
Opowiedz mi swoją historię. 
Najważniejszy dzień życia

Konkurs trwa!

w dniu 15 marca 2014 roku (sobota) w godz. od 9.00 – 13.00. 

Wydział Komunikacji 
zaprasza w sobotę

 Wiosną i latem ubiegłego roku w Boryczy 
budowana była kanalizacja sanitarna. Droga 
powiatowa w miejscowości została rozkopana. 
Upadłość wykonawcy budowy kanalizacji spo-
wodowała, że nawierzchnia drogi nie została od-

W Boryczy znowu kopią

W związku z korzystnymi warunkami pogo-
dowymi, na bieżąco począwszy od nowego 
roku, wykonywane są remonty nawierzchni 
na drogach powiatowych.

 Prace polegają na wbudowaniu specjalnej 
mieszanki mineralno - emulsyjnej „na zimno”, 
która układana jest bez obcinania krawędzi. 
Remonty wykonywane są w ramach bieżącego 
utrzymania dróg i polegają na zabezpieczeniu 
największych ubytków i wyrw w nawierzch-
niach, takich, które stwarzają niebezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym. Są to zatem prace o 
charakterze interwencyjnym, typowe remonty 
nawierzchni rozpoczną się dopiero na wiosnę. 
 Od początku roku do dnia dzisiejszego 
wbudowano 25 ton masy „na zimno”, a tego typu 
remonty wykonane zostały m.in. na odcinkach: 
Balcarzowice - Sieroniowice, Dolna - Olszowa, 
Strzelce Opolskie - Dolna, Lichynia - Leśnica, 
Izbicko - Otmice.

 Jest w Warszawie. W Krakowie. W 
Łodzi. Nawet w malutkiej Koszarawie. 
Czy będzie u nas? Mowa o gimnazjum 
Montessori. Cóż to takiego? Najpierw krót-
kie wprowadzenie: dr Maria Montessori 
była włoskim lekarzem, naukowcem, ale 
sławę przyniosły jej metody stosowane w 
edukacji. Dziś wszyscy są zgodni: o całe 
dziesięciolecia wyprzedziła swoją epokę, 
stosując w nauczaniu dzieci takie metody, 
o jakich wcześniej nikomu się nie śniło. 
A dodajmy – żyła w latach 1870-1952.Na 
czym polegały jej metody, które nie tylko 
nie uległy zapomnieniu, ale dziś stosowane 
są na całym świecie, w dodatku w ostatnich 
latach coraz więcej szkół i przedszkoli je 
stosuje. Najkrócej rzecz ujmując – według 
jej zasad nauczyciel powinien podążać za 
dzieckiem, a nie dziecko – za nauczycie-

lem. Jak pisała:  (…) odkryliśmy, że edu-
kacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale 
że jest to naturalny proces, który rozwija 
się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie 
jest on przyswajany poprzez słuchanie 
słów, lecz poprzez moc eksperymentów, 
za pomocą których dziecko działa na swoje 
otoczenie. Zadaniem nauczyciela nie jest 
mówić, ale przygotować i zaaranżować 
serię bodźców do kulturowego działania 
w specjalnym otoczeniu przygotowanym 
dla dziecka” . 
 W innym miejscu natomiast pisała tak: 
„Szkoła średnia nie jest częścią edukacji 
i nauczania. Wierzę że reprezentuje cel 
całej edukacji, cel jaki dla każdego musi 
stanowić klucz do człowieczeństwa.”
Skoro dzieci wychowane w przedszkolach 
stosujących metody Montessori dają sobie 

 Do końca roku szkolnego jeszcze 
trzy miesiące. Przez ten czas można 
wiele zrobić. Zachęcamy wobec tego do 
powalczenia o fantastyczny wyjazd do 
warszawskiego Centrum Nauki Kopernik!
 Kto będzie mógł pojechać? 
 Najlepsi uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu strzeleckiego. Taką 
nagrodę – zamiast tradycyjnych książek 
– ma zamiar zafundować im Zarząd Po-
wiatu Strzeleckiego, łącznie z bezpłatnym 
przejazdem i wyżywieniem.  
 Oczywiście główną atrakcją wyjazdu 
będzie wizyta w Centrum Nauki. 

 W dniach 6 i 7 marca br. województwo 
opolskie gości przedstawicieli Federalnego 
Urzędu Służby Ratownictwa Technicznego 
Niemiec (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
- THW). Przyjazd przedstawicieli THW, na czele 
z prezydentem tej organizacji Albrechtem Bro-
emme, związany jest z podpisaniem programu 
współpracy szkoleniowej z Państwową Strażą 
Pożarną na kolejne dwa lata. Powiat Strzelecki 
był reprezentowany przez Pana Józefa Swaczynę 
Starostę Strzeleckiego.
 Program współpracy został podpisany 6 

Powiat remontuje drogi

tworzona. Planowano wykonać te prace jeszcze 
przed zimą przez innego wykonawcę, jednakże 
okazało się, że grunt zasypowy w wykopie oraz 
podbudowa drogi nie zostały odpowiednio 

zagęszczone. Roboty asfaltowe wstrzymano. 
Korzystne warunki pogodowe umożliwiły wresz-
cie rozpoczęcie naprawy drogi. Roboty mają być 
zakończone najpóźniej w maju. 

świetnie radę z nauką, skoro świetne wyni-
ki osiągają szkoły podstawowe, w których 
nauczyciele podążają wyznaczonymi 
przez nią ścieżkami, a gimnazja i licea 
w rankingach zajmują czołowe miejsca, 
m.in. właśnie wspomniana szkoła w małej 
Koszarawie, to dlaczego w Strzelcach 
Opolskich nie miałaby powstać podobna 
placówka? Wiele wskazuje na to, że być 
może już od przyszłego roku szkolnego 
jedna z klas w Dwujęzycznym Gimnazjum 
w Strzelcach zacznie pracować według 
nowych zasada i metod. Po trzech latach 
– kontynuację takiego systemu przejmie 
jedna z klas w Liceum Ogólnokształcącym 
im. W. Broniewskiego. 
 Czy tak się stanie w istocie – o tym w 
następnych numerach naszego dwutygo-
dnika.

Gimnazjum Montessori u nas?

marca w komendzie wojewódzkiej PSP w Opolu 
przez prezydenta THW i komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej generała bryga-
diera Wiesława Leśniakiewicza w obecności 
wiceministra spraw wewnętrznych Stanisława 
Rakoczego.Pobyt delegacji na terenie naszego 
województwa, to przede wszystkim zapoznanie 
gości z naszymi jednostkami PSP ich wyposaże-
niem oraz remizami OSP i tu Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Raszowej, a także zaprezentowanie 
najpiękniejszych zakątków naszego wojewódz-
twa.

Niemieccy ratownicy w Raszowej Centrum
Nauki 

Kopernik 
– dla najlepszych

Czekamy na Państwa prace.
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ZAPRASZAMY

DO  HOLU  STAROSTWA  STRZELECKIEGO  
NA  DOROCZNY

KIERMASZ  WIELKANOCNY
Swoje prace zaprezentują podopieczni i wychowankowie  

wraz z prowadzącymi i opiekunami  
Domów Pomocy Społecznej, szkół specjalnych  

oraz organizacji społecznych z Powiatu Strzeleckiego!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

Tegoroczna Gala Lauri odbędzie się już w sobotę 22 marca. Wręczenie nagród we wszyst-
kich konkursach, tj. Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2013, Nauczyciela Roku 
2013 oraz  Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego będzie miało bardzo mocny akcent 
podsumowujący. Do tej pory koncert kończący galę to klasyczne dźwięki smyczków, tym 
razem postanowiono zupełnie odmienić oblicze wieczornego koncertu. Postawiliśmy na 
młodość, świeżość i wiosnę, która właśnie do nas nadchodzi. Gwiazdą wieczoru będzie 
SOUL CITY. Dziewięciu utalentowanych wokalistów w koncercie nowoczesnych utworów 
o mocnym podszyciu gospelowym, łącznie tworzą wybuchową mieszankę energii i fanta-
zji. Już czekamy z niecierpliwością na wyniki konkursów, ale i na występ SOUL CITY! 

Warto śledzić nasz profil na FACEBOOK’U - tam pojawi się informacją o wejściówkach 
na Galę Lauri! https://www.facebook.com/starostwostrzeleckie 

Przed Galą Lauri

Mały Mikołaj wylosował spośród blisko 1800 zgłoszeń szczęśliwca, któremu podczas 
Gali Lauri zostanie wręczony telewizor marki Tochiba. Przypomnijmy, że mieszkańcy 
powiatu strzeleckiego wybierali Najlepszy Produkt Powiatu 2013 i przyznawali mi Na-
grodę Konsumenta. Wyniki ogłoszone zostana podczas uroczystości.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

Zwołana na 26 lutego sesja Rady 
Powiatu rozpoczęła się smutnym akcen-
tem - uczczeniem minutą ciszy tragicznie 
zmarłego samorządowca, Burmistrza 
Zdzieszowic, Dietera Przewdzinga. 

Przed przystąpieniem do porządku 
obrad starosta J. Swaczyna poinformował 
radnych, że w miniony poniedziałek z 
okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia Norbert Jaskóła, dyrektor 
strzeleckiego PUP odebrał z rąk Ministra 
Pracy wręczył medal za osiągnięcie najlep-
szych wskaźników efektywności i aktyw-
ności wśród powiatowych urzędów pracy  
województwa opolskiego. Odbierając list 
gratulacyjny i kwiaty N. Jaskóła stwierdził: 
Nie jest to odznaczenie dla mnie, ale dla 
wszystkich pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy - to oni zapracowali na taki 
wynik, który był najlepszy w wojewódz-
twie. Należymy też do pierwszej czwórki 
w kraju. Tutaj podziękowania należą się 
nie tylko moim pracownikom, ale również 
państwu radnym za to, że stwarzacie wa-
runki do tego, by odpowiednio realizować 
zadania. Podziękowania należą się panu 
Staroście, bo w jego imieniu działamy 
oraz pani Skarbnik, która sprawuje nad-
zór finansowy nad zgłaszanymi przez nas 
wnioskami do budżetu powiatu.

Po przedstawieniu przez starostę infor-
macji o pracy Zarządu w okresie między-
sesyjnym, przystąpiono do sprawozdania 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów z 
ubiegłorocznej działalności (rzeczniczka 
nie była obecna na sesji, reprezentowała 
w tym czasie jednego z konsumentów w 
sądzie). Jako pierwszy opinię przedstawił 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej. 

Radny Norbert Lysek: – Komisja 
Gospodarcza stwierdziła, że zapotrze-
bowanie na usługi Rzecznika jest coraz 
większe. Nastąpił wzrost porad o 4,5% 
oraz liczby skarg konsumenckich aż o 
20% w porównaniu do roku 2012. Komi-
sja stwierdziła, że działania Rzecznika są 
prawidłowe i tym samym Komisja przyjęła 
informację jednogłośnie (o pracy Rzeczni-
ka Konsumentów w roku 2013 piszemy w 
innym miejscu).

Również radni przyjęli informację 
Rzecznika jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad były opinie 
komisji problemowych na temat informacji 
o stanie bezpieczeństwa publicznego. 

