
Zimy wszyscy mają już serdecznie dosyć. I
to od dawna. Przez ostatnie lata zdążyliśmy się
już odzwyczaić od tego, że zima może trwać i
trwać. Łudziliśmy się, że tegoroczna Wielkanoc
będzie już prawdziwie wiosenna. Nie była. Po-
goda raczej  przypominała tę wyczekiwaną na
Boże Narodzenie – trochę mrozu i całkiem sporo
śniegu.

Ale od początku sezonu zimowego (czyli
do 15 listopada) nie napadało go aż tyle, żeby na
drogi powiatowe wysyłać ładowarki. Ani razu
nie było to potrzebne, co nie zdarzyło się od 14
lat!
Ale nie śniegiem ani silnym mrozem tegoroczna
zima tak mocno dała się we znaki. Raczej tym, że
jak przyszła – za diabła nie chciała odejść. Padał
śnieg albo deszcz. Temperatura spadała nieco
poniżej zera. Na drogach robiło się bardzo śli-
sko. Służby drogowe zgarniały śnieg na pobo-
cza, posypywały drogi  mieszanką piaskowo -
solną. Wszystko po to, by następnego dnia ro-

Nasza droga zima

bić to samo, bo znowu napadało, albo przymar-
zło, a słupek rtęci w termometrze ciągle przecho-
dził przez granice zera. To znacznie gorsza sytu-
acja dla naszych dróg, niż gdyby nawet silny
mróz trzymał przez dłuższy czas, bo nawierzch-
nie wahania temperatur znoszą kiepsko.

W sumie w całym sezonie, który miał trwać
od 15  listopada 2012 do 15 marca 2013 (ale
umowę trzeba było przedłużyć aneksem do 15
kwietnia) na utrzymanie zimowe Powiat Strze-
lecki wydał ponad 718 tysięcy złotych. Dla po-
równania: w poprzednim sezonie (od 15 listo-
pada 2011 do 15 marca 2012 wydano 498 tysię-
cy).

W całej Polsce samorządy narzekają na to,
że tegoroczna zima okazała się wyjątkowo dro-
ga, ale na właściwym utrzymaniu dróg nie da się
oszczędzać. I nigdy nie wiadomo, ile to będzie
kosztowało, podobnie drogie okażą się jak po-
zimowe naprawy nawierzchni. Jednak wiadomo,
że bez remontów się nie obejdzie.

(mg)

Tak wyglądała droga miedzy Strzelcami Opolskimi a Porębą 1 kwietnia,
a był to „lany poniedziałek”

Udały się ostatnie Targi Pracy.  Czwartego
kwietnia w hali CKZiU 14 pracodawców przy-
wiozło ok. 150 ofert zatrudnienia, a pracy szu-
kało kilkaset osób. Prze trzy godziny ruch nie
malał ani na chwilę. Zadowolony jest i organi-

Udane targi

zator – strzelecki PUP. Zadowoleni są pracodaw-
cy. Także osoby szukające pracy.
Czy wszyscy znaleźli dla siebie miejsca?

dok. na str. 2

Dobre, bo strzeleckie
- nasi masaże gwarantuja to własnym nazwiskiem

mówi Antoni Krupnik, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wędliny ze strzeleckiej GS Samopomoc Chłopska dok. na str. 4

To nie kawałek p rzedszkola, choć
wszy stkie dzieciaki teraz mo gą zaśpie-
wać „mój jest ten kawałek podłogi”. Z
myślą o nich od 4 kwietnia w starostwie
funk cjon uje ten „kącik”. Po wstał na
par terze,  w pobliżu Wydziału Komuni-
k acji, gdzie – niest et y – najczęściej
tworzą się kolejki.

Doro śli załatwiając urzędowe spra-
wy  często zm uszeni są wziąć ze so bą
swoje p ociechy. Każdy  ro dzic  do brze
wie, że obecność dziecka np. w urzędzie
często  dek on cent ruje  i  n iest et y  n ie
sprzyja  szybkiem u załatwieniu sprawy,
a i częstokroć wywołuje stres. I u dzieci,
i u opiekunów. Te pierwsze – szybko się

Kącik malucha

nudzą, c i drudzy – denerwują się , gdy
dziecko zaczyna dok azywać, a inni ko-
le jko wicze patrzą lub reagują na to  z
dezap ro bat ą.

W celu ułatwienia Państwu załatwie-
niu spraw urzędowy ch , w strzeleck im
staro stwie zo st ał utworzon y „Kącik
Malucha”. Jest on wypo sażon y w sto-
lik, krzesełka, regał z zabawkami, ksią-
żeczki, kr edki i malowanki. Do zabawy
zachęca milutki dywanik i  wesoły ko-
nik. Wszystkie mebelki w „Kąciku” mają
odpo wiednie atesty.

Mamy nadzieję, że utworzony "ką-
cik" ułatwi rodzicom, dziadk om i opie-
kunom załatwienie spraw w naszym sta-

rostwie, a wszystkim milusińskim spra-
wi wiele rado ści.
- Za półto ra t ysiąca udało się st wo-
rzyć bardziej p rzyjazny klimat nie  tyl-
ko dla dzieci, a le i m am. Piętro wyżej
dot ychczaso wy p okój (klucz dostępny
jest  w Informacji) dla  pań k armiących
piersią zosta ł o dnowion y i dodatko wo
wy po sażon y w przewijak . Można t eż
podgrzać tam butelkę czy napić się her-
baty – cieszy się wicestarosta Waldemar
Gaida, pomysłodawca, któremu udało się
ró wnież zachęcić  praco wnikó w staro-
stwa do przyniesien ia zabawek.

Artur się  nie nudzi w kącik u malucha

- Czy na terenie naszego powiatu mogłoby
dojść do takiej sytuacji, że w jakimś osobnym
„magazynie” przy ubojni czy masarni znajdą
się tony mięsa niewiadomego pochodzenia, jak
pod Łodzią?
- Po ujawnieniu w mediach całej afery wszyst-
kie ubojnie i masarnie funkcjonujące na terenie
naszego powiatu zostały przez nas, zgodnie z
wytycznymi Głównego Inspektora Weterynarii,
skontrolowane. Nie stwierdziliśmy istotnych
nieprawidłowości, mimo zaglądania we wszyst-
kie możliwe zakamarki. Trzeba jednak dodać, że
nasze zakłady nie są duże, nie ma w nich miejsca
na żadne „dziwne” pomieszczenia. Znamy cały
ich proces technologiczny, znamy plany pomiesz-
czeń, wszystkie przeglądamy przy różnych oka-
zjach. Mimo to powiem ostrożnie - raczej nie
mogłoby dojść do tego, że ktoś cichcem stawia
tam jakieś tajemnicze pomieszczenie, i to do nie-
cnych celów. A jestem ostrożny, bo mimo wielo-
krotnych kontroli nikt z naszych inspektorów
nie bywa tam ani w soboty, ani w niedziele, ani
w nocy, kiedy zakłady nie funkcjonują .
- Jak pan ocenia jakość „naszych” ubojni
mięsa i drobiu? Jak często są tam przeprowa-
dzane kontrole PIW?
- Nasze trzy ubojnie żywca (w Jemielnicy,
Piotrówce i Rozmierce) nal eżą do kategorii
„małe”, istnieje jeszcze ubojnia drobiu (w Żędo-
wicach). Wszystkie spełniają standardy unijne.
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27 marca 2013 r. odbyła się XXXI sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Tradycyjnie pierw-
szym punktem obrad było sprawozdanie Sta-
rosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radny Norbert Lysek: – Otrzymałem od-
powiedź na interpelację w sprawie drogi Otmi-
ce-Kamień Śl., którą przekazałem mieszkańcom
Kamienia Śl. Pan Starosta wspomniał dziś o
kolejnym spotkaniu z przedstawicielami dyrek-
cji Lhoist. Czy stan rozmów jest na takim pozio-
mie, że można mieć pewność, że ten odcinek zo-
stani e naprawiony?

Starosta Józef Swaczyna: – Nie tylko na-
prawiony, ale musi być na bieżąco czyszczony.
Firma obiecała zakup wysoko specjalistycznej
maszyny w celu bi eżącego czyszczenia na-
wierzchni. Remontu wymagają również rowy,
szczególnie z prawej strony w kierunku Kamie-
nia Śl.

Radny Ryszard Nocoń: – Chciałbym do-
dać, że codziennie jeżdżę tą drogą. Zauważyłem
w ostatnich dniach obecność polewaczki zmy-
wającej naniesiony osad. Ale z kolei powstaje
wał z gliny na poboczu, co też jest dużym pro-
blemem.

Starosta J. Swaczyna: – Firma stara się nie
wjeżdżać w ogóle na tą drogę, ale korzystać z
drogi przejeżdżającej przez nieczynny przejazd
kolejowy. To ma być droga alternatywna. Kie-
dyś mieszkańcy, chcąc udowodnić, że samocho-
dy transportowe są przeładowane, wezwali In-
spekcję Transportu Drogowego. Złapany został
jeden samochód, reszta otrzymała ostrzeżenie.
Wskutek tego stanęła kopalnia i przez 2 godzi-
ny nikt nie wjeżdżał na tę drogę, ani nie wy-
jeżdżał z kopalni. Obecnie jest już lepiej niż było,
ale jest to stan daleki od tego, który by nas zado-
walał.

Radny Jan Bogusz: – W uchwale nr 394/
2013 można doczytać, że Powiat Strzelecki za-
warł ugodę z panem Tomaszem Trzaskowskim –
czego dotyczyła i z jakich powodów powiat musi
zapłacić temu panu 14.391 zł? Z informacji wy-
nika, że Zarząd również zajmował się stanowi-
skiem członków Rady Pedagogicznej ZSS w
Strzelcach Op. w sprawie zamiaru likwidacji tej
szkoły. Czy radni również będą mieli możliwość
zapoznania się z tym pismem? Starosta poinfor-
mował również, że odbyło się spotkanie z preze-
sem PKS – jakie są jego efekty?

Starosta J. Swaczyna: – Firma Tombud wy-
grała przetarg w ubiegłym roku na łatanie dziur
grysami na gorąco. To metoda niedoskonała, ale
tania; na więcej nas nie stać. Naczelni Wydziału
Dróg Powiatowych sprawdził stosowaną masę
pod kątem zawartości asfaltu i grysu. Okazało
się, że asfaltu było 40%, a powinno być 60%. Na
wniosek Naczelnika DP  Zarząd uznał,  że nie
będzie płacił za tę usługę. Sąd stanął na stanowi-
sku, że powinniśmy zbadać każdy samochód, aby
udowodnić, że firma stosuje środki o niewłaści-
wych danych technicznych. Dla nas było oczy-
wiste, że firma winna była płacić kary za wyko-
nanie robót niezgodnie z umową. Firma ta starto-

Sesja Rady Powiatu
wała do takiego samego przetargu w tym roku i
znów wygrała. Dokonaliśmy pewnych modyfi-
kacji w umowie – zastrzegliśmy, że będziemy
badać stosowaną masę, wybiórczo będziemy
ważyć samochody (wskazując zalecaną wagę).
Powiedziałem też temu panu, że jeśli powtórzy
się sytuacja z ubiegłego roku, to powiadomię
firmy, z którymi współpracuje, aby się go wy-
strzegały. 15 minut później pisemnie ten pan po-
informował o rezygnacji z podpisania umowy.
Co do drugiej kwestii - nic nie stoi na przeszko-
dzie, abyśmy przesłali pismo Rady Pedagogicz-
nej ZSS w Strzelcach Op. wszystkim radnym.

