
Każda inna. Każda dobra. Wysokie pozycje w 
ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” naszych szkół 
to najlepsze - bo obiektywne - potwierdzenie, że to 
właśnie te warto wybrać w kolejnym etapie eduka-
cji. Pokazały to w czasie Otwartych Dni, czyli 18 i 19 
marca. 

W ciągu tych dwóch dni odwiedziło je ponad tysiąc 

Złota, Srebrna i Brązowa zapraszają
uczniów z ósmych klas szkół podstawowych i gimna-
zjów, i to nie tylko z naszego powiatu, ale również z 
Toszka. Wszystkim grupom Powiat Strzelecki zapew-
nił darmowy transport. Dojazd do szkół w nowym roku 
szkolnym też nie będzie trudny. Po to mamy transport 
zbiorowy.

Przyszli uczniowie mogli zapoznać się z warunka-

mi, w jakich będą się uczyć, z profi lami klas urucho-
mionych od 1 września, z ofertą zajęć pozalekcyjnych. 
Najważniejsze - perspektywami, jakie otworzą się 
przed nimi po rozpoczęciu nauki (choćby wyjazdy na 
zagraniczne praktyki) i po ich skończeniu (bo kształ-
cą w zawodach przyszłości). Dobrych szkół nie trzeba 
szukać daleko. One są obok Ciebie.

Złote Liceum im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Srebrne CKZiU w Strzelcach Opolskich

Brązowe ZSP w Zawadzkiem
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Zarząd  Powiatu  Strzeleckiego
zaprasza

Szanownego Czytelnika 
dwutygodnika „Powiat Strzelecki”  

wraz z osobą towarzyszącą
na Galę Lauri 2019

w sobotę, 30 marca 2019 roku o godz. 17:00
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

przy ul. Dworcowej 23.

11 marca odbyło się posiedze-
nie Kapituły konkursu „Najlepszy 
Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 
- SuperProdukt/SuperUsługa”. Jej 
przewodniczącym był Norbert Jaskóła 
dyrektor PUP w Strzelcach Opolskich, 
a członkami: Małgorzata Adamska 
przedstawiciel Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki, Rajmund Ada-
mietz prezes Zarządu Adamietz Sp  
z o.o., Małgorzata Płaszczyk-Waligór-
ska  Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów oraz Marta Górka red. nacz. dwu-
tygodnika „Powiat Strzelecki”.

W tym roku to samorządy gminne 
zgłaszały swoich kandydatów do kon-
kursu, organizowanego przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego.  Od lat przy-
świeca mu idea promowania wśród 
mieszkańców naszego powiatu lokal-
nych produktów i usług oraz wspiera-
nie rozwoju małych i średnich firm na 
naszym terenie. W tym roku do mia-

Podczas Gali Lauri dowiemy się 
też, kogo wyróżnili mieszkańcy po-

12 lutego obradowała Kapituła 
dwóch konkursów edukacyjnych Po-
wiatu Strzeleckiego. Przewodniczył 
jej wicestarosta Waldemar Gaida, a 
członkowie to: Michał Siek Opolski 
Kurator Oświaty, Edyta Gola radna 
Sejmiku Województwa Opolskiego, 
Edyta Bem radna Powiatu, dr Jan Cie-
ślik, Eugeniusz Szymaniec i Ewa Pin-
kawa Naczelnik Wydziału Edukacji w 
strzeleckim starostwie. 

Do tytułu Nauczyciel Roku 2018 
– i nagrody w wysokości 7 tysięcy 
złotych - szkoły, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem prowadzącym, 
zgłosiły 8 kandydatów. 

Natomiast w konkursie drugim, 
organizowanym w ramach Powiato-
wego Programu Wspierania Edukacji 

na SuperProduktu zostało zgłoszonych pięć kandydatur i tyle samo do miana  
SuperUsługi. 

Wybór tego jednego (produktu) i tej jednej (usługi) nie był wcale prosty, choć 
z pozoru mogłoby się tak wydawać. Liczba zgłoszeń nie szła w setki, za to szero-
kie spektrum, jakość i oryginalność oferowanych przez firmy produktów i usług 
spowodowały długą dyskusję. 

Zwycięskie firmy, czyli zdobywców tytułów SuperProduktu i SuperUsługi 
poznamy podczas Gali Lauri.

czy produkt oddali najwięcej głosów 
w ankietach. Wypełniono ich 1013, 
ale ważnych głosów było 927, a 86 
nieważnych (z różnych powodów, 
najczęściej braku podpisu czy braku 
odpowiedzi na obowiązkowe pytanie). 
Najwięcej głosów mieszkańców – 274 
– a tym samym Nagrodę Konsumen-
ta zdobyła firma… Tego dowiecie się 
Państwo na Gali Lauri.

Kto wygrał ekspres?

Nagrodą dla głosujących był au-
tomatyczny ekspres do kawy reno-
mowanej firmy. Losowanie nazwiska 
szczęśliwca, do którego ów ekspres 
trafi odbyło się 19 marca, a rolę „sie-
rotki” z przejęciem odegrała 3,5-let-
nia Martynka. Nazwisko szczęściarza 
również poznamy podczas Gali Lauri 
2019.

Gala Lauri 2019 - 30 marca
Komu tytuł SuperProdukt? 
Komu tytuł SuperUsługa?

Nagroda Konsumenta - dla kogo?

wiatu strzeleckiego tytułem „Nagroda 
Konsumenta”, czyli na którą usługę 

Kto Najlepszym 
Nauczycielem Roku? 

Kto Najlepszym Uczniem?

i Młodzieży, adresowanym do wszyst-
kich bez wyjątku placówek oświato-
wych, które funkcjonują na terenie 
naszego powiatu, do tytułu Najlep-
szego Ucznia Powiatu Strzeleckiego  
nominowanych było 25 kandydatów 
w pięciu kategoriach. Z honorowym 
tytułem wiąże się też finansowa na-
groda: w kategorii szkoła podstawo-
wa to 1,5 tysiąca złotych, w kategorii 
gimnazjum – 2 tysiące zł, po 2,5 tysią-
ca dostaną ci, którzy zdobędą tytuł w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
oraz Mistrza w Zawodzie, natomiast 
dla ucznia Bez Barier finansowa na-
groda to 2 tysiące złotych. 

