
Kiedy otrzymają Państwo ten numer naszego dwutygodnika do rąk, uroczyste otwarcie pracowni 
tomograficznej w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego będzie już faktem.  Nastąpi ono w 
samo południe w czwartek, 8 czerwca br.

Już dziś jednak możemy zaprezentować Państwu nowy tomograf, który  będzie służył nam wszystkim 
-  oby jak najdłużej bez najmniejszej usterki! Nie przypadkiem o tym wspominamy – poprzedni, kupiony już 
używany, psuł się tak często, że już nie dało się na nim pracować. A tomograf jest w szpitalu niezbędny. Ab-
solutnie niezbędny! Ale drogi. Całkowity koszt 16-rzędowego tomografu to blisko 1,4 mln złotych. Naszego 
szpitala nie stać na to, by wyłożyć taką kwotę z własnego budżetu. To dlatego Powiat Strzelecki przekazał na 
ten dotację w wysokości 800 tysięcy złotych!

Nowy tomograf już jest!

Świetnie się stało, że jubileusz 80-lecia Domu Pomocy Społecz-
nej w Strzelcach Opolskich, który świętowano podczas Pikniku 
Rodzinnego 27 maja, zbiegł się w czasie z przyznaniem tej placów-
ce – jako pierwszej publicznej w Polsce! - certyfikatu OK Senior! 

Cały proces certyfikacyjny odbywał się wcześniej, a przebadane 
zostały wszystkie aspekty jego funkcjonowania, poczynając od syste-
mu zarządzania, przez prawa i wolności osobiste mieszkańców, zakres 
świadczonych usług opiekuńczych, kompetencje personelu, infrastruk-
turę, wyżywienie i komunikację. W dodatku – co istotne –to świade-
ctwo jakości wydane zostało nie przez jakąś tam szemraną firmą, ale 
cieszącą się światową renomą instytucją certyfikującą TÜV Rheinland 
oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Tu jest prawdziwy dom

W sobotę, 10 czerwca, 
Wydział Komunikacji i transportu na stanowiskach 

związanych z rejestracją pojazdów 
czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.

Więcej czytaj na str. 4

Ostatnia sesja Rady Powiatu była kluczowa. Trzydziestego pierwszego maja, bo na ten dzień 
zwołane zostały obrady, radni decydowali o udzieleniu swojego poparcia Zarządowi Powiatu – 
rozliczając i opiniując jego działalność w całym spektrum zadań samorządu powiatowego oraz 
prowadzonej gospodarce finansowej.

Decyzję radnych w tej sprawie zawsze poprzedza zasięgnięcie opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Opolu – zarówno o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu w poprzednim roku, 
jak i opinii o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Strzeleckiego na dzień 31 
grudnia 2016 r. Pozytywna opinia RIO stanowi podstawę do podjęcia uchwał przez Radę Powiatu 
w tych sprawach. 

Natomiast podstawę do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu stanowi pozytywna opinia 
Składu Orzekającego RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Uchwała SO RIO 
była pozytywna, zatem i radni mogli przystąpić do głosowania. Ich decyzja była jednogłośna: 
udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2016.

W jego imieniu podziękowania radnym, a także służbom finansowym,  wszystkim pracowni-
kom starostwa oraz jednostek samorządu powiatowego, przekazał wicestarosta Janusz Żyłka oraz 
Skarbnik Powiatu Jolanta Drochomirecka, która  dodała niezwykle interesującą informację.

 - Dzisiejszy dzień jest dzisiaj naprawdę wyjątkowy, gdyż właśnie dzisiaj budżet Powiatu Strze-
leckiego od początku swojego funkcjonowania przekroczył 1 miliard złotych wydatków!

Wydaliśmy miliard!

Absolutorium dla Zarządu

W maju odbyły się posiedzenia rad pedagogicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Po-
wiat Strzelecki. Tematem przewodnim wszystkich rad była perspektywa działalności każdej ze szkół w ko-
lejnych trzech latach szkolnych oraz ruch kadrowy. 

Mniej pracy dla nauczycieli

dok. na str. 2

Pierwszy w Polsce certyfikat jakości 
dla publicznego DPS - naszego!
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Mniej pracy dla nauczycieli

Ponadto zostały omówione 
główne założenia reformy systemu 
edukacji w Polsce i związane z tym 
zmiany w strukturze poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych. Z 
tego też względu w tych spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele samo-
rządu powiatowego: Waldemar Gai-
da – Członek Zarządu Powiatu Strze-
leckiego, Ewa Pinkawa – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki oraz pracowni-
cy Wydziału Iwona Wojciechowska i 
Ewelina Burek. 

Rada Powiatu w tym roku podję-
ła już dwie uchwały w sprawie dosto-
sowania naszej sieci szkół ponadgim-
nazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego. Kolejne projekty 
uchwał pojawią się na następnych 
sesjach Rady.

- W tej chwili nikt nie wie, co 
będzie dalej z kształceniem specjal-
nym – mówi Waldemar Gaida. – Czy 
zmierza się w kierunku pełnej inte-
gracji dzieci pełno- i niepełnospraw-
nych. Jak będzie wyglądała edukacja 
dzieci i młodzieży upośledzonej w 

stopniu głębokim i średnim, co z ucz-
niami, u których stwierdzono choro-
bę Aspergera lub autyzm, itp.

Natomiast ruchy kadrowe nastą-
pią we wszystkich szkołach, choć w 
największym stopniu dotkną zespo-
łów szkół w Zawadzkiem i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich. Nie ma jednak mowy 
o zwolnieniach grupowych – z dniem 
31 maja wypowiedzenia otrzymało 
siedem osób, z dziewięcioma nato-
miast podpisane zostały porozumie-
nia o zmniejszeniu pensum godzin. 
To rozwiązanie na najbliższy rok. I 
wydaje się czasowe, bo po tym, jak 
ostatnie klasy skończą gimnazjum, 
zapewne większość wróci na pełne 
etaty. Nie można się jednak dziwić, 
że nauczyciele przyjęli te decyzje 
bardzo negatywnie. 

- Najtrudniejsza w tym wszyst-
kim jest rola dyrektora – przyznaje 
W. Gaida. 

Jak będzie kształtować się sytua-
cja w okresie trzech najbliższych lat 
zadecyduje nie tylko wprowadzana 

Nasz Dom Pomocy Społecz-
nej cieszy się bardzo dobrą opinią. 
Świadczą o tym nie tylko podzięko-
wania przekazywane przez rodziny 
mieszkańców, ale i fakt, że o miejsce 
tu starają się kolejni członkowie z 
tych samych rodzin!  