Wicestarosta Waldemar Gaida: – Jeśli
najbliższa będzie sesja poświęcona temu tema-
towi, to państwo otrzymacie wszystkie materia-
ły, nie tylko stanowisko Rady Pedagogicznej,
bo mamy cały plik dokumentów: rodziców z
apelem do Rady z prośbą o uchylenie uchwały
intencyjnej (tym, że dzieci nie będą bezpieczne,
że będą się bały, że tutaj mają swoją szkołę) oraz
całej społeczności szkolnej.

Starosta J. Swaczyna: – Z prezesem PKS-u
odbyły się 2 spotkania. Pierwsze w węższym
gronie, a drugie – w poniedziałek – z potencjal-
nymi pasażerami – które w 99% stanowią kobie-
ty, które w Dylakach pracują już 10, 12 czy 18
lat. Oczywiście nie da się dalej jeździć po obec-
nych kosztach, w związku z czym zapropono-
waliśmy najpierw ceny wyższe, by móc je przez
kilka lat utrzymywać na stałym poziomie. Pan
prezes jeszcze obniżył proponowane ceny o 10%
i od kwietnia będą te obowiązywały. Co dalej
będzie – nie wiem. Rozumiem ludzi - cały czas
pracują na najniższej krajowej pensji i firma w
ogóle nie daje im podwyżek. I tak od kilkunastu
lat, więc problem rzeczywiście jest istotny. Ale
jako właściciel PKS-u nie możemy sobie pozwo-
lić na więcej, bo za chwilę inne grupy mogą
domagać się kolejnych obniżek. Nie wiem, czy
propozycja PKS zostanie przyjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Henryk
Bartoszek: – Z tytułu obsługi tych kursów PKS
poniósł w ubiegłym roku stratę rzędu 100 tys.
zł, to był jeden z powodów spotkania z preze-
sem PKS.

Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Norbert Jaskóła przedstawił informację o
sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Radny N. Lysek, Przewodniczący Komisji
Gospodarczej: - Komisja Gospodarcza po prze-
analizowaniu materiału przygotowanego przez
Powiatowy Urząd P racy i  zaprezentowanego
przez PUP stwierdza, że stopa bezrobocia wy-
nosi 12, 3% przy wskaźniku wojewódzkim
15,5%. W liczbach bezwzględnych dla powiatu
strzeleckiego jest to wzrost o 276 osób. W wo-
jewództwie jest to 3980 osób. Problem bezro-
bocia staje się najważniejszym problemem spo-
łecznym województwa, powiatu i kraju. Demo-
grafia w powiecie układa się niekorzystnie. To
poważna przeszkoda dla dalszego rozwoju po-
wiatu. Od 2007 r. do 2012 r. ubyło w powiecie
2845 osób. Wskaźnik przedsiębiorczości rów-

nież dla powiatu układa się negatywnie. Zajmu-
jemy ostatnie miejsce w województwie ze wskaź-
nikiem 67,1%. Ten wskaźnik świadczy o tym, że
z powiatu emigruje najbardziej kreatywna część
społeczności. Ilość podmiotów gospodarki na-
rodowej w latach 2007-2011 również maleje. Na
przykład stosunku do 2010 r. to mniej o 85 pod-
miotów gospodarczych.  Liczba bezrobotnych
bez prawa do zasiłku rośnie prawie o 30%. Waż-
nym problemem jest również bezrobocie wg po-
ziomu wykształcenia - na koniec roku 2012 wy-
nosi 275 osób. Największy odsetek stanowią
pedagodzy. Pomimo takiego wskaźnika bezro-
botnych uczelnie dalej kształcą pedagogów. Po-
nadto dramatycznie wzrosło bezrobocie powy-
żej 50 roku życia: w stosunki do 2008-2012 aż
o 50%. Maleje również ilość ofert pracy zgło-
szonych do PUP - w stosunku do roku 2011/
2012 o 430 ofert. Wydatki z funduszu pracy
wzrastają na zasiłki i wynoszą 3.909.000 zł; na
aktywne formy – 2.987.000 zł. Najbardziej efek-
tywnie wydatkowane są środki na staże (ich
efektywność wyniosła 77,3%).
Komisja pozytywnie oceniła informację o tema-
tyce bezrobocia stosunkiem głosów 7 za. Komi-
sja uznała także, że problemem bezrobocia, jako
bardzo istotnym, należy zajmować si ę na co
dzień, a nie tylko raz w roku. Jest to uwaga nie
tylko do Rady, ale i do Zarządu.

Pierwszym w bloku uchwałodawczym pro-
jektem uchwały był projekt uchwały w sprawie
ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego –
w związku z wnioskiem radnego Jana Bogusza
dotyczącym uregulowania kwestii przyjmowa-
nia i rozpatrywania skarg i wniosków.

Radny J. Bogusz: –  Gdy składałem pod-
czas ostatniej sesji wniosek, moją intencją było
uregulowanie kwestii umożliwiającej składanie
skarg i wniosków do organu stanowiącego –
Rady Powiatu. Nie było to działanie impulsyw-
ne. Wcześniej kilkakrotnie podnosiłem tę spra-
wę na spotkaniach połączonych klubów, czy
podczas rozmów ze Starostą, Przewodniczącym
Rady. Przedstawiona przez Zarząd propozycja
nie ujmuje wszystkich aspektów tego proble-
mu, np. nie zostało określone na działalność ja-
kich organów jednostek skargi kierowane będą
do Rady Powiatu. Brak jest zapisów określają-
cych procedury załatwiania skargi. Przykłado-
wo, jeśli w dniu jutrzejszym zostanie złożona
skarga, to Przewodniczący Rady dopiero na
następnej sesji poinformuje o niej, czyli po upły-
wie miesiąca, Rada podejmie uchwałę o skiero-
waniu do Komisji Rewizyjnej, a Komisja do-
piero po miesiącu, na następnej sesji przedstawi
wnioski dotyczące skargi. Czyli mamy 2 miesią-
ce. Jak się ma to do zapisu o bezzwłocznym zała-
twieniu? W związku z powyższym składam
wniosek formalny, zgodnie z § 21 pkt 4 statutu,
by w dniu dzisiejszym nie rozpatrywać tego pro-
jektu i skierować go do komisji celem dopraco-
wania.

Starosta J. Swaczyna: – Rozważmy czy dzi-
siejszy sposób załatwiania skarg jest zgody z

prawem, czy nie? Dzieje się to w dłuższym cza-
sie, ale wiąże się to z takim systemem pracy or-
ganu stanowiącego.

Radny H. Bartoszek: – Przez wszystkie
lata działalności Rady Powiatu system zała-
twiania skarg funkcjonował zgodnie z ustawą
o samorządzie powiatowym. Ze strony organów
kontrolujących nigdy nie zakwest ionowano
takiego sposobu postępowania. Wobec tego nie
należy wprowadzać zmian, bo jeszcze całą pro-
cedurę moglibyśmy skomplikować. Czy radny
Bogusz podtrzymuje swój wniosek?

Radny J. Bogusz: – Oczywiście.
Radny Janusz Żyłka: – Czy projekt uchwa-

ły powstał na bazie wniosku, który pan Bogusz
złożył ostatnio i on nie jest zgodny z intencja-
mi wnioskodawcy?

Radny J. Bogusz: – Nie wszystko zostało
dopracowane.

Ostatecznie, w głosowaniu projekt uchwa-
ły wniosek o skierowanie projektu uchwały do
prac w komisjach został odrzucony. Sam pro-
jekt uchwały również nie uzyskał większości
głosów „za” i został odrzucony.

W dalszej części obrad Rada podjęła na-
stępujące uchwały:
- w sprawie określenia zasad używania her-

bu i flagi Powiatu Strzeleckiego,
- w sprawie określenia zasad nabycia, zby-

cia i obciążania nieruchomości stanowią-
cych własność Powiatu Strzeleckiego oraz
ich wydzierżawienia lub wynajmowania
na okres dłuższy niż trzy lata,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nie-
ruchomości stanowiącej własność Powia-
tu Strzeleckiego,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości powiatowej położonej w
Strzelcach Op. przy ul. Kościuszki nr 8,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Strzeleckiego,

- w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu-
dżecie powiatu na rok 2013,

- zmieniaj ącą Uchwałę Nr XXIX/268/09
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29
kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia
do realizacji projektu pn. „18+ nowe szan-
se i możliwości” w ramach Priorytetu VII,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu
Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie
Strzelce Opolskie – z przeznaczeniem dla
pogorzelców z miejscowości Jędrynie,

- w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
wierzytelności Szpitala Powiatowego im.
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich przez Firmę Usługowo-Handlową
EKO-TOP Sp. z o.o. z Rzeszowa,

- w sprawie wyrażenia zgody na przej ęcie
wierzytelności Szpitala Powiatowego im.
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opol-
skich przez Megdal Sp z o.o. z Białegosto-
ku,

- w sprawie udzieleni a pełnomocnictwa do
reprezentowania Rady Powiatu Strzeleckie-
go przed Wojewódzkim Sądem Administra-
cyjnym w Opolu.
W końcowej części obrad radny Jan Bogusz

zwrócił się z prośbą, by na składane wnioski nie
czekać z odpowiedzią 30 dni, tylko w miarę moż-
liwości wcześniej  udzielać odpowiedzi, aby
można się było do nich ustosunkować. Żeby nie
było tak, jak ostatnio, że zadałem na komisji
pytanie, odpowiedź miałem uzyskać na drugi
dzień, potem w poniedziałek, a faktycznie odpo-
wiedź otrzymałem po miesiącu.

Radny Norbert Lysek: – Starosta w swoim
wystąpieniu poruszył sprawę otwarcia kolejnej
fabryki Coroplastu w Strzelcach Op. W przeszło-
ści zajmowałem się m.in. działalnością tego
przedsiębiorstwa w Dylakach i Otmęcie. Chcę
powiedzieć to  ku przes trodze, że traktowanie
przez niemieckich właścicieli pracowników po-
niża godność człowieka. Nie wiem co zrobić, ale
może nasz Starosta znając język niemiecki pody-
skutowałby z właścicielem, by tak bezczelnie nie
traktował zatrudnionych u siebie ludzi.

Radny Kazimierz Kubal: – W kwestii od-
rzucenia projektu statutu - przyjęliśmy na wnio-
sek pana Bogusza propozycję dotyczącą zmiany.
statutu. Chciałbym zauważyć, że jakoś się nie sza-
nujemy. Wydaje mi się, że jest nie fair ze strony
Zarządu, który przedkładając projekt uchwały
nie uwzględnił sytuacji, która przyczyniłaby się
do szybszego załatwienia sprawy.

Radny J. Żyłka: – Proszę o informację, o
którą prosiłem 3 miesiące temu nt. partycypacji
gmin w kosztach budowy chodników z okresu
ostatnich 5 lat. Do tej pory nie mam odpowiedzi.