Decyzje Kapituły poznamy pod-
czas dorocznej Gali Lauri.  

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Członek Zarządu
Janusz Żyłka

Dla Państwa mamy specjalne zaproszenie na tę imprezę, czyli 10 wejściówek, a każda dla dwóch osób.
Z aktualnym numerem naszego dwutygodnika należy przyjść do pokoju nr 310 (III p.) 
w siedzibie strzeleckiego starostwa przy ul. Jordanowskiej 2 w terminie do 27 marca.

Powiat Strzelecki będzie się starał 
również o zdobycie dofinansowania 
do kolejnej inwestycji drogowej.

Na ogłoszony niedawno nabór w 
ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych zamierza zgłosić zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 1808 
O DW 409 – Zdzieszowice, Etap I – 

Drogi, jakie są, każdy widzi. Każ-
da inwestycja drogowa jest kosztow-

Szukamy pieniędzy na inwestycje drogowe

na. Powiat Strzelecki stara się uzy-
skać dodatkowe środki na remonty 

i modernizacje. Czyni to zazwyczaj 
skutecznie. 

Ostatnim przykładem może być 
pozyskanie dofinansowania w ramach 
„Programu przebudowy gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 1801 
O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. 
Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”. 
Nasz projekt został sklasyfikowany na 
6 miejscu wstępnej listy rankingowej 
w listopadzie 2018 r. 

Wykonawcą przebudowy odcin-
ka drogi powiatowej 1801 O Strzel-
ce Opolskie - Brzezina na odcinku 
670,34 m, od skrzyżowania z ul. 
Wawrzyńca Świerzego do skrzyżo-
wania z ul. Brzezińską jest firma OLS 
Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z 
Lublińca. Wartość robót według umo-
wy wynosi 2.140.429,65 zł brutto.

Przebudowa ulicy Ujazdowskiej  w Strzelcach trwa

odcinek Wysoka – Góra Św. Anny”, w 
ramach projektu Poprawa dostępu do 
Centrum Pielgrzymkowo – Rekrea-
cyjno – Turystycznego Góra Św. Anny 
poprzez usprawnienie komunikacyjne 
drogi powiatowej 1808 O DW 409 - 
Zdzieszowice. Szacunkowy, kosztory-
sowy koszt zadania to ok. 7,3 mln zł.

Na tę drogę dostaniemy dofinansowanie?
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Od 1 kwietnia zapraszamy na Kiermasze Wielkanocne 
do holu strzeleckiego starostwa - od godz. 9.00 każdego dnia

W marcu Zespół Szkól Ogól-
nokształcących zyskał certyfi kat 
,,Skuteczna szkoła. Globalnie-od-
powiedzialnie” przyznawany przez 
Fundację Kultury Chrześcijańskiej 
,,Znak”. Szkoła dołączyła tym samym 
do elitarnego grona placówek realizu-
jących projekt ,,Globalnie Odpowie-
dzialnie Skutecznie” współfi nansowa-
nego w ramach polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP.

Ogólnym celem projektu jest 
przygotowanie nauczycieli, młodzie-
ży i dzieci do stawiania czoła wy-
zwaniom dotyczącym całej ludzkości, 
uświadamianie im znaczenia proce-
sów globalnych i globalnych współ-
zależności oraz przenikania systemów 
kulturowych, środowiskowych, eko-
nomicznych, społecznych, politycz-
nych i technologicznych,  a także skło-
nienie odbiorców do dojrzałej refl eksji 

Ten certyfi kat ma tylko 15 szkół w Polsce!

Skuteczna szkoła 
- strzeleckie LO

nad problemami współczesnego świa-
ta       i promowanie ich bezpośred-
niego zaangażowania w działania na 
rzecz ogółu- czytamy          w deklara-
cji Fundacji Kultury Chrześcijańskiej 
,,Znak”. 

Dla uczniów i nauczycieli strze-
leckiego Zespołu Szkól oznacza to 
kontynuację działań edukacyjnych 
skupionych na edukacji globalnej, w 
tym e-learningu czy warsztatów pro-
wadzonych przez wykwalifi kowanych 
trenerów. 

Benefi cjenci projektu to nieprzy-
padkowe grono. Warto pamiętać,  ze 
historia globalnej edukacji w strzele-
ckim ogólniaku przekroczyła dziesię-
ciolecie już dwa lata temu, a opiekun-
ka szkolnej grupy ,,Patrz i zmieniaj” 
została jedną z piętnastu w kraju lo-
kalnych liderów nowoczesnej eduka-
cji globalnej. 

Dorota Maćkula

Od 20 lat działają w Polsce rzecz-
nicy konsumentów – miejscy lub po-
wiatowi. Od 1 stycznia 1999 r. Wtedy 
weszła w życie ustawa zmieniająca 
niektóre przepisy określające kompe-
tencje organów administracji publicz-
nej w związku z reformą ustrojową 
państwa. 

Z okazji jubileuszu tej samorządo-
wej instytucji i z okazji Światowego 
Dnia Konsumenta została zorganizo-
wana w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii konferencja pt. 
System ochrony konsumentów w 
Polsce, w której brali udział rzecznicy 
konsumentów z całego kraju. Część 
konferencji poświęcona była debacie 
na temat wyzwań czekających kon-
sumentów i instytucji chroniących ich 
prawa oraz nadzoru rynku w Polsce i 
zmian, które go czekają.

 - Poszkodowany powinien dostać 
pomoc w skomplikowanych spra-

Nasz Rzecznik z wyróżnieniem

wach konsumenckich 
dotyczących różnych 
dziedzin, nie tylko 
prostych zakupów. Co 
istotne, nie chodzi o 
samą poradę. Chciał-
bym, żeby rzecznicy 
częściej reprezento-
wali konsumentów w 
sądzie – mówił Marek 
Niechciał Prezes Urzę-
du Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.