Radny Ryszard Nocoń, przewodni-
czący Komisji Bezpieczeństwa: – Komisja 
wysłuchała informacji Komendanta i 
zaaprobowała wersję prezentacji w miejsce 
informacji tekstowej. Chciałbym zwrócić 
uwagę na problemy poruszane przez człon-
ków Komisji Bezpieczeństwa. Jednym z 
nich był problem reorganizacji komisariatu 
w Zawadzkiem, szczególnie istotny dla 
radnych z terenu działania komisariatu. Z 
informacji w prasie można wywnioskować, 
że komisariat w Zawadzkiem zostanie 
niedługo zamknięty, nie będzie dostępu 
do niego w porze nocnej. Z informacji 
pana Komendanta wynika, że jest zupełnie 
inaczej. A mianowicie większa liczba poli-
cjantów zostanie skierowana do służb w te-
renie, a to że komisariat zostanie zamknięty 
po godz. 22.00, wcale nie oznacza, że nie 
ma dostępu. Po tej godzinie nastąpi odbiór 
zgłoszeń przez komendę w Strzelcach Op., 
natomiast w terenie nastąpi zwiększenie 
liczby policjantów i tym samym zwięk-
szenie bezpieczeństwa. W kwestii ruchu 
drogowego obecnie Policja dysponuje tzw. 
szybkimi alkomatami, dzięki czemu można 
błyskawicznie przebadać nawet kilkaset 
osób. W ubiegłym roku przeprowadzono 
ponad 14 tys. takich badań. Pocieszającym 
dla  radnych jest fakt, że w ubiegłym roku 
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym ilość ofiar śmiertelnych nie zwięk-
szyła się. Jeden z radnych poruszył sprawę 
skazanych, którzy opuścili więzienie i 
ulokowali się w Szymiszowie zakłócając 
spokój mieszkańców. W wyniku wezwania 
pojawił się patrol, jednak mieszkańcy 
mieli pretensje do zbyt łagodnego potrak-
towania tych osób. Na szczęście osoby te 
wyniosły się i w Szymiszowie zapanował 
spokój. Radni mieli także pomysły w 
kwestii poprawy pracy Policji. Jednym z 
nich było zwiększenie patroli pieszych w 
rejonie centrów handlowych (bo tam ciągle 
pojawiają się osoby wymuszające pienią-
dze, odebranie wózka, itp.) oraz w rejonie 
kościołów. W okresie ślubów, młode pary 
oraz goście są nagabywani o alkohol, co 
psuje uroczystość. Radni zgłosili również 

Sesja Rady Powiatu
problem dojazdu do zbiorników p.poż. na 
terenie Strzelec Op. Chodzi o to, że przy ul. 
Gogolińskiej niedaleko PUP znajduje się 
zbiornik, jednakże parkujące TIR-y blokują 
dojazd do tych zbiorników i w przypadku 
pożaru praktycznie nie będzie dojazdu do 
wody. Dlatego padła sugestia, by zgłosić 
zarządcom dróg wniosek w sprawie usta-
wienia znaków zakazu zatrzymywania się 
w tych miejscach. Postulowano również, 
aby w przypadku zdarzeń kryzysowych, 
Policja informowała centrum zarządzania 
kryzysowego w gminie. Ponadto Komen-
dant PSP poinformował, że w okolicach 
Boryczy, gdzie doszło w ostatnim czasie 
do 3 pożarów przypuszcza się celowe 
podpalenia. Dlatego też padł wniosek, aby 
wspólnymi siłami strażaków, mieszkańców 
i Policji postarać się ustalić sprawcę. Padła 
także prośba, aby w przypadku wiosennego 
wypalania traw Policja reagowała na takie 
zdarzenia. Jeśli chodzi o całe sprawozda-
nie, Komisja przyjęła je jednogłośnie, bez 
uwag. Cieszy fakt, że stan bezpieczeństwa 
w naszym powiecie jest prawie że najlep-
szy w województwie opolskim. 

H. Bartoszek – dziękuję. Oddaję 
głos panu Łyżwie, zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji. 

Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji K. Łyżwa: – Przygotowana analiza 
stanu bezpieczeństwa została omówiona w 
poniedziałek na Komisji Bezpieczeństwa, 
która w sposób wyczerpujący omówiła 
szereg zagadnień związanych z: wykry-
walnością, zdarzeniami, zakłóceniem ładu 
i porządku, priorytetami i celami naszej 
Komendy na rok 2014. Poruszony został 
głośny temat związany z likwidacją zespołu 
dyżurnych w komisariacie w Zawadzkiem. 
Na dzień dzisiejszy komisariat ten liczy 24 
etaty, po reorganizacji chcemy zwiększyć 
o 2 etaty. Dyżurnych chcemy przesunąć do 
służby patrolowej oraz do zespołu krymi-
nalnego, by zwiększyć skuteczność dzia-
łania, co jest uzasadnione wobec postępu 
cywilizacyjnego, oczekiwań społecznych, 
czasu reakcji na zdarzenia. Komisariat 
Policji w Zawadzkiem swoim zasięgiem 
obejmuje 3 gminy: Kolonowskie, Jemiel-
nica i Zawadzkie, teren jest dość rozległy. 
Dlatego zasadna jest reorganizacja, aby 
zwiększyć liczbę patroli i aby były one stałe 
w Jemielnicy, Kolonowskiem czy też w 
Zawadzkiem. W 2010 r. zlikwidowany zo-
stał etat dzielnicowego dla wsi Żędowice i 
Kielcza, liczących łącznie 4 tys. mieszkań-
ców, podczas gdy gmina Zawadzkie liczy 
12 tys. mieszkańców i jest tam obecnie 2 
dzielnicowych. Chcemy zwiększyć liczbę 
dzielnicowych o 1 kosztem dyżurnych. 
Kwestia przyjmowania petentów i zgło-
szeń - będą przyjmowane przez oficera 
dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w 
Strzelcach Op., który całodobowo będzie 
przyjmował zgłoszenia mieszkańców. W 
godzinach 6-22 w Komisariacie Policji w 
Zawadzkiem dyżur będzie pełnił komen-
dant Komisariatu, zastępca lub ewentual-
nie wyznaczony kierownik. Zapewniony 
będzie zatem dostęp w tych godzinach. 
Likwidacja jest też związana z tym, że w 
godzinach 22-6 mamy bardzo mało zgło-
szeń. Dodatkowo należy podkreślić, że w 
Zawadzkiem funkcjonuje dyskoteka Bora 
Bora, stąd też planujemy zwiększyć patro-
le. Obecnie posiłkujemy się policjantami 
z oddziału prewencji KWP w Opolu. Od-
nośnie omawianych na Komisji pożarów 
w Boryczy i Rozmierzy – w tej sprawie 
prowadzimy postępowania przygotowaw-
cze nadzorowane przez Prokuraturę Rejo-
nową w Strzelcach Op. W wyniku pracy 
operacyjnej zostały poczynione ustalenia, 
postaramy się jak najszybciej rozwiązać tę 
sprawę. Pan Szłapa wspomniał, że zapa-
nował strach wśród mieszkańców, ale  nie 
ma się czego obawiać, są patrole zarówno 
operacyjne jak i interwencyjne. Robimy 
wszystko, aby tego sprawcę zatrzymać. 
Chciałbym uzupełnić informację w kwestii 
mandatów – nałożyliśmy w 2013 r. ok. 
8 tys. mandatów na kwotę 1.154.000 zł. 
Rok 2013 przebiegał pozytywnie, nie od-
notowaliśmy zbiorowego zakłócenia ładu 
i porządku, nie odnotowaliśmy żadnego 
zabójstwa czy drastycznego przestępstwa 
w stosunku do obywateli. 

Chciałbym podziękować panu Staro-
ście, Radzie Powiatu, wszystkim samorzą-
dom za wsparcie, pomoc, przekazywanie 
środków finansowych, udostępnianie 
komórce ruchu drogowego pomieszczeń 
Sanepidu, za to że czuwaliście, pomaga-

liście nam, udostępnialiście salę narad 
w trakcie prowadzonych debat, działań 
profilaktycznych. Chciałbym także podzię-
kować: Państwowej Straży Pożarnej, OSP 
i innym instytucjom współpracującym z 
Policją, bez których zapewnienie bezpie-
czeństwa byłoby trudniejsze. 

Informacja o stanie bezpieczeństwa 
w powiecie strzeleckim została przyjęta 
przez radnych jednogłośnie 

Kolejnym punktem obrad była Raport 
o stanie zdrowia psychicznego w naszym 
powiecie – również przyjęta jednogłośnie). 
Rozmowę z autorem Raportu, doktorem 
Andrzejem Golisem publikujemy w innym 
miejscu).

W kolejnym punkcie obrad radni 
podjęli uchwałę w sprawie wydelegowania 
radnych Powiatu Strzeleckiego do pracy 
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 
kadencji 2014-2017 – ustalono, że przed-
stawicielami Rady w pracach komisji będą 
nadal radni: Stefan Szłapa i Jan Bogusz. 

Następnie radni – po przedstawie-
niu przez przewodniczących komisji 
problemowych pozytywnych opinii na 
temat – jednogłośnie przyjęli uchwałę w 
sprawie określenia zasad nabycia, zbycia 
i obciążania nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich 
wydzierżawienia lub wynajmowania na 
okres dłuższy niż trzy lata. Tak samo gło-
sowano nad kolejnym projektem uchwały 
– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej (wraz z autopoprawkami) – 
uchwała przyjęta została 17 głosami za. 

Zanim przystąpiono do dyskusji nad 
projektem uchwały w sprawie zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu na 
rok 2014, przewodniczący rady Powiatu 
Henryk Bartoszek prosił Skarbnik Po 
wiatu o przedstawienie autopoprawek. 

Skarbnik Jolanta Drochomirecka: – 
Mamy 3 autopoprawki. Pierwsza dotyczy 
uzyskania promesy na zabezpieczenie w 
budżecie państwa kwoty dotacji celowej 
na usuwanie skutków nawałnicy z czerwca 
2013 r. na drodze powiatowej Leśnica-
-Kędzierzyn-Koźle. Mieliśmy w budżecie 
zabezpieczone 854.247 zł, natomiast 
otrzymaliśmy kwotę 700 tys. zł z zapisem, 
że nie więcej niż 80% wartości zadania po 
udzieleniu zamówienia publicznego. 27 
tys. zł otrzymaliśmy z budżetu państwa 
na realizację wydatków bieżących w  
KP PSP w Strzelcach Op. otrzymaliśmy 
ponadto dotacje w kwocie 10 tys. zł na 
realizację zadania: pomoc cudzoziemcom, 
którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy, 
zamieszkującym na terenie powiatu. Po 
pozytywnych opiniach wszystkich komi-
sji problemowych i tę uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

W kwestii projektu uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 
Strzeleckiego przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej przedstawiła radnym wyniki 
przeprowadzonego postępowania wyjaś-
niającego. 

Radna Joanna Mróz: - Komisja 
postanowiła uznać skargę za zasadną w 
zakresie zarzutu bezczynności. 

Jednocześnie Komisja stwierdza, że 
na chwilę obecną po wpłynięciu skargi 
pana Bernarda Czoka, w dniu 22 stycznia 
2014 r. Wydział Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Op. przesłał do Starostwa Powiatowego 
w Opolu (jako organu właściwego w 
sprawie) zawiadomienie o nieodebraniu 
w terminie określonym w art. 130a ust. 10 
ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdu 
usuniętego z drogi. 

Radni nie mieli uwag do projektu 
uchwały, w związku z czym uchwałę w tej 
sprawie przyjęto 17 głosami za. 

Przed głosowaniem kolejnego projek-
tu uchwały głos zabrała Sekretarz Powiatu.

Sekretarz Powiatu Ewelina Jeli-
to: – Wysokość środków PFRON jest 
uzależniona od algorytmu. Podział, jak 
co roku następuje między dwa działy: 
rehabilitację zawodową i rehabilitację 
społeczną.  Rehabilitacja społeczna jest 
związana z działalnością Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, głownie 
zapewnieniem zaopatrzenia w sprzęt orto-
pedyczny i środki pomocnicze, likwidacja 
barier architektonicznych, organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, usługa tłuma-
cza języka migowego i koszty naznaczone 
algorytmem związane z refundacją uczest-
nictwa w WTZ. Rehabilitacja zawodowa 
obejmuje wyposażenie miejsc pracy 

dla osób niepełnosprawnych i stanowisk 
pracy, tworzenie miejsc pracy, szkolenie i 
staże dla osób niepełnosprawnych. Podział 
zaproponowany przez Zarząd, zgodnie z 
ustawą o rehabilitacji, podlega zaopinio-
waniu przez Powiatową Społeczną Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych. Ten podział 
w tym roku spotkał się z negatywną opinią 
tej Rady, czego powodem był fakt, że do 
PUP wpłynął wniosek Stowarzyszenia 
Siedlisko z siedzibą w Zawadzkiem z prośbą 
o zrefundowanie z tych środków tworzenia 
nowych miejsc pracy w wysokości 160 tys. 
zł. Zarząd Powiatu po analizie i uwzględ-
nieniu potrzeb społecznych zadecydował, że 
na to zadanie będzie przeznaczone 80 tys. 
zł, a drugie wnioskowane 80 tys. zł zostało 
przeznaczone na zaopatrzenie ortopedycz-
ne. Zaopatrzenie i środki pomocnicze to 
rzeczy potrzebne na co dzień osobom nie-
pełnosprawnym borykającym się z niepeł-
nosprawnością. Chodzi tu o pieluchomajtki, 
cewniki, aparaty słuchowe, wózki inwalidz-
kie. Zarząd stoi na stanowisku, że środki te 
dla tej grupy osób są niezbędne. Oczywiście 
wybór jest trudny, bo mamy do czynienia z 
utworzeniem miejsc pracy dla osób niepeł-
nosprawnych i ich aktywizacją, niemniej 
dotyczyło to tylko 4 osób. W związku z 
tym Zarząd postanowił nie przychylić się 
do opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych i utrzymać na 
to zadanie kwotę 80 tys. zł, która pozwoli 
na zrefundowanie miejsc pracy dla 2 osób 
niepełnosprawnych. Nadmienię, że opinia 
jest wymagana, ale nie jest wiążąca. 

Poddany pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia zadań reali-
zowanych przez Powiat Strzelecki, na które 
przeznacza się w 2014 r. środki PFRON i 
wysokość środków na ich finansowanie 
radni przyjęli większością głosów: 14 za, 3 
wstrzymujące się. 