Radna Joanna Mróz: – Komisja Rewizyj-
na na ostatnim posiedzeniu wysłuchała wyja-
śnień Naczelnika Wydziału Edukacji w związ-
ku z kontrolą UKS w zakresie gospodarowania
środkami publicznymi, które obejmują subwen-
cję oświatową. UKS w protokole kontroli zapi-
sał, że w trakcie postępowania kontrolnego usta-
lono, że na skutek wprowadzenia do Systemu In-
formacji Oświatowej przez ZSS im. A. Kamińskie-
go w Strzelcach Op. nieprawidłowych danych
oraz braku odpowiedniej weryfikacji tych da-
nych przez Powiat Strzelecki, powiat uzyskał
część subwencji oświatowej ogólnej za 2009 r.
w wyższą od należnej o 112 tys. zł. Naczelnik
EKT wyjaśni ła, że środki zostały zwrócone i
poinformowała o podjętych przez Powiat Strze-
lecki krokach, aby w przyszłości takich błędów
uniknąć. To kontrole za rok 2012 i kontrole bie-
żące. Kontrola wewnętrzna wykazała, że dodat-
kowo została źle naliczona subwencja o 118 tys.
zł wyższa od przysługującej. Kwota ta też zosta-
ła już zwrócona.

(i t)

W tej chwili trudno powiedzieć, bo kilka
agencji zatrudnienia, występujących w imieniu
firm szukających pracowników, dopiero rozpo-
częło nabór. Część ofert dotyczyła pracy za gra-
nicą, część związana była z przyszłościowymi
planami – ocenia wicedyrektor PUP Roman Kus.
- Tak było w przypadku Pearl Stream, firmy, która
zamierza rozszerzyć produkcję, podobnie w
przypadku FM, czekającej na uruchomienie hali
w Olszowej, czy brzeskiego Marko, zakładu
pracy chronionej, szyjącego ubrania robocze. Po-
czątkowo wprawdzie ten zakład przymierzał się
do zwiększenia zatrudnienia w B rzegu, ale
wszystko wskazuje na to, że powstanie jego fi-
lia w Strzelcach. Stąd do Brzegu jest kawał dro-
gi – dojazd w jedną stronę trwałby ok. półtorej
godziny, więc raczej znalezienie pracowników,
którzy zdecydowaliby się na to, jest mało praw-
dopodobne. Wszystko więc wskazuje na to, że
budynki po strzeleckiej SI Zorza (zlikwidowa-
nej  w 2012) zostaną kupione właśnie przez
Marko, a kiedy to nastąpi, znajdzie się zatrud-
nienie także dla osób niepełnosprawnych.

Nawet jeśli wystawcy nie zdecydowali się
zatrudnić kogoś od razu, to tworzą bazę poten-
cjalnych pracowników, z której na pewno sko-
rzystają w najbliższej przyszłości. Z kolei po-
szukujący pracy byli bardzo dobrze przygoto-
wani do rozmów. Mieli nie tylko CV, ale także
podania o pracę czy listy motywacyjne. Teraz
więc czekają ich kontakty bezpośrednie z pra-
codawcami i rozmowy kwalifikacyjne.

Udane
targi

dok. ze str. 1

Wyrazy głębo kiego  wspó łczucia
Rodzinie i Bliskim

po śm ierci

Pani

Teresy Smoleń,
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Strzelcach  Opolskich

w la tach 2 006-20 10,
zasłużo nej n auczycielki,

pasjonatki historii lokaln ej,
autorki i współautorki książek na ten temat

składa ją

Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida
Wicestarosta Strzelecki

Henryk Bartoszek
Przewodniczący Rady Powiatu

Wyrazy głębo kiego  wspó łczucia
dla Pana

Ryszarda Wilczyńskiego
Wojewod y Opo lskiego

z po wodu śmierci

MATKI

sk ładają
 Starosta Strzelecki

oraz Burm istrzo wie i  Wójto wie Po wiatu Strzeleckiego.

„Można  odejść na zawsze
i zawsze być blisko...”

Ks. Jan Twardowski
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WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

REFERENT DS. SPRZEDAŻY STZRELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - umiejętność obsługi komputera
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne)

- obsługa pakietu MS Office
- wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, samodzielność
- bardzo dobra znajomość j. niemieckiego

SPECJALISTA DS. SPEDYCJI ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe
MIĘDZYNARODOWEJ - umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizo-

wania transakcji
- praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
- doświadczenie w pracy spedytorskiej
- biegła znajomość j. rosyjskiego, dobra znajomość j. niemieckiego

lub angielskiego
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe

- umiejętność analizy potrzeb klienta, dobra org. czasu pracy,
- doświadczenie mile widziane
- biegła znajomość j. angielskiego, znajomość innych języków ob-

cych będzie dodatkowym atutem
ASYSTENT/KA DYREKTORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe

- umiejętność planowania i organizacji pracy, asertywność, dyna-
mizm i zdecydowanie w działaniu, dyspozycyjność i zaangażo-
wanie w wykonywane obowiązki

- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie mile widziane
- biegła znajomość j. angielskiego, dodatkowym atutem znajomość

j. niemieckiego lub rosyjskiego
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe (kadry i płace)

- praktyczna znajomość programu kadrowo płacowego
- umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty ds.

kadr i płac
- praktyczna znajomość obsługi programu Płatnik
- praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów z obszaru ka-

drowo-płacowego
- doświadczenie min. 2 lata

LOGISTYK, DYSPOZYTOR, STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
PRACOWNIK BIUROWY - mile widziane doświadczenie w branży (betoniarnia)
NAUCZYCIEL BIOLOGII I CHEMII JEMIELNICA - magister z przygotowaniem pedagogicznym, biologia i chemia

- umiejętność pracy z młodzieżą
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - umiejętność pracy w zespole
7/8 etatu - odporność na stres, poprawna dykcja
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu
3/4 etatu - odporność na stres, - dyspozycyjność
PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie, - praca przy komputerze
- NEGOCJATOR - prawo jazdy kat. B, - odporność na stres

- wysoka kultura osobista, - komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie
- kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja
- prawo jazdy kat. B

ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie min .średnie, - praca przy komputerze
- prawo jazdy kat. B

SPRZEDAWCA JEMIELNICA - wykształcenie zawodowe lub średnie handlowe
- obsługa kasy fiskalnej, - komunikatywność
- słaba znajomość j. niemieckiego

BUFETOWY/A- KELNER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - zdolność logicznego myślenia

- doświadczenie min. 3 miesiące
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - 3 letnie doświadczenie
MISTRZ STOLARSKI KOLONOWS KIE - tytuł mistrza w zawodzie, - uprawnienia do nauki zawodu uczniów

- doświadczenie min. 5 lat
KIEROWCA KAT. C STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
+ OPERATOR POMPY DO BETONU - uprawnienia na operatora pomp do betonu

- prawo jazdy kat. C, - doświadczenie
KIEROWCA W RUCHU POLSKA, UE - wykształcenie zawodowe
MIĘDZYNARODOWYM - prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy

- słaba znajomość j. angielskiego, niemieckiego
KIEROWCA SAMOCHODU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO - umiejętność kierowania samochodem ciężarowym
W DŹWIG - wymagane doświadczenie
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE - chęć podjęcia pracy

- doświadczenie na stanowisku produkcyjnym
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie – techniczne,

- obsługa komputera, - znajomość rysunku technicznego,
- mile widziane doświadczenie

PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
- mile widziane doświadczenie

KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- spostrzegawczość, rozróżnianie barw
- doświadczenie mile widziane

PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera

- uprawnienia na operatora wózków widłowych mile widziane
- mile widziane doświadczenie

OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - umiejętność obsługi ładowarki
- uprawnienia do obsługi ładowarki typ II lub I, mile widziane

uprawnienia do obsługi wózka widłowego
- doświadczenie

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKEI - wykształcenie min. zawodowe
- umiejętność obsługi wózka widłowego
- uprawnienia do obsługi wózka widłowego, - doświadczenie

ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe elektryczne
- umiejętność czytania schematów elektrycznych
- uprawnienia SEP do 1 kV, - mile widziane doświadczenie

KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - obsługa maszyn kamieniarskich
- mile widziane uprawnienia do obsługi wózka widłowego
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie

PIEKARZ RASZOWA - wykształcenie w zawodzie piekarza
- umiejętności w zawodzie piekarza, - doświadczenie 5 miesięcy

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe lub średnie
SZKLARSKIEGO - obsługa komputera
ROBOTNIK LEŚNY KALINÓW - praca fizyczna- ogrodnicza
OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - obsługa koparki

- uprawnienia na operatora koparki, - wymagane doświadczenie
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWS KIE - wykształcenie zawodowe

- umiejętność malowania konstrukcji stalowych
- doświadczenie

OBSŁUGA RECEPCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
+ SPRZĄTANIE POKOI - komunikatywna znajomość j. niemieckiego i j. angielskiego

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

 BURMISTRZ ZAWADZKIEGO
 ogłasza nabór na wolne ( od 1 maja 2013 roku ) stanowisko pracy

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem
w jednostce: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem

Wymagania niezbędne, wymagania dodatkowe, zakres obowiązków, wymagane dokumenty
oraz termin i miejsce składania dokumentów na stronie: www.bip.zawadzkie.pl

Zgodnie z Uchwała Nr XXX/275/13 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lutego 2013
roku, środki PFRON zostały podzielone na za-
dania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej kwotach:
* rehabilitacja zawodowa – 80.000,00 zł
* rehabilitacja społeczna – 841.965,00 zł.

W ramach rehabilitacji społecznej prze-
widziano:
* dofinansowanie uczestnictwa osób niepeł-

nosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych w kwocie: 25 000,00 zł

* dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych w
kwocie: 15.900,00 zł

* dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt re-
habilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze w kwocie: 246.705,00
zł

* dofinansowanie likwidacji barier architek-
tonicznych, w komunikowaniu się i tech-
nicznych w związku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepełnosprawnych w kwo-
cie: 35.000,00 zł

* dofinansowanie działalności Warszt atów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w kwo-
cie: 517.860,00 zł.

* usługi tłumacza języka migowego lub tłu-
macza przewodnika w kwocie: 1.500,00 zł
Działając w oparciu o Uchwałę Nr 403/

2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia
18.03.2013 r. oraz Uchwałę Nr 4/2013 Powia-
towej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych z dnia 19.03.2013 r. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. będzie roz-
patrywać wnioski zgodnie z przyjętymi „Zasa-
dami przyznawania dofinansowań ze środków
PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej w 2013 roku”.

W związku z powyższym ustalono, iż w
ramach zadania „dofinansowanie w zakresie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz
pobyt ich opiekunów w turnusach rehabilita-
cyjnych” w roku 2013:
* Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowa-
nia w zakres ie uczestnictwa osób ni epełno-
sprawnych oraz pobytu ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych mają  osoby niepeł-
nosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do
24 lat uczące się i niepracujące bez względu na
stopień niepełnosprawności oraz osoby niepeł-
nosprawne, które posiadają orzeczenia o zali-
czeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności albo równoważne. Pozo-
stałe dorosłe osoby niepełnosprawne, tj. osoby,
które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lek-
kiego stopnia niepełnosprawności albo orzecze-
nie równoważne, mogą otrzymać dofinansowa-
nie ze środków PFRON jedynie w sytuacji gdy
powiatowe centrum pomocy rodzinie będzie
dysponować środkami pozwalającymi na dofi-
nansowanie ich uczestnictwa w turnusie reha-
bilitacyjnym.
* Obniża s ię dofinansowanie w zakres ie
uczes tni ctwa osób ni epełnosprawnych oraz
pobytu ich opiekunów w turnusach rehabilita-
cyjnych  o 15 %  zgodnie z § 6  ust 3 Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz.
1694).

