Centrum Kształ-

cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich” w ramach 
projektu pn. „Wsparcie kształcenia 
zawodowego w kluczowych dla re-
gionu branżach”. Zgodnie z ofertą 
Wykonawcy wartość wykonania prac 
budowlanych oszacowana jest na 
kwotę 278.235,04zł. Ponadto zostało 
ogłoszone postępowanie przetargowe 
w celu wyłonienia wykonawcy dla 
zadania pn. „Zakup i dostawa sprzę-
tów w ramach projektu – wyposaże-
nie pracowni Centrum Obróbki Meta-
lu, pracowni mechatroniki, pracowni 
elektroniki, pracowni turystycznej i 
hotelarskiej” w ramach projektu pn. 
„Wsparcie kształcenia zawodowego 
w kluczowych dla regionu branżach”.

To nazwa projektu trwającego od 
lutego do czerwca 2017. Realizują 
go uczniowie PSP nr 2 w Strzelcach 
Opolskich. Dzięki wsparciu Powiatu 
Strzeleckiego i pozyskaniu przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2-Dwójka aż 
10 tysięcy złotych z Fundacji Nasza 
Ziemia, dzieci nie tylko poszerzają 
swoją wiedzę o bioróżnorodności 
Krainy św. Anny, ale przyczyniają się 
również do zachowania dla następ-
nych pokoleń alei czereśniowych, z 
których słynie nasz region. Każde-
mu z pięciu drzewek posadzonych 
niedawno uczniowie nadali imiona, 
a w szkole pojawiło się oryginalne 
drzewko czereśniowe - z palika okry-
tego krepiną, z wiklinowych gałązek, 
na których wieszane będą kolejne 
duże „czereśnie”. Każda z nich stano-
wić będzie podsumowanie kolejnego 
etapu projektu.

Młodzi ekooodkrywcy czereśniowej 
Krainy św. Anny
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Martina Koston oraz Dominika Wątroba – uczennice LO im. W. Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich wzięły udział w dniu 1. kwietnia 2017 r. w finale 40. Ogólnopol-
skiej Olimpiady Języka Niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela 
Bogumiła Lindego  w Poznaniu.  

Olimpiada nie jest konkursem ściśle językowym. Język trzeba oczywiście znać, ale 
liczą się raczej niuanse lingwistyczne, a przede wszystkim wiedza dotycząca aspektów 
życia w niemieckim obszarze językowym. Uczestnicy demonstrują znajomość literatury, 
kultury, historii i geografii krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). 
Olimpiada Języka Niemieckiego jest szansą dla osób zdolnych i żądnych wiedzy. Takimi 
okazały się Martina i Dominika, które ze zmagań na szczeblu ogólnopolskim wróciły 
z tytułami Finalistek.  Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom i finalistom miała 
miejsce w niedzielę 2. kwietnia 2017 r.  w Małej Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

W weekend 31 marca – 2 kwietnia 
2017 Chór Strzeleckiego ZSO „Sursum 
corda” został laureatem 3 miejsca w 
Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyj-
nej organizowanym w Bydgoszczy. W 
konkursie wystąpiło 30 chórów z całej 
Polski. Były to chóry akademickie, chó-
ry szkól muzycznych, zespoły wokalne, 
które prezentują bardzo wysoki poziom 
wykonawczy. Był to konkurs ogólnopol-
ski, w którym wystąpiły w większości 
chóry zawodowe, dlatego jest to najwięk-
szy dotychczasowy sukces chóru i dyry-
genta. W konkursie  wystąpili licealiści: 
Joanna Pinkawa IB Karolina Lasak IB 
Amanda Hila IB Monika Sowa IB Iza-
bella Kapuścińska IID Daria Kulik IIB 
Hanna Płachetka II B Katarzyna Michalik 

W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 przedstawicie-
le firmy Mubea Automotive Poland pani Joanna 
Wiciok i pan Marcin Wojnarowski spotkali się 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich z uczniami 
klas IV technikum w zawodzie technik mecha-
nik i technik mechatronik oraz uczniami klasy 
III zasadniczej szkoły zawodowej kształcących 
się w  zawodzie ślusarz. Spotkanie miało na celu 
przedstawienie oferty pracy zakładzie, który 
od 2015 roku rozpoczął działalność w Zimnej 
Wódce w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jest to przedsiębiorstwo o  światowym zasięgu, dostawca wyrobów dla 
branży motoryzacyjnej w Europie, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. 