W punkcie „wnioski i interpelacje rad-
nych” głos zabrał Kazimierz Kubal.

Radny K. Kubal: – Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej zwraca się z proś-
bą o rzetelne przedstawienie informacji nt. 
kto jest dysponentem i na podstawie czego, 
budżetu Rady Powiatu Strzeleckiego. W 
roku 2012 Rada dysponowała budżetem 
230 tys. zł, w 2013 r. kwotą 228 tys. zł, 
a w roku 2014 dysponuje budżetem w 
wysokości 230 tys. zł. Ze względu, że w 
naszej Radzie są dwie kategorie radnych, a 
mianowicie: ryczałtowcy którzy co miesiąc 
korzystają ze wszelkich udogodnień - za 
nieobecność na sesji czy komisji , czy mie-
siąc urlopowy (sierpień) nie dokonuje się 
im żadnych potrąceń. Wszystko wypłacane 
jest w 100% wg ustalonego wskaźnika 
procentowego. Druga kategoria radnych do 
przewodniczący komisji, pozostali radni, 
którym za każdą nieobecność na komisji, 
sesji i miesiąc urlopowy (sierpień) odlicza 
się 100% diety wg wskaźnika procentowego 
ustalonego w uchwale z 25 kwietnia 2001 
r. Pytamy: na podstawie czego, bo uchwała 
tego nie zawiera, nastąpił taki podział i kto 
jest odpowiedzialny za taką sytuację. 

H. Bartoszek poinformował, że in-
terpelacja zostanie przekazana do Zarządu 
celem udzielenia pisemnej odpowiedzi. 

Wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w 
sprawie poparcia protestu likwidacji zespo-
łu dyżurnych w Komisariacie Policji w Za-
wadzkiem – z jej treścią można się zapoznać 
w Biurze Rady. Otrzymałem ponadto pismo 
Starosty w sprawach komunikacyjnych. 
Wpłynęły również dwa pisma w sprawie 
autonomii Śląska – z ich treścią można 
się zapoznać w Biurze Rady. Będziemy 
przyglądać się temu tematowi i zobaczymy, 
czy do następnej sesji zaprezentujemy nasze 
stanowisko. 

J. Swaczyna – chciałem sprostować 
– wpłynęły pisma w sprawie poparcia au-
tonomii gospodarczej Śląska, to jest istotną 
różnicą. Rzecz wzięła się z tego, gdy firma 
Acelor Mittal przeniosła się ze Zdzieszowic 
i tym samym gmina straciła w trakcie roku 
12 mln zł. Są to ogromne pieniądze i może-
my sobie tylko wyobrazić, gdyby Górażdże 
Cement SA przeniosły dyrekcję z Górażdży 
gdzie indziej – ile stracił by Gogolin. To 
jest problem szerszy w kraju i Rząd powi-
nien się tym zająć, bo w Zdzieszowicach 
został zakład produkcyjny, tylko pieniądze 
„pojechały” za dyrekcją do Dąbrowy Gór-
niczej. Tyle tytułem wyjaśnienia. Jesteśmy 
obecnie na etapie ogłaszania przetargów. 
Obecnie trwa czas zebrań sołeckich i liczę, 
że radni starają się być na takowych w 
swoich gminach po to, by przekazać, że 

wydział zamówień publicznych pracuje 
po godzinach, by z wiosna rozpocząć 
prace. Generalnie procedura przetargowa 
jest znacząco wydłużona przez błędy w 
ofertach składanych przez potencjalnych 
wykonawców. Szczegółowy wykaz czyn-
ności przedstawiony został w załączniku 
do protokołu. 

Radny N. Lysek: – miernikiem 
wartości Rady Powiatu i Zarządu jest stan 
dróg. Ludzi nie interesują tak szkoły jak 
stan dróg. W jakim stopniu to co zostanie 
zrobione w roku 2014 zaspokoi potrzeby 
społeczne mieszkańców powiatu i jakie 
są perspektywy na rok 2015? 

Starosta J. Swaczyna: - Myślę, że 
jeszcze dzisiaj Rada Ministrów zatwierdzi 
ostatecznie nowy plan podziału środków 
na tzw. schetynówki, bo wojewodowie już 
go zaopiniowali. Opolszczyzna zamiast 
10, dostanie 36 mln zł. W przyszłym 
roku – 40 mln zł. Dofinansowanie jest 
50:50. Dzisiaj już musimy sobie odpo-
wiedzieć co w ramach Schetynówek 
chcemy robić. Na pewno chcemy zacząć 
drogę pomiędzy Izbickiem a Otmicami. 
Wiemy już, że pierwotnie odrzucona w 
ramach schetynówek modernizacja drogi 
między Centawą a Jemielnicą, teraz praw-
dopodobnie się zakwalifikuje. Jednym 
z istotniejszym punktów ocennych jest 
kwestia współpracy samorządów. Tylko 
dlatego, że gmina Ujazd dała 150 tys. zł, 
a gmina Jemielnica – 100 tys. zł, popra-
wiła się punktacja. Wójt gminy Izbicko 
również nabiera przekonania co do za-
sadności takiej współpracy. Na rok 2015 
będzie funkcjonował nowy wskaźnik 
dot. kwestii „rozjechania” drogi w czasie 
remontu drogi krajowej albo autostrady 
(gdy na czas remontu ruch skierowany 
jest na drogi lokalne) – wówczas będzie 
możliwe uzyskania dodatkowych 5 
punktów. My takich dróg nie mamy. Na 
posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów 
Polskich, na którym obecny był minister 
Kalemba mówiliśmy o kwestii pozyskania 
środków z PFRON na polską wieś, w 
tym o uszczknięciu części dla powiatów. 
Myślę, że jest szansa uzyskania środków 
z funduszu Odnowy Wsi. Ponadto są 
szanse uzyskania pieniędzy na zabytki – 
mam tutaj na myśli DPS  w Szymiszowie. 
Szukamy różnych środków w ramach 
subregionu Kędzierzyn-Koźle z racji 
także połączenia dwoma drogami. Jest 
projekt Góra św. Anny – tam planujemy 
modernizację drogi pomiędzy Kalinowem 
do Zdzieszowic przez Górę św. Anny 
(wraz ze  ścieżką rowerową). Chcemy 
doprowadzić do powrotu górskich samo-
chodowych mistrzostw Polski. Stoimy 
zatem przed sporym wyzwaniem finan-
sowym.  Liczymy także na inwestorów 
specjalnej strefy w Ujeździe, Opolu czy 
też Strzelcach Op. Ale obawy dotyczą 
tego, że może nie być u nas rak do pracy, 
bo największy ubytek mieszkańców ma 
miejsca właśnie w naszym powiecie. 

Radna J. Mróz: – Informuję, iż 
Komisja Rewizyjna zajęła się kontrolą w 
zakresie zarządzania mieniem powiatu. 
Burzliwa dyskusja dotyczyła sprzedaży 
nieruchomości w Strzelcach Op. i Za-
wadzkiem. Dowiedzieliśmy się, że Zarząd 
wstrzymał się ze sprzedażą nieruchomości 
przy ul. Kościuszki . Co do Zawadzkiego 
– planowane jest rozpisanie kolejnego 
rokowania na kwiecień 2014 r. Powiat 
czeka też na zmianę planu zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowościach 
Zawadzkie i Strzelce op. Komisja ogólnie 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

Radny Janusz Żyłka: – Wyjaśnię 
dlaczego się wstrzymałem od głosu przy 
uchwale dotyczącej środków PFRON. 
Zarząd Powiatu może się nie zgodzić 
z negatywną opinią komisji i w ilości 
kilku osób się nie zgadza. My mamy 
sprawę przedstawioną na 5 minut przed 
głosowaniem. Te kwestie dotyczą na-
prawdę istotnych spraw ludzkich (często 
związanych z cierpieniem), dlatego na 
przyszłość – jeśli komisja która nega-
tywnie opiniuje i ma ku temu powody, 
jest przegłosowana przez Zarząd – taka 
sprawa winna trafiać do właściwej komisji 
Rady Powiatu, która dokładniej powinna 
zapoznać się ze sprawą. 

Przewodniczący H. Bartoszek: – 
Proponuję, aby od przyszłego miesiąca 
wzmianka o tym, jakie przetargi roz-
strzygnięto i na jakie kwoty, zawarta była 
w informacji o pracy Zarządu. 

(it)
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SPECJALISTA DS. PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe,  - znajomość programu EXEL
  -  dobra znajomość języka angielskiego
NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie: inżynier budownictwa,
ZAWODOWYCH   -  upr. pedagogiczne
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe, - min. rok doświadczenia,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe, - min. rok doświadczenia,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
KOORDYNATOR ZESPOŁU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
KONSULTANTÓW – TEAM LEADER  -  zdolności organizacyjne pracy własnej i podległego zespołu,  
   umiejętność planowania pracy, umiejętność współpracy z ludźmi  
   i rozwiązywanie konfliktów, ambicja i nastawienie na realizację 
   wyznaczonych celów, samodzielność, umiejętność pracy pod presją  
   czasu, zaangażowanie,
  -  mile widziane doświadczenie w branży Call Center
DORADCA FINANSOWY  STRZELCE OPOLSKIE, -  otwartość,
  POWIAT STRZELECKI -  łatwość w nawiązywaniu kontaktów
  I OPOLE
FUNDRAISER ZAWADZKIE  -  wykształcenie średnie, - łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  -  mile widziane pr. jazdy, - dośw. w sprzedaży bezpośredniej
PRACOWNIK BIUROWY – GRODZISKO -  wykształcenie techniczne; średnie lub wyższe;
TECHNOLOG  -  znajomość programu CAD, - doświadczenie mile widziane,
  -  dobra znajomość języka niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY – ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, wyższe, - obsługa komputera,
TECHNOLOG  -  znajomość j. francuskiego
ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA -  wykształcenie średnie, - praca przy komputerze,
  -  prawo jazdy kat. B
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - miły ton głosu,
¾ etatu  -  odporność na stres, - dyspozycyjność
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera, - miły ton głosu, - odporność na stres,
  -  dyspozycyjność
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność swobodnego wysławiania się,
  -  komunikatywność i łatwość nawiązywania przyjaznych relacji,
  -  umiejętność słuchania i analizy potrzeb klienta,
  -  entuzjazm  i  zaangażowanie, - dobra dykcja
PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA -  wykształcenie średnie, - umiejętność pracy przy komputerze,
NEGOCJATOR  -  prawo jazdy kat. B, - odporność na stres,
  -  wysoka kultura osobista, - umiejętność pracy w zespole
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
SPRZEDAWCA / HANDLOWIEC 
ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH STRZELCE OPOLSKIE -  znajomość rysunku materiałów budowlanych, 
  -  umiejętność pracy z klientem
SPRZEDAWCA / HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność pracy z klientem 
ARTYKUŁÓW ŁAZIENKOWYCH  -  mile widziana umiejętność doradztwa w zakresie   
   projektowania łazienek
  - znajomość materiałów  budowlanych, wykończeniowych
KASJER-KELNER  STRZELCE OPOLSKIE - książeczka senpidowska, - prawo jazdy kat. B
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. Zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
  - dyspozycyjność, - doświadczenie mile widziane
KELNER/KA IZBICKO - wykształcenie min. Średnie, - wysokie umiejętności interpersonalne,
  - aktualna książeczka sanepidowska, - dobra znajomość j. niemieckiego,
  - podstawy znajomości j. angielskiego
SZEF KUCHNI STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie, - wykształcenie min. Średnie gastronomiczne,
  - znajomość GHP/GMP/HACCP
POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - umiejętność pracy w zespole, - aktualna książeczka zdrowia
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOSLKIE, - wykształcenie min. zawodowe, - zdolność logicznego myślenia,
 ZAWADZKIE - mile widziane doświadczenie
SPAWACZ KONSTRUKCJI  KOLONOWSKIE - wykształcenie min. zawodowe techniczne,
STALOWYCH (MAG)  - aktualne świad. spawacza met. MAG, stal węglowa i niestopowa,
  - min. 5 lat doświadczenia
TOKARZ  POZNOWICE - umiejętność tłoczenia
ŚLUSARZ ZAWADZKIE
(MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA)
MECHANIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  mile widziane wykształcenie kierunkowe
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe - kierunkowe
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E TRASY  KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
 I MIĘDZYNARODOWE
ELEKTROMECHANIK/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - doświadczenie mile widziane
MECHANIK SAMOCHODOWY
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności 
   w systemie czterobrygadowym,
  -  umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
  -  mile widziane doświadczenie na produkcji
OPERATOR URZĄDZEŃ  ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH DO PRZYUCZENIA
PIECOWY ZAWADZKIE -  upr. energetyczne grupy II
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  upr. S-I
LABORANT ZAWADZKIE Wykonywanie wzorów, wzorcowanie narzędzi pomiarowych 
  i manometrów, wykonywanie badań w metodach UT,PT,MT, 
  sporządzanie dokumentacji badań oraz opracowanie wyników 
  i analiz.  Wymagane wykształcenie średnie techniczne lub 
  wyższe techniczne, doświadczenie zawodowe jako pracownik 
  kontroli jakości, posiadanie uprawnień do badań nieniszczących  
  co najmniej w zakresie UT I stopnia lub gotowość do ich 
  uzyskania, gotowość do uzyskania uprawnień  w zakresie PT, 
  MT I stopnia, mile widziana umiejętność prowadzenia badań, 
  znajomość języka angielskiego.
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera,
  -  obsługa maszyn produkcyjnych,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - upr. do obsługi wózków widłowych, 
  -  mile widziane doświadczenie na produkcji
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE -  wykształcenie zawodowe lub średnie, 
SZKLARSKIEGO  -  obsługa komputera
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne mechaniczne,
RUCHU  -  doświadczenie w organizacji służb remontowych
OFERTY PRACY DO FIRMY 

AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
   -  dobra znajomość j. niemieckiego
MISTRZ ZMIANOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
   -  umiejętność zarządzania zespołem 
    pracowniczym,
   - dobra znajomość j. niemieckiego 
MECHATRONIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie: mechatronik
   - średnie techniczne, wyższe techniczne,
   - znajomość rysunku technicznego 
    i czytania dokumentacji maszyn,
   - dobra znajomość języka niemieckiego
ELEKTRYK/ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe elektryczne,
ELEKTROINSTALATOR  - upr. SEP do 15KW ”E”, powyżej 1 KW

OFERTY  PRACY  DO  FIRMY  COROPLAST  W  STRZELCACH  OPOLSKICH:

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Panu 

Rajmundowi Adamtzowi 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składają

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony - 3 lata
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie

I.  Wymagania obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej, 
2) wykształcenie wyższe,
3) przedstawienie programu działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na 

lata 2014-2017 z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
4) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, 

w tym środków z programów Unii Europejskiej,
5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów 

publicznych,
6) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za 

przestępstwo skarbowe.

II.  Wymagania dodatkowe:
1) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się 

(niemiecki, angielski),
2) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności centrum kultury,
3) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z 

dziedziny kultury,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
5) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z 

działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
6) prawo jazdy kat. B,
7) co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub w szeroko pojętej działal-

ności promocyjnej będzie dodatkowym atutem,
8) odporność na stres, 
9) umiejętność budowania zespołu, kierowanie zespołem oraz pracy w zespole.

III.  Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Po-

wiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich,
2) pisemny program działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich  

na lata 2014-2017 z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. 

dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  

oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie 
w terminie do 11 kwietnia 2014 roku r. do godz. 15.30. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs  
na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich”.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego  
w Strzelcach Opolskich. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Dokumenty wymienione w dziale III, w punktach 1-4 oraz 7-9 powinny być podpisane przez zgłasza-
jących się do konkursu. Pozostałe powinny zostać opatrzone sformułowaniem „Stwierdzam zgodność 
z oryginałem”, datą i podpisem składającego ofertę.

V.  Informacje dodatkowe :
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Strzeleckiego powoła Komisję 

Konkursową,
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert  

pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap - rozmowa kwalifikacyjna  
i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie,

3) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 15 dni od daty upływu 
terminu składania ofert,

4) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych 
działalności Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich będą dostępne  
w siedzibie organizatora instytucji kultury (Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, pani Bernadetta Kaluza – tel. 77 44 
01 772, pok. 102 oraz pani Ewa Pinkawa tel. 77 44 01 770, pok. 103).

5) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,
6) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

Rozpoczął się drugi tydzień ferii zimowych, 
a wraz z jego początkiem grupa uczniów CKZiU 
rozpoczęła dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pt. 
„Fascynujący świat fizyki – świat, który nas ota-
cza”, w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo 
Zawodowe Bliżej Rynku Pracy. Uczniowie z klas 
II Tmel, III Tot a i III Tel zainteresowani naukami 
przyrodniczymi w dniach 24.02 – 28.02.2014r. 
spotykali się, aby pogłębić swoją wiedzę z 
zakresu fizyki, przyrody i ekologii. Celem zajęć 
było zwiększenie zainteresowania uczniów 
naukami przyrodniczymi, w szczególności 
fizyką, zapewnienie uczniom ogólnej wiedzy z 
wybranych zagadnień z przyrody, przygotowa-
nie ucznia do krytycznego odbioru i poprawnej 
oceny informacji w szczególności w kontekście 
Internetu, kształtowanie charakteru ucznia i 
umiejętności pracy w grupie oraz zrozumienie 
znaczenia fizyki dla techniki, medycyny, ekologii 
i jej związku z różnymi dziedzinami działal-
ności ludzkiej. W trakcie zajęć prezentowano 
schematy, diagramy i tabele z wykorzystaniem 
ICT, przykładowe symulacje, programy i strony 
internetowe traktujące o fizyce oraz analizowano 
teksty popularnonaukowe. Omówiono m.in. 
takie tematy: metoda naukowa i wyjaśnienia 
świata, wynalazki, które zmieniły świat, tech-
nologie współczesne i przyszłości, woda – cud 
natury, największe i najmniejsze, współczesna 
diagnostyka i medycyna, energia – od Słońca 

„Fascynujący świat fizyki – świat, który nas otacza”

do żarówki. Uczniowie poznali niezwykłe właś-
ciwości wody, rekordy organizmów, klasyczne 
metody diagnostyczne stosowane w medycynie, 
zasadę nieoznaczoności czy odkrycia i ich 
wykorzystanie. Zdobyte wiadomości uczniowie 
wykorzystali w trakcie wypełniania kart pracy i 
rozwiązywania zadań rachunkowych. Uczestnicy 
zajęć zadawali wiele pytań oraz chętnie dzielili 
się swoimi spostrzeżeniami i wiadomościami, 
czym potwierdzili, że w szkole jest liczna grupa 
uczniów zainteresowanych naukami przyrodni-
czymi a w szczególności fizyką. Zajęcia, choć 
odbywały się w czasie ferii, upłynęły w bardzo 

miłej atmosferze, a czas poświęcony na naukę 
przeplatał się z miłymi rozmowami oraz słodki-
mi przekąskami. Mam nadzieję, że informacje 
zdobyte w trakcie zajęć skłonią uczestników do 
dalszego pogłębiania wiedzy z fizyki i popula-
ryzacji jej wśród kolegów a nawiązane nowe 
znajomości nie zakończą się wraz z ukończeniem 
szkoły. Dziękuję Ani, Anicie, Weronice, Joannie, 
Andrzejowi, Adamowi, Aleksandrowi, Tomkowi, 
Patrykowi, Kacprowi, Wojtkowi i Andrzejowi za 
zaangażowanie i udział w projekcie edukacyjnym 
oraz za cenne spostrzeżenia i uwagi. 

                Katarzyna Uchańska - Łukasik 

„Rozmowy o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym, zagrożeniach i skutkach wypadków 
spowodowanych przez młodych kierowców były 
tematem spotkania edukacyjnego z młodzieżą 
w Strzelcach Opolskich. „Akademia Młodego 
Kierowcy” to kampania zorganizowana pod 
patronatem Kuratorium Oświaty, WORD-u w 
Opolu. Współorganizatorem przedsięwzięcia są 
policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Opolu i Komendy Powiatowej Policji w Strzel-
cach Opolskich.

7 marca br. w auli Centrum Szkolenia 
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się 
spotkanie z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych 
inaugurujące Opolską Kampanię Edukacyjną, 
związaną z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu 
drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe 
zachowania szczególnie młodych kierowców.

Na samym początku Opolski Wicekurator 
Oświaty Rafał Rippel przedstawił cele i ocze-
kiwania kampanii pn. „Akademia Młodego 
Kierowcy”. Następnie Prezes opolskiego od-
działu Polskiego Związku Motorowego, Marek 
Pańka omówił zasady przeprowadzania badań 
diagnostycznych na stacjach kontroli pojazdów i 
scharakteryzował najczęściej występujące usterki 
w samochodach. Jak ważne jest bezpieczeństwo, 
odpowiedzialne zachowanie na drodze przestrze-
ganie zasad i przepisów ruchu drogowego o tym 
mówili m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. 

Akademia Młodego Kierowcy

Z kolei ekspert Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 
podinsp. Maciej Milewski przedstawił mapę 
wypadków drogowych na Opolszczyźnie, 
zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich 
powstawania, a także omówił działania Poli-
cji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania 
tragicznym następstwom zdarzeń drogowych 
z udziałem młodych kierowców. Wspólnie z 
młodzieżą został wypracowany katalog bezpiecz-
nych zachowań na drodze. 

W końcowej części zaprezentowany został 
film pt. „Eksperyment”, gdzie przedstawione 

były zachowania młodych kierowców pod 
wpływem alkoholu.

Młodzież licznie korzystała z przygotowa-
nego przez WORD w Opolu pokazu techniki 
jazdy samochodem wyposażonym w troleje oraz 
symulacji zachowań drogowych pod wpływem 
alkoholu. Młodzi kierowcy, jak i nauczyciele 
mogli przekonać się jak ciężko jest wyprowadzić 
pojazd z poślizgu i ile trudności przysporzyć 
może przejazd po wyznaczonej trasie. 

Każdy z uczestników mógł także sprawdzić, 
jak zmienia się postrzeganie kierowcy po zasto-
sowaniu alko-gogli.

Rzecznik udzielił w roku 2013 - 3701 porad 
Najwięcej porad dotyczyło usług, następ-

nie umów sprzedaży oraz umów poza lokalem 
przedsiębiorstwa:

- 1581 dotyczyło usług,
- 1499 umów sprzedaży
- 621 umów poza lokalem przedsiębiorstwa 

i na odległość
Po udzielonych poradach konsumenci w 

znacznej mierze doskonale radzą sobie z wyeg-
zekwowaniem swoich praw. 

Sprawy, które trafiają do Rzecznika z prośbą 
o interwencję i wystąpienie do przedsiębiorcy 
to zazwyczaj sprawy bardziej skomplikowane, 
których konsumenci nie byli w stanie załatwić 
w sposób polubowny samodzielnie. 

W roku 2013 zarejestrowano kolejny rok z 
rzędu rekordową liczbę 530 takich spraw (o 130 
spraw więcej niż w 2012)

Oto kilka przykładów pozytywnie zakoń-
czonych spraw:

Konsumentka zawarła umowę z konkuren-
cyjnym dostawcą prądu pod wpływem błędu. 
Zerwała następnie w/w umowę i naliczono jej 
karę umowną ok. 2000 zł. Po interwencji Rzecz-
nika obniżono karę do 500 zł;

Konsumentka zawarła korzystna ofertę z 
operatorem telekomunikacyjnym, niestety nie 
włączono jej w praktyce i konsumentka dzwoniąc 
na numery, które miały być taniej, otrzymała ra-
chunek telefoniczny na kwotę ok 300 zł. Po inter-
wencji Rzecznika operator skorygował fakturę;

Konsument zawarł umowę z operatorem 
telewizji cyfrowej i płacił przez 2 miesiące abo-
nament, mimo iż nie uruchomiono mu żadnych 
usług. Nie mógł uzyskać żadnych informacji 
zarówno w salonach operatora jak i na infolinii 
– jego dane nie widniały w systemie, usługa 
nie była świadczona, a rachunki przychodziły. 
Po interwencji Rzecznika wyjaśniono sprawę 

Na kłopoty – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
i uruchomiono mu usługi, a wpłacone środki 
zaksięgowano jako nadpłatę;

Po interwencji Rzecznika, w wielu przy-
padkach w związku z pozytywnymi opiniami 
rzeczoznawcy z Inspekcji Handlowej uwzględ-
niono pozytywnie 55 wcześniej nieuznanych 
reklamacji obuwia.

Konsument złożył reklamację zakupionej 
dachówki, gwarant twierdził, że nie są to wady 
istotne. Jednak po interwencji Rzecznika na 
chwilę obecną już zaproponował konsumentowi 
rabat w wysokości pond 3500 zł. Gdy wady 
będą się pogłębiać, konsument złoży ponowną 
reklamację. 

15 umorzonych postępowań sądowych, 
gdzie pozwanymi byli konsumenci i Rzecznik 
pisał im sprzeciwy

Po interwencjach Rzecznika anulowano 
ponad 20 konsumentom naliczone kary umowne 
z powodu wcześniejszego rozwiązania umów z 
operatorami telekomunikacyjnymi i telewizji 
cyfrowej.

Po interwencjach Rzecznika uznano 14 
konsumentom reklamacje mebli.

Po interwencjach Rzecznika kilkudziesięciu 
konsumentom zwrócono gotówkę za zakupione 
produkty.