W przypadku „sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych” wysokość
dofinansowania wynosić będzie do 50% kosz-
tów przedsięwzięcia. Każda organizacja otrzy-
muje dofinansowanie do jednego ze złożonych
wnioskow.

W ramach zadania „zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i

Podział środków PFRON i zasady
przyznawania dofinansowań

w roku 2013
środki pomocnicze” przewidziano następujące
zasady:
* wysokość dofinansowania do zaopatrzenia

w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywi-
dualnych wynosi do 50 % kosztów dane-
go sprzętu,

* w roku bieżącym nie będzie przyznawane
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla instytucji,

* wysokość dofinansowania do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby nie-

pełnosprawnej w limicie ceny ustalo-
nym na podstawie odrębnych przepi-
sów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 100% sumy kwoty limitu, wyzna-
czonego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia oraz wymaganego
udziału własnego osoby ni epełno-
sprawnej w zakupie tych przedmio-
tów i środków, jeżeli cena zakupu jest
wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania w ramach za-
dania usługi tłumacza języka migowego lub tłu-
macza przewodnika nie może być wyższa niż
2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej
świadczenia ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w formie komuni-
katu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.
20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,
z późn. zm.) w kolejnych kwartałach.

Wysokość dofinansowania w ramach zada-
nia „likwidacja barier w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepełnosprawnych” wynosić
będzie do 65% kosztów danego urządzenia, za
wyjątkiem dofinansowania do sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, które będzie przy-
znawane w razie niewykorzystania, czy otrzy-
mania dodatkowych środków. W przypadku do-
finansowania sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego kwota dofinansowania ze środków
PF RON wynosić będzie maksymalnie do
1 000,00 zł.

W przypadku „likwidacji barier architek-
tonicznych w związku z indywidualnymi potrze-
bami osób niepełnosprawnych” wysokość do-
finansowania wynosi do 65% kosztów przed-
sięwzięcia nie więcej niż 5 000,00 zł. O dofinan-
sowanie ubiegać się mogą osoby ni epełno-
sprawne:
* mają trudności w poruszaniu się,
* są właścicielami nieruchomości lub użyt-

kownikami  wieczystymi nieruchomości
albo posiadają zgodę właści ciela lokalu
lub budynku mieszkalnego, w którym sta-
le zamieszkują,

* u których likwidacja umożliwi lub w znacz-
nym stopniu ułatwi wykonywanie podsta-
wowych, codziennych czynności lub kon-
taktów z otoczeniem.
Wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej będą realizowane do
momen tu rozdyspon owania całej kwoty:
841.965,00 zł przyznanej w roku 2013 dla osób
niepełnosprawnych z P owiatu Strzeleckiego.

Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy „Centrum” w Strzelcach Op.

w pokojach nr 6 i 7
lub pod numerem telefonu 77 461 33 81

(wew. 35 i 39).
Podział środków, przyjęte zasady dofinansowań
oraz arkusze wniosków dostępne są w jednost-
ce Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w
St rzel cach Op. l ub na s tronie int ernetowej
www.strzelce-opolskie.epcpr.p l w zakładce
„Komu pomagamy - PFRON”.

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY O  FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH  W  STRZELCACH  OPOLSKICH

INFORMUJE
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

Planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.2

Wspieranie wdraSania elektronicznego biznesu typu b2b PO IG.
Wnioski będzie można składać:

od 17 do 30 kwietnia 2013 r. oraz od 17 do 28 czerwca 2013 r.
więcej : http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.
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Dobre, bo strzeleckie
- czyli o tym, jaki mięso i wędliny kupuje Antoni Krupnik, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Kon went Staro stów,  zwołany n a 2
kwietn ia w sprawie szk olnictwa zawo-
dowego na Opolszczyźnie , zajął zdecy-
dowane stan owisko: nie dla  propozycji
Zarządu Wojewó dztwa, czy li wsp arcia
wy łączn ie  pięciu centrów kszt ałcen ia
prakt ycznego.

W piśmie skierowanym do Marszał-
k a Wo jewó dztwa n ap isano  m. in.  „Z
uwagi na mocno uko nstytuowane bran-
że zawo dowe o wyróżn iających  się  na
tle województwa zawodach  i rozbudo-
waną bazę kształcenia , p oza utworze-
niem pięciu cen trów w ośrodkach sub-
regionalnych, postulujemy rozszerzenie
ko ncepcji o  ośrodki po wiatów: strze-
leckiego, prudnickiego, o leskiego, n a-
mysłowsk iego i głubczy ckiego”.

Wicestarosta Waldemar Gaida, któ-
rego poprosiłam o komentarz, wyjaśnia,
że  propozycję rozwo ju województw w
oparciu o subregiony oprotestował rów-
nież minister Michał Boni. Uważa on,
że jeśli już p o środki un ijne w okresie
201 4-20 20 m ają sięgać subregiony,  to
niech je  tworzą wsp ółpracujące z sobą

Nie chcemy spaść do klasy „A”
samo rządy,  a  nie m ar szałk owie woje-
wó dztw, „odgó rnie”, bez wszech stro n-
nych konsultacji i w oparciu o algoryt-
my.
- W  t en  spo só b niek tó re  p owiaty,
także i nasz, spycha się nie tylko do II
ligi,  ale wręcz do klasy  A, bo jesteśmy
zaledwie „w str efie oddziaływania” sub-
regio nu kędzierzyńsko-k ozielskiego. W
ten sp osób „reszta” po wiat u mo że się
marginalizować. Do tego nie chcemy i
n ie  m ożem y do puścić . Wp rawdzie w
okresie programowania 2014-2020 sta-
wia się na projekty liniowe, a le dlacze-
go samo rządy, które  nie są trak towane
jako  centra rozwoju, mają przestać  się
rozwijać? Zdaje się,  że do tego zmierza
przedstawiona nam propozycja związa-
na z  k ształcen iem zawo do wy m.  Jeśli
wszyscy nie będziemy mogli ubiegać się
na równych prawach  o środki un ijne
śro dki w ramach  EFRR w najbliższych
latach , ro la  k ształcen ia  zawodowego
poza subregionami zostanie  ograniczo-
na.

(m g)

Nazwisko Mateusz Brzoza nie jest obce
naszym czytelnikom. Nie pierwszy – i zapewne
nie ostatni – raz mamy przyjemność poinformo-
wać o jego sukcesie: został Halowym Mistrzem
Polski w pożarniczym torze przeszkód na 100
metrów z czasem 16,78 s., lepszym o 0,22 s. od
zawodnika, który uplasował się na drugim miej-
scu.

To była j edna z dwóch indywidualnych
konkurencji dwuboju, drugą było wspinanie się
na wysokość 3 piętra przy użyciu drabiny hako-
wej (w tej konkurencji mł. asp. Mateusz Brzoza
uplasował się na 19 miejscu, ale przecież nie
można mieć wszystkiego...).

Był jednym z czterech zawodników repre-
zentujących województwo opolskie podczas
ostatnich mistrzostw w XIV Dwuboju Pożarni-
czym, rozegranym 21-22 marca 2013 r. w Toru-
niu i Grudziądzu. Z pozostałej trójki jeszcze
dwóch zawodników: Rafał Bernat i Dawid Meh-
lich to strażacy ze strzeleckiej PSP.

Nowemu Mistrzowi Polski i pozostałym
zawodnikom serdecznie gratulujemy.

Mistrz Polski to nasz sąsiad

Wyznaczeni lekarze weterynarii są w nich
obecni podczas każdego uboju – od początku
do końca, sprawdzają wówczas nie tylko wa-
runki sanitarne, ale także dobrostan zwierząt
(czyli ich stan zdrowia, kondycję fizyczną). Jako
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna my z kolei
sprawdzamy okresowo pracę lekarzy i planowo
- ubojnie. To kontrole stałe, ale przecież robimy
także znacznie częściej  kontrole doraźne, wy-
rywkowe. Losowo pobieramy próby mięsa (wą-
troby, nerki) i wędlin – pod kątem bakteriolo-
gicznym, pozostałości antybiotyków, pestycy-
dów i hormonów. Niektóre z tych próbek trafiają
do laboratorium w Opolu, inne do Puław czy
Katowic, Wrocławia, w zależności do kierunku
badania.
- Wiadomo, że w kryzysie wszyscy mocno
ograniczamy wydatki na jedzenie i np. w skle-
pach sieciowych mięso mielone w cenie nieca-
łych 5 zł za półkilogramową paczkę cieszy się
powodzeniem, ale czy ta cena może nie budzić
podejrzeń, że coś jest nie tak albo z jakością,
albo ze świeżością? Na co powinniśmy zwracać
uwagę przy kupowaniu mięsa i wędlin?
- Tu wypowiem się jako konsument: zawsze na
datę przydatności do spożycia. W przypadku
mięsa mielonego - na skład. Na etykiecie musi
być podana informacja o tym, ile tam jest mięsa (i
jakiego rodzaju), a ile tłuszczu. Gdy etykieta jest
zamazana lub niewyraźna – zwróćmy się do sprze-
dawcy o pokazanie innej paczki. Trudniej niż w
przypadku świeżego mięsa jest z wędlinami: na
pętach kiełbasy nie ma podanego ich składu. Ale
gdy mamy jakieś wątpliwości i jesteśmy bardziej
dociekliwi – możemy poprosić o pokazanie fak-
tury dostawy, na której jest skład i data przydat-
ności do spożycia (inna rzecz, że gdy zbyt wielu
klientów zwróci się z taką prośbą, sprzedawcy
mogą się zdenerwować). Podkreślam – mówię to
jako konsument, bo inspekcja weterynaryjna nie
jest instytucją, która może to kontrolować, od
tego są inne instytucje kontrolne – Sanepid (np.
pod kątem obecności salmonelli) czy Inspekcja
Handlowa oraz Inspekcja Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych (pod kątem
jakości i składu). Co do ceny – jeśli mamy mięso
mielone I klasy, cena za kilogram powinna być
porównywalna z ceną kilograma mięsa „w jed-
nym kawałku”. I tak jest w mniejszych sklepach,
ale… sklepy sieciowe mają bardzo duży obrót,
więc mogą sobie pozwolić na duże obniżenie
marży (o co trudno w małych sklepach), nie tra-
cąc przy tym zysku. W dodatku mogą negocjo-
wać ceny z dużymi ubojniami, sprowadzającymi
również mięso z innych krajów UE. Jak powie-
działem wcześniej – nasze ubojnie są małe. Ba-
zują na dostawach z lokalnego rynku, a u nas nie
ma dużych producentów żywca. Więc nie ma
również typowo przemysłowego tuczu, na szczę-
ście. Mam też zaufanie do naszych kolegów, le-
karzy weterynarii. Każdy z nas przecież kontro-
lując zakład czy pobierając próbki zadaje sobie
pytanie: czy ja bym to zjadł?
- A gdzie Pan kupuje mięso i wędliny? Czym
Pan się przy tym kieruje?

Mięso pochodzące z naszych ubojni nie ma
nic „dosypanego”, nie jest też mocno nastrzyki-
wane, co widać podczas pieczenia – mięsa nie
ubywa dużo. Dobre są też wędliny pochodzące
z masarni w powiecie strzeleckim. Wystarczy po-
patrzeć, jak zachowują się po dwóch dniach w
lodówce – wysychają, a nie zielenieją, nie stają
się oślizłe. Tak więc odpowiadając na pytanie
co kupuję – odpowiadam krótko – mięso i wę-
dliny pochodzące od naszych lokalnych produ-
centów ponieważ uważam, że są smaczne i bez-
pieczne.