Tym bardziej cieszy fakt, że w poszukiwaniu dobrze wykształconych pracowników 
w branży mechatronicznej i mechanicznej przedstawiciele firmy „Mubea” zwrócili się 
do tegorocznych absolwentów CKZiU.  Jest to docenienie przygotowania uczniów do 
przyszłej pracy zawodowej i ich kompetencji, które nabyli w czasie kształcenia w szkole. 
Wymagania obejmują  umiejętności związane z wyuczonym zawodem, ale także języ-
kowe i społeczne.

Mamy nadzieję, że nasi absolwenci skorzystają z oferty pracy i sprostają wymaga-
niom pracodawcy. 

Mirosława Stańczak

30 marca br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się 
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”. Jury pracowało w składzie: mł. bryg. Piotr Zdziechowski, mł. bryg. 
Marek Wójcik, mł. kpt. Alina Czarnocka oraz dh Kinga Joszko.  Do turnieju przystąpiło 
34 laureatów eliminacji gminnych powiatu strzeleckiego. 

Najlepszymi w naszym powiecie zostali:
Grupa szkół podstawowych:
1 miejsce: Michael Wojnar – Kadłub 

2 miejsce: Mariusz Majnosz – Zalesie Ślaskie 
3 miejsce: Julia Bednarek – Ujazd

Grupa szkół gimnazjalnych: 
1 miejsce: Karolina Hurek – Izbicko 
2 miejsce: Zuzanna Goldberg – Leśnica 
3 miejsce: Natalia Niedziela – Rozmierz

Grupa szkół ponadgimnazjalnych: 
1 miejsce: Łukasz Przybyłek – Strzelce Opolskie 
2 miejsce: Tomasz Wojtala – Strzelce Opolskie 
3 miejsce: Tomasz Kapica – Strzelce Opolskie

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w każdej z grup będą reprezentować po-
wiat strzelecki w eliminacjach wojewódzkich. Finalistom gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w dalszym etapie turnieju. Pozostałym uczestnikom wraz z opiekunami dziękuje-
my za udział i życzymy powodzenia w kolejnych latach.

Tekst i foto: mł. bryg. Piotr Zdziechowski

7  marca  w hali sportowej przy ul. 
Kozielskiej w Strzelcach Opolskich od-
była się ciekawa impreza sportowa  -  IX 
Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt i Chłopców. Organizatorem 
imprezy był Zespół Placówek Oświato-
wych Ósemka w Strzelcach Opolskich.

Jak co roku, gościliśmy wielu zawod-
ników z całego województwa opolskiego. 
Do rywalizacji przystąpiły drużyny z Kę-
dzierzyna Koźla, Kluczborka, Głogówka 
oraz gospodarze ze Strzelec Opolskich. 
Zawody rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym”. Emocji było sporo. 
Wszyscy walczyli o najwyższe miejsca na 
podium. 

 Zawodnicy byli świetnie przygoto-
wani  -  reprezentowali wysoki poziom 
i   walczyli w duchu fair-play,  jednak od 
początku można było zauważyć przewagę 
zawodników z Kluczborka, co potwier-
dzają wyniki końcowe. 

Otwarcia imprezy dokonał starosta 
Józef Swaczyna, który objął ją honoro-
wym patronatem. Po sportowych zmaga-
niach zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
puchary i dyplomy oraz nagrody. Wspólny 
poczęstunek zakończył dzień rozgrywek. 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Turniej Piłki Siatkowej
Impreza się udała. Dziękujemy ser-

decznie tym, którzy pomogli  w jej rea-
lizacji.