Podczas spotkania 
13 marca w Warszawie 
Prezes UOKiK wyróż-
nił też najaktywniej-
szych 30 rzeczników 
konsumentów w Polsce. W tym elitarnym gronie znalazła się Małgorzata Płasz-
czyk-Waligórska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich!

Pani Małgosia pełni tę funkcję już czternaście lat, od 2005 roku. W tym cza-
sie udzieliła 43.909 porad i podjęła 5137 interwencji u przedsiębiorców.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów!

Od 2005 roku nasz Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 43.909 porad i 
podjął 5137 interwencji u przedsiębiorców.

Głównym przedmiotem obrad 
XIX Zgromadzenia Związku Powia-
towo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, 
które odbyło się 15 marca br. było 
przyjęcie sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej w 2018 roku oraz 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej w 
2019 r. Członkowie Związku podję-
li również uchwałę dotyczącą zmian 
w statucie Związku, która następnie 
musi zostać zaopiniowana przez rady 
gmin wszystkich Członków. W spra-
wach różnych podjęto dyskusję na 
temat projektu ustawy o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej.

Walne Zgromadzenie „JEDŹ Z NAMI”

Strzelecki PKS jako operator Związku „Jedź z Nami” 
przejechał ponad 1 milion kilometrów!

14 marca br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
odbyło się trzecie z kolei w tym roku 
posiedzenie Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych w Strzelcach Opolskich. Rada 
powołana została 2 grudnia 2015 r. i 
w tym roku kończy swoją kadencję 
w obecnym składzie: Joanna Izbicka, 
kierownik OPS w Leśnicy, Czesława 
Krasa p.o. Kierownika OPS w Strzel-
cach Opolskich, Jadwiga Gawlik pra-
cownik OPS w Jemielnicy, Kornelia 
Mroszczyk prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych w Kad-
łubie.

Do zakresu jej działania należy:
1.  inspirowanie przedsięwzięć zmie-

rzających do: 
a) integracji zawodowej i społecz-

nej osób niepełnosprawnych, 
b) realizacji praw osób niepełno-

sprawnych; 
2. opiniowanie projektów powiato-

wych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych;

3.  ocena realizacji programów;
4.  opiniowanie projektów uchwał i 

programów przyjmowanych przez 
radę powiatu pod kątem ich skut-
ków dla osób niepełnosprawnych.
Podczas ostatniego posiedzenia 

pozytywnie zaopiniowano „Roczną 
informację z realizacji Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych za rok 2018 z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej” 

oraz zasady przyznawania dofi nanso-
wania ze środków PFRON na zada-
nia z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zasad dofi nansowania ze środków 
Powiatu Strzeleckiego zadania z za-
kresu rehabilitacji społecznej pn. Za-
opatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne środki po-
mocnicze.

Od lewej: Michaela Buhl,referent OR w strzeleckim starostwie, Joanna Izbicka. 
Kornelia Mroszczy, Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu, Danuta Ogaza, Cze-
sława krasa i Jolanta Chowaniec dyrektor PCPR w Strzelcach Opolskich.

Podsumowanie roku 2018

W Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego rozpoczęły 
się kursy w ramach Projektu ,,ZA-
WODOWI ZAWODOWCY’’ NR 
RPOP.09.02.01 – 16 – 0009/17 rea-
lizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020 , 
Osi priorytetowej 09  Wysoka jakość 
edukacji , Działania 9.2.1 Wspar-
cie kształcenia zawodowego. Celem 
projektu jest wzrost atrakcyjności 
szkolnictwa zawodowego w Powie-
cie Strzeleckim oraz nabycie przez 

uczniów dodatkowej wiedzy ,umie-
jętności  i dodatkowych uprawnień 
pożądanych na lokalnym rynku pracy. 
Obecnie uczniowie uczęszczają na 
kurs spawania metodą MAG , na kurs 
kwalifi kacyjny metrologia , elektryk z 
uprawnieniami SEP i technik logistyk 
– wirtualne laboratoria. W ramach 
projektu  zostały doposażone w sprzęt 
pracownie dydaktyczne a mianowicie 
pracownia spawalni otrzymała dwie 
spawarki TIG , przyłbice spawalni-
cze a pracownia CNC drukarkę 3D i  
Elmo wizualizer.

Przyszły Fachowiec
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Szkoła z Klasą                              
Szkoła Przedsiębiorczości
Szkoła przyjazna rodzinie

Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika 
w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Brązowa tarcza 2018 – najlepsze 
technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Srebrna szkoła 2016 – najlepsze technika 
w Polsce w rankingu „Perspektyw”

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, 
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

czyli szansa na…   

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć 
6 klas Branżowej Szkoły I stopnia 

oraz 11 klas technikum w zawodach:

Technik ekonomista – zawód z przyszłością 

Klasa  policyjno – prawna*                                                                                            
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się: 
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 obliczania podatków,
  prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmio-

tów prowadzących działalność .
Po ukończeniu nauki znajdziesz więc pracę w:
 banku, 
 urzędzie, 
 biurze rachunkowym,
 w fi rmach prywatnych,
 w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, 

analiz czy sekretariacie. 
Będziesz mógł również:
 założyć własną działalność gospodarczą,
 kontynuować naukę na wyższych studiach,
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kurdach Zawo-

dowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, obsługi 
klientów i kontrahentów.

Ponadto masz możliwość wzięcia udziału w  zajęciach specyfi cznych  
dla służby policyjnej:
 musztra 
 zajęcia na siłowni
 nauka pływania
 elementy samoobrony
 ratownictwo medyczne
 szkolenie strzeleckie

Z nami: 
-  zdobędziesz zawód,  który zawsze będzie na 

czasie,
-  odważnie spojrzysz w przyszłość.