Ważnym jest też fakt, że nasi producenci
żywności i ich pracownicy to są nasi mieszkań-
cy, nie są anonimowi, utożsamiają się z własny-
mi produktami, firmując je własnym nazwiskiem
i nim  niejako ręczą za ich jakość.

Są to najczęściej zakłady rodzinne bazują-
ce na własnych recepturach.

Rozmawiała Marta Górka

Strzeleckie = dobre

dok. ze str. 1

Ko mendant  P owiat owy Polic ji  w
Strzelcach Opolskich mł. insp. Dar iusz
W ierzbick i p odpisał po rozum ienie z
Burm ist rzem  Leśnicy Łuk aszem  Ja-
st rzem bskim w sprawie finansowan ia
do dat kowych  patroli p olicyjnych. Na
ten cel władze Leśnicy  przekazały 15
tysięcy zło tych. To  kolejn y rok k iedy
samorząd przekazuje pieniądze na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w gminie.

Istotą porozumien ia jest powołanie
dodatkowych p atroli Policji w ram ach
których policjanci w czasie wolnym od
służby będą podejm ować czynności ma-
jące na celu przeciwdziałan ie przestęp-
czości i popełnianiu wykroczeń oraz po-
prawę porządk u p ubliczn ego p op rzez
eliminowanie zachowań nieakcepto wa-
nych spo łeczn ie.

Dodatkowe patrole
w Leśnicy

Książek konkurs n a Najpiękn iejsze
Książki Roku jest najst arszym po lskim
konkursem wydawniczym. W tym roku
organizowany jest przez Polskie Towa-
rzystwo Wydawców Książek po raz 54.
Co ro ku zgłoszeń jest wiele – w o stat-
nich latach  ponad 80.

Powiat St rzelecki, wydawca opubli-
kowan ego w 20 12 roku dwujęzycznego

„St rzelczan Album u Ro dzin n ego.  Od
koły ski aż po grób” zdecydował się na
dość ryzyk owny dość krok i zgłosił  tę
publikację do konkursu, choć przy jdzie
jej stanąć w szrank i z gronem k siążka-
mi zasłużo ny ch , a przede wszystk im
do świadczo nych  wydawcó w!

Wyniki zostaną o głoszone p odczas
Warszawskich  Targów Książki.

Tył i przó d okładki naszej p ublikacji

To hasło przyświeca imprezom, które w Izbicku odbędą się podczas najbliższego
weekendu.
Już w piątek, 12 kwietnia, po raz 20. zo rganizowany zostanie wojewódzki konkurs
gawędziarski, „Śląskie Beranie”. W sobotę o godz. 19 – premierowe przedstawienie
„W cieniu jesionowego drzewa” zaprezentują mieszkańcy Izbicka, Krośnicy, Siedlca
i Otmic. Zresztą autorką sztuki traktującej o dylematach śląskich rodzin jest Moni-
ka Raczek, równ ież mieszk ająca w Otmicach. Natomiast w niedzielę, 14 kwietnia,
o godz. 14 rozp ocznie się  Jarmark Folklorysty czny.

W jego programie:  występy grup folklorysty cznych, m .in.:
• „Na chwila” - Zespół  Placówek Oświatowych w Kadłubie
• Zespół Pieśni i Tań ca  „KOMES” z  Kędzierzyna- Koźla
• Norbert Kleman- ar tysta ludowy,  gawędziarz, m uzyk
• Zesp ół Folk lorysty czny Jarząbków-  rodzin na grup a z Podhala
• „Mojse Band”- zespó ł grający muzyk ę klezmerską
• laureaci XX Konkursu Śląskie Beranie
- stoiska, wystawy prac arty stów ludowych: hafty, f rywolit ki, wyroby  z wosku

pszczelego, rzeźba, malowana po rcelana, malar stwo olejne, n a szk le, stroiki:
(Gminn a grupa Twórczości Artystycznej działająca przy MDK w Korfan towie,
Anna Heinisch- Klucz, S. H. Małek- Gospodar stwo pszczelarsk ie- Kotulin)

- warsztaty  rękodzielnictwa (wikliniarstwo, ceramik a, wyroby z glin y, k owal-
stwo)  – Centrum Edukacji Ręko dzieła z Markotowa

- stoisk a z regionalnymi, tradycyjnymi po trawami: śląski kołocz, chleb z pieca,
żymloki, k rupnioki, żur na zakwasie (Piekarnia Grabowski, Restauracja Kamie-
niec)

- pok azy p rzyrządzania p roduktów wędliniar skich  wytwarzanych trady cyjn ymi
metodami (A. Kaczmarczyk, R. Sowa - Kadłub)

- „mała  garmażer ia”- PIK,  Del Villaggio- Izbicko
- zakończenie - „Legendy ognia”- Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora” -

ok. godz. 20.30
ZAPRASZAMY DO  S ZKO ŁY W IZBICKU!!!

Zapraszamy  do kibico wania ro z-
grywkom 1 2 kwietnia 2013 r.  od godz.
18 .0 0 w Hali Spo rt owej P ublicznego
Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich
przy ul. Kozielskiej 34. Wśród kibiców
zostaną rozlo sowan e m.in.:

- po dwójn y bilet  na  m ecz Borussia
Do rt mund –  Bay ern Mo nach ium
wraz z przejazdem autokarowym z
firm ą Sindbad,

- koszulk a Kuby Błaszczyko wskiego
z autografem,

- piłki Borussi Dortm und z autogra-
fam i zawodnik ów.

Organ izatorem jest  ks. Jerzy Ko-
storz, kapelan sportu diecezji opolskiej,
a  wsp óło rgan izat oram i: Parafia  św.
Wawrzyńca w St rzelcach , Stowarzysze-
nie  Pom ocy Wzajemnej BARKA o raz
UMiG Strzelce Opolsk ie.

W tradycji siła i moc zaklęta Można
wygrać bilet

na mecz
Borussia - Bayern

Spodoba się?
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W dniach 25 luty 23 marca 2013 r.
uczn io wie CKZiU m ieli m ożliwo ść
uczestniczyć w czterotygodniowych, za-
gran iczny ch  p rak ty kach organ izowa-
nych  w ramach  pro jektu „Sieć współ-
pracy na r zecz nowoczesnej szkoły za-
wodowej”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ram ach Euro-
pejsk iego Funduszu Społecznego. Orga-
n izat o rem p rakt yk  by ło  Regio naln e
Centrum Rozwoju Edukacji, a ich bene-
ficjentem ucznio wie technikó w i szkół
zawodowych województwa opolskiego.

W ramach pro jekt u grupa dziesię-
ciu uczniów naszej szkoły spędziła mie-
siąc  w Aust rii prak tykując w nowo cze-
snych firmach branży mechatronicznej,
mechanicznej, ekonomicznej oraz spe-
dycyjnej. W czasie tym uczniowie wdra-
żani byli w prace związane z swoim kie-
run kiem kształcenia , wzbogacali um ie-

Praktyki w Styrii

jęt ności języ ka niemieck iego oraz po-
szerzali wiadomości z zakresu najnowo-
cześniejszych techn ologii i metod pra-
cy. Miejscem ich prakt yk były m iędzy
innymi firma BAUER, specjalizująca się
w budowie n owoczesn ych maszyn rol-
niczy ch, firma Stölze Obergals, lider w
produkcji opakowań szklanych, a także
autoryzowane stacje obsługi takich ma-
rek  samochodowych jak Mercedes czy
Toyota. W  czasie wolnym praktykanci
zwiedzali region Sty rii i odpoczywali w
basenach termalny ch w miejscowości
Köflach. Uczniowie poznawali ró wnież
dan ia k uchni regionalnej, mieli  możli-
wość uczestnictwa w kiermaszu świątecz-
ny m oraz pojechali n a wycieczk ę do
stolicy Sty rii (Graz).

Czas spędzony w Austrii p rzyniósł
uczniom wiele korzyści. Był to być może
pierwszy w doro słym życiu egzamin z

sam odzielno ści i  o dpo wiedzialn ości,
okres nauki samody scypliny i  punk tu-
alności n a p olu zawodowym,  um iejęt-
no ści pracy w grup ie, gosp odarowan ia
własnym czasem oraz środkam i fin an-
so wy mi.  Uczn io wie w czasie prakt yk
mieli możliwość skonfrontowania  swo-
jej wiedzy teo retycznej z rzeczywisto-
ścią panująca na ry nku pracy i w prze-
myśle. Konfrontacja ta wypadła dla na-
szych uczniów bardzo korzystnie. Wszy-
scy  praco dawcy byli p od wielkim wra-
żen iem k om peten cji,  pr acowito ści i
umiejętności uczniów. Oceny otr zyma-
ne z praktyk były najwyższymi z moż-
liwych. Na pożegnanie wielu z prakty-
kantów otrzymało p ropozycję p racy w
zakładach, czy to p odczas wakacji let-
nich, czy nawet ofertę  pracy w przy-
szłości, po uko ńczeniu szkoły.

Anna Grzesińska

Światowy Dzień Zdrowia obchodzo-
ny co roku 7 kwietnia z okazji rocznicy
powstania Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) ma za zadanie zwrócić uwa-
gę n a wy bran y pro blem  związan y ze
zdro wiem publiczny m. “W roku bieżą-
cym  moty wem p rzewodnim Świato we-
go Dnia Zdrowia jest n adciśn ienie tęt-
nicze, a hasłem „Zdro we bicie serca –
zdro we ciśnienie krwi”.

Według W HO problem nadciśnie-
nia jest najistot niejszy m czy nnikiem
powodującym udar mózgu i zawał serca.
Musimy wiedzieć, że  nadciśn ienie tę t-
nicze może dotyczy ć każdego z nas. Z
ak tualnych badań  ep idem iologiczny ch
wy nik a, że co drugi, t rzeci Polak ma
nieprawidłowe ciśnienie krwi. Tylko ok.
30-50% osób zdaje sobie z tego sprawę,
a prawie połowa wiedząc o nadciśnieniu
nie leczy go lub robi t o nieskutecznie.
Jedynie u niewielkiego odsetka chorych,
nadciśnienie  jest dobrze k ontrolowane.

Wy sok iemu ciśnieniu k rwi można
zapo biegać, m.in . poprzez:

Nadciśnienie tętnicze może
dotyczyć każdego

- ograniczen ie spożycia soli,
- przestr zegan ie zasad prawidłowego

ży wienia,
- unikanie  spo żywan ia alkoho lu,
- podejmowanie  regularnej akty wno-

ści fizycznej,
- utr zy my wan ie  p rawidło wej m asy

ciała,
- unikanie  używania tyton iu.

P rzestr zegając p o wy ższe zasady,
działam y w t ro sce o  własne zdrowie, 
prawidło we ciśnienie  “ i „zdro we bicie
serca”.

Patrycja  Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Internet jest doskonałą  formą wy-
miany informacji, zawiązywania znajo-
mości, miejscem zabawy, nauki i pracy.
Niesie on jednak ze sobą wiele zagro-
żeń . Niewłaściwe zabezp ieczenie k om-
putera może skutkować stratami finan-
sowymi, czy przejęciem władzy nad nim
przez oso by niepowołane.