Klasyfikacja końcowa
Dziewczęta Szkoła Zawodowa
I m-ce SOSW  Kluczbork 1 
II m-ce SOSW Kluczbork 2
III m-ce ZSS Kędzierzyn Koźle

Chłopcy Szkoła Zawodowa
I m-ce SOSW  Kluczbork 1 
II m-ce SOSW Kluczbork 2

Chłopcy Gimnazjum
I m-ce OSW Głogówek
II m-ce SOSW Kluczbork
III m-ce ZPOÓ Strzelce Opolskie

Drużynę Zespołu Placówek Oświa-
towych Ósemka reprezentowali: Marcin 
Gawron, Grzegorz Garbas, Marcel Iskra, 
Daniel Kalinowski i Szymon Tiszbierek. 
Opiekunem i trenerem zespołu gospoda-
rzy jest pan Wojciech Mielnik.

Do zobaczenia za rok na X Turnieju 
piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.   
Zapraszamy!                                             

Sukcesy naszych uczniów

Zdolne i żądne wiedzy
w finale olimpiady

Sukces chóru 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Zdrowy styl życia, zdrowe żywienie 
- popularne hasła, na które niewiele osób 
zwraca uwagę. Hasła, które nawołują do 
zmiany w sposobie odżywiania, rezyg-
nacji ze stosowania używek, polubienia 
aktywności fizycznej. Młodzież naszej 
szkoły, w wielu przypadkach , bierze so-
bie do serca powyższe zalecenia. Duża 
część uczniów dojeżdża do szkoły rowe-
rami, jest aktywna ruchowo nie tylko na 
zajęciach wychowania fizycznego. Coraz 
większa grupa przynosi śniadania w pude-
łeczkach zawierających smaczne i zdrowe 
surówki i sałatki. Zwiększa się świado-
mość wpływu spożywanych pokarmów 
na zdrowie i samopoczucie człowieka.

W tę  szkolną atmosferę doskonale 
wpisały się założenia II Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o żywności i żywieniu, 
organizowanego przez PODN w Klucz-
borku. Uczniowie klas zawodowych, lice-
alnych i technicznych, już od października 
z zapałem zabrali się za zgłębianie tajni-

W zdrowym ciele zdrowy duch
- u uczniów ZSP Zawadzkie

Dnia 21 marca 2017 roku, w murach 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przez 
uczniów 2 klasy gimnazjum został zor-
ganizowany charytatywny turniej piłki 
nożnej „Gramy dla Vanessy”. W rozgryw-
kach brało udział 8 amatorskich drużyn 
piłkarskich. Podczas gry można było na-
bywać przekąski oraz zgarniać nagrody 
w loterii fantowej. Głównym celem akcji 
było zebranie środków na pokrycie kosz-
tów rehabilitacji  dziewczynki z zespołem 
Downa. 

Dzięki dobrym chęciom udało się 
zdobyć ponad 3.000 zł. 

Uczennica klasy II gimnazjum   
Julia Czarnocka

II B Sandra Michalska II D Robert Signus IID Marcin Jureczko II A Anna Franik II B, 
Zbigniew Gajda II D, Rafał Kaniak II D.

Barbara Niedworok

ków żywności i żywienia. Przygotowali liczne prezentacje, referaty, gazetki, z których 
najlepsze zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu. Pięcioosobowa 
grupa w składzie: Patrycja Signus, Dominik Wandzik z 2z, Rafał Wilczek z 1a, Przemek 
Worwąg z 3a, Kamila Zyzik z 2 t brała udzial w marcowym finale. Każdy rozwiązywał 
trudny test. Oczekujemy na wyniki, trzymając za nich kciuki.

Zagraliśmy dla Vanessy

Eliminacje powiatowe 
OTWP 2017

Spotkania z „Mubeą”
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego podjął decyzję o zorganizowaniu 4 edy-
cji tej akcji prozdrowotnej. W celu poznania rzeczywistego zapotrzebo-
wania pacjentów – mieszkańców naszego powiatu - prosimy o wskazanie 
w ankiecie lekarza-specjalisty, z którego porady zamierzają Państwo sko-
rzystać podczas Białej Soboty. Przypominamy: jedna osoba może wybrać 
wizytę tylko u jednego lekarza, zaznaczając krzyżykiem jego specjalność. 
Wypełnione ankiety wrzucamy do urny w holu starostwa na parterze.