Rzecznik konsumentów jest instytucją 
samorządową o charakterze doradczym dla 
indywidualnego konsumenta.

GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:
- ze sprzedawcą
- z usługodawcą
- z bankiem
- z operatorem telekomunikacyjnym
- z firmą ubezpieczeniową
- lub z innym przedsiębiorcą
zawsze można skorzystać z porady Rzecz-

nika
Dziękuję za zaufanie i możliwość pełnienia 

funkcji Rzecznika
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Strzelcach Opolskich

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Jest to święto każdego z nas, gdyż wszyscy 
jesteśmy konsumentami i to coraz bardziej świadomymi. Światowy Dzień Konsumenta został 
ustanowiony w 1983 r. Święto to obchodzone jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 roku 
miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował 
również cztery podstawowe prawa konsumentów: prawo do informacji, wyboru, do bezpieczeństwa 
i do reprezentacji

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA KONSUMENTA
wszystkim konsumentom z terenu powiatu

zakupów bez problemów, towarów zgodnych z umową
i skutecznego dochodzenia swoich praw

życzy
Małgorzata Płaszczyk - Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

4 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawo-
zdawczo-Informacyjne koła „Miasto” Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Strzelcach Opolskich. 

W sprawozdaniu merytorycznym koło 
prezentowało swoją działalność w 2013 roku, 
m.in. realizację projektu „Senior-Junior-Jeden 
Cel”. W jego ramach wysłuchaliśmy prelekcji 
„Jak walczyć z cukrzycą” i „Powikłania w 
cukrzycy” – przeprowadzone przez dr. Ludwika 
Grzesińskiego, trzy kursy j. niemieckiego, j. 
angielskiego i komputerowy, również w ramach 
wolontariatu, przez młodzież Ruchu Czystych 
Serc, dwie imprezy integracyjne – Majówka i 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Zadaniem domi-
nującym w projekcie były dwa razy w tygodniu 
zajęcia aqua-fitness na krytej pływalni od marca 
do czerwca, dla grupy 25-osobowej, zmieniającej 
się rotacyjnie. Projektem objętych było łącznie 
344 osoby z różnych kół powiatu strzeleckiego, 
gdyż koło „Miasto” jest kołem otwartym – nie 
ogranicza się jedynie do własnych członków, 
choć ma ich aktualnie 342.

Inne wydarzenia, w które obfitował rok 
2013: 
-  zabawa karnawałowa - uczestniczyło 65 

osób 
-  zajęcia aqua-fitness poza projektem w 

styczniu, lutym, wrześniu i październiku 
brały udział ze środków własnych 84 osoby

-  w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet (50 osób)  

Emeryci podsumowali 2013
-  wycieczka 7-dniowa  na trasie Strasburg-

-Szampania-Paryż-Zamki nad Loarą z 
wejściem do Parlamentu UE (52 osoby) 

-  wycieczka do Częstochowy (31 osób)                          
-  kursy pierwszej pomocy i nauki pływania 

(35 osób)                                                                                        
-  dwa turnusy 6-dniowe w Szczyrku 

(łącznie uczestniczyło w nich 100 osób)                                               
-  wieczór  andrzejkowy (45 osób)                                                                                                             
- udział grupy 24-osobowej w cotygodnio-
wych ćwiczeniach gimnastycznych w hali 
sportowej  

-  spotkanie opłatkowe z udziałem władz sa-
morządowych, związkowych i a ministracji 
lokalnej dla grupy 41 osób                                                                                                                               

- zorganizowanie paczek świątecznych dla 
wybranej 15-osobowej grupy mało zamoż-
nych członków koła.                                                                                                                            

Działania naszego 6-osobowego zarządu są 
wykonywane społecznie. Pełnimy dyżury w 
każdy wtorek i czwartek od 9.00 do 12.00, a 
niejednokrotnie i dłużej. Angażujemy się też w 
pracę w inne dni tygodnia – co wynika z bieżą-
cych potrzeb, jak przyjmowanie i wydawanie 
żywności otrzymywanej z Banku Żywności: w 
ub. roku było to 3109 kg w 4. terminach, organi-
zację imprez, wycieczek i pozyskiwanie środków 
dla koła. Plany na rok bieżący mamy równie 
bogate – są zatwierdzone już dwa projekty, ale 
o nich innym razem.

Przewodniczący koła „Miasto” 
– Janusz Wnuk

Już po raz trzydziesty siódmy odbyły się 
eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej /OTWP/. W tym 
roku eliminacje zostały przeprowadzone 6 marca 
w Szymiszowie w tamtejszej remizie OSP. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwała Komisja pod przewodnictwem mł. bryg. 
Janusza Filipkowskiego. Eliminacje odbyły się 
w 3 kategoriach wiekowych : uczniowie szkół 
podstawowych, uczniowie szkól gimnazjalnych 
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Konkurs składał się z 2 etapów: pisemnego i 
ustnego. Etap pisemny polegał na rozwiązaniu 
testu. Uczestnicy musieli się wykazać m.in. 
znajomością przepisów przeciwpożarowych, 
historii ruchu strażackiego, znać sprzęt pożarni-
czy, strukturę OSP I PSP, znać zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Do etapu ustnego czyli finału 

Konkursu  zakwalifikowało się 5 uczniów, którzy 
uzyskali największą ilość  punktów z testu. W 
tym gronie znalazł się też uczeń CKZiU Dawid 
Skóra. W etapie ustnym poza wiedzą teoretyczną 
trzeba było również wykazać się umiejętnościami 
praktycznymi m. in. z udzielania pierwszej po-
mocy czy posługiwania się sprzętem strażackim. 
Zwycięzcą etapu ustnego i tym samym eliminacji 
miejsko- gminnych został Dawid Skóra zajmu-
jąc  I miejsce i będzie on reprezentować naszą 
szkołę oraz miasto i gminę Strzelce Opolskie  
w eliminacjach powiatowych OTWP. Warto 
przypomnieć, że uczniowie obecnego CKZiU 
odnosili już znaczące sukcesy w tym konkursie 
dochodząc do etapu centralnego, zostając nawet 
finalistami krajowym. Mamy nadzieję, że i w 
tym roku odniesiemy podobny sukces, czego 
życzymy Dawidowi.                           

 Marek Rosiński

Życzymy sukcesów

Ferie zimowe to wyczekiwany czas zi-
mowego odpoczynku od lekcji, sprawdzianów  
i porannego wstawania. I chociaż wszy-
scy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele  
z niecierpliwością czekali na ferie, to niektó-
rzy z nich poświęcili wolny czas na zajęcia  
w szkole. Maturzyści Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich skorzystali z propozycji nauczycieli 
i chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju za-
jęciach i konsultacjach. Nierzadko zajęcia te 
przybrały formę warsztatów tematycznych, czy 
też kursów przygotowujących do egzaminów 
zewnętrznych. 

Największym zainteresowaniem cieszyły 
się konsultacje z matematyki, gdyż egzamin 
z tego przedmiotu jest dla uczniów najtrud-
niejszy. Warsztaty matematyczne prowadziło 
trzech nauczycieli, a skorzystało z nich ok. 75 
uczniów (40% maturzystów). Zajęcia te miały 
na celu usystematyzowanie zdobytej wiedzy 
poprzez rozwiązywanie arkuszy maturalnych z 
lat poprzednich. Uczniowie mogli się przekonać, 
że zadania zamknięte można rozwiązywać na 
wiele różnych sposobów, stosując strategie od-
krywania, eliminacji i rozpoznawania. Zwrócono 
również uwagę na zadania, które pojawiają się 
w arkuszach maturalnych najczęściej. Umie-
jętność rozwiązywania tych „pewniaków” jest 

niemal gwarantem zdania matury. Dla niektórych 
uczniów zajęcia te były czasem na nadrobienie 
zaległości i przekonanie się, że maturę z mate-
matyki można zdać.

Maturzyści uczęszczali także na konsultacje 
z języka polskiego, które prowadziło dwóch 
nauczycieli, a skorzystało z zajęć ok. 40 uczniów 
(ok. 22%). Zajęcia poświęcone były przede 
wszystkim strukturze prezentacji maturalnej, 
poprawnej argumentacji, zarządzaniu czasem 
prezentacji oraz doborem materiałów pomoc-
niczych - plansz, zdjęć, rekwizytów, ale także 
ćwiczeniom w czytaniu ze zrozumieniem oraz 
doskonaleniu umiejętności analizy i interpretacji 
tekstu literackiego. 

W ramach przygotowań do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
prowadzono zajęcia z rachunkowości, na któ-
rych rozwiązywano testy z etapu pisemnego i 
praktycznego.

Cieszy fakt, że wielu maturzystów skorzy-
stało z dodatkowych zajęć, przygotowujących do 
egzaminów, kończących kolejny etap edukacji. 
Trud włożony, zarówno przez nauczycieli, jak  
i uczniów na pewno da wymierne efekty. Nie 
pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim 
maturzystom wytrwałości i systematyczności w 
ostatnich tygodniach przygotowań do matury i 
egzaminów zewnętrznych.   

Beata Klama

Konsultacje dla maturzystów

Dodatkowe zajęcia z fizyki podczas ferii

Podczas inauguracji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej

Eliminacje OTWP
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My o Nas 
- wieści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

1. Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. M. Prawego 19, 
2. Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. W. Świerzego 3, 
3. Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr 4 w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 26, 
4. Publicznej  Szkoły  Podstawowej  Nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. K. Wyszyńskiego 2,
5. Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w Szymiszowie, ul. Wolności 1,
6. Przedszkola  Publicznego  Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Opolskich, 

 ul. J. Piłsudskiego 7, 
7. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich ul. Strzelców Bytomskich 2a

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach:1,2,5 
i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań,  
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 
r., Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.).

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu ma zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola 

publicznego, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki ( odpowiednio) ;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu 

pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na-
uczyciela akademickiego oraz stażu pracy, w tym: na stanowisku kierowniczym – w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w punkcie 3;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia  studiów 
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo 
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.168);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm) - w 
przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;  

11)  oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;

12)  oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art.140 
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) -  
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych  
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz ew. z numerem  
tel. kontaktowego i – odpowiednio - z dopiskiem:  
„Konkurs na stanowisko dyrektora ___________” (należy podać nazwę szkoły podstawowej, 
przedszkola, lub placówki oświatowej), w terminie do 8 kwietnia 2014 r., do godziny 15.00,  
na adres:
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich,
47-100 Strzelce Opolskie; ul. Wałowa 5

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

Pana 

GINTERA  KOSTRZEWY  
byłego wiceburmistrza Strzelec Opolskich 

 
Wyrazy współczucia 

Rodzinie i Najbliższym 
 

w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego
składają

Starosta 
Józef Swaczyna 

Wicestarosta
Waldemar Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

 Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Op. od 2012 roku realizuje 4 projekty współfi-
nansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Projekty obejmują 
przede wszystkim szkolenia dla kadry Służby Więziennej, w tym pracowników działu 
ochrony, penitencjarnego, służby zdrowia, ewidencji. Funkcjonariusze podnoszą swoje 
kwalifikacje i umiejętności na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie 
zdrowia i kursach specjalistycznych z tematyki szczepień ochronnych, leczenia ran, EKG 
i resuscytacji, kursach języka angielskiego, kursach udzielania pierwszej pomocy. Mają 
możliwość odbycia podróży studyjnej do Norwegii.
 Na sali widzeń założony został kącik z zabawkami, książkami i kolorowankami dla 
dzieci odwiedzających swoich ojców, pozbawionych wolności.
 Celem podejmowanych działań w ramach projektów jest zwiększenie kompetencji 
kadry Służby Więziennej współpracującej w sposób bezpośredni z osobami pozbawionymi 
wolności, służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.

Dofinansowanie 
do projektów ZK Nr 1

 Na ostatniej sesji Rady Powiatu został 
przedstawiony „Raport o zdrowiu psychicz-
nym mieszkańców Powiatu Strzeleckiego za 
rok 2012”, przygotowany przez lek. med. 
specj. psychiatrę Andrzeja Golisa, którego 
poprosiliśmy o odpowiedzi na kilka pytań 
z nim związanych.