- Bliscy mogą wejść do każde-
go z naszych domów o każdej porze 
dnia i nowy – mówi dyrektor Jolanta 
Osuch. – Nie stawiamy w tym zakre-
sie żadnych ograniczeń. Do dwóch 
wyznaczonych godzin odwiedzin 
można przygotować wszystko „na 
błysk”, ale my tego nie robimy. Nie 
mamy czego ukrywać – nasze drzwi 
stale stoją otworem przed odwiedza-
jącymi. 

Często zdarza się, że w odwie-
dziny przyjeżdżają goście z Niemiec. 
Dziwią się, że u nas wszędzie jest 
ruch i wszystkie drzwi pokoi są ot-
warte. 

reforma oświaty i nowa podstawa 
programowa, ale i nabór uczniów do 
naszych szkół. A tu mamy ogranicze-
nia wynikające z niżu demograficzne-
go, ale i z odpływu naszej młodzieży 
do szkół poza naszym powiatem – do 
Opola, Kędzierzyna-Koźla, na Śląsk. 
W ciągu czterech-pięciu lat nadejdzie 
czas na nadanie ostatecznego kształ-
tu szkołom (i zatrudnienia w nich nie 
tylko nauczycieli, ale i obsługi), dla 
których Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadzącym. 

We wrześniu – mówi Waldemar 
Gaida – wrócimy też do rozmów ze 
związkami zawodowymi, z którymi 
mimo trzech miesięcy rozmów nie 
udało się osiągnąć kompromisu w 
sprawach wynagrodzeń i dodatków, 
np. za pracę w trudnych warunkach, 
choćby w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym.

Szampana u nas nie będzie się ot-
wierać – co sugerowała samorządom 
powiatowym Minister Edukacji Na-
rodowej w związku z wprowadzaną 
reformą oświaty.

Marta Górka

dok. ze str. 1

Mieszkańcy przywiązani do wóz-
ków, krzeseł, cały dzień w niezmie-
nianych pampersach – to nie u nas! 
U nas nie ma nawet „piżamowania” 
przez cały dzień. Także osoby na 
wózkach ubieramy w dresy, w swe-
try, wyjeżdżamy na spacery na dwo-
rze, odwiedzamy się  pomiędzy do-
mami. W Szymiszowie i Leśnicy są 
fantastyczne warunki do spędzania 
wolnego czasu na świeżym powie-
trzu. W Strzelcach aż tak dobrze nie 
jest, a wyjazdy robią swoje. 

Mieszkańcy domów mogą rozwi-
jać tu swoje pasje. Malują, rzeźbią… 
Wreszcie – mówią – znajdują na to 
czas. Tu mają szeroką ofertę zajęć 
kulturalno-oświatowych. Tu zawią-
zują się przyjaźnie. Tu dba się nie 
tylko o higienę, ale i wygląd. Bardzo 
pomagają nam wolontariusze – kos-
metyczki, fryzjerki, także osadzeni z 
ZK. 

Czasem słyszymy: żałuję, że nie 
pojawiłem się tu wcześniej. Nasze 
domy oferują dobre warunki miesz-
kaniowe, ale przede wszystkim – po-
czucie bezpieczeństwa. W rodzinnym 
domu, gdy się mieszka samotnie, 
można i godziny po upadku czekać 
na pomoc i pojawienie się opiekun-
ki, którą zatrudniła rodzina do opieki 
nad seniorem. U nas pomoc przycho-
dzi natychmiast. 

W każdym z DPS-ów dwa razy 
w tygodniu mamy zapewnione wi-
zyty lekarza ogólnego i psychiatry. 
Gdy zachodzi konieczność – lekarze 
przyjeżdżają „na telefon”. W każdym 
domu są pielęgniarki, nocą – opie-
kunki. Ale gdy trzeba – i nocą zapew-
niamy opiekę pielęgniarską – infor-
muje dyrektor Osuch.  

Ale decyzja o zamieszkaniu w 
Domu Pomocy Społecznej jest trud-
na – mówię.

Aktywizujmy współpracę

Horst Bernsdorf, były burmistrz Soest, obecnie radny tamtejszego powiatu podczas wi-
zyty w strzeleckim starostwie 5 czerwca br. namawiał do aktywizacji współpracy i wy-
miany doświadczeń pomiędzy naszymi powiatami, zwłaszcza w zakresie oświaty, opieki 
społecznego i wsparcia dla podmiotów gospodarczych. 

90 lat OSP w Staniszczach Wlk.

Z okazji jubileuszu 90-lecia OSP w Staniszczach Wielkich wicestarostwa Janusz Żyłka 
przekazał tej jednostce strażaków czek na 500 zł oraz list gratulacyjny od władz Powiatu 
Strzeleckiego

dok. ze str. 1

- Dlatego radzę wszystkim, by za-
nim podejmą tę decyzję, przyjechali 
do nas, by dokładnie poznać warun-
ki. Najlepszy jest oczywiście dom 
rodzinny. Bywa jednak, że dalszy w 
nim pobyt jest niemożliwy. Pogodze-
nie się ze zmianą miejsca zamieszka-
nia jest niełatwe dla 
wszystkich. Najtrud-
niej jednak radzą so-
bie z tym ludzie mło-
dzi, niepełnosprawni 
po wypadkach. Mie-
liśmy i taki przy-
padek, kiedy już-
-już wydawało się, 
że młody człowiek 
przystosował się do 
nowych warunków, 
podleczył się, ale… 
Nie mógł pogodzić się z ograniczo-
nym dostępem do alkoholu. Po reha-
bilitacji wrócił w rodzinne strony.

- W DPS nie wolno pić alkoho-
lu? – To jest dom, a nie więzienie – 
odpowiada dyrektor Osuch. – Wolno, 
ale nie można z tym przesadzać, nie 
wolno też zakłócać spokoju innych 
mieszkańców. Papierosy też można 
palić tylko w wyznaczonych miej-
scach.

Wracam do decyzji o przeniesie-
niu się do DPS. Wydaje się, że wielo-
osobowe sale mogą się stać przeszko-
dą w poczuciu komfortu pobytu.

- U nas są pokoje cztero-, trzy- i 
jednoosobowe – opowiada dyrektor 
Osuch. – Jednak zdarza się, że częś-

ciej jedynki stoją puste! Bo trudno 
rozstać się z dotychczasową współ-
mieszkanką. Bo nawet jak się z nią 
kłóci, to przecież tak samo jest w 
domu – kłótni się nie uniknie. Dlate-
go gdy słyszę, że jakiś DPS zapew-
nia wyłącznie pokoje jednoosobowe, 

dziwię się: człowiek jest zwierzę-
ciem stadnym i ciągnie go do drugiej 
osoby.