Podczas Białej Soboty 2017 ja/członek mojej rodziny zamierza sko-
rzystać z porady:

- 7 października!

Wypełnij ankietę do 15 maja!

kardiologa 

kardiologa dziecięcego

ginekologa 

ginekologa dziecięcego

urologa

reumatologa

ortopedy

gastrologa

diabetologa

dermatologa

endokrynologa

I. KATEGORIA SPORTOWA
1. Wiktoria Grejner – zawodniczka Klubu Karate Nidan z Zawadzkiego, medalistka 

mistrzostw Europy i Polski.
2. Paweł Brandt – fizjoterapeuta kadry narodowej siatkarzy oraz zespołu ZAKSA Kę-

dzierzyn - Koźle.
3. Tomasz Nowakowski – wychowanek sekcji koszykówki MKS Strzelce Opolskie, 

obecnie zawodnik pierwszoligowej drużyny koszykówki meritumkredyt Pogoń 
Prudnik.

II. KATEGORIA SPOŁECZNA
1. Ewelina Piosek – mieszkanka Jemielnicy, do stycznia 2017 roku Prezes Stowarzy-

szenia Odnowy Wsi Jemielnica.
2. Bogusław Barłóg – od ponad 40 lat związany z Ziemią Strzelecką, Prezes Koła 

PTTK „Kamienie Szlachetne” w Strzelcach Opolskich.
3. Stefan Szłapa – przewodniczący rady sołeckiej w Boryczy, od ponad 20 lat Prezes 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Izbicko.

III. KATEGORIA KULTURALNA
1. „Zgrani Fojermani” – grupa taneczno – kabaretowa działająca od 2012 roku przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku
2. Janusz Żyłka – lider zespołu „Dominika i Janusz Żyłka”, w 2013 roku obchodził 

25-lecie swojej działalności artystycznej.
3. Roman Dethloff – ludowy artysta, badacz miejscowej historii, od 40 lat rzeźbi, malu-

je oraz odnawia przydrożne kapliczki, krzyże, pomniki i figury sakralne. 

IV. KATEGORIA WYCHOWAWCZA
1. Kazimierz Przybyłek – emerytowany nauczyciel SOSW w Leśnicy, od wielu lat kie-

ruje klubem szachowym UKS „Goniec” przy Leśnickim Ośrodku Kultury.
2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „ÓSEMKA” prowadzi nie-

publiczne placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełno-
sprawności.

3. Urszula Kraka – od 1978 roku nauczyciel języka polskiego ucząca krytycznego my-
ślenia, a nie tylko odtwórczego opanowania materiału.

V. KATEGORIA GOSPODARCZA 
1. PHU PROFECTUS z Niezdrowic – firma działająca w branży budowlanej, ma na 

swoim koncie wiele zrealizowanych inwestycji, głównie obiektów użyteczności 
publicznej.

2. Jan Patoła – przedsiębiorca od 1991 roku, właściciel Restauracji „U Jana” w War-
mątowicach.

3. Helena i Bernard Kała – od ponad 25 lat prowadzą w Suchej piekarnię z tradycjami 
rodzinnymi.

Nominowani do nagrody 
„LAUR  ZIEMI 

STRZELECKIEJ”
za 2016 rok

We wtorek 4 kwietnia w Zespole 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
odbył się finał XII Wojewódzkiego Kon-
kursu „Kartek Świątecznych – Wielka-
nocnych Dzieci Specjalnej Troski – Kad-
łub 2017”. Celem głównym konkursu jest  
prezentacja i popularyzacja artystycznej 
twórczości młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Tym razem wzięli udział 
uczniowie z 12 placówek specjalnych z 
województwa opolskiego: Zespołu Szkół 
Specjalnych przy SOSW w Głubczy-
cach, Zespołu Placówek Oświatowych 
w Leśnicy, Zespołu Szkół Specjalnych 
w Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kluczborku, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Grodkowie, Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Prudniku, Zespołu Placówek Specjal-
nych w Praszce, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Głogówku, 
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Zawadzkiem, Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kędzierzynie-Koźlu i Zespołu Szkół 
Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Finał konkursu rozpoczął się krótkim 
występem artystycznym przygotowanym 
przez uczniów  ZSS przy DPS. 