Zapewniamy:
a. nowoczesną bazę dydaktyczną,
b. ciekawe i przyszłościowe specjalności : wojskową, 

strażacką, policyjną i penitencjarną,
c. wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną,
d. nowoczesny kompleks boisk sportowych,
e. praktyki i staże zagraniczne,
f. udział w projektach unijnych,
g. możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nada-

jących uprawnienia i kwalifi kacje zawodowe,
h. pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodka-

mi egzaminacyjnymi,
i. cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
j. szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokal-

nym i regionalnym,
k. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
l. udział w licznych akcjach charytatywnych,
m. korzystną lokalizację szkoły.

Technik rachunkowości  
Nauczysz się: 
 zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospo-

darczych, 
 obliczać wynagrodzenia, 
 sporządzać sprawozdania fi nansowe,
 przeprowadzić analizę fi nansową i ocenić kondycję fi nansową jednostki 

organizacyjnej, 
 sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące 

rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w: 
 biurach rachunkowych, 
 księgowości, 
 bankach, 
 instytucjach fi nansowych, 
 kancelariach doradczych i audytorskich, 
 w fi rmach prywatnych.
Będziesz mógł również: 
 założyć własną działalność gospodarczą, 
 kontynuować naukę na studiach wyższych, 
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Zawo-

dowych m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji, prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych i gospodarki fi nansowej.

  Technik pojazdów samochodowych 
 
Kształcąc się w tym kierunku, uczniowie stają się specjalistami z dziedziny 
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki sa-
mochodowej. W szkole przygotujemy Cię do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 
 organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 
 oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności 

oraz sposobów napraw,
 wykonywania napraw pojazdów samochodowych, 
 kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyj-

nych, 
 prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów 

samochodowych.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifi kacje zawodowe, umożliwią 
absolwentowi podejmowanie pracy w: 
 stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 salonach sprzedaży samochodów i fi rmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi, 
 przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
  prowadzenie działalności gospodarczej.

Technik logistyk - klasa penitencjarna* 
                                        

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta
Logistyka jest to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przed-
siębiorstwach i między nimi.  Logistyka zajmuje się również transportem 
miejskim, gospodarką odpadami, organizacją imprez masowych.
Podczas nauki w technikum nauczymy Cię jak: 
 dobrać pojazd do przewożonego ładunku, 
 rozróżniać ładunki i ich oznaczenia, 
 przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem, 

samolotem i statkiem, 
 sporządzać dokumenty transportowe, 
 rozliczać kierowców z czasu pracy, 
 negocjować stawki za przewóz ładunków, 
 organizować pracę w magazynie, 
 wybrać odpowiednią fi rmę transportową,
 zastosować prawo w spedycji.
Nowe umiejętności będziesz mógł nabyć podczas praktyk zawodowych w 
fi rmach transportowo-spedycyjnych np. FM Logistic, PORJOT, PIOMAR, 
TRANSANNABERG. 
Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsztatowych ze 
specjalistami z branży spedycyjno-transportowej oraz wycieczek dydak-
tycznych m.in. do FM Logistic, Śląskiego Centrum Logistycznego czy do 
LKW Walter (Austria). 
W ostatniej klasie organizujemy spotkania z przyszłymi pracodawcami. 
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 fi rmach transportowych, 
 centrach logistycznych, 
 magazynach, 
lub kontynuować naukę na studiach wyższych
Głównymi partnerami dla logistyków są:
 wojsko, 
 policja, 
 przemysł, 
 budownictwo, 
 handel, 
 transport, 
 telekomunikacja 
 a także służba więzienna. 
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie 
absolwenta do wykonywania usług logistycznych związanych z trans-
portem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i 
przepływem towarów. 
Logistyka jest to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przed-
siębiorstwach i między nimi. Logistyka zajmuje się również transportem 
miejskim, gospodarką odpadami, organizacją imprez masowych.
Podczas nauki w technikum nauczymy Cię jak: 
 zarządzać produkcją i transportem, 
 organizować pracę w magazynie, 
 monitorować dystrybucję, 
 wykonywać zadania systemu obsługi miast 
 dbać o zaopatrzenie np. wojska, policji, zakładów karnych.
Zajęcia zostaną poszerzone o specjalność   – logistyka służby więziennej. 
Odbywać się będą:
 zajęcia z musztry,
 szkolenie strzeleckie,
 nauka pływania,
 wyjazdy na obozy kondycyjne. 

Technik mechanik – klasa strażacka *  
                                       

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  
Nauczymy Cię: 
 projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych,  
 produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,  
 technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,  
 obsługi  i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie . 
Będziesz potrafi ł programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych 
maszyn, ale także na komputerach wykorzystując oprogramowanie typu 
CAM.
Zdobędziesz umiejętności obliczania konstrukcji mechanicznych. Two-
rzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD oraz 
dokumentacji technologicznej.
Dodatkowo poznasz programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej 
z wykorzystaniem sprzętu ,urządzeń i technik pożarniczych w praktyce.
 Poznasz również:
 musztrę i ceremoniał pożarniczy , 
 regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych, 
 zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

N O W O Ś Ć
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TU WARTO SIĘ UCZYĆ 
– KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI

Szczegółowe informacje o zawodach i naborze: 
www.ckziu-strzelce.pl

Na stronie www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne 
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania 

o szkolnictwie zawodowym.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3, 
47-100 Strzelce Opolskie, tel./fax 77 461 27 01

Technik mechatronik – klasa patronacka Kronospan

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi 
systemami elektromechanicznymi. 
W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy Cię:
 projektowania,  konstruowania i programowania urządzeń i systemów 

mechatronicznych;  
 diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów machatronicznych;
 analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji technicz-

nej z zakresu mechatroniki.  
Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym pozio-
mie. Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie praktyki zawodowej 
w zewnętrznych fi rmach. 
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach kon-
struktora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diag-
nosty np. w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu 
spożywczego, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym 
nowoczesne urządzenia techniczne.
Część zajęć kształcenia zawodowego  będzie się odbywać na terenie za-
kładu patronackiego - Kronospan OSB sp. z o.o., w halach produkcyjnych 
w rzeczywistych warunkach pracy, a dla uczniów osiągających najlepsze 
wyniki, fi rma funduje stypendia.