W tej chwili we wszystkich 
trzech DPS-ach nie ma ani jednego 
wolnego miejsca, a jest ich łącznie 
238! Kolejka jest – przyznaje dyrek-
tor Osuch – Na miejsce u nas czeka 
się pół roku.

Ile to kosztuje? Sto jeden złotych 
za dobę. Jeśli emerytura czy renta jest 
niższa – różnicę muszą dopłacić ci 
członkowie rodziny, którzy zobowią-
zani są do alimentacji: współmałżon-
kowie, dzieci, rodzice. Gdy ich nie 
ma – gmina, która do danej placówki 
kieruje mieszkańca.

Marta Górka

Tu jest prawdziwy dom
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Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
wynajmie dwa pomieszczenia biurowe 
w  budynku przy ul. Gogolińskiej 2a 

w Strzelcach Opolskich.  

Pomieszczenie (dwa pokoje) o pow. 29,60 m2 
na II piętrze budynku,  

pomieszczenie (dwa pokoje) o pow. 17,99 m2 
na I piętrze budynku.

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w ramach Programu  Pomoc Techniczna 2014-2020”

MOBILNY  PUNKT  INFORMACYJNY

Informujemy o organizacji dyżuru 
specjalisty ds. funduszy europejskich 
Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
 

dnia 13 czerwca 2017 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 !

Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego 

w Strzelcach Opolskich

zleci osobom lub firmom zwożenie odpadów 
medycznych i komunalnych 

z oddziałów szpitalnych do magazynu.

Kontakt tel. 505 254 435

Każdego roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia inicjując obchody 
Światowego Dnia bez Tytoniu zwraca uwagę na kwestię zdrowotnych, spo-
łecznych i ekonomicznych skutków palenia wyrobów tytoniowych. 

Hasłem tegorocznej Kampanii jest: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”, 
a jej głównym celem jest wykazanie zagrożenia, jakie przemysł tytoniowy 
stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego 
samopoczucia obywateli oraz zaproponowanie środków, które rządy i społe-
czeństwo powinny podjąć w celu promowania zdrowia i rozwoju poprzez skon-
frontowanie się z globalnym kryzysem tytoniowym.

Na świecie, każdego roku ponad 7 milionów ludzi umiera z powodu pa-
lenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy intensywnych działań to liczba ta może 
wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 milionów. Używanie tytoniu jest groźne 
dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy 
edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć, zubożenie zarówno rodzin i 
gospodarek narodowych. 

Każdy człowiek może przyczynić się do trwałego i wolnego od tytoniu 
świata poprzez zobowiązanie się do niepodejmowania próby palenia tytoniu, 
czy też zrezygnowania z tego nałogu.

                                                                                                Patrycja Płoszaj
                                                                                PSSE w Strzelce Opolskie

Światowy Dzień 
bez Tytoniu

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

KONSTRUKTOR ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe, - praktyczna znajomość AutoCad
  - dobra znajomość rysunku technicznego
  - biegła znajomość j. angielskiego
PROGRAMISTA ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe
PROGRAMÓW CNC  - umiejętności zawodowe 
PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe
  - biegła znajomość j. niem., - obsługa urządzeń biurowych
DORADCA - KASJER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
  - mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
PRACOWNIK BIUROWY ŻĘDOWICE - wykształcenie średnie techniczne, wyższe
  - biegła obsługa komp. - znajomość dowol. prog. graf.
  - znajomość zagadnień SEO, - obsługa CMS
  - mile widziane doświad. przy obsłudze sklepu intern.
  - znajomość j. angielskiego
PRACOWNIK W DZIALE ZAWADZKIE - wykształcenie średnie zawodowe 
SPRZEDAŻY / FAKTUROWANIA
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe
(SEKRETARIAT)  - obsługa komputera, - znajomość pakietu Ms Office
  - dobra organizacja czasu pracy
HANDLOWIEC ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe techniczne
  - biegła znajomość j. francuskiego i niemieckiego
HANDLOWIEC DO DZIAŁU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
OBSŁUGI KLIENTA  - biegła znajomość j. niemieckiego
  - mile widziane doświadczenie w branży okiennej
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
  - znajomość aktualnych przepisów KP
  - obsługa komputera
TELEMARKETER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - komunikatywność
  - chęci do pracy
KASJER / SPRZEDAWCA   STRZELCE OPOLSKIE - książeczka sanepidowska
BUFETOWA STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie zawodowe
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe gastronomiczne
KUCHARZ GÓRA ŚW. ANNY - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętności wynikające z wykonywania zawodu
  - mile wdziane doświadczenie i znajomość j. obcych
KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE
ROBOTNIK BUDOWLANY ZIMNA WÓDKA / 
 WG ZLECEŃ
POMOC DEKARZA KADŁUB / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie dekarskie
PRACOWNIK BUDOWLANY BRZEZINA/WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
PRACOWNIK BUDOWLANY PIOTRÓWKA/ WG ZLECEŃ 
LUB POMOCNIK
TOKARZ DZIEWKOWICE - wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie CNC
  - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
TOKARZ ZAWADZKIE
SZLIFIERZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPAWACZ METODĄ MAG ZAWADZKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - uprawnienia metodą MAG 135
FREZER CNC ZAWADZKIE - obsł. frezarki CNC, - obsł. suwnicy z poziomu roboczego 
  - obsługa wózka widłowego
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zasadnicze zawod. (mechanik, elektromechanik)
CIĘŻAROWYCH   - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  - mile widziane doświad. w naprawie sprzętu ciężkiego
KIEROWCA C+E KRAJOWY - prawo jazdy kat. C+E, - uprawnienia do przewozu rzeczy
KIEROWCA C+E TRANSPORT -  prawo jazdy C+E  
 MIEDZYNARODOWY
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
  - uprawnienia operatora wózków widłowych
  - mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
MAGAZYNIER  KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techn., - min. rok doświadczenia
  - zarządzanie magazynem, - uprawniania na wózek widł.
MAGAZYNIER – LOGISTIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  - uprawnienia na wózek widłowy, - obsługa komputera
  - mile widziana znajomość j.niemieckiego lub j.angielskiego 
MONTER KONSTRUKCJI KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe 
STALOWYCH  - mile widziane umiejętności spawalnicze, obsługa palnika
  - mile widziane uprawnienia do obsługi np. zwyżek, łado-