Na n iewłaściwie zabezpieczo n y
kom puter  włam ał się pewien 1 5-lat ek,
o czym poinformowani zostali policjan-
ci z Leśnicy. Funk cjo nar iusze usta lili,
że  nieznan y wówczas sprawca włam y-
wał się  na konta m. in. poczty interne-
towej, Allegro, czy  Facebooka i zm ie-
niał w nich hasła, udaremniając poszko-
dowanej dalsze jej użytkowanie, czy za-
poznanie się z informacjami. W trakcie
przeprowadzon ych czynn ości funkcjo-
nariusze ust alili, że na kon ta tej samej
oso by, bezp rawn ie włamał się 15 -let ni
m ieszkaniec po wiat u str zeleckiego i
zmienił hasła dostępu do informacji. Za
swój czyn 15-latek odpowie teraz przed

15 –latek hakerem
Wydziałem  Rodzin ny m  i Nieletn ich
Sądu Rejo nowego w St rzelcach Opo l-
sk ich.

PAMIĘTAJ MY
O  BEZPIECZEŃSTWIE NASZYCH

DANYCH W SIECI! !!

Ważne jest, aby nasze kon ta były
odpo wiednio  zabezp ieczone. Hakerzy i
in ne o so by  m ogą bo wiem  czy hać na
naszą nieuwagę lub niefrasobliwość aby
zdobyć dostęp do naszego konta i okraść
nas. Najlepiej jest kiedy dostęp do ope-
racji dokon ywanych  za po średnictwem
In tern etu zabezp ieczony  jest k ilko ma
hasłami. Hasła te p owinniśmy co jakiś
czas zmieniać. Hasło nie po winno być
zby t krót kie i pro st e – co  n ajmn iej
osiem znak ów – najlepiej, aby składało
się  z lit er dużych i mały ch oraz liczb.
Ważne pliki również warto zabezpieczyć
hasłem.

Co rocznie  w Opo lu organizowane
były Opolskie Regionalne Targi Eduka-
cji i Rynk u Pracy.  Prezen towana t am
była  oferta  szkół p onadgim nazjaln ych,
szkolnictwa wyższego , instytucji oferu-
jących doskon alenie zawodowe i miej-
sca pracy. W bieżącym roku szkolnym
odby ł się Ogólnopolski Tydzień Karie-
ry,  Salon Maturzyst ów, zabrakło  ofert
dla uczn iów gim nazjów. Dlatego ubie-
głoroczni uczestnicy Targów Opolskich
– szkoły po nadgimnazjaln e - zosta ły
zap ro szo ne do udziału w wsp ó lny m
przedsięwzięciu doradców zawodowych
Poradni Psy chologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolsk ich oraz Publiczne-

Targi dla gimnazjalistów

go Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opol-
skich – Targach Edukacyjnych dla Gim-
nazjalistów. W bieżącym roku szkolnym
patronowali im: dyrektor Barbara Kem-
sk a-Guga - Poradnia P sychologiczn o-
Pedagogiczn a oraz dyrekto r Paweł Bę-
bas - Publiczne Gimnazjum Nr 2.

Targi miały na celu pełniejsze przed-
stawienie ofert i dróg kształcenia dla ab-
solwentów gimnazjów.  Kiero wane były
szczególn ie  do uczniów klas tr zecich
gimn azjó w o raz ich  rodziców, jedn ak
gośćmi byli również uczniowie pozosta-
łych klas gimnazjów. Do udziału zapro-
szono gimnazjalistów szkół strzeleckich
oraz gmin sąsiedn ich.

Swoją ofertę przedstawiło 14  szkół
(z 16 zaproszonych), z informacji sko-
rzystała duża grupa zarówno uczniów jak
i rodziców.

Frekwencja  uczestn ików wsk azuje,
iż  ist nieje p otrzeba organizowan ia t a-
kich spotk ań na terenie Strzelec Opol-
skich. Stąd p omysł Poradni P sycho lo-
giczn o-P edagogiczn ej,  by  Targi odby-
wały się corocznie, w kolejnych gimna-
zjach.

Organ izatorzy:
Irena  Niewęgłowska – PPP,

Zdzisław Majkowski – PG Nr 2.

BURMISTRZ  STRZELEC  OPOLSKICH
zap rasza przedsiębiorców na

STRZELECKIE
TARGI WIOSENNE

Targi odbędą się  w dniach 20-21 kwietnia  2013 r.
na P lacu Żeromsk iego w Strze lcach O polsk ich.

Zgło szenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela  Referat Inicjatyw
Gospo darczych  i Promo cji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

tel.  77 404 93 58, e-mail: p romocja@strzelceopolskie.pl

W dniu 15 marca 2013roku ucznio-
wie CKZiU w Str zelcach  Op o lsk ich
wzięli udział w spotkaniu z okazji Świa-
towego Dn ia Ko nsumen ta. Na spot ka-
nie  zapro szono Powiatowego  Rzeczni-
ka Praw Konsum enta p anią Małgorza-
tę Płaszczy k, k tóra  przedst awiła mło-
dzieży prawa i obowiązki ko nsumen ta.
Po  wy kładzie ucznio wie ro związywali

test oraz wzięli udział w grach  dydak-
ty czn ych o t ematyce ko nsumenckiej.
Zdo bywając p unkty  w po szczególn ych
k on k uren cjach  walczy li o  nagrodę
główną – „FREE WEEK” czyli tydzień
bez sprawdzian ów, kar tkó wek  i odp o-
wiedzi ustnych. Wygrała klasa I TM.

Gratulu jem y! !!
Ewa Puda

FREE WEEK
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21  marca t o dzień,  na który cze-
kają wszyscy, bo to wtedy właśnie przy-
chodzi wiosna. Niestety jak wiadomo w
tym roku wiosna nieco się spóżniła. Z
p ierwszego dnia  wio sny  najbardziej
cieszą się uczniowie a szczególnie waga-
rowicze – t ego dnia nie wypada być w
szko le bo t rzeba wy ruszyć na poszuki-
wanie  tej wyczekiwanej pory roku.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
ny ch w Zawadzkiem  ucznio wie post a-
nowili uczcić ten dzień wyjątkowo i nie-
typowo. Nie było więc topienia marzan-
ny a raczej przywoływanie wiosny mu-
zy ką i zabawą.  Grupa ucznió w wraz z
Samorządem Ucznio wskim przygotowa-
ła k oncert zespołu muzyczn ego działa-
jącego w szkole. Zespół nazywa się Do-
pamina (dla niewtajemniczonych to sub-
stancja w organiżmie odpowiedzialna za
uczucie szczęścia) i dop iero rozpoczy-
na swoją działalność. Mimo t o przygo-
tował on występ składający się z mniej
lub bardziej znanych ut worów. Ok azało
się, że uczniowie całkiem  nieżle radzili
sobie  na scenie , a widownia, którą  sta-
nowili uczniowie szko ły bawiła się ge-
nialnie. Po nadto op rócz muzyki, arty-

Wiosno, ach to ty!

ści zaangażowani w przygotowania tego
dnia zabawiali swoich kolegów żartami i
skeczami, konkursami oraz wesołą kon-
feransjerk ą.
    Dla zmęczonych lub głodnych przy-
got owan o też  m ały po częst un ek . W
przerwie mo żna było  ugasić  pragnienie
nap ojam i oraz sp róbo wać specjalno ści
szkoły czyli pieczonego chleba ze smal-
cem, solą i  ogórk iem. Szczególn ie to
drugie cieszy ło się  zain tereso waniem;
„chłopskie  jadło” to  już niewątpliwie
tradycja szkoły i chyba wejdzie na stałe
do grafiku imp rez szkolnych.

Należy też wspomn ieć, że cała im-
preza odbyła się na terenie Centrum In-
formacji Tury stycznej w Zawadzkiem,
który doskonale nadaje się do t ego ro-
dzaju imprez.

Uczniowie po witali więc wiosn ę w
iście królewski sposób. Teraz tylko cze-
kać aby ona przyszła naprawdę i trochę
z nam i została . Czekam y na nią wszy-
scy !!!

Dorota Nemś
op iek un

Sam orzą du Ucznio wskiego ZSP

9 kwietn ia  2 01 3 ro ku w Zespo le
Szkół im . Aleksandra Kamińsk iego  w
Strzelcach Opolskich odbyła się X  edy-
cja Wojewó dzk iego Kon kursu Wiedzy
Technicznej dla uczniów szkół specjal-
ny ch .

Ho noro wy Pat ronat sprawuje St a-
rosta Powiatu Strzeleckiego.

Eduk acja  dzieci i młodzieży w za-
kresie  wiedzy  i umiejętno ści technicz-
nych jest bardzo ważna, ponieważ przy-
got owuje do  akt ywności zawodowej na
ryn ku pracy. Uczniowie po skończeniu
n auki w Zespo le  Szk ół w St rzelcach
Opo lskich , kont ynuują  naukę w Szk ole
Zawodowej w Leśnicy oraz w Opolu.

Głównymi pom ysłodawcami , a  za-
razem o rgan izato rami konk ursu są na-
uczy ciele techniki – p . Grażyna Seme-
niuk i p. Bernard Janocha.

Konkurs składał się z dwóch części:
teoretycznej i prak tycznej.  Uczniowie
ro związy wali t est , w k tórym  zadan ia
obejmowały zagadnien ia p rogramowe i
ponadprogramowe kształcenia technicz-
nego .

Drugą częścią była część  praktycz-
na. Uczniowie otrzymali instrukcję oraz
rysunek  roboczy według, k tórego  wy-
ko nali  zadanie  prakt yczne doty czące
obróbk i drewna i m etalu.
Ta fo rm a p rak ty czn ego  działan ia  jest
dobrym sprawdzianem samodzielności i
odp owiedzialn ości m łodych ludzi.

Duży m sukcesem  dla  uczniów ze
Specjalnego  Ośrodka Szk olno  Wycho-
wawczego w  Leśnicy zakończyła się ry-
walizacja w ramach koszykówki zunifi-
kowanej podczas VI II Ogólnopolskiego
Turnieju  Koszyk ówki Olimpiad Sp e-
cjalny ch w Sk arżysku-Kamien nej.  W
dn iach  21 -24.03.2013  ro ku zago ścili-
śmy  na ziemi świętokrzyskiej razem z
22 drużynam i Olimpiad Sp ecjalnych z
całego kraju. 7 drużyn  rywalizowało w
koszykówce zunifikowanej, gdzie ramię
w ramię grają zawo dn icy  z  niepełn o-
sprawnością intelekt ualną z rówieśnika-
mi w normie in telektualn ej tzw. „part-
nerzy ”.

Drużynę zunifiko waną z wojewódz-
t wa op o lsk iego  t worzyli zawodn icy
Olimpiad Specjalnych z sekcji „Kar lu-
sy” przy SOSW w Leśnicy, w składzie:
Denis Böhm , Andrzej Kaczmarczyk  i
Tomasz Rypala. Par tnerami w drużynie
byli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących  w Str zelcach Op olskich:
Marcin  Arabik,  Łuk asz Gazda, Bartło-
miej Gręś i Radosław Hreczkowski a nad
całym „OPOLSKIM” zespołem czuwali
tr enerzy  Ewa Kubiszo k i Wikto r Da-
maszek.