Technik elektronik – klasa wojskowa*
                                       

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  
Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i napra-
wą aparatury i urządzeń elektronicznych – czyli takich, z którymi spotyka-
my się codziennie np. telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV. 
Nauczymy Cię;
 montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych; 
 posługiwania się techniką komputerową, oprogramowaniem narzę-

dziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowa-
nie urządzeń elektronicznych;

 diagnozowania stanu układów i urządzeń elektronicznych oraz napra-
wiania uszkodzonego sprzętu

 posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.  
W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz  dodatkowe umiejętności prak-
tyczne w fi rmach zewnętrznych. 
W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektroniki 
wojskowej. 
Oferujemy ponadto: 
 zajęcia z:  topografi i wojskowej, terenoznawstwa, musztry, taktyki, 
 szkolenie strzeleckie, 
 zajęcia z samoobrony, 
 naukę pływania, 
 obóz kondycyjny.
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych 
i naprawczych sprzętu RTV i AGD, serwisie tych urządzeń oraz w  dozo-
rze technicznym  nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w 
laboratoriach i szpitalach czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Technik elektryk – klasa wojskowa*                                        

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  
W naszej szkole nauczymy Cię:
 montować i uruchamiać  maszyny, urządzenia elektryczne na podsta-

wie dokumentacji technicznej;
 projektować i wykonywać instalacje elektryczne;
 lokalizować  i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elek-

trycznych oraz oceniać ich stan techniczny. 
W nowej pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego 
posługiwania się  prądem i urządzeniami elektrycznymi. W czasie praktyki 
zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne i uprawnie-
nia. 
W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektroniki 
wojskowej. 
Oferujemy ponadto: 
 zajęcia z:  topografi i wojskowej, terenoznawstwa, musztry, taktyki, 
 szkolenie strzeleckie, 
 zajęcia z samoobrony, 
 naukę pływania, 
 obóz kondycyjny.
Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę w 
fi rmach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, 
przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działal-
ność gospodarczą.

Technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej  
         
Podczas nauki w technikum nauczysz się:
 przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego rodzaju 

projekty grafi czne o charakterze informacyjnym i reklamowym, 
 projektować książki i inne publikacje tak, aby były atrakcyjne dla 

czytelnika,
 przygotowywać materiały do publikacji na stronach www, 
 zaprojektować i wykonać książkę w wersji elektronicznej to czytania 

na smartfonach i tabletach,
 modelować obiekty 3D oraz drukować w 3D i przeprowadzać obróbkę 

wykończeniową takich elementów,
 obsługi najlepszych programów do projektowania grafi ki - Adobe 

Photoshop i Adobe Illustrator, do składania publikacji - Adobe Indesign,
 użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligrafi cznych.
Będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę podczas  praktyk zawodowych w 
drukarniach oraz fi rmach zajmujących się przygotowywaniem materiałów 
reklamowych i publikacji.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów 
grafi cznych. Każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie wyposażone 
stanowisko pracy. 
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę m.in. w drukarniach, wydaw-
nictwach, agencjach reklamowych, firmach zajmujących się obsługą 
marketingową innych przedsiębiorstw, własnej fi rmie świadczącej usługi 
z zakresu grafi ki komputerowej. Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy 
zdalnej poza siedzibą fi rmy. 

Technik spedytor
W naszej szkole nauczymy Cię:
 planować i organizować przewóz ładunków zwykłych i ponadgabary-

towych; 
 wypełniać dokumentację transportową;
 kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajo-

wymi i zagranicznymi; 
 monitorować procesy transportowo – spedycyjne;
 obsługiwać systemy i urządzenia spedycyjne np. czytniki kodów QR, 

technologia RFID. 
W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć w nadzorowa-
niu transportu ładunków samochodami i koleją.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w:
 fi rmach transportowych, centrach logistycznych, 
 agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,  
 we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Technik hotelarstwa 
– z odnową biologiczną i kosmetologią

Podczas nauki w naszej szkole nauczymy Cię: 
 obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe,
 przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej, 
 organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, 
 prowadzenia recepcji hotelowej,
 zawierania umów z kontrahentami,
 nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami.
Dodatkowym atu-
tem kierunku są 
dwa interesujące 
przedmioty: od-
nowa biologiczna 
w hotelarstwie 
oraz podstawy 
kosmetologii. 
Cykl kształcenia 
obejmuje zajęcia 
teoretyczne, prak-
tyczne i praktyki 
zawodowe w róż-
nych hotelach w 
kraju jak i za gra-
nicą , dzięki którym uczniowie poznają specyfi kę tego zawodu na różnych 
stanowiskach. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w profesjo-
nalnych pracowniach przedmiotowych, prowadzone są przez kompetentnych 
nauczycieli dla których branża turystyczno-hotelarska jest pasją.
Uczeń ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się 
dwoma językami obcymi, co ułatwi mu kontakt z gośćmi z zagranicy lub 
kontrahentami. Ponadto ułatwi to też znalezienie dobrze płatnej pracy 
zarówno w kraju jak i za granicą. 
Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na wyższych uczel-
niach na kierunku hotelarstwa, turystyki lub ekonomii. Możliwa jest także 
praca w takich miejscach jak:
 hotele,
 pensjonaty,
 uzdrowiska, 
 schroniskach, 
 ponadto ma się możliwość założenia własnej działalności gospodarczej 

związanej z świadczeniem usług noclegowych.

Technik organizacji turystyki 
Nauczymy Cię: 
 jak założyć i prowadzić działalność turystyczną;
 jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystycz-

ne krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konfe-
rencji. 

 obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych.  
 obliczania kosztów imprez i ich rozliczenia. 
 obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w 

działalności turystycznej. 

Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić  podczas praktyki zawodowej w 
biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach w Polsce i za 
granicą m.in. w niemieckich i chorwackich hotelach oraz na promach kur-
sujących do Szwecji. Damy Ci możliwość zdobycia umiejętności pozwala-
jących pracować i zarządzać fi rmami turystycznymi, 
gastronomicznymi i hotelarskimi na europejskim poziomie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Pokażemy Ci, jak założyć i  prowadzić  własną działalność gastronomiczną 
bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. 
Nauczymy Cię:
 sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywie-

nia,  
 obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny,  
 organizować i przygotowywać różnorodne imprezy okolicznościowe 

np. wesela, bankiety.  
Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidłowego i estetycznego podawa-
nia dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżowania 
wnętrza sal konsumpcyjnych.  
Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastro-
nomicznych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość 
udziału w dodatkowych kursach. 
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach, ka-
wiarniach (m.in. w hotelach, na promach i statkach) oraz założyć własny 
lokal gastronomiczny.

Technik handlowiec 
Nauczymy Cię: 
 organizować dostawy towarów;
  przygotowywać towary do sprzedaży;
 prowadzić dokumentację rozliczeniową; 
 obsługi klienta i prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz skutecz-

nych negocjacji;
 efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketingowe. 
Przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakre-
sie handlu.
Nasi absolwenci mogą prowadzić  własną fi rmę handlową lub znajdują za-
trudnienie w:
 hurtowniach, 
 magazynach, 
 sklepach, 
 przedsiębiorstwach handlowo-usługowych. 

Branżowa Szkoła  I stopnia (3 letnia)

Proponujemy zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawo-
dach:
 ślusarz, z dodatkową ofertą: spawalnictwo z możliwością uzyskania 

uprawnień spawalniczych,
 operator obrabiarek skrawających.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych 
i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach  m. in. kucharz, 
sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ... 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość dalszego 
kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum dla Dorosłych oraz 
uzyskania tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifi kacyjnych, znajdu-
jących się w ofercie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Szkoła dysponuje także nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, 
obrabiarek sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w któ-
rych uczniowie mogą uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.

Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy 
BEZPŁATNĄ ofertę kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową 
szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość 
przystąpienia do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia 
potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia prowadzone będą w formie 
dziennej, zaocznej lub wieczorowej.

Bezpłatne Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe

Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub 
zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdzającego 
kwalifi kacje zawodowe w zakresie jednej kwalifi kacji. 
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i branżowej 
szkoły I stopnia. 

N O W O Ś Ć
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Biuro Rzeczy Znalezionych działa w naszym starostwie już dobrych 
kilka lat. Ciągle jednak ktoś coś gubi, ktoś coś przynosi. Prosimy o spraw-
dzenie, czy na liście nie ma rzeczy, która należy do kogoś z naszych czytel-
ników. 

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o 
rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak moż-
liwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub 
nieustalenie osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie 
osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny)  
do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych 
przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Wykaz depozytów znajdujących się na stanie 
Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich stan na 12.02.2019 r.

Nr 
zgodny z 
wykazem

Rodzaj przedmiotu Można odebrać 
do:

43 Pęk kluczy z zielonym brelokiem 21.03.2019 r.

44 Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem 05.06.2019 r.

45 2 szt. kluczy z brelokiem i maskotką 29.06.2019 r.

46 4 sztuki kluczy z skórzanym brelokiem 04.08.2019 r.

47 Rower Classic Author 08.09.2019 r.

48 Samsung SM J 510 15.09.2019 r.

49 Telefon komórkowy LG, saszetka, papierosy, pienią-
dze 6 zł 07 gr. 17.07.2019 r.

50 Portfel Valentini 03.10.2019 r.

51 3 szt. kluczy wraz z etui 03.10.2019 r.

52 Pieniądze 500 zł 10.11.2019 r.

53 Telefon komórkowy Samsung 14.11.2019 r.

54 Telefon komórkowy HUAWEI CUN-L-21 24.01.2020 r.

55 Telefon komórkowy Sony 29.01.2020 r.

57 Rower Raptor 16.02.2020 r.

58 Pęk kluczy 26.02.2020 r.

59 Rower Deven 26.02.2020 r.

60 Telefon komórkowy Apple 04.04.2020 r.

61 Rower górski 12.04.2020 r.

62 Rower Euro Star 05.06.2020 r.

63 Telefon komórkowy Samsung 11.06.2020 r.

64 Pieniądze 100,00 zł 22.06.2020 r.

65 Rower górski Scott 05.07.2020 r.

66 Rower Pegasus 19.06.2020 r.

67 Pieniądze 70,00 zł 24.07.2020 r.

68 Telefon Nokia 206.1 i portfel Bossi 08.08.2020 r.

70 Rower górski 17.09.2020 r.

71 Rower górski Rockrider 17.09.2020 r.

72 Portfel czarny + zdjęcia 29.09.2020 r.

73 Rower górski Kolorado 19.09.2020 r.

74 Pęk 9 kluczy z 2 zawieszkami 06.12.2020 r.

75 Pęk 6 kluczy z kolorowymi nakładkami 26.01.2021 r.

Pouczenie:
1.  Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia 

znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną staje 
się własnością znalazcy jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli 
jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli 
rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.

2.   Warunkiem  odebrania  przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest złożenie 
jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających 
prawo własności.

Kontakt w sprawie odbioru rzeczy przez osoby uprawnione 
oraz informacji o terminie odebrania 

pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 7.30-15.30 
oraz w pokoju 207 Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

Sprawdź, może to 
Twoja zguba?

Biuro Rzeczy Znalezionych

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
Informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmo-
nogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzele-
ckiego w 2019 r.  znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/
harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-
-strzeleckiego.html oraz na stronie http://powiatstrzelecki.pl/2619/204/nieodplat-
na-pomoc-prawna.html.