warek teleskopowych
  - min. 2 lata doświadczenia na w/w stanowisku
MONTER – SKŁADACZ OKIEN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe, - dyspozycyjność
  - mobilność, - doświadczenie jako stolarz, ślusarz
  - mile widziane doświadczenie w branży stolarki okiennej
MONTER KABIN SANITARNYCH TEREN - wykształcenie min. zawodowe, - czytanie rys. techn.
URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH CAŁEGO KRAJU - umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
  - prawo jazdy kat. B
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - podstawowa znajomość obsługi komputera
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - dokładność
  - umiejętność rozróżniania kolorów, zdolności manualne
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 
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO  STRZELCE OPOLSKIE - obsługa skaner do czytania kodów na paletach
  - uprawnienia operatora wózków widłowych
OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - min. 1 roik doświadczenia
  - uprawnienia na ładowarki kl II lub Ł-34
  - doświad. na podobnym stanowisku, - dyspozycyjność
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi suwnicy SI specjalnego przezna-

czenia z trawersą obrotową
  - doświadczenie na podobnym stanowisku
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE - min. wykształcenie zawodowe elektryczne
  - umiejętność czytania schematów eklektycznych
  - uprawnienia SEP do 1 kV bez ograniczenia napięcia
  - mile widziane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu
ELEKTRYK KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętność i uprawnienia do prac przy konserwacji
STOLARZ STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zasadnicze zaw., - doświadczenie w pracy
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O tym, że aniołki tu nie tra-
fią, wiadomo było od początku. 
Czyli od czterech lat, kiedy two-
rzono w Leśnicy Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy, w któ-
rym jest miejsce dla 48 dziew-
cząt w wieku do 18 lat. 

W tej chwili (5 czerwca) jest 
ich tu czterdzieści sześć. Każda z 
nich trafiła to na mocy postanowie-
nia Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
Powody? Różne. Nierealizowanie 
obowiązku szkolnego (czyli uporczy-
we wagary). Demoralizacja – i to w 
każdym znaczeniu. Niedostosowa-
nie społeczne. Kontakt (to delikatne 
słowo) z alkoholem i narkotykami. 
Kradzieże. Pobicia. Dziewięćdziesiąt 
procent z nich objętych było wcześ-
niej opieką kuratora sądowego, ale to, 
w opinii sądu, już nie wystarczało dla 
ich resocjalizacji i uznał,  że dopie-
ro umieszczenie w MOW zadziała. 
Odbywa się to „w trybie wychowaw-
czym”, a pośrednikiem w kierowaniu 
do danej placówki jest Ośrodek Roz-
woju Edukacji w Warszawie. 

Czy przeniesienie do 
MOW działa?

- Mieliśmy niedawno kontrolę 
NIK – mówi Ryszard Baszuk, dyrek-
tor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Leśnicy, w skład którego wchodzi 
MOW. – Została przebadana działal-
ność naszego ośrodka na próbie 30 
dziewczyn, które MOW już opuści-
ły - trzy z nich trafiły do Krajowego 
Rejestru Karnego. To, w ocenie kon-
trolerów NIK, bardzo dobry wynik. 
To tylko trzy przypadki. Przecież te 
dziewczyny w ogromnej większości 
nie miały dobrych wzorców wynie-
sionych z rodzinnych domów, bo w 
większości to rodziny niewydolne 
wychowawczo, patologiczne. 

Dla dziewczyn w wieku 13-18 
lat przeniesienie do MOW, innego 
środowiska, może być szansą. Tylko 
– może. I czasem bywa trafne. Nie 
wszystkie podopieczne zadowolone 
są z tak dużych zmian w ich życiu. Z 
rezygnacji z dotychczasowego trybu 
życia. Z opieki „przyjaciół”, często 
dużo starszych (nawiasem mówiąc: 
część z dziewczyn myśli o tym, że 
po opuszczeniu MOW znajdzie sobie 
takiego „frajera”).

Aniołki tu nie trafiają

Przeniesienie dla nich to trauma. 
Stąd ucieczki. – Najczęściej zdarzały 
się w pierwszym roku naszej dzia-
łalności, a rekordzistce zdarzyło się 
to aż osiem razy! W końcu trafiła do 
MOW w Kwidzynie - mówi dyrektor 
Baszuk.  – Ale bywają też inne przy-
padki. Dziewczyny świetnie potrafią 
symulować choroby, np. utratę przy-
tomności. W każdym takim przy-
padku wzywamy karetkę, wieziemy 
do szpitala. Tam okazuje się, że to 
symulanctwo. Za dwa dni sytuacja 
powtarza się. Znów „wycieczka” 
do szpitala. I z powrotem. Już nie 
zawsze karetką, bo ta bywa wzywa-
na do innych przypadków. Wtedy 
wychowawca zabiera dziewczynę 
do MOW własnym samochodem, 
którym wcześniej jedzie za karetką. 
Nieźle jest, gdy do tego dochodzi w 
dzień. Gorzej – gdy tak dzieje się w 
nocy.  

Dziewczyny zresztą potrafią się 
dać we znaki także w inny sposób. 
Zdarzają się wyzwiska. Jeśli są kie-
rowane pod adresem funkcjonariuszy 
państwowych, czyli nauczycieli i 
wychowawców, grozi im odpowie-
dzialność karna. Gorzej, jeśli tak 
zwracają się do innego personelu 
placówki… Zdarzają się kradzieże,  
samookaleczenia, itp. To wynika z 
ich nieumiejętności panowania nad 
emocjami. Dlatego zapewnioną mają 
stałą opiekę psychologa i pedagoga. 
Uczestniczą w programach resocja-
lizacyjnych. Podopieczne z jednej 
grupy wychowawczej uczęszczają 
do różnych klas, by  nie były z sobą 
przez 24 godziny na dobę, bo to może 
doprowadzić do agresji wobec siebie. 
Tak stało się w ubiegłym roku, kiedy 
pięć dziewczyn wykazało się agresją 
wobec  innej z podopiecznych MOW. 
Tylko dlatego, że była Romką. Z 

tej piątki czterech dziewczyn już w 
ośrodku nie ma. 

Na jak długo do MOW 
trafiają?

Ta decyzja należy do sądu. Cza-
sem na trzy lata. Czasem na miesiąc. 
Najgorzej, gdy ten miesiąc zdarza się 
tuż przed ukończeniem 18 lat. Jakich 
efektów wychowawczych wówczas 
można się spodziewać?!  Na wniosek 
wychowanki MOW, zgody dyrekto-
ra placówki, a potem sądu, ten czas 
można przedłużyć aż do momentu 
ukończenia klasy w roku szkolnym, 
w którym kończy ona 18 lat. I to też 
się zdarza! I to cieszy.