Nagrody i dyplomy ufundowane 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego były 
wręczane przez Barbarę Kemską-Gugę 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Strzelcach Opolskich (prze-
wodniczącą komisji oceniającej) oraz 
Waldemara Gaidę – Członka Zarządu Po-
wiatu Strzeleckiego. 

Konkurs kartek wielkanocnych

Pośród 163 prac wyłoniono 9 nagród głównych i aż 36 wyróżnień, które przyznano  
w poszczególnych etapach edukacyjnych:

Szkoła podstawowa
I miejsce –  Paulina Juretko ZSS przy DPS w Zawadzkiem
II miejsce – Vanessa Strzys ZSS w Opolu
III miejsce – Melania Niesler ZPE w Dobrodzieniu
Wyróżnienie  
1.  Kamila Krasnodębska SOSW w Prudniku
2.  Joanna Sławęta SOSW w Grodkowie
3.  Denis Wilsz SOSW w Głogówku
4.  Kamil Sala ZSS przy DPS w Kadłubie
5.  Maria Wnętrzak ZSS przy SOSW w Głubczycach
6.  Agnieszka Szymczyk ZSS w Opolu
7.  Paweł Wiczkowski ZSS przy SOSW w Głubczycach
8.  Vanessa Breguła ZSS przy DPS w Zawadzkiem
9.  Łukasz Michałek ZSS przy DPS w Kadłubie
10.  Mateusz Pach ZSS w Opolu
11.  Dustin Barcik SOSW w Głogówku

Gimnazjum 
I miejsce – Tobiasz Weiss SOSW w Prudniku
II miejsce – Patryk Sojka ZSS przy DPS w Kadłubie
III miejsce – Iwona Rusz SOSW w Kluczborku
Wyróżnienie 
1.  Renata Czach ZSS przy DPS w Kadłubie
2.  Angelika Rawska ZSS przy DPS w Kadłubie
3.  Wiktoria Lorek SOSW w Prudniku
4.  Michael Sawoń ZSS przy DPS w Kadłubie
5.  Krzysztof Wieczorek ZSS w Opolu
6.  Przemysław Frydryszak ZSS przy DPS w Kadłubie
7.  Robert Freier SOSW w Kluczborku 
8.  Kamil Mochnik ZSS przy DPS w Kadłubie
9.  Aleksandra Pawlik SOSW w Kluczborku
10.  Daniel Dziezok ZSS przy SOSW w Głubczycach
11.  Kamila Napiórkowska ZSS w Opolu
12.  Dawid Laska ZSS w Kędzierzynie-Koźlu

Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Katarzyna Biskup  ZSS w Opolu 
II miejsce – Natalia Mosoń ZSS przy DPS w Zawadzkiem
III miejsce – Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłubie 
Wyróżnienie:
1.  Arian Smoliński ZSS przy DPS w Kadłubie        
2.   Sebastian Bok ZSS przy DPS w Kadłubie
3.  Aleksandra Kobylarz ZSS przy DPS w Zawadzkiem            
4.  Sebastian Szostak ZSS przy DPS w Kadłubie
5.  Katarzyna Mrózek ZPS w Praszce
6.  Katarzyna Toporowska  SOSW w Prudniku           
7.  Sara Bołdyzer  SOSW w Prudniku
8.  Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie  
9.  Paweł Dronia ZPO w Leśnicy
10.  Dominika Lach  SOSW w Grodkowie
11.  Mateusz Piszczałka ZSS przy DPS w Kadłubie
12.  Aleksander Ziober ZSS w Kędzierzynie-Koźlu
13.  Wioletta Jończyk  ZSS w Opolu

Finał konkursu zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez ucz-
niów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na pozalekcyjnych zajęciach ku-
linarnych prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz - Nowakowską.