Sukcesy naszych uczniów

16 marca 2019r. w Instytucie Fi-
zyki Uniwersytetu Opolskiego odbył 
się III etap - półfinał 52 Międzyszkol-
nego Turnieju Fizycznego do które-

go zakwalifikował się Piotr Łazik z 
3 Tam. Przypomnijmy, że I i II etap 
MTF odbył się 19 stycznia 2019r. w 
ZSO w Strzelcach Opolskich. Do pół-
finału zostało zakwalifikowanych 20 
uczniów z 28, którzy po I i II etapie 
uzyskali największą ilość punktów. 
Do I etapu Turnieju w województwie 
opolskim przystąpiło 246 uczniów. Fi-
nał odbył się na terenie Uniwersytetu 
Opolskiego w tym samym dniu, w któ-
rym przeprowadzony został półfinał. 
Do finału zakwalifikowanych zostało 
sześciu najlepszych półfinalistów po 
zsumowaniu punktów uzyskanych we 
wszystkich trzech etapach Turnieju. 
Piotr uzyskał ich za mało i niestety nie 
został zakwalifikowany do ścisłego fi-
nału. Finaliści odpowiadali na pytania 
związane z teorią, doświadczeniem 

i historią fizyki. Ta część przeprowa-
dzana była z udziałem publiczności i 
dostarczyła wszystkim sporych emo-
cji. W trakcie Turnieju wszyscy mogli 
wysłuchać wykładu pt.: „Różnorod-
ność uporządkowania cząstek materii 
miękkiej a ich dynamika wewnętrz-
na”, który wygłosiła dr hab. Ewa Ju-
szczyńska-Gałązka, prof. IFJ PAN z 
Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego Polskiej Akade-
mii Nauk – absolwentka Instytutu Fi-
zyki Uniwersytetu Opolskiego.

Zakwalifikowanie się i udział 
Piotra w półfinale 52 Międzyszkolne-
go Turnieju Fizycznego to ogromny 
sukces, zasługuje na uznanie i wielkie 
gratulacje. 

Katarzyna Uchańska - Łukasik

Piotr Łazik półfinalistą Turnieju Fizycznego

4 marca 2019 r. odbył się wojewódzki etap Konkursu Języka Nie-
mieckiego dla Gimnazjalistów. Wzięły w nim udział dwie uczennice 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich – Agnieszka 
Raszka i Martina Torka, uzyskując tytuł laureatek. Uczennice musiały 
wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, 
ale również rozległą wiedzą realioznawczą dotycząca Niemiec. Uzyska-
ny tytuł zwalnia je z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

Anna Rzeźniczek

Laureatki Konkursu 
Języka Niemieckiego

15 marca 2019 r. to dzień sprawdza-
nia poziomu znajomości teoretycznych 

Fryzjerki z CKZiU z kolejnymi sukcesami
zagadnień branżowych, opolskich adeptów sztuki fryzjerskiej. Wszystko to 
działo się w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-
-Koźlu podczas VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Fryzjerskiej. 

Ocenie jury, w skład którego weszły przedstawicielki Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu oraz mistrzowie fryzjerscy, podlegały dwa etapy konkursu 
- rozwiązywany przez wszystkich uczestników test oraz odpowiedzi ustne, 
udzielane przez dziesięciu uczestników, którzy najlepiej rozwiązali część te-
stową. 

Nasza Szkołę reprezentowały uczennice klasy III a/f – Jessica Kaczmarek 
oraz Monika Pytel. 

Obie nasze fryzjerki stały się finalistami konkursu, a Monika Pytel zdo-
była również puchar, zajmując bardzo wysokie II miejsce!

Cyklicznie udowadniamy, że nasi Uczniowie znajdują się we fryzjerskiej 
czołówce szkół województwa opolskiego.

Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za zaangażowanie i trud włożo-
ny w przygotowanie się do  konkursu.  

Sonia Tudyka

Piłka Siatkowa Chłopców
III miejsce w półfinale wojewódzkim 25.02.2019 K-Koźle

III miejsce w półfinale wojewódzkim 04.03.2019 Nysa

Koszykówka Dziewcząt 
II miejsce w półfinale wojewódzkim -20.02.2019 r. Strzelce Op.

 Halowa Piłka Nożna Chłopców 
II miejsce w półfinale wojewódzkim 28.02.2019 K-Koźle

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl
tel. 77 462 18 64

http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. 
Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiekta-
mi budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej 
przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej rów-
na jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za 
prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany 
ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wy-
dane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształcenio-
wej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to 
stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019 
roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wy-
mienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym nastę-

puje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po prze-

kształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne, 
DS. MONITORINGU (teren gminy) -  prawo jazdy kat. B
SIECI
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  znajomość j. ukraińskiego,
BIUROWY  -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie,
BIUROWY  - umiejętność obsługi komputera 