Szkoły powinny śledzić losy 
absolwentów. Nie zawsze da się to 
zrobić. Dziewczyny osiągają pełno-
letniość, wyprowadzają się z dotych-
czasowych miejscowości. Zmieniają 
nazwiska. Zakładają rodziny, choćby 
niepełne. Znajdują pracę. Kończą 
szkoły. Ale… jest facebook. I dziew-
czyny go wykorzystują do kontak-
tów. Czasem dzwonią. Czasem piszą. 
Przed ostatnimi świętami Bożego 
Narodzenia jedna z podopiecznych, 
która w czasie pobytu w leśnickim 
MOW okazała się prawdziwą zołzą 
i dała wszystkim dobrze „w kość”, 
przysłała kartkę z życzeniami. Prze-
prosiła za wszystko. Dwie inne ab-
solwentki na doroczne spotkanie 
opłatkowe przyjechały z Górnego 
Śląska… To były bardzo wzruszające 
momenty.

- Dwa pierwsze lata naszej dzia-
łalności to była jazda „bez trzyman-
ki”. Doświadczenie nabywa się z 
upływem czasu.  Jedno jest pewne. 
Tu nie ma pracy w określonych go-
dzinach. Tu się jest w pracy 24 godzi-
ny na dobę – ocenia dyrektor Baszuk.

Marta Górka

W dniach 25-26 maja odbył się  w Warszawie ogólnopolski finał konkursu 
„Młodzież debatuje” w języku niemieckim. Uczniowie szkół średnich z Polski 
stanęli w szranki o palmę pierwszeństwa najlepszego „debatanta”. 

Runda finałowa odbyła się w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, która jest jednym z patronów konkursu. Jej temat brzmiał: Czy 
powinno się ograniczyć sprawowanie głównych urzędów w Polsce do dwóch 
kadencji? Jury konkursowe przyznało pierwsze miejsce uczestniczce ze Szcze-
cina, a na drugim uplasowała się uczennica naszego LO Dominika Wątroba. 
Obydwie uczennice będą reprezentować Polskę na europejskim etapie konkur-
su w Tallinie, w Estonii, na początku przyszłego roku szkolnego.

To szczęśliwy rok dla Dominki. Znalazła się już w finale 40 Olimpiady Ję-
zyka Niemieckiego, co zwalnia ją z obowiązku zdawania matury z tego przed-
miotu, a swój ostatni roku w szkole może zwieńczyć europejskim sukcesem. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki…
Artur Gołdyn

Sukcesy naszych uczniów
JUGEND  DEBATTIERT  INTERNATIONAL

Dominika Wątroba 
- druga w kraju!

1 czerwca dotarła do nas radosna wiadomość – uczeń klasy Ia liceum - 
Krzysztof Kraik - uzyskał tytuł laureata III Konkursu Kombinatoryczno-
-Algorytmiczno-Logicznym „KoALa 2017”. Same zawody miały miejsce 26 
kwietnia i polegały na rozwiązaniu 7 problemów z pogranicza matematyki i in-
formatyki. Krzysztof okazał się najlepszy, pokonał konkurentów z wojewódz-
twa opolskiego i dolnośląskiego, a 12 czerwca będzie jednym z czterech repre-
zentantów Dolnego Śląska i Opolszczyzny w sparingu z najlepszymi uczniami 
Wielkopolski. To dla szkoły wielki zaszczyt i wyróżnienie. Życzymy dalszych 
sukcesów Krzysztofowi i trzymamy za niego kciuki.

Krzysztof Kraik 
laureatem KoALa

W IV edycji Wojewódz-
kiego Konkursu Artystycznego 
„Wrażliwość Czyni Wielkim” 
Małgorzata Bok z II klasy tech-
nikum cyfrowych procesów 
graficznych zdobyła wyróż-
nienie w kategorii plastycznej. 
Praca Małgorzaty zatytułowana 
„Na ścieżkach sztuki natury”  
w urokliwy i bardzo wyważony 
kolorystycznie sposób przed-
stawia cztery leśne zwierzęta: 
tygrysa, wilka, jelenia i żuczka. 
Formy zwierząt najpierw zostały 
zgeometryzowane, a następnie 
rozbite na szereg mniejszych 
osobnych płaszczyzn, z których 
wyeliminowano perspektywę.  
Jest to forma rysunku wykona-
na kredkami ołówkowymi. Dzieło plastyczne nawiązuje do kierunku w sztu-
ce plastycznej, jakim jest kubizm połączony z surrealizmem.  Dodatkowym 
atutem nagrodzonej pracy jest zarówno doskonała kompozycja, jak również 
oryginalne i perfekcyjne wykonanie poszczególnych części projektu. Praca w 
sposób jednoznaczny świadczy o opanowaniu warsztatu przez Małgorzatę na 
najwyższym poziomie.

 W tym roku do kategorii plastycznej zostało zgłoszonych wyjątkowo dużo prac  
z całego województwa. Surrealistyczne przedstawienie zwierząt wymagało bo-
gatej wyobraźni i umiejętności w postrzeganiu świata.  Z zadaniem tym autor-
ka poradziła sobie fantastycznie, a efekty jej pracy i innych młodych artystów 
można oglądać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w głównym holu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

Grzegorz Łukasik

Małgorzata Bok 
z wyróżnieniem

Prace na drogach - bez ustanku...

W dniu 25.05 br. odbyły się badania kontrolne wykonanych na-
wierzchni bitumicznych - odwierty nawierzchni celem pomiaru 
grubości oraz dalszych badań laboratoryjnych próbek

W dniu 24.05.2017 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd 
w m. Nogowczyce ul. Strzelecka

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki 
Bożka w Kolonowskiem
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Sukcesy naszych uczniów
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W dniach 26 maja do 2 czerwca  53 
osobowa grupa ze Strzeleckiego Sto-
warzyszenia Seniorów przebywała na 
turnusie wypoczynkowym w Chorwacji. 
Przejeżdżając przez górzystą Słowenię 
zwiedzono Zamek Bledzki – jeden z naj-
starszych zamków, który w 1011 r niemie-
cki król Henryk II  podarował biskupowi 
Albuinowi. Widok zamku nad jeziorem 
z romatyczną wysepką i kościołem jest 
tym bledzkim atrybutem, który przez 
wieki stał się rozpoznawalny w kraju i na 
świecie. Z tarasów widokowych zamku 
rozpościera się wyjątkowy widok na cały 
region Gorenjska, znajdujący się między 
Karavankami i Alpami Julijskimi. Wie-
czorem dojechano na Półwysep Istria w 
Chorwacji do przepięknej miejscowości 
Pula nad Adriatykiem  słynącej z wielu 
zabytków z czasów rzymskich: Koloseum 
Wespazjana – amfiteatr z I wieku, szósty 
pod względem wielkości z zachowanych 
w Europie. Mieścił ok. 20 tysięcy osób, 
Łuk Tryumfalny Sergiuszów z I w.p.n.e., 
Brama Herkulesa i Brama Gemini – ko-
lejne ciekawe przykłady rzymskiej archi-
tektury, Kaplica Santa Maria Formosa z 
cennymi freskami, Forum i świątynia 
Augusta.