Za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości serdecznie dziękuję. 
Przepiękne i niepowtarzalne kartki konkursowe można podziwiać odwiedzając Sta-

rostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa 
wystawa wszystkich prac.

Zapraszam również do odwiedzenia naszego strony na facebooku https://www.fa-
cebook.com/Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kadłubie-1052391798152690 na której moż-
na zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz zapoznać się z działalnością Szkoły. 

Iwona Mielcarz - nauczyciel ZSS w Kadłubie



Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: 
Agora Poligrafia sp. z o.o.

ul. Towarowa 4
43-100 Tychy

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y

OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR WÓZKA STRZELCE OP. -  obsługa skaner do czytania 
WIDŁOWEGO   kodów na paletach
   - uprawnienia operatora wózków 

widłowych
  -  min. 6 mc doświadczenia
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE  -  mile widziane doświadczenie
I URZĄDZEŃ   na podobnym stanowisku
- DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN JARYSZÓW -  uprawnienia 
BUDOWLANYCH  / WG ZLECEŃ -  odpowiedzialność 
(FREZARKI, 
RECYKLERA, WALCA)
KONTROLER ZAWADZKIE -  do przyuczenia w trakcie 
PROCESÓW   zatrudnienia 
PRODUKCYJNYCH
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE
PILARZ – DRWAL ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zaw.
  -  uprawnienia pilarza
ROBOTNIK LEŚNY KROŚNICA -  uprawnienia do obsługi 
– DRWAL   pilarek spalinowych
  -  mile widziane doświadczenie
SZWACZKA OLSZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe
  -  umiejętność szycia w krawiectwie 

ciężkim
TAPICER MEBLOWY OLSZOWA -  wykształcenie średnie zawodowe
  -  praktyka w zawodzie
  -  umiejętność tapicerowania
KOSMETYCZKA ZAWADZKIE - wykształcenie pomaturalne/poli-

cealne
  -  min. rok doświadczenie
  - umiejętność stylizacji paznokci, 

pielęgnacji twarzy, depilacji twa-
rzy i ciała

FRYZJER STRZELCE OP. -  technik fryzjerstwa, fryzjer 
  -  miła aparycja, - komunikatywność
  -  umiejętność mycia głowy
MONTER KABIN TEREN -  wykształcenie min. zawodowe 
SANITARNYCH / CAŁEGO KRAJU -  czytanie rysunku technicznego 
URZĄDZEŃ  -  umiejętność posługiwania 
ZABAWOWYCH   się elektronarzędziami
  -  prawo jazdy kat. B
KONSERWATOR STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe
½ ETATU  -  dobra organizacja pracy
  -  prawo jazdy kat. B
  -  min. 2 lata doświadczenia
PRACOWNIK IZBICKO -  wykształcenie średnie zawodowe
POGRZEBOWY  -  prawo jazdy kat.B
  -  wysoka kultura osobista, aparycja 
PRACOWNIK DS. NIEZDROWICE / 
UTRZYMANIA ZIELENI WG ZLECEŃ
ODCZYTYWACZ GMINA STRZELCE -  min. wykształcenie zawodowe 
WODOMIERZY LUB OPOLSKIE  wskazane średnie 
URZĄDZEŃ POMIA- I JEMIELNICA -  umiejętność org. czasu pracy
ROWYCH  WODY - prawo jazdy kat.B 
pełny lub ½ etatu

dok. ze str. 3

                                                                                       Strzelce Opolskie, dnia 31.03.2017 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) podaje do 
publicznej wiadomości  wiadomości informację, o wydaniu w dniu 30 marca 2017 r. 
na rzecz Pana Krzysztofa Sygita, decyzji nr 112/17 o pozwoleniu na budowę budyn-
ku inwentarskiego - chlewni o obsadzie zwierząt 243 DJP i 8 silosów na pasze o po-
jemności 18 m3 każdy, w Poznowicach na działce ewid. nr 465/3 obręb ewidencyjny 
Poznowice, jednostka ewidencyjna Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
– Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn. 7.30÷1.700, wt.÷cz. 7.30÷15.30,  pt. 7.30÷14.00) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty 
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego

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

Od 4 kwietnia na opolskim odcinku autostrady pomiędzy Opolem, a Krapkowica-
mi rozpoczyna się pierwszy etap prac remontowych.