(WORD, EXEL)
HANDLOWIEC  STRZELCE OPOLSKIE -  dobra znajomość j. niemieckiego,
  -  wykształcenie średnie
PIELĘGNIARKA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. średnie kierunkowe 
 LEŚNICA 
 SZYMISZÓW
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. średnie kierunkowe
RECEPCJONISTA IZBICKO -  wykształcenie średnie, 
HOTELOWY  -  podstawowa znajomość j. niem.
POMOCNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe
WULKANIZATORA
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zawodowe techniczne, 
URZĄDZEŃ (teren gminy) -  prawo jazdy kat B i C 
KANALIZACYJNYCH
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne 
URZĄDZEŃ  -  umiejętność obsługi komputera 
KANALIZACYJNYCH 
OCZYSZCZALNI
KONTROLER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie średnie zawodowe 
JAKOŚCI
MECHANIK SAM.  ROZMIERZ -  wykszt. zasadnicze zawodowe
CIĘŻAROWYCH
INSTALATOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe,
WOD. – KAN., CO,  -  świadectwo kwalifikacyjne 
I GAZ.   E grupa G3,
  -  doświadczenie zawodowe
PRACOWNIK ZAWADZKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
PRODUKCJI
MASARZ ROZMIERKA -  wymagane doświadczenie zaw.
KASJER LEŚNICA -  wymagana książeczka sanep
SPRZEDAWCA   lub chęć jej wyrobienia
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wymagana książeczka do celów 
W SKLEPIE   sanitarno - epidemiologicznych 
MIĘSNYM
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wymagana książeczka sanep.
W MAŁEJ   lub chęć jej wyrobienia 
GASTRONOMII
OBSŁUGA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  wymagana książeczka sanep.
W STACJI PALIW   lub chęć jej wyrobienia
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEŃ
PRACOWNIK ZAWADZKIE -  uprawnienia do obsługi 
BRYGADY   suwnicy z poziomu roboczego, 
TRANSPORTOWEJ  -  zdolność do pracy pow. 3 m
ŚLUSARZ MONTER STRZELCE OPOLSKIE -  znajomość rysunku technicznego
  -  obsługa spawarki
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie 
MASZYN   kierunkowe 
BUDOWLANYCH
KONSERWATOR KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
SIECI SANITARNYCH  -  prawo jazdy kat. B, 
  -  uprawnienia elektryczne
FREZER ZAWADZKIE -  wymagane uprawnienia do obsługi 

frezarki CNC oraz obsługi suwnicy 
z poziomu 0

MAGAZYNIER OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe,
- LOGISTYK  - uprawnienia do obsługi wózków 

jezdniowych
LAKIERNIK BORYCZ -  wykszt. zasadnicze zawodowe
  -  5 lat doświadczenia
OPERATOR WÓZKA OLSZOWA 
WIDŁOWEGO
OPERATOR OLSZOWA 
PRODUKCJI
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykszt. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
OPERATOR MASZYN ZAWADZKIE 
I URZĄDZEŃ 
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe 
SAMOJEZDNEGO  -  uprawnienia
POMOCNIK WEDŁUG ZLECEŃ 
HYDRAULIKA

Ponad 300 ofert pracy czeka!
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Z ogromną przyjemnością informujemy dziś 
Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców 
powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie 
obchodzili swoje okrągłe urodziny, znów się po-
większyło! 

Obie Jubilatki - w imieniu całej naszej społeczności - z gratulacjami 
oraz najlepszymi życzeniami i urodzinowym upominkiem odwiedził wi-
cestarosta Waldemar Gaida. 

Pani Hildegarda Pytel, mieszkanka Otmic, 90. rocznicę urodzin 
świętowała 13 marca br. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć 
pamiątkowego wspólnego zdjęcia.

Pani Gertruda Marek, mieszkanka Strzelec Opolskich, piękną rocz-
nicę 90-lecia urodzin obchodziła 17 marca br. W dniu TAKIEGO jubile-
uszu nie obyło się bez wzruszeń i pamiątki w postaci fotografii.

Ad multos annos!

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Życie zawodowe oraz cała edu-
kacja Jacka Czarneckiego związane 
są z Zespołem Szkół Specjalnych w 
Zawadzkiem. Do szkoły uczęszczał w 
latach 1992 – 2008. Zawodnik Szkol-
nego Klubu Olimpiad Specjalnych 
„Filip” przy ZSS w Zawadzkiem. Od 
2008 roku zatrudniony na stanowisku 
pomocy nauczyciela. Od początku 
znakomicie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków, spełnia się w nowej roli 
i jest przez wszystkich lubiany. Ma 
wiele pasji i zainteresowań. Od po-
nad dwudziestu lat trenuje jazdę kon-
ną, lekkoatletykę, koszykówkę, piłkę 
ręczną, nożną, trójbój siłowy, hokej 
halowy, pływanie i wiele innych dy-
scyplin sportowych. Jednak jego ży-
ciową pasją jest jazda konna, w której 
pod kierunkiem Artura Walkowiaka 
(trenera i instruktora hipoterapii) osią-
ga wiele sukcesów. Z roku na rok Ja-
cek jest coraz lepszym zawodnikiem. 

Jesienią 2017 roku następuje 
przełom w karierze Jacka. Podczas 
Ogólnopolskich Zawodów w Jeździe 
Konnej w Zielonej Górze zostaje 
szczęśliwie wytypowany do losowa-

Jacek Czarnecki
– Złoty i Srebrny Medalista Olimpijski! 

nia i udziału w XV Światowych Let-
nich Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych w Abu Dhabi. 

Od tego czasu intensywnie przy-
gotowuje się pod okiem trenera do 
Igrzysk. Otoczenie wspiera go mental-
nie, zapoznając go z kulturą odległe-
go kraju, zwyczajami, zachowaniem 
się w miejscach publicznych. Dobrze 
przygotowany wyrusza na przygo-
dę swojego życia do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich.

Siedemnastego marca marzenia 
Jacka spełniają się. Zdobywa złoto 
i srebro olimpijskie. To wspaniała 
wiadomość. Dzięki swojej ogromnej 

pracy, determinacji, woli walki i nie-
zwykłej osobowości zdecydowanie 
zasługuje na ten sukces. Podziękowa-
nia należą się również Arturowi Wal-
kowiakowi – trenerowi jazdy konnej, 
który go zawsze wspiera i motywuje 
do ciężkiej pracy. Pamiętamy też o 
wspaniałych kibicach, jego współ-
pracownikach, uczniach i wszystkich, 
którzy mu dobrze życzyli. Jesteśmy 
wzruszeni, szczęśliwi i bardzo dumni. 
Czekamy na jego powrót. 

Hurra! Mamy Mistrza Olimpij-
skiego! 

Artur Walkowiak, Jsutyna Gireń
Monika Nowak, Jolanta Ruhnke

Pani Hildegarda Pytel 90. rocznicę urodzin świętowała 13 marca br.

Pani Gertruda Marek piękną rocznicę 90-lecia urodzin 
obchodziła 17 marca br. 

Dekoracja  medalem  naszego  mistrza

Uroczystość otwarcia Olimpiady