Zamieszkiwano w ogromnym ho-
telu „Brioni” z tarasami schodzącymi w 
morze, posiadającym dodatkowo dwa 
baseny. Pogoda sprzyjała opalaniu się - 
na brzegu i na statku, którym opływano 
wybrzeże przez cały dzień korzystając z 
poczęstunku pieczonymi rybami, mięsem 
z warzywami, winem i chorwacką rakiją. 
W starym pruskim forcie, gdzie znajdują 

W Chorwacji i nie tylko

się na czterech kondygnacjach olbrzymie 
akwaria można było zobaczyć zgroma-
dzone tam ryby i gady. W ostatnim dniu 
– przejazd do Postojnej w Słowenii -  sły-
nącej z ogromnej jaskini, zaliczanej do 
najpiękniejszej na świecie ze względu na 
posiadane zjawiska krasowe. Zwiedza się 
ją jadąc kolejką szynową ok. 4 km, potem 
1,6 km pieszo chodnikami pnącymi się w 

górę i w dół kolejnymi olbrzymimi komo-
rami, pięknie oświetlonymi, by na koniec 
wyjechać z nich ponownie szynową kolej-
ką. Na zakończenie zwiedzono Predjam-
ski grad – zamek wykuty w skale z XIII 
wieku. Nocą wracano do Polski – zmęcze-
ni, ale z wyniesionymi niezapomnianymi 
wrażeniami.

Janusz Wnuk 
– prezes Stowarzyszenia

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy:
-  w Góry Świętokrzyskie (Oblęgorek, Kielce, Jaskinia Raj, Sandomierz, Święty 

Krzyż) w dniach 11-13 sierpnia – cena 495 zł
-   na turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa w okresie od 10 do 23 września br. Cena 

– 1290 zł (w tym: dojazd, zabiegi rehabilitacyjne, zakwaterowanie i wyżywienie 
– 3 posiłki).

-  do Lwowa- Poczajowa-Oleska-Podhorców-Lwowa, w dniach 20-24 września 
brr. – cena 780 zł  

Zapisy: w Biurze Zarządu SSS, ul. Krakowska 16 (OPS) 
w każda środę od 9.00 do 10.00

Pod takim hasłem Powiatowa Sta-
cja Sanitarno – Epidemiologiczna w 
Strzelcach Opolskich zorganizowa-
ła konkurs plastyczny adresowany do 
przedszkolaków z placówek powiatu 
strzeleckiego, w których realizowany 
jest program przedszkolnej edukacji 
antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze 
Wokół Nas”. Celem konkursu było 
grupowe wykonanie pracy plastycznej  
ciekawie łączącej treści antytytoniowe i 
ekologiczne.

Spośród 46 przedszkoli realizują-
cych w/w program edukacyjny do kon-
kursu przystąpiło 31 placówek z gmin: 
Strzelce Opolskie, Leśnica, Ujazd, Iz-
bicko, Zawadzkie, Kolonowskie oraz 
Jemielnica. Nadesłano 31 prac konkur-
sowych, które wyróżniały się interesu-
jącą szatą graficzną. Uczestnicy kon-
kursu wykorzystali ciekawe techniki 
oraz różnorodne materiały plastyczne.  
Z pewnością wykonanie ich wymagało 
znacznego zaangażowania dzieci  oraz 
ich opiekunów.

Rozstrzygniecie konkursu odby-
ło się 22 maja br. Komisja konkursowa  
w składzie: Katarzyna Kanoza – Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Maria Kołodziej – pracownik Sekcji Hi-
gieny Dzieci i Młodzieży oraz Patrycja 
Płoszaj -  pracownik Sekcji Promocji 
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wyłoniła 
następujących laureatów:
• Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzel-

cach Opolskich,
• Przedszkole Publiczne w Dziewko-

wicach,
• Przedszkole Publiczne w Dziewko-

Najważniejsze są dzieci, 
a więc papierosy wyrzućmy do śmieci

wicach – Oddział Zamiejscowy w 
Błotnicy Strzeleckiej,

• Przedszkole Publiczne w Rozmierce,
• Przedszkole Publiczne w Kadłubie - 

Oddział Zamiejscowy w Grodzisku,
• Przedszkole Publiczne w Osieku,
• Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzel-

cach Opolskich - Oddział Zamiejsco-
wy w Rożniątowie,

• Przedszkole Publiczne w Leśnicy – 
Oddział Zamiejscowy w Górze św. 
Anny,

• Przedszkole Publiczne w Leśnicy – 
Oddział Zamiejscowy w Kadłubcu,

• Przedszkole Publiczne w Jemielnicy 
- Oddział Zamiejscowy w Łaziskach,

• Przedszkole Publiczne w Jemielnicy 
- Oddział Zamiejscowy w Gąsioro-
wicach

• Przedszkole Publiczne w Ujeździe - 
oddział zamiejscowy w Jaryszowie,

• Przedszkole Publiczne w Ujeździe 
- oddział zamiejscowy w Zimnej 
Wódce,

• Zespół Szkół Gmi-
ny Izbicko Przed-
szkole Publiczne w 
Izbicku,

• Zespół Szkół Gmi-
ny Izbicko Przed-
szkole Publiczne w 
Izbicku – Oddział 
Zamiejscowy w 
Krośnicy,

• Przedszkole Pub-
liczne Nr 3 z 
Oddziałem Żłob-
kowym w Zawadz-
kiem,

• Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolo-
nowskiem. 

Oficjalne wręczenie  pamiątkowych 
dyplomów oraz nagród ufundowanych 
przez Urząd Miejski w Strzelcach Opol-
skich, Urząd Miejski w Leśnicy, Urząd 
Miejski w Zawadzkiem, Urząd Miasta i 
Gminy w Kolonowskiem, Urząd Gminy 
w Jemielnicy, Urząd Gminy w Izbicku 
oraz Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe 
miało miejsce 5 czerwca br. w siedzibie 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Strzelcach Opolskich.

Powyższe przedsięwzięcie zostało 
objęte Honorowym Patronatem Burmi-
strza Strzelec Opolskich.