-  Jak z „Raportu” wynika – wzrasta 
liczba mieszkańców powiatu strzele-
ckiego, którzy zwracają się po pomoc do 
psychiatry.
-  Tak wynika ze statystyk podmiotów 
świadczących na terenie powiatu strze-
leckiego usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego, które mają podpisany kontrakt z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 
2012 z ich porad skorzystało 2419 osób, a 
1157 osób wybrało poradnie poza naszym 
terenem, natomiast z opieki stacjonarnej 
skorzystały 364 osoby.
-  Z jakimi problemami najczęściej 
zgłaszali się pacjenci?
-  Z objawami depresyjnymi i lękowymi 
– było ich 1152. Tu konieczne jest pewne 
dopowiedzenie. Dziś z takimi problemami 
zgłasza się więcej osób niż kiedyś. Jestem 
psychiatrą do wielu lat i obserwuję na ich 
przestrzeni, że maleje liczba ciężkich chorób 
psychicznych, np. schizofrenii, również jej 
objawy są nieco inne i o mniejszym nasile-
niu niż przed laty. Z drugiej strony – mamy 
o wiele szersze możliwości terapeutyczne 
i lecznicze, bo psychiatria ogromnie się 
rozwinęła.
-  Depresja częściej dotyka mężczyzn 
czy kobiety? 
- Depresja występuje dwukrotnie częściej 
u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety chorujące 
na depresję są częściej hospitalizowane, 
a depresja u nich wiąże się z większym 
ryzykiem przewlekłego przebiegu. Biorąc 
pod uwagę statystyki funkcjonujących u 
nas poradni – to kobiety stanowią większość 
pacjentów zgłaszających się po specjali-
styczne porady po raz pierwszy – i wśród 
nich przeważają panie w wieku 30-64 lata. 
Natomiast wśród pacjentów leczonych z 
powodu uzależnień przeważają mężczyźni, 
ale w grupie współuzależnionych – kobiety.
-  Czym jest depresja?
- Należy wyjaśnić, że depresja depresji 
nierówna. Może charakteryzować się ob-
niżeniem nastroju, albo wręcz przeciwnie 

– pobudzeniem,  zaniedbywaniem obo-
wiązków domowych czy zawodowych, 
osłabieniem aktywności psychicznej 
czy fizycznej lub zwiększoną impulsyw-
nością. spowolnieniem, zaburzeniami 
łaknienia i snu, osłabieniem pamięci i 
koncentracji uwagi, utratą zainteresowań 
Ale też może objawiać się męczliwością, 
lękami, niepokojem, mogą się pojawić 
objawy psychotyczne-urojenia i halucy-
nacje. Wyróżniamy epizody depresyjne o 
różnym czasie trwania i stopniu nasilenia 
– od lekkich po ciężkie. Depresja może 
też mieć charakter nawracający, nieraz 
wiąże się z manią; wtedy mamy do 
czynienia z chorobą afektywną dwubie-
gunową, dawniej określaną jako cyklo-
frenia. Czasem depresja ukrywa się pod 
objawami somatycznymi – problemami 
z przewodem pokarmowym, bólami w 
klatce piersiowej; wtedy pacjent szuka 
pomocy u internisty, ale mimo, że lekarz 
stara się złagodzić objawy niewiele to 
daje, bo to zupełnie inna choroba – tzw. 
depresja maskowana. Oczywiście zawsze 
należy wykluczyć inne podłoże dolegli-
wości.
-  Czy jest jakaś grupa, której depre-
sja na pewno nie dotknie?
-  Niestety – nie. Każdy może jej ulec – 
dziecko i dorosły, biedny i bogaty, bezro-
botny i człowiek na wysokim stanowisku.
-  A jakie są przyczyny depresji?
-  Przyczyny depresji zwykle są złożo-
ne. Może być to obciążenie genetyczne. 
Depresja może też wystąpić jako reakcja 
na ciężką chorobę, silny stres, trauma-
tyczne przeżycie, może być związana z 
alkoholizmem lub nadużywaniem innych 
środków uzależniających, a także z 
obecnością chorób somatycznych. Może 
występować w przebiegu nerwic. Czasem 
jej przyczyną jest uszkodzenie centralne-
go układu nerwowego. Mogą ją wywołać 
także inne czynniki: sytuacja ekonomicz-
na, kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia 
lub niestabilność w zakładzie pracy, 
zaburzenia więzi rodzinnej, związane 
m.in. z wyjazdami zagranicznymi w ce-
lach zarobkowych. Depresja nieodłącznie 
jest związana z próbami samobójczymi 
i samobójstwami dokonanymi. A trzeba 
pamiętać, że w Polsce statystycznie co 
dwie godziny ginie człowiek popełniając 

samobójstwo. 
-  Jak wobec tego zorientować się, że 
trzeba szukać pomocy psychiatry? 
-  Najpierw krótka uwaga: problemy 
wpisane są w nasze życie. Nie ma recepty 
na ich uniknięcie, ale jeśli my sami albo 
ktoś z naszego otoczenia zaczyna w typo-
wych sytuacjach zachowywać się w sposób 
zastanawiająco odbiegający od tego, jak 
zwykle się zachowywał, to powinno budzić 
niepokój. Może na przykład prowadzić 
samorozmowy lub nieoczekiwanie upatry-
wać wrogów w otoczeniu, mieć wrażenie, 
że jest obserwowany , ktoś kieruje jego 
postępowaniem, zna jego myśli, staje się 
nadmiernie pobudzony, często reaguje 
agresją słowną lub czynną, ma problemy 
z pamięcią, koncentracją uwagi, apetytem 
i snem, stał się obojętny, nic go nie cieszy, 
utracił zainteresowania i cele życiowe, wy-
powiada się pesymistycznie o swoim ży-
ciu, przyznaje się do myśli rezygnacyjnych 
a nawet myśli czy prób samobójczych, stał 
się niepokojąco nadaktywny i euforyczny, 
co zwykle dostrzega otoczenie.
- I u nas wizyta u psychiatry to ciągle 
wstyd...
- Niezupełnie. Z moich wieloletnich 
obserwacji wynika, że maleje opór przed 
zgłoszeniem się do psychiatry, nawet w 
małych miejscowościach. Ale faktem jest, 
że nadal zdarzają się opinie, iż zasięgnięcie 
takiej porady stygmatyzuje. A przecież wi-
zyta u psychiatry nie równa się kaftanowi 
bezpieczeństwa! Porady psychiatrycznej 
można zasięgnąć w poradni, w gabinecie, 
nawet podczas wizyty domowej – ale to 
sytuacje zupełnie wyjątkowe lub konieczne 
np. ze względu na stan pacjenta. Psychiatra 
dobrze pojmujący swoją rolę to psychiatra 
dostępny, nie ukrywający swego kontaktu, 
odbierający telefon od pacjenta o różnej 
porze. 
-  Konieczne jest skierowanie?
-  Nie, ani do psychiatry, ani do psycho-
loga. Zresztą bardzo cenimy sobie współ-
pracę psychologów, to pomocne zarówno 
w diagnostyce, jak i terapii.  
-  A w terapię włącza się też rodzinę?
-  Oczywiście. Proces terapii polega 
również na współpracy z rodziną. Koniecz-
na jest też szeroko pojęta psychoedukacja. 

Rozmawiała Marta Górka

Wizyta u psychiatry nie równa się 
kaftanowi bezpieczeństwa

 Idąc na lekcje wychowania fizycznego (w-f), 
czy na matematykę do sali nr 1 mijamy tajemnicze 
drzwi, nad którymi widnieje napis „Izba Regional-
na”. Część osób już kiedyś tam była, część może 
nawet nie wie, że takie miejsce istnieje. A chyba 
warto znać choć w części historię własnej rodziny i 
własnego regionu? Wybierzmy się więc razem do, 
jak często mówię, „ Krainy historii, gdzie czas się 
zatrzymał”.
 Na początek kilka wiadomości wstępnych: 
początki Izby sięgają roku 1997, a jego oficjalne 
otwarcie odbyło się w czerwcu 2000 r. Do otwarcie 
muzeum przyczynili się nauczyciele: Arkadiusz 
Baron, Roman Szczerbaty, Ryszard Pagacz, Zdzi-
sław Żuchowski i Zdzisława Głąb oraz ówcześni 
uczniowie LO - Anna Grabinska, Danuta Plewnia, 
Żaneta Chmielewska, Izabela Piłacka, Monika 
Guzy i Aleksnadra Konieczko). Obecnie Izba jest 
częścią trasy „Morawsko-polskie ścieżki tradycji     
i poznania”.
 Całość dzieli się na cztery części: 
1.  Historia Górnego Śląska od pradziejów do 

Powstań Śląskich
2.  Historia Zawadzkiego i okolic od pradziejów 

do czasów najnowszych
3.  Wnętrze izby śląskiej z przełomu XIX i XX 

w.
4.  Sala tradycji szkoły (przede wszystkim Lice-

um).
 Zacznijmy więc krótki „spacer” po naszym 
regionalnym muzeum. Na początku możemy 
dowiedzieć się coś niecoś o historii Śląska. Jest 
to o tyle fascynujące, że nie zobaczymy tam 
historii znanej z podręczników, królów Jagiello-
nów, Wazów, czy innych. W zamian zauważymy 
piastowskich książąt opolskich, Habsburgów i 
królów pruskich. Jest to oczywiście związane z 
położeniem tej ziemi w granicach najpierw Polski, 
potem Czech, Austrii, Prus i w końcu znów Polski. 
Na gablotach możemy zobaczyć również zdjęcia 
„synów i córek śląskiej ziemi”. 
 Dalej, schodząc schodami w dół, wchodzimy 
do wielkiej sali, gdzie czeka na nas historia miasta, 
chyba nam bardziej bliska. Zaczynając od początku 

mamy okazję zobaczyć skały pochodzące z 
różnych okresów geologicznych i, co ciekawe, 
z różnych miejsc świata, a wszystkie znale-
zione w naszej okolicy. Odciśnięte paprocie, 
fragmenty mułu rzecznego, czy dinozaurów 
to tylko niektóre z eksponatów w tej części. 
Dalej możemy zapoznać się z osadnictwem 
na terenach gminy- Kielczy i Żędowic, bo 
tam najwcześniej, bo już w średniowieczu, 
powstały pierwsze stałe osady, a w Kielczy, jak 
większości wiadomo grodzisko. W kolejnych 
gablotach, zobaczyć możemy pamiątki po 
dawnych mieszkańcach - dokumenty, monety, 
książki, dzienniki, świadectwa, przedmioty co-
dziennego użytku, zabawki, sprzęty kuchenne 
itp. Natomiast na gablotach ściennych zoba-
czymy założycieli miasta – Filipa Collonnę, 
Andrzeja Renarda i Franciszka Zawadzkiego, 
a także zwykłych ludzi. Ciekawa w szczególno-
ści jest ostatnia gablotka, gdzie przedstawiono 
bilans wojen światowych oraz zdjęcia miesz-
kańców w nich uczestniczących. Specjalnie 
przygotowany i wystylizowany na lata 20. 
XX w. stół śląski pomoże nam przenieść się 
do czasów dawnych - stylowa zastawa, radio i 
gazeta tworzą przepiękne zestawienie. W osz-
klonej szafie podziwiać możemy niecodzienną 
kolekcję podarowaną nam niedawno przez 
Pana Stanisława Niewęgłowskiego - przegląd 
historii aparatów fotograficznych. 
 Dalej zobaczymy prototypy dzisiejszych 
komputerów- maszyny do pisania oraz telewi-
zory. W zakamarku leżą również sprzęty, któ-
rymi posługiwał się niegdyś szewc. Dwie szafy 
stojące na środku, wypełnione dokumentami i 
książkami są przykładami upodobań estetycz-
nych dawnych pokoleń - obie liczą sobie już 
ponad 100 lat. W ostatnich dwóch ekspozycjach 
ukazano historię i rozwój Kościoła w naszej 
gminie (kościoły oraz książeczki do modlitwy). 
Najnowsza gablota dotyczy przebiegu II wojny 
światowej w naszych okolicach. Uzupełniają ją 
fotografie i eksponaty podarowane przez Pana 
Marka Kocowskiego z Wrocławia i Mariana 

Berbesza z Lublińca. Moim skromnym zdaniem 
jest to jeden z ciekawszych punktów. Zobaczymy 
tu m.in. karabiny, pancerfausta, łuski amunicji, 
hełm, telefon polowy, a także części radzieckiego 
czołgu T-34. 
 Przed wejściem do trzeciej części naszej 
izby warto przypatrzyć się kunsztowi zdobienia 
sztandarów, które wiszą w specjalnych gablotach. 
Jeden to współczesny sztandar hutniczy, a drugi 
to historyczny sztandar Związku Weteranów 
Wojennych z Kielczy. Szczególnie ten drugi to 
majstersztyk zdobienia. 
 Trzecia część, jak wspominałem we wstę-
pie, to izba śląska. Wchodząc do środka mamy 
wrażenie, że przed chwilą właściciele wyszli 
na spacer. Izdebkę zdobi pianino, łoże, szafa 
dobrodzieńska, komoda oraz mały piecyk (tzw. 
koza). Całość dopełnia mnóstwo zdjęć i obrazów 
wiszących na ścianie, oraz przepięknie zdobiona 
zastawa porcelanowa. 
 Ostatnia cześć to przeniesiona z obecnej 
sali 5 to sala tradycji szkoły. Tu zgromadzone 
są zdjęcia oraz pamiątki z życia szkoły, od jej 
początku do czasów najnowszych. Część pucha-
rów, nagród, dyplomów, prac naszych uczniów. 
Całość zdobią sztandary - Liceum oraz Zespołu 
Szkół Zawodowych. Można tu zobaczyć sylwetki 
obecnych i dawnych nauczycieli, dyrektorów 
oraz uczniów. 
 To już koniec krótkiej wycieczki po Izbie 
Regionalnej. Zachęcam do jej odwiedzenia i 
poznania tajemnic historii! Chciałbym również 
poprosić, jeśli wyrzucacie Państwo jakieś „sta-
rocie” zastanówcie się, czy nie są to pamiątki po 
dawnych pokoleniach, a jeśli na prawdę chcecie 
się tego pozbyć przynieście je do nas. Tu na 
pewno zostaną otoczone należytą opieką, albo 
przynajmniej zostaną zachowane. 
 Jeśli Państwo znacie ciekawe historie do-
tyczące miasta, rodziny czy losów Zawadczan                          
i chcielibyście się nimi podzielić, to również do 
tego zachęcam!