Najlepsi uczniowie to:
Mate usz Toka rczyk z  Nysy

-  I miejsce,
Kamil Kalka ze Strzelec O polskich

– I mi ejsce,
Domini k Lelek z  O pola

–  II miejsce,
Dariusz Wince ncia k z  Krapko wic

–  III miejsce,
Dzięki spo nsorom :  Starostwu Po-

wiat owem u w Str zelcach Opo lskich  ,
Kuratorium Oświaty w Opolu oraz TPD

w Strzelcach Opolskich wszyscy ucznio-
wie o tr zy mali a tr ak cy jn e nagrody w
postaci zest awów elek tronarzędzi.

Gratulujemy uczestnik om i ich  na-
uczycielom. Dzięk ujemy  zap roszo nym
gościom  za przybycie, organizat orom i
zespołom zadaniowym za sprawny prze-
bieg.  Wo jewó dzki Ko nk ur s W iedzy
Technicznej ma już swoją tradycję, oraz
cieszy się coraz większym zaint ereso-
waniem wśród uczniów i nauczycieli.

Gra żyna Semeniuk
Bernard Jano cha

Po  cerem on ii o twarcia,  z ło żeniu
przysięgi Olim piad Specjalny ch i wy-
stępach artystyczny ch nadszedł czas na
pierwsze rozgrywki. Zaczęło się od me-
czy ko ntro lnych, p o k tóry ch zespo ły
podzielono na zbliżone sprawnością gru-
py.  Nast ępnie rozegrano turniej syste-
mem „każdy z każdym” w swoich  gru-
pach .

To był nasz debiut, ale m imo to w
kon fron tacji z druży nami tren ującymi
ze sobą już kilka lat, wypadliśmy bardzo
do brze.  Łatwo  nie było, ale  udało się
pokonać drużyny z województwa lubel-
sk iego, śląskiego  i warmińsk o-m azur-
skiego, zdobywając w ten sposób I miej-
sce na ogólnopolskim turnieju.

Oprócz wyniku sportowego napraw-
dę wielk ą sprawą było  st wo rzen ie i
kształtowanie pozy tywnych kon taktów
pomiędzy uczniami obu szkół. Wiele się
działo, by ło wiele emocji od radości po
sp or to wą złość,  duże zaangażo wanie,
ciekawe akcje i przede wszystkim świet-
n a zabawa i niesam o wita  in tegracja ,
kt óra sprzyja  bardziej wszechst ronn e-
mu rozwojowi, nie tylko niepełnospraw-
ny m sp orto wcom . Całej drużynie gra-
tulujem y!

Historia Śląska w XX wieku, a szcze-
gó lnie  Ziemi Strzeleckiej w I p ołowie
XX wiek u,  by ła  tematem wyk ładu,  w
którym w dniu 5 kwietnia 2013 uczest-
niczyli uczniowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach  Op o lsk ich .  Dzięk i nawiązaniu
wspó łpracy  z Instytutem Hist orii Uni-
wersy tet u Opo lsk iego m łodzież miała
możliwość zapoznania się z przebiegiem
wielkich  p ro cesó w hist oryczn ych na
przykładzie historii lokaln ej.

Dr  Adr ian a Dawid z Uniwersytetu
Opolskiego w obrazowy i ciekawy spo-
sób przedstawiła przebieg powstań ślą-
skich na Z iemi Strzeleckiej.  Opatrzony
wielom a zdjęciam i i slajdami wyk ład
przedstawiał losy ludzi,  ich wspomn ie-
nia, p rzeżycia op isan e w listach  i p a-
miętnikach.

P o kazy wał racje  p rzeciwny ch
st ron , sposób agito wan ia i p rzekon y-
wan ia adwersarzy. Mozaika n arodo wo-
ściowa i niełatwe dylem aty n arodo wo-
ściowe tamtego okresu stawały się bar-
dziej zrozumiałe. Ciekawostki i niezna-
ne fakty z historii miejscowości powia-
tu strzeleck iego sprawiały,  że wydarze-
nia historii powszechnej stawały się bliż-

sze,  dzięki po jawieniu się zn ajo my ch
nazw, a  barwnie opo wiedziane lo sy po-
jedynczych osób nadały historii bardziej
ludzki ch arakt er.
Wy kład dr A.Dawid sprawił,  że złożo-
ność procesów historycznych przedsta-
wiona na podstawie histor ii najbliższej,
lok alnej, stała się bardziej zrozumiała.
Zachęta  do  po szukiwań  pamiątek ro-
dzinnych, śledzenia losów swojej rodzi-
ny i zap isywania wspom nień senio rów

spotkały się z żywym zainteresowaniem
ucznió w.

By ł to pierwszy z  cyklu spo tk ań
przedst awiających  n ajn owszą h ist or ię
lokalną napisaną życiorysami ludzi żyją-
cych obok nas, naszych dziadków i pra-
dziadków. Może przy bliżenie tak rozu-
mianej historii, pomoże lepiej ją zrozu-
mieć młodemu pokoleniu i docenić war-
t ość „małej Ojczy zn y” w dobie  po -
wszechnej globalizacji.

Mirosła wa Stańczak

Sukces SOSW w Skarżysku

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej

Nieznana historia
Ziemi Strzeleckiej w XX wieku

7 i 15 marca 2013 r.  w Bibliotece
Szkolnej Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich  o dbył się  k on kurs „Wielkano c
Wczoraj i Dziś”

 W ko n kur sie wzięło   udział 2 1
uczniów t echnikum i klas zawodowych.
Młodzież swym udziałem w nim p oka-
zała, że najważniejsze ze świąt w liturgii
katolickiej jest dla niej również jednym
z ulubionych  świąt kościeln ych.

Uczniowie odpowiadali na 32 pyta-
nia, k tóre  do tyczyły  szerokiej wiedzy
na t emat Wielkanocy. Młodzież świet-
nie sobie po radziła  z test em i udo wod-
niła, że zna nie tylko współczesne, ale i
dawn e zwyczaje i o brzędy wielkan ocne
kultywowane w śląskich domach oraz w
inn ych regionach  naszego kraju. Taka
wiedza jest  bardzo ważn a i potr zebn a,
bo ukazuje piękno śląskiej obrzędo wo-
ści na tle p olskiej obyczajowości. Kul-
t ywo wan ie  t r ady cji wielk ano cn ych
przyczy nia się do lepszego pozn awania
n aszy ch  k orzeni i  isto tn ych dla nas
wartości oraz  umacniania więzi rodzin-
ny ch . A to  bardzo ważne, bo rodzina
jest , według uczest ników k onkursu,  na-

Wielkanoc wczoraj i dziś

dal wartością nadrzędną w naszym życiu.
Uczniowie podkreślili ten fakt w swych
wyp owiedziach i piękn ych, wielkan oc-
nych życzeniach, kt óre były przedmio-
tem jednego z zagadnień konkursowych.

 Bardzo nam miło, że konkurs  cie-
szył się tak dużym zain teresowaniem.
Gratulujemy zwycięzcom  i dziękujemy
wszystkim za udział oraz wysiłek wło-
żony w przygotowanie się do konkursu.

A oto zdobywcy czołowych m iejsc:

1 miejsce -  Monika Szklarz
- klasa II tot b

2 miejsce -  Karolina Suchanek
- klasa II tot b

3 miejsce -  Kamil Moj
- klasa II mk/w1

Anna Dalibóg
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Wyda wca: P owiat Strzelecki
Reda ktor Na czelny : Marta G órka

Zastrzegamy sobie prawo skrac ania
teks tów. M ateria łów

nie zamówionych  nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,

tel. 77/4428008,  fax 77/4428009

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
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@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

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-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 Stowar zysze nie
Diabetyków

Koło  Powia towe
47-100 Strzelce Opolskie,

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

tel kom. 604 540 402

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OP. w 2013 r.

Dyż ury pełn ią:

Apteka "Pod Słońcem", Pl.  Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka "Flo s", ul.  B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka "Vita", ul.  Jordanowska 1a, te l. 77/461-46-05
Apteka "Alg a", ul.  M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka "Centrum", ul.  M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka "Na Dobre i Złe", ul. Os. Piastów 15, tel. 77 /461-02-92
Apteka "Mu ltifarm", ul.  Ligonia  1, tel.  77/415-20-55
Apteka "AWO S", ul. Opo lska 6 , 77/417-90 -03

Kwie ci eń

1 . "Mul tifarm"
2 . "Awo s"
3 . "Pod Słońcem"
4 . "Flo s"
5 . "Vit a"
6 . "Na Dobre i Złe"
7 . "Alg a"
8 . "Cent rum"
9 . "Cent rum"

10 . "Multifarm"
11 . "Awo s"
12 . "Pod Słońcem"
13 . "Flo s"
14 . "Vita"
15 . "Na Dobre i Złe"
16 . "Alga"
17 . "Cent rum"
18 . "Cent rum"
19 . "Multifarm"
20 . "Awo s"
21 . "Po d Sł ońce m"
22 . "Flo s"
23 . "Vit a"
24 . "Na Dobre i Złe"
25 . "Alga"
26 . "Cent rum"
27 . "Cent rum"
28 . "Mul tifarm"
29 . "Awo s"
30 . "Pod Słońcem"

Ma j

1 . "Flo s"
2 . "Vit a"
3 . "Na Dobre i Złe"
4 . "Alga"
5 . "C en trum "
6 . "Cent rum"
7 . "Multifarm"
8 . "Awo s"
9 . "Pod Słońcem"

10 . "Flo s"
11 . "Vit a"
12 . "Na Dobre i Złe"
13 . "Alga"
14 . "Cent rum"
15 . "Cent rum"
16 . "Multifarm"
17 . "Awo s"
18 . "Pod Słońcem"
19 . "Flo s"
20 . "Vit a"
21 . "Na Dobre i Złe"
22 . "Alga"
23 . "Cent rum"
24 . "Cent rum"
25 . "Multifarm"
26 . "Awo s"
27 . "Pod Słońcem"
28 . "Flo s"
29 . "Vit a"
30 . "Na Dobre i Złe"
31 . "Alga"

- dokonując zakupu w Sklepach  Motoryzacyjnych w m-cu kwietniu na kwotę  jednorazowo
powyżej 100 zł uzyskujesz możliwość bezpłatnego  umycia podwozia samochodu osobowe-
go,

- wymieniając komplet opon na Serwisie Ogumienia w m-cu kwiecień-maj masz możliwość
dokonania przeglądu klimatyzacji w samochodzie osobowym w promocyjnej cenie 40zł,

- wykonując badanie techniczne  swojego samochodu osobowego na Stacji Kontroli Pojaz-
dów zyskujesz bezpłatne pompowanie kół azotem,a będąc już zarejestrowanym Klientem na
Stacji  Kontroli Pojazdów masz możliwość  uzyskania bezpłatnego badania ustawienia
świateł, skuteczności hamowania, stanu zużycia amortyzatorów w m-cu kwiecień,

- kupując jednorazowo za kwotę powyżej  100 zł  na  Stacji Paliw w m-cu kwiecień-maj masz
możliwość  uzyskania 10% rabatu na zakup części w naszych sklepach motoryzacyjnych/
rabat nie dotyczy akumulatorów i olejów/ lub uzyskać do karty punktowej  punkty na bez-
płatne mycie pojazdu osobowego lub dostawczego

Przedsiębiorstwo  Komunikacji Samochodowej
w  Strzelcach Opolskich SA

NASZE PROMOCJE

Tradycy jnie przed Wielk ano cą w
Cen trum Kształcenia  Zawo do wego i
Ustawiczn ego  w Strzelcach Opo lskich
zo rgan izowany zost ał k onkurs gastro-
nomiczny, który w tym roku przebiegał
pod hasłem „Wielkanocne wypieki”. Do
udziału w konkursie zgło siło się o siem-
n aście  dwuoso bo wy ch  zespo łów.  Na
świąt eczn ie p rzy go t owan ym  sto le
uczniowie prezento wali swoje  piękn ie
p rzy stro jo n e wy pieki.  Do m in o wały
oczywiście  Wielkan ocne babki a le n ie
brako wało również kolo rowych m azur-
ków, baranków i zajączków.