Wszystkim dzieciom i opiekunom z pla-
cówek przedszkolnych, które przystąpiły  
do konkursu składamy serdeczne podzię-
kowania oraz gratulacje.   

                            Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Opolskich

 

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 „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
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

Czerwiec 2017

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

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

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

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2017 r.

X Jubileuszowy Międzydiece-
zjalny Turniej Piłkarski o Puchar 
św. Jacka odbędzie się we wtorek 13 
czerwca 2017 roku na stadionie Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Strzelcach Opolskich (ul. Strzel-
ców Bytomskich 2a).

W tym roku będzie odbywał się 
pod hasłem „Najlepsze Ligi Europej-
skie” w 3 kategoriach wiekowych: 

szkoły podstawowe, gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne (będą grać o od-
dzielne 3 puchary). 

Turniej będzie miał charakter 
regionalno-integracyjny, będzie od-
bywał się równolegle na 4 boiskach: 
trzech boiskach trawiastych, roze-
grają swoje mecze gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne oraz na boisku 
syntetycznym (szkoły podstawowe).

Zapraszamy 
na Turniej św. Jacka

Co warto wiedzieć o tym przepisie?
Przepis ten obowiązuje od 18 maja 2015r. W przypadku przekroczenia 

przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na 
obszarze zabudowanym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem i w 
terminie 7 dni od odebrania dokumentu prawa jazdy, przekazuje je Staroście. 
Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 
3 /trzech/ miesięcy licząc od dnia zatrzymania prawa jazdy lub od dnia zwrotu 
dokumentu do urzędu. 

Czy w przypadku kierowania samochodem w czasie obowiązywania 
decyzji kierowca ponosi dodatkowe konsekwencje? 

W sytuacji, gdy pomimo wydania przez Starostę decyzji o zatrzymaniu 
dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, kierowca nadal będzie poruszał 
się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas Starosta przedłuża 
okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy i jest to maksymalny 
okres na jaki Starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych 
terminów, kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w wydziale 
komunikacji. 

Czy takie decyzje zostały wydane dla kierowców Powiatu Strzeleckie-
go? 

Tak. Na chwilę obecną zostało wydanych ponad 100 decyzji o zatrzymaniu 
prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Kilka decyzji o 
przedłużeniu okresu zatrzymania. Warto jeszcze powiedzieć, że na tym czasami 
sprawa się nie kończy. 

Dlaczego?  
Dlatego, że kierowca, który mimo przedłużenia przez Starostę okresu za-

trzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samocho-
dem, Starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, 
tenże kierowca, aby uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić 
wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o 
uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. I niestety już 
kilka decyzji o cofnięciu uprawnień Starosta wydał. 

O jakich wymaganiach mowa, czy można coś więcej? 
No tak, taka osoba musi złożyć w wydziale komunikacji wniosek o wyda-

nie prawa jazdy wraz z orzeczeniem lekarskim, zdjęciem. Na podstawie zło-
żonych dokumentów otrzymuje profil kandydata na kierowcę. Ponadto musi 
ukończyć szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy w ośrodku szkolenia 
kierowców, oraz zdać egzamin państwowy, który składa się z części teoretycz-
nej oraz praktycznej.

Szybciej niż 50 km/h 
na obszarze zabudowanym?
O konsekwencjach mówi wicestarosta Janusz Żyłka
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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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Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przy-
znane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 
za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 
2017 r.

Zasady przyznawania nagród określa Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie przyzna-
wania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, 
poz. 658)

Minister przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: 
1)  indywidualnej - pracownikom socjalnym; 
2)  zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz 

podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przed-

stawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, 
kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy 
społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy przesłać do 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w terminie do dnia 31 lipca 2017 
roku.

Strzelce Opolskie, 2017-06-05
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

referent ds. uczniowskich 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich

1.  Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1)  wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie ekonomiczne lub pokrewne z 
co najmniej rocznym stażem pracy na podobnym stanowisku,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- obywatelstwo polskie,
- korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- biegła obsługa komputera, w szczególności MS Office,
- znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
- znajomość przepisów prawa oświatowego,
- swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2)  Wymagania dodatkowe:
- rzetelność, sumienność, dokładność,
- komunikatywność i otwartość,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość przepisów postępowania administracyjnego. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją wszystkich uczniów oraz słuchaczy 

LO dla dorosłych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi.

2)  Gromadzenie dokumentacji związanej z zajęciami praktycznymi pracowników mło-
docianych

3)  Wystawianie oryginałów i duplikatów legitymacji szkolnych i prowadzenie obowią-
zującej w tym zakresie dokumentacji; przedłużanie ważności legitymacji szkolnych.

4)  Prowadzenie księgi uczniów  (słuchaczy).
5)  Prowadzenie spraw związanych z naborem uczniów i słuchaczy do CKZiU (oprócz 

KKZ).
6)  Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu danych dotyczących uczniów 

oraz słuchaczy.
7)  Prowadzenie książki ewidencji uczniów i pracowników podległych powszechnemu 

obowiązkowi obrony oraz wydawania stosownych zaświadczeń i przekazywania 
WKU informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)  Prowadzenie składnicy akt w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów i 
słuchaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9)  Wprowadzanie danych dotyczących uczniów oraz słuchaczy do programu SIO 
10)  Przygotowanie danych zgodnie z procedurami OKE Wrocław dotyczących egzami-

nów zawodowych i przekazanie ich przy pomocy obowiązującego programu kompu-
terowego oraz współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizacje w/w zadania. 

11)  Prowadzenie spraw kancelaryjnych związanych z korespondencją oraz obsługa faxu  
w przypadku nieobecności pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za to zada-
nie.

12)  Obsługa kserokopiarki oraz użytkowanie w pracy dostępnego oprogramowania 
komputerowego, w szczególności obsługa programu Sekretariat.

13)  Prowadzenie dokumentacji związanej ze skierowaniem uczniów do Ośrodka Do-
kształcenia Zawodowego.

14)  Prowadzenie elektronicznego naboru uczniów
15)  Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Informacja wynikająca z art. 13.u.2 pkt 4b o ustawy o pracownikach samorzą-
dowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w maju 
2017r) wskaźnik zatrudnienia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
1)  Pełny etat
2)  Praca w godzinach: 7.30-15.30 od poniedziałku do czwartku, 8.00-16.00 w piątki
3)  Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu wy-
nagradzania pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich 

4)  Wynagrodzenie wypłacane 28 dnia każdego miesiąca
3.  Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny, 
2)  życiorys - CV, 
3)  Kserokopie świadectw pracy,
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
6)  oświadczenia podpisane przez kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnio-

ne umyślnie,
7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat 

zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust 2 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz.1202)

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły do dnia  19 czerwca 2017r 
z dopiskiem 

Nabór na stanowisko referent ds. uczniowskich
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

Bądź przesłać na adres: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

Ul. Powstańców Śl.3, 47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem na kopercie jak wyżej

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
O zakwalifikowaniu oferty do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani 
telefonicznie w dniu 21 czerwca.

NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, 
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

ZA WYBITNE, NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA  
W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2017 ROKU

20 maja br. w  Strzelcach  Opolskich  odbył  się  XIV Wojewódzki 
Turniej tenisa Stołowego Niesłyszących - rozgrywki indywidualne grup 
męskiej i żeńskiej.

Zorganizowanie zawodów umożliwił nam Urząd Miasta w Strzelcach 
Opolskich udostępniając nieodpłatnie naszemu Związkowi potrzebne na ten 
cel Halę Sportową przy ul. Żeromskiego. W zawodach udział brali Członkowie 
Polskiego Związku Głuchych z województwa Opolskiego. Głównym organi-
zatorem całej imprezy był Antoni Sznura - instruktor z Koła Terenowego PZG 
w Strzelcach Opolskich.  

Otwarcia zawodów dokonał Antoni Sznura Prezes Zarządu Koła Terenowe-
go w Strzelcach Opolskich. Na wstępie omówiono program dnia, zasady oraz 
regulamin rozgrywek. Następnie każdy z uczestników przystąpił do losowania. 
Wylosowane pary rozegrały między sobą mecze każdy z każdym. W zawodach 
brało udział 18 osób ze Strzelec Opolskich, z Opola, i z Kędzierzyna-Koźla.   
Po przerwie przystąpiły do walki pary, które uzyskały ten sam wynik.  

Do drugiego etapu zakwalifikowali się najlepsi uczestnicy turnieju. Walka 
rozegrała się już pomiędzy najlepszymi zawodnikami. Po zakończeniu rozgry-
wek zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek: ciastka, napoje i gorący 
posiłek. 

Po przerwie zostały ogłoszone wyniki oraz rozdane puchary dla zwycięz-
ców. 

Wśród kobiet puchar za I miejsce zdobyła Katarzyna Niederfeld - 
PZG Kędzierzyn-Koźle, 

II miejsce zajęła Ewa Gierszowska – PZG Opole, 
III miejsce zajęła Ewelina Olchawa- Paliwoda - PZG Strzelce Opol-

skie. 
Wśród mężczyzn puchary zdobyli:  za I miejsce Dariusz Rączka - PZG 

Opole, 
za II miejsce Dariusz Paliwoda - PZG Strzelce Opolskie,  
i  za   III miejsce Stanisław Wadas - PZG Opole.   
Pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale za zajęcie IV, V i 

VI miejsce.
Na zakończenie mistrzostw zrobiono pamiątkowe zdjęcie wszystkich 

uczestników.

Czternasty turniej
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością in-

formujemy dziś Państwa o wyjąt-
kowych uroczystościach: roczni-
cach 95 urodzin!

Pani Agnieszka Mrugała, 
mieszkanka Zawadzkiego 95 lat 
skończyła 24 maja br. Z tej okazji 
z listem gratulacyjnym, najlep-
szymi życzeniami i urodzinowym 
upominkiem odwiedził Jubilatkę 
wicestarosta Janusz Żyłka. 

Podobna uroczystość - z oka-
zji 95-lecia urodzin - odbyła się w 
Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich, a jej główną bohaterką 
była Pani Leokadia Krupińska. 
Urodzinowy tort krojono z tej 
okazji 29 maja br. 

Ten uroczysty dzień Jubilat-
ka spędziła otoczeniu bliskich 
- współmieszkańców i kierow-
nictwa DPS, ale przy tej okazji 
nie mogło zabraknąć oficjalnych 
gratulacji i najlepszych życzeń, 
no i oczywiście urodzinowego 
prezentu od władz Powiatu Strze-
leckiego, przekazanych przez 
Waldemara Gaidę w imieniu całej 
naszej społeczności.  

Dziewięćdziesiąt  pięć lat 30 
maja br. skończyła Pani Anna 
Kokot, mieszkająca w Kielczy .

Działo się w Powiatowym Centrum Kultury 
W sobotni poranek, 20 maja, 

dzieci z powiatu strzeleckiego 
pojechały na pierwszą wyciecz-
kę w ramach projektu „Objazdo-
wy teatr!” dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach programu Edukacja kultu-
ralna 2017. Celem wyjazdu był 
Śląski Teatr Lalki i Aktora Atene-
um w Katowicach, gdzie na lek-
cji teatralnej uczestnicy projektu 
poznali tajniki tworzenia teatru 

japońskiego – kamishibai, zwa-
nego także papierowym teatrem. 
Wielkim zaskoczeniem okazał 
się być spektakl „Animacje”, 
gdzie aktorzy pokazali, że teatr 
ma różne odsłony, a wiele historii 
można opowiedzieć bez słów, np. 
używając do tego swojego cia-
ła. Dzieci już wiedzą jak zrobić 
dostać z dłoni i stóp i pewnie w 
ramach projektu jeszcze nieraz do 
tego wrócą. Kolejny wyjazd już 
w przyszłą sobotę!

We wtorek 30 maja część uczniów 
szkoły podstawowej, gimnazjum i 
przysposabiającej do pracy Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kadłubie udała 
się do Opolskiego Teatru Lalki i Ak-
tora na spektakl „Mała mysz i słoń do 
pary” - opowiadający o niezwykłej 
wadze samoakceptacji i mądrości 
płynącej z patrzenia dalej niż na czu-
bek własnego nosa. Chyba wszyscy 

kolejny raz uświadomili sobie, że nie 
ma lepszych czy gorszych, że każ-
dy jest piękny  i ważny, tylko trzeba 
się nauczyć siebie zaakceptować... 
Podróż pociągiem do Opola i prze-
piękne przedstawienie - było moż-
liwe dzięki wsparciu finansowemu 
firmy „Izostal” z Kolonowskiego. 

Dziękujemy!

Pociągiem do teatru...

Dołączamy się do najlepszych życzeń: długich jeszcze lat w 
zdrowiu, pełnych radości dużych i małych

Pani Agnieszka Mrugała mieszkanka Zawadzkiego 95 lat skończyła 
24 maja br.

Pani Leokadia Krupińska, mieszkająca w Strzelcach Opolskich 95 lat 
skończyła 29 maja br.