Kamil Żyłka  - uczeń LO

„Podziemia z historią...”
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Strzelce Opolskie-Opole p.Izbicko 
dni powszednie: 4.50, 6.40, 7.50, 8.50, 10.30, 12.10, 13.20, 14.15, 15.20, 16.10
soboty i  święta: 6.40, 8.50, 12.10, 16.00

Opole-Strzelce Op. p.Izbicko
w dni powszednie: 5.40, 8.00, 9.40, 11.00, 12.40, 13.20, 14.30, 15.20, 16.15, 18.20
soboty i święta: 8.00, 9.40, 14.30, 17.00

Aktualne połączenia autobusowe na trasach: 
(odjazdy z Dworca Autobusowego)

O B W I E S Z C Z E N I E

ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 687) oraz 
art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. 
Dz.U. z 2013r. poz. 267)

zawiadamiam, 
że 14 lutego 2014r. na wniosek Burmistrza Kolonowskiego – 47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czer-
wionki 39, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonowskie na działkach 
ewidencyjnych nr:
- 1304/4 k.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie (działka nr 1304/4 o pow. 0,3103 ha – do 

zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 1304/2 na działki 1304/3 i 1304/4; działka 
nr 1305/3 o pow. 1,5115 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli), 

- 1305/12 k.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie (działka nr 1305/12 o pow. 0,0013  ha – do 
zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 1305/1 na działki 1305/11 i 1305/12; działka 
nr 1305/11 o pow. 0,5307 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela), 

- 1305/9 k.m. 4 obręb ewidencyjny Kolonowskie (działka nr 1305/9 o pow. 0,0012 ha – do 
zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 1305/3 na działki 1305/9 i 1305/10; działka 
nr 1305/10 o pow. 0,1414 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

Część działki nr 1180/2 k.m. 4 obręb ew. Kolonowskie przeznaczona jest jako teren niezbędny pod 
budowę włączenia do ulicy Pluderskiej.
Część działki nr 1176/2 k.m.4 obręb ew. Kolonowskie przeznaczona jest jako teren niezbędny pod 
budowę włączenia do ulicy Haraszowskie. 
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, 
(w godzinach pn.8.00÷16.00, wt.-pt.7.30÷15.30), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 12 marca 2014r. do 1 kwietnia 2014r.
z up. Starosty

Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 
23 października 2013 roku o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), 
zmianie uległy przepisy dotyczące między 
innymi wydawania kart parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych.

Zgodnie z ww. ustawą, od 1 lipca 2014 roku 
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności będzie ustawowo 
zobligowany do wydawania kart parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. A co za tym, osoby 
niepełnosprawne, uprawnione do otrzymania 
karty parkingowej będą składały wnioski o 
wydanie karty parkingowej do Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
(ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie).

Ważne jest również, aby osoby niepeł-
nosprawne, które posiadają karty parkingowe 
pamiętały, że wszystkie karty parkingowe wy-
dane na podstawie dotychczasowych przepisów 
stracą ważność z dniem 30 listopada 2014 roku. 
Po upływie tego terminu, pomimo iż osoba nie-
pełnosprawna kartę parkingową posiada, będzie 
ona nieważna i koniecznym będzie złożenie 
nowego wniosku o wydanie karty parkingowej 

do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności przy ul. B. Chrobrego 5, 47-100 
Strzelce Opolskie.

Zapisy ustawy zawężają również krąg osób 
uprawnionych do uzyskania uprawnień do karty 
parkingowej. Uprawnienia do niej stracą osoby 
posiadające orzeczenia o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności oraz osoby posiadające orzeczenia 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z 
wyłączeniem osób posiadających stopień umiar-
kowany ze względu na schorzenia określane 
symbolami: 04-0, 05-R, 10-N).

Ponadto tylko osoby posiadające orzecze-
nia o znacznym stopniu niepełnosprawności 
ze względu na przyczynę niepełnosprawności 
oznaczoną symbolem 04-0, 05-R oraz 10-N, 
zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek 
do otrzymania karty parkingowej, będą mogły 
ubiegać się o wydanie nowej karty parkingowej 
na podstawie posiadanego już orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności. Pozostałe osoby będą 
musiały wpierw ubiegać się o wydanie nowego 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na 
podstawie którego będą mogły dopiero uzyskać 
nową kartę parkingową. 

Uwaga

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie 
mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczyn-
ku i rekreacji 

-  kwota dotacji: 10 000,00 zł
2) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa 

kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, prze-
glądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i re-
citale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, 
taneczne) 

-  kwota dotacji: 10 000,00 zł

I.  Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie (dofinansowanie) realizacji 

zadania. 
2. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej 

umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na 
zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu 
własnego na poziomie co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji. 
W wyniku realizacji zadania wartość zadeklarowanego finansowego 
wkładu własnego nie może ulec zmniejszeniu w odniesieniu do 
deklarowanej kwoty w ofercie.

4. Koszty poniesione przez oferenta związane z zadaniem a poniesione 
przed podpisaniem umowy nie są przedmiotem dotacji.

5. Koszty pokrywane z dotacji:
a) materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne,
b) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, warsztaty, honoraria 

artystyczne i naukowe,
c) wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie, 
d) obsługa finansowa zadania – nie więcej niż 5% przyznanej 

dotacji,
e) koszty utrzymania biura podmiotu poniesione podczas realizacji 

zadania, tj. czynsz, media, telefon – nie więcej niż 5% przyznanej 
dotacji, 

f) koszt najmu obiektów i sprzętu w celu przeprowadzenia zadania, 
g) zakup materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia zadania do 

20 % przyznanej dotacji, 
h) nagrody w konkursach.  

II.  Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2014, czyli 

do dnia 31 grudnia 2014 r, w terminie szczegółowo określonym w 
umowie. Dotacja będzie przyznana na zadania rozpoczynające się nie 
wcześniej niż  16 kwietnia 2014.

2. W konkursie udział mogą brać podmioty, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i fi-
nansowych upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 
zadania zawartej w umowie.

4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgod-
nie z warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w 
umowie.

5.  Zakres realizacji następujących zadań: 
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapew-

nienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form 
wypoczynku i rekreacji:

 
W ramach w/w zadania będą wspierane działania skierowane do miesz-
kańców Powiatu Strzeleckiego o charakterze:

-  zajęć wprowadzających elementy gry zespołowej w zależności 
od trenowanej dyscypliny sportu,

-  imprez sportowo-rekreacyjnych, 
-  uczestnictwa reprezentacji sportowych powiatu w zawodach 

regionalnych i ogólnopolskich,  
-  treningów dla dzieci i młodzieży,
-  turniejów, mistrzostw,
-  promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży 

uzdolnionej sportowo,
-  w ramach zadania nie będzie wspierane uczestnictwo klubów 

sportowych w rozgrywkach ligowych.
b) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa 

kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, 
przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncer-
ty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, 
teatralne, taneczne):

W ramach w/w zadania będą wspierane działania skierowane do miesz-
kańców Powiatu Strzeleckiego o charakterze:
teoretycznych i praktycznych zajęć muzycznych – gra na instrumentach, 
śpiew, taniec, nauka nut,
koncertów, recitali i występów o charakterze muzycznym,
spotkań z artystami związanych z edukacją kulturalną, a także popula-
ryzacją tradycji
konkursów obejmujących tematykę szeroko pojmowanej sztuki oraz 
popularyzacji tradycji i zachowania dziedzictwa kulturowego,
przedstawień i zajęć teatralnych,
organizacji plenerów malarskich czy rzeźbiarskich.

III. Termin i warunki składania ofert. 
1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) osobiście lub przesłać 

pocztą w zamkniętej kopercie w 1 egzemplarzu na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego …. 
nie otwierać do dnia 31 marca 2014”.

2. Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2014 r. Oferty, które 
zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę 
w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania. Na kopercie musi być 
adres zwrotny oferenta.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli. 

4. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła, 
bądź których realizacja rozpocznie się przed podpisaniem umowy.

5. W ofercie należy wskazać termin związania ofertą, który nie może być 
krótszy niż do dnia rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z harmono-
gramem oferenta.

6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki lub ich kopię potwier-
dzoną „za zgodność z oryginałem” i podpisaną przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania organizacji: 
a) statut, 
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub 

inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umoco-
wanie osób go reprezentujących, 

c) sprawozdanie merytoryczne - z działalności za rok 2013, a w przy-
padku jego braku - za rok 2012 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu 
sprawozdania merytorycznego za rok 2013 w przypadku otrzymania 
dotacji najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

d) sprawozdanie finansowe za rok 2013 sporządzone zgodnie z odręb-
nymi przepisami, a w przypadku jego braku - za rok 2012 wraz z 
oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania merytorycznego za rok 
2013 w przypadku otrzymania dotacji najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy,

e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera, 
f) ewentualne rekomendacje.

7. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli:
jest niekompletna,
została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu),
została złożona wraz z załącznikami na innych drukach,
zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych,
oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
zawarte w ofercie działania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w konkursie.

IV. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. 
1.  Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 11 kwietnia 2014 r. 
2.  Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i meryto-

rycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.  Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów: 

a) zgodność oferty z warunkami konkursu, 
b) zgodność oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez 

powiat strzelecki, a określonymi szczegółowo w „Programie 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2014-
2016” 

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, 
kadra, doświadczenie), 

d) koszty realizacji zadania, 
e) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych 

na realizację zadania, 
f) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolonta-

riuszy i praca społeczna członków, 
g) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
h) atrakcyjność proponowanego programu realizacji zadania,
i) liczba beneficjentów docelowych zadania, struktura odbiorców i 

wyjaśnienie celowości jej doboru,
j) efekty realizacji zadania i ich mierzalność,

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie 
zostanie złożona tylko jedna oferta. 
4.  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej infor-

macji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej www.powiatstrzelecki.pl. 

V. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2013 r.
NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ NAZWA ORGANIZACJI, 
KTÓRA OTRZYMAŁA DOTACJĘ

KWOTA DOTACJI
Wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Strze-
leckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji 
5 000,00 zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
4 789,14 zł
Promowanie uczestnictwa małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzele-
ckiego w życiu kulturalnym - edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, 
teatralne, wokalne, taneczne - rozwijanie talentu i zainteresowań różnymi 
rodzajami sztuki wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego, aktywny udział 
w wydarzeniach kulturalnych 
2 896,52 zł

ZARZĄD  POWIATU  STRZELECKIEGO
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały Nr 
XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzele-
ckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016”

ogłasza:

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
DLA  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH  NA 

WSPARCIE  REALIZACJI  NASTĘPUJĄCYCH  ZADAŃ  PUBLICZNYCH 
W  ZAKRESIE:

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działal-
ność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ 
oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 
149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232, poz. 
1378) oraz Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerw-
ca 2013 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu 
Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” w skład komisji konkursowej 
wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane są  
do dnia 20 marca 2014    

w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, pokój 310

tel. 77 4401 713
mail: pp@powiatstrzelecki.pl

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
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tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 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.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2014 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.  Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. 

MODUŁ I  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar

A
Likwidacja bariery 

transportowej

B
Likwidacja barier  

w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informa-

cyjnym

C
Likwidacja barier  
w poruszaniu się

D

Nazwa

Zadanie 1: 
pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu

Zadanie 2:
pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B

Zadanie 1 :
pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania

Zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń w 
zakresie obsługi nabytego w 
ramach programu sprzętu elek-
tronicznego i oprogramowania 

Zadanie 1:
pomoc w zakupie wózka in-
walidzkiego o napędzie elek-
trycznym 

Zadanie 2:
 pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym 

Zadanie 3:
pomoc w zakupie protezy 
kończyny w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania 
techniczne tj. protezy na III 
poziomie jakości 

Zadanie 4:
pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanej 
protezy kończyny (co najmniej 
na III poziomie jakości

Pomoc w utrzymaniu aktyw-
ności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej.