Wielkanocne wypieki

Wszyst kie prace były bardzo  efek-
towne i trudno było  wybrać najlepsze z
nich.

Pierwsze m iejsce zdobyły uczenni-
ce klasy II Tg Magdalena Mnich i Sabi-
na Guzek, drugie miejsce uczennice kla-
sy  I  Tgot  Jessika Klyszcz i  Angelika
W ró bel a tr zecie uczen nice k lasy  I I
Tmtż Nikola Łakomy i Marta Gołębiew-
sk a. Laureaci k onk ursu o trzy mali p a-
m iątk owe dy plom y i n agro dy, nato -
miast  wszyscy uczestnicy sło dki up o-
minek i sło wa uznania.

W poniedziałek 4 marca 2013 roku
w Młodzieżowym Domu Kultury w Opo-
lu odbył się et ap wojewódzk i XX T ur-
nieju Mat ematycznego dla uczniów Za-
sadniczych Szkół Zawo dowy ch.

Drużyn a rep rezent ująca Cen trum
Kształcenia Zawodo wego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Opolskich zajęła drugie
miejsce w województwie. Na osiągnię-
cie tego sukcesu złożyło się wielkie za-
angażowanie uczennicy klasy I Klaudii
Siłakowskiej, która zdobyła  I miejsce i
tytuł laureata konkursu oraz ucznia kla-
sy  II  Pawła Płach etk i- fin alisty  ko n-
kursu. Uczn iowie o trzymali dyp lom y,
zaświadczenia  oraz nagrody. Z pewno-
ścią mogą powtórzy ć słowa Rogera Ba-
con a, że „Matem atyka jest drzwiam i i
kluczem do nauki”.

Gab riela  Szm igielska

Matematycy na start

4. kwietnia 2013 roku odbył się wo-
jewódzki etap XII edycji konkursu „Po-
zn ajemy  park i k rajobrazowe P olski”.
Po dop ieczni Jo anny  Po lań skiej – n a-
uczyciela  bio logii w Publiczny m Gim-
nazjum Dwujęzy czn ym - star towali w
nim  po r az jedenast y. Cztery razy za-
kwalif ikowali się  do  etapu o gólnopo l-
sk iego , zajmując t am czoło we m iejsca
(w 2012 roku II m. w Polsce).
W tego roczn ej edycji czteroo so bo wa
drużyna w składzie: Hann a Ferdy nus,
Oliwia Kot eluk ,  Marcelin a Kot eluk ,
Maria Suhs zajęła II miejsce w wojewódz-
twie.

Dziewczęta chętnie przygotowywa-
ły się do kon kursu, cho ciaż wymagało
to z ich strony ogromnego wysiłku, opa-

no wania wiedzy znacznie  wy kraczają-
cej po za zakres po dstawy programowej
bio logii. Zagadn ienia  obejmowały t ak-
że znajomo ść: to pografii, flo ry, fauny,
historii parków krajobrazowych Opolsz-
czyzny oraz umiejętnoś rozp oznawania
10 0 gat unk ów roślin i  10 0 gat unk ów
zwierząt. Zarówno uczennice, jak i opie-
kun poświęcili tu wiele go dzin swo jego
woln ego czasu.

Uczen n ice uczestn iczyły w k ole
p rzedm iot owy m.Udział w ko n kur sie
przyn iósł wielką satysfak cję  zarówno
ucznio m, jak i ich nauczycielowi.

Dziewczęta  - oprócz at rakcyjnych
upo minkó w - uzyskały p unkty  isto tne
przy r ekrutacji do szkó ł po nadgimn a-
zjaln ych.

II miejsce w województwie

W dniu 04.04.201 3 w Nysie odbył
się Finał Wo jewódzki w Druży nowym
Ten isie Stołowym.

Zawody zako ńczyły się suk cesem
uczn iów naszej szk oły. Po  medalach w
turnieju indy widualn ym i grach deblo-
wy ch, gdzie zdobyliśmy cztery brązo-
we, teraz ucznio wie przywieźli kolejne
dwa medale. Drużyna w składzie Bartło-
miej Ko j i Grzegorz Wróbel wróciła z
zawodów ze srebrem, a Dariusz Strzeja z

Sukcesy tenisistów stołowych

Tom aszem Piekutem wy walczyła brąz.
Grat ulujemy  kolejny ch osiągnięć w za-
wodach wojewódzkich.

B.  Koj z G. Wróblem zajmując II
miejsce zakwalifikowali się do Finału Mi-
strzostw Polski w Drużynowym Tenisie
St ołowym Szkó ł Po nadgimn azjalnych,
który odbędzie się w czerwcu.

Życzym y  sukcesó w w zawo dach
ogóln opo lskich.



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

Ad multos annos!
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Dziś z najlepszymi życzeniami z okazji
okrągłych urodzin spieszymy do dwóch miesz-
kanek powiatu strzeleckiego.

Pierwsza  dostojna Jubilatka to - z racji
wieku, nie daty urodzin - Pani Gertrud Hampel,
mieszkająca w Kielczy, która swoje 95 urodziny
obchodziła 28 marca.

Drugą Jubilatką jest Pani Urszula Koik,
mieszkająca w Suchodańcu, która wprawdzie
swój Jubileusz świętowała o pięć dni wczesniej,
23 marca, ale jest młodsza o 5 lat.

Z gorącymi życzeniami pospieszyli najbliż-
si, ale równie serdeczne składali też goście bar-
dziej oficjalni. Wśród nich nie mogło zabraknąć
przedstawicieli władz Powiatu Strzel eckiego,
którzy z kwiatami, słodkimi koszami i listami
gratulacyjnymi odwiedzili obie Jubilatki. Sta-
rosta Józef Swaczyna winszował Pani Gertrud
Hampel, natomiast członek Zarządu Powiatu Jan
Zubek - Pani Urszuli Koik.

Obu Paniom życzymy wielu jeszcze spo-
kojnych i długich lat w jak najlepszym dobrym
zdrowiu, dni pełnych słońca i szczęścia, otocze-
nia rodziną i gronem serdecznych bliskich!

Pani Urszula Koik 90 urodziny obchodziła 23 marca 2013Pani Gertrud Hampel 95 urodziny obchodziła 28 marca 2013

Trzydzieści trzy osoby brały udział w
powiatowy ch eliminacjach Ogólnop ol-
sk iego  T urnieju Wiedzy  P ożarniczej
„Młodzież zap obiega po żarom ”, kt óre
odbyły się 5  kwietn ia w siedzibie k o-
mendy  PSP.
Do  etapu wojewódzk iego , po  o cenie
wyp owiedzi ustnych  i p rac p isemn ych
przez jury, zakwalifikowali się następu-
jący  ucznio wie:

I grupa  wie kowa ( szk oły  po dst a-
wo we)

1 . Grzegorz Cedor , gmina Ujazd
2 . Izabela Zielińska, gmina Leśnica
3 . Justy na Skóra,  gmina Izbicko

II grupa wiek owa (gimnazja)
1 . Oliwier Czech,  gmina Izbicko
2 . Wik toria Jon derk o, gmina Strzel-

ce Opo lskie
3 . Ant on ina Biela , gmina St r zelce

Op olsk ie
4 . Flor ian Reinert, gm ina Leśnica

To ty tuł najn owszej p ublikacji Ka-
ro la Mut za, a  zarazem kolejny przy-
czy n ek do  n aszej lo k aln ej h ist o r ii .
Strzelce to też jego  pasja, więcej – mi-
ło ść.  Od lat zbiera  m ateria ły  n a t en
temat, a p rzygotowując tę dwujęzyczną
książkę zebrał równ ież świadectwa naj-
cenniejsze – wspomnienia mieszkańców
miasta z lat tuż przed- i powojennych.
A świadk owie t amt ych dn i odch odzą
szybko… Dobrze, że jest ktoś, kto zdą-
żył to utrwalić dla przyszłych pokoleń,
choć na Śląsku wsp omnienia z tamtego
okresu nie są często przywoływane, jako
zbyt  bolesne.

Jednak  „p rzeszłość c iąg nie  się za
człowiekiem jak cień, nie można się od
niej uwoln ić. Mo żna ją  od siebie o de-
pchnąć, nie zauważać jej, można nawet
na dłuższy czas zapo mnieć - o na jed-
nak nigdy nie zapomina.” (Christopher
Ho pe)

Gratulujemy i życzymy wejścia
do ogólnopolskiego  fina łu!

III grupa wieko wa (szkoły ponadgimn azjalne)
1 . Fabian Rosły, gmina Leśnica
2 . Alek sander Patoła,  gmina Strzelce Opolskie
3 . Julia Golba gmina,  Ujazd
4 . Natalia Gawlik, gmin a Strzelce Opolskie

Zapobiegają pożarom „Strzelce Opolskie.
Przed 1945 i po”

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012 - KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Szkiełkowanie - po co?

Kabina do szkiełkowania umożliwia obrabianie elementów zarówno o małych jak i
o duży ch gabarytach. Szkiełkowanie jest procesem technologicznym polegającym
na o czyszczeniu z zabrudzeń, nalotó w oraz utlen ionych warstw “na p owierzchni
obrabian ego przedmiotu. Wszystkie elementy obrabiane są “na sucho i w kabinie.
Szkiełkowanie może być stosowane do obróbki wyrobów precyzyjnych, cienkich i
kruchych, pozwala na uzyskanie naturalnej, lśniącej barwy metalu.  Nie ma ryzyka,
że podczas pracy obrabiane elementy ulegną zniszczeniu. Szkiełkowanie przywróci
idealny wygląd nawet najbardziej zniszczonym  produk tom.

AR – MASZ
Arkadiusz Kinder

ul. 1 Maja  61
47 – 100 Strzelce Opolskie

Tel. 662 285 771
www.ar-masz.pl

SZIEŁKOWANIE
STALI

NIERDZEWNEJ,
KWASOODPORNEJ

I  ALUMINIUM
to usługa,

której przyznano
tytuł

Najlepszego
Produktu
Powiatu

Strzeleckiego
w ubiegłym roku

przed szkiełkowaniem po szkiełkowaniu

Więcej o firmie

Firma AR- MASZ to doskonała kompilacja  polskiego kapitału oraz doświadczenia
zdoby tego na zachodzie  Euro py.  Dzięk i t emu oferowane wyroby  nie ust ępują
jakością produktom zachodnim, a wręcz n iejednokrotnie przewyższają je pod tym
względem p rzy jednoczesnym zachowaniu niskich cen! Do meną działalności fir-
my jest stal nierdzewna. Zgodnie z  misją firmy zamówienia zarówno na wy roby
gotowe jak i surowce realizowane są komplek sowo.

Ten sam produkt