Remont obejmie jezdnię autostrady A4 w kierunku Katowic od okolic węzła „Opo-
le Południe” do okolic węzła „Krapkowice” wraz z węzłem „Krapkowice”. W chwili 
zamknięcia łącznic południowych na węzłach „Opole Południe” i „Krapkowice” oraz 
węzła „Krapkowice” dla ruchu lokalnego (opolskiego) wyznaczone zostały objazdy 
drogą wojewódzką nr 409 przez Krapkowice oraz drogą krajową 45.

Zakończenie remontu przewidywane jest w połowie października z przerwą wakacyjną.

Komunikat Wojewody Opolskiego i GDDKiA 
nt. remontu autostrady A4 
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością infor-

mujemy dziś Państwu o tym, że do 
grona Jubilatów - mieszkańców po-
wiatu strzeleckiego, którzy w ostat-
nim czasie obchodzili swoje okrągłe 
urodziny, dołączyła Pani Hildegarda 
Wykurz, mieszkająca w Zawadz-
kiem, która 90 lat skończyła 5 
kwietnia br.

W tak wyjątkowym dla Jubilatki 
dniu  nie mogło zabraknąć oficjalnych 
gratulacji i najlepszych życzeń, no i 
oczywiście urodzinowego prezentu 
od władz Powiatu Strzeleckiego.  

Powiatowe Centrum Kultury 

Do życzeń z okazji urodzin dołączamy również swoje: wielu jesz-
cze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.

Nowe tablice rejestracyjne

„Powiat Strzelecki = 744 km2 wrażeń” to najlepsze hasło, które zwyciężyło w konkursie. Jest tak udany, że trafił 
również na tablice rejestracyjne! 

Od kilku dni każdy mieszkaniec rejestrujący w starostwie samochód otrzymuje tablicę w nowej ramce - właśnie z 
hasłem promocyjnym. Miejmy nadzieję, że jeżdżąc po wielu drogach kraju i za jego granicami każdy z nas zachęci cho-
ciaż jednego turystę do odwiedzenia naszej małej ojczyzny. Tyle możemy dla niej zrobić. 

Skala wprawdzie inna, ale możemy przytoczyć tu słynne zdanie J.F. Kennedy’ego z 1961 roku: „Nie pytaj, co twój 
kraj może zrobić dla ciebie. Spytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. 

Uprzejmie informujemy, że w związ-
ku z przebudową drogi powiatowej 
nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leś-
nica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku 
Strzelce Opolskie – Dolna (przedsta-
wionym na mapce nr 1) droga ta zo-
stanie zamknięta. 
Z  tego powodu wyznaczony został 
objazd (przedstawiony na mapce nr 
2) następującymi drogami: 
1)  w kierunku Leśnicy i Góry Św. 

Anny: drogą wojewódzką 426 
(do Zalesia) – drogą powiatową 
nr 1401 O (do Leśnicy) – drogą 
powiatową nr 1805 O i 1438 O 
(do Góry Św. Anny) 

2)  w kierunku Strzelec Opolskich: 
drogą powiatową nr 1438 O (do 
Góry Św. Anny) – drogą powia-
tową 1808 O (do Kalinowa) – 
drogą wojewódzką 409 (do Strze-
lec Opolskich).

Droga Strzelce Opolskie 
– Dolna zamknięta

Na 10 kwietnia planuje się rozpoczęcie prac. Termin zakończenia – 15 lipca 2017.
W tym czasie jeździć będziemy objazdami.

Mapka nr 1 Mapka nr 2