Maksymalna wysokość 
dofinansowania

5.000 zł 

2.100 zł. 
w tym: 
kurs/egzamin -  1.500zł., 
pozostałe koszty -600zł.

dla os. niewidomej - 30.000 zł,
z czego 
- na urządzenia brajlowskie -  
20.000 zł. 
dla pozostałych os.- 10.000 zł. 
Dysfunkcja obu kończyn gór-
nych i pozostałych adresatów 
– 5.000 zł.

dla osoby głuchoniewidomej - 
4.000 zł., 
dla pozostałych 2.000zł. 
z możliwością zwiększenia kwo-
ty dofinansowania                      w 
indywidualnych przypadkach 
do 100% 

7.000 zł., a w szczególnych 
przypadkach do 
20.000 zł. (opinia eksperta) 

2.000 zł. 

Po amputacji: 
1)w zakresie ręki -  9.000 zł., 
2)przedramienia – 20.000 zł., 
3)ramienia i wyłuszczenia w 
stawie barkowym -  26.000 zł., 
4) na poziomie podudzia – 
14.000 zł., 
5) na wysokości uda (także przez 
staw kolanowy)- 20.000 zł., 
6) uda i wyłuszczeniu w stawie 
biodrowym – 25.000zł.

do 30 % kwot o których mowa 
w zadaniu 3 

Koszt opieki nad osobą zależną:
- 200 zł miesięcznie, jednak nie 
więcej niż 2.400 zł w ciągu roku 
– tytułem kosztów opieki nad 
jedną osobą zależną

Udział 
własny ON

15%

25%

10%

brak

10% 

brak

10% 

10% 

15%

Adresaci pomocy
(stopień

niepełnosprawności)

Stopień :
- znaczny, 
- umiarkowany, lub  orzeczenie 
o niepełnosprawności,
Wiek:  
do 18 r.ż lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie

Stopień:
- znaczny,  
- umiarkowany, 
Wiek aktywności zawodowej

Stopień:
- znaczny, lub orzeczenie o 
niepełnosprawności.
Wiek:
-  do 18 lat lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie

Stopień:
- znaczny, lub orzeczenie o 
niepełnosprawności,
Wiek do 18 lat lub wiek ak-
tywności zawodowej lub za-
trudnienie 

Stopień:
- znaczny, lub orzeczenie                        
o niepełnosprawności,
- Wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie 

Stopień:
- znaczny ,lub orzeczenie                                   
o niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności, 
wiek aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie, 

jak wyżej 

Stopień: 
- znaczny, 
- umiarkowany, 
A k t y w n o ś ć  z a w o d o w a .                   
Pełnienie roli opiekuna praw-
nego dziecka. 

Adresaci pomocy
(rodzaj dysfunkcji)

dysfunkcja narządu ruchu

dysfunkcja narządu ruchu

dysfunkcja obu kończyn gór-
nych lub narządu wzroku

dysfunkcja obu kończyn gór-
nych lub narządu wzroku 

dysfunkcje uniemożliwiające 
samodzielne poruszanie się za 
pomocą wózka inwalidzkiego                    
o napędzie ręcznym 

potwierdzona opinią eksperta 
PFRON stabilność procesu 
chorobowego i rokowania 
uzyskania zdolności do pracy                     
w wyniku wsparcia udzielone-
go w programie 

Jak wyżej 

każdy rodzaj dysfunkcji 

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” 2014 r. obejmuje:

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich od 11.03.2014 r. 
w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30.09.2014 r. 

W ramach Modułu II można uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów wykształcenia na poziomie wyższym. Bliższych informacji można zasięgnąć w PCPR. Realizator 
przyjmuje dwa cykle realizacji wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, adekwatnie do organizacji roku szkolnego/akademickiego i wyznacza 2 terminy 
przyjmowania wniosków: do 30.03.2014 r., do 30.09.2014 r.

Pomoc dla niepełnosprawnych
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Ad multos annos!
 Z ogromną przyjemnością dziś przed-
stawiamy Państwu dwie mieszkanki 
powiatu strzeleckiego, które w ostatnim 
czasie świętowały swoje jubileusze 90. 
urodzin.
 Pani Marta Kolasa, mieszkająca 
w Sprzęcicach, swój Jubileusz 90-lecia 
świętowała 27 lutego.
 Siódmego marca 90. urodziny ob-
chodziła Pani Gertruda Jaszkowic, 
mieszkanka Poznowic. 
 W tak wyjątkowych dla obu Jubilatek 
dniach z serdecznymi gratulacjami i życze-
niami oraz okolicznościowymi koszami 
słodkości odwiedzili je przedstawiciele 
Powiatu Strzeleckiego. 
 Do wszystkich ciepłych słów, jakie 
Jubilatki usłyszały z tej okazji, dołącza-
my i swoje: długich jeszcze wspaniałych 
lat, w jak najlepszym zdrowiu, samych 
słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych 
uśmiechu.

Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 
 Marcowy kalendarz imprez w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich znów pęka w szwach. W tym 
miesiącu bowiem każdy mieszkaniec Powiatu Strzeleckiego 
znajdzie coś dla siebie. Już w najbliższy weekend, a dokładnie 
w sobotę 15 marca miłośnicy sztuki po raz kolejny będą 
mieli okazję odwiedzić mury Galerii III Filary, gdzie o godzinie 
18.00 rozpocznie się wernisaż prac Agnieszki Kujawy 
Bartosik – grafika, pasjonatki akwareli, posługującej się rów-
nież  farbami olejnymi oraz akrylowymi. Dorobek artystyczny 

malarki zdradza jej zamiłowanie do krajobrazów i martwej natury.
 Tego samego wieczora o godzinie 20.00 zapraszamy na Koncert pn.: „Muzyczny życiorys 
Franka Sinatry”. Największe hity jednego z najlepszych wokalistów ubiegłego wieku usłyszymy m.in. w 
aranżacji Krzysztofa Piaseckiego, zaś wśród zaproszonych wokalistów usłyszeć będzie można m.in. Piotra 
Jurkowskiego – uczestnika Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz Łukasza 
Szubę – uczestnika programu The Voice of Poland. Bilety wstępu w przedsprzedaży 15 zł w dniu koncertu 
– 20 zł.
19 marca po raz kolejny przeniesiemy się na kontynent azjatycki, gdzie w daleką podróż po Kirgistanie, 
Tadżykistanie i Chinach zabierze nas Dariusz Grojec. Spotkanie z cyklu „Strzeleckie spotkania z po-
dróżnikami” już niebawem w PCK. WSTĘP WOLNY!
 Ostatni marcowy weekend w Powiatowym Centrum Kultury zapowiada się naprawdę gorąco. A to za sprawą 
koncertu na który wielu z nas długo czekało. Już 28 marca o godzinie 19.00 zagra dla nas akustycznie zespół 
TSA. Bilety wstępu do kupienia w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23) 
za jedyne 45 zł (w dniu koncertu 50 zł). Szczegóły pod numerem tel.: 77 412 30 13.

 Godzinę przed koncertem Regionalna Izba Tradycji Powiatowego Centrum Kultury będzie świadkiem 
otwarcia kolejnej wystawy zatytułowanej „NIEZNANA WOJNA”. Stanie się to dzięki życzliwości 
Stowarzyszenia „BLECHHAMMER 1944” oraz Koła Modelarskiego „JEDENASTKA”. Każdego kto nie zdąży 
obejrzeć eksponatów w dniu otwarcia serdecznie zapraszamy do odwiedzenia PCK w kolejnych dniach. 
Przypominamy również, iż można już zacząć przygotowywać swoje prace do Powiatowego Konkursu 

Palm Wielkanocnych. Termin ich składania do Powiatowego Centrum Kultury upływa 31 marca br. 
zapraszamy do udziału, gdyż na zwycięzców Czekaja atrakcyjne nagrody!
 Ponadto wszystkie dzieci oraz młodzież zachęcamy do aktywnego spędzenia popołudnia wspólnie z Powia-
towym Centrum Kultury, gdzie każdy  może podszlifować swoje umiejętności biorąc udział m.in. w  warsztatach 
teatralnych, tanecznych, wokalnych oraz plastycznych. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu realizacji 
poszczególnych zajęć pod numerem tel. 77 412 30 13.
 Zachęcamy również do odwiedzenia Facebook’a Powiatowego Centrum Kultury oraz strony internetowej: 
www.centrum-kultury.eu, gdzie na bieżąco możecie  dowiedzieć sie co nowego słychać w naszym 
Centrum. Krzysztofa Piaseckiego - jednego z najwszechstronniejszych gitarzystów polskiej sceny muzycznej. 
Wśród zaproszonych wokalistów znajdą się Piotr Jurkowski uczestnik Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu oraz Łukasz Szuba - uczestnik programu Voice of Poland

 XX Jubileuszowy Turniej Karate 
Rada Regentów, który odbył się 8 marca 
br w Zawadzkiem zakończył się zdaniem 
organizatorów Klubu Karate Nidan pełnym 
sukcesem. Do rywalizacji przystąpiło 
300 zawodników z 21 klubów z Polski. 
Rozegrano 65 konkurencji w kategoriach 
dzieci, młodzików, kadetów i juniorów w 
konkurencjach kata, kumite i kata druży-
nowym. Ilość zawodników wskazywała, 
że zawody potrwają bardzo długo, ale 
sprawna organizacja, wzorowa i dobrze 
zorganizowana praca komisji sędziowskiej 

spowodowała, że zawody zakończyły 
się o godzinie 16.15, a rozpoczęły o 
9.30 uroczystym otwarciem. W otwarciu 
zawodów uczestniczyli Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego Pan Roman 
Kolek, Radny Sejmiku Województwa 
Opolskiego Pan Dariusz Zajdel, Burmistrz 
Zawadzkiego Pan Mieczysław Orgacki, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem Pan Dariusz Nowosielski, 
właściciel Firmy Orland Pan Łukasz Or-
łowski, Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 
Pan Mateusz Ochlust. Gościem Honoro-

 Już po raz trzynasty w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej zorganizowany 
został Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt Szkół Wiejskich pod patronatem Gabrieli 
Mrohs-Czerkawskiej. Wzięły w nim udział uczennice z Kotulina, Krasiejowa, Kadłuba 
i Suchej, które walczyły o puchar ufundowany przez Gabrielę Mrohs-Czarkawską – re-
prezentantkę Polski i medalistkę mistrzostw Niemiec. 
 Wszystkie drużyny nagrodzone zostały pucharami, a pierwsze miejsce i najważniejsze 
trofeum wśród młodych koszykarek zdobyła drużyna z PSP Sucha. 

Turniej w Suchej

 Fot. Renata Krawczyk

Rada Regentów 
pod patronatem Starosty Strzeleckiego

mym turnieju był Damian Grabowski uty-
tułowany zawodnik MMA z Opolszczyzny. 
W klasyfikacji punktowej zwyciężył klub 
Atemi z Bielska Białej przed Nidanem 
Zawadzkie i Zarzewiem Prudnik. Turniej 
wsparli Zarząd Województwa Opolskiego 
w ramach realizowanego projektu „Opol-
skie kwitnące muzycznie II”, Gmina 
Zawadzkie w ramach realizacji zadania 
publicznego w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Patronat nad 
turniejem objął Starosta Strzelecki Pan 
Józef Swaczyna, który ufundował puchary 
dla najmłodszego zawodnika turnieju, 
którym został 5- letni Pająk Michał z klubu 
Harasuto Łódź i najmłodszej zawodniczki, 
którą została Wiktoria Daniła zawodniczka 
KK Nidan mieszkająca w Gąsiorowicach. 
Dodatkowo Starosta ufundował puchary 
dla najlepszego i najlepszej zawodniczki 
Powiatu Strzeleckiego. Wręczenia pucha-
rów podczas zakończenia zawodów do-
konał Przewodniczący Rady Powiatu Pan 
Henryk Bartoszek. Najlepszą zawodniczką 
została Elżbieta Zajdel, a najlepszym  
zawodnikiem został Michał Talaga, obaj 
zawodnicy KK Nidan. Całe zawody na-
grywała Firma Paraty A-Z z Opola. Filmik 
i zdjęcia będzie można obejrzeć na stornie 
klubowej www.nidan.zawadzkie.pl

Pani Marta Kolasa, mieszkająca w Sprzęcicach, 
swój Jubileusz 90-lecia świętowała 27 lutego.

Pani Gertruda Jaszkowic, mieszkająca w Poznowicach, 
swój Jubileusz 90-lecia świętowała 7 marca

Puchary Starosty dla najmłodszego zawodnika turnieju, którym został 5- letni Michał 
Pająk z klubu Harasuto Łódź i najmłodszej zawodniczki - Wiktorii Daniły z klubu NIDAN


