
W powiecie strzeleckim  funkcjonuje 68 rodzin zastępczych, w tym: 21 to zastępcze rodziny niezawodowe (przebywa w nich 33
dzieci), 44 – rodziny za stępcze sp okrewnion e (65 dzieci) i 3 zawodowe rodziny zastępcze (1 4 dzieci).  Wszyscy spotkali się 11
czerwa w strzeleckim  starostwie.

Spotkanie rodzin zastępczych

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś małą
dziewczynką. Razem z rodzicami przeprowa-
dzasz się z mieszkania do altanki na działkach.
Nie rozumiesz, dlaczego. Jeszcze nie wiesz, że w
tej altance będziesz mieszkać kilka lat. Zimą też.
Ale w altance jest ciepło. Tata dba o to. Tylko
robi się coraz starszy. A mama pije. Więcej i wię-
cej. Coraz trudniej z nią wytrzymać. Najlepiej
uciec. I przed nią i przed tym, co może zrobić. Tata
też widzi, że jest z nią coraz gorzej. Zaczyna szu-

kać rodziny dla dziecka. Dla ciebie. Spieszy mu
się z tym - ma już 59 lat, a ty niedługo pójdziesz
do szkoły. Osiąga cel. Trzy miesiące później już
nie żyje.

Wyobraź sobie taką sytuację: masz trzy-
dzieści trzy lata. Jesteś dorosłą kobietą. Masz
rodzinę. Fajną. Męża, starszego o sześć lat. Dwie
córki. Jedna chodzi do czwartej klasy, druga już
za chwilę pójdzie do szkoły. Dom również masz,
ale też na karku kredyt na jego zakup i remont.

Tato, mama i ciocia

dok. na str. 4

„Od ludzi” dowiadujesz się, że na działkach, w
altance, mieszka rodzina z dzieckiem. Jest mroź-
ny styczeń. Nie pierwszy w takim miejscu w tym
krótkim życiu. Myślisz o tym. Zastawiasz się, co
możesz zrobić. Czy dasz radę. Rozmawiasz z
mężem.

Nie, ta dorosła kobieta, to nie tamta dziew-
czynka z altanki. Dziś to jej mama. Co z tego, że
nie rodzona…

Nawałnica nad Leśnicą

fot. Barbara Mincer

- Podoba się pani nazwa?
- W pełnym brzmieniu - Powiatowe Centrum Kultury – tak;
natomiast skrót - PCK - nie jest najszczęśliwszy, bo zazwyczaj
używany jest w odniesieniu do zupełnie innej instytucji.
- A budynek – podoba się pani?
- Bardzo. Otwiera przed nami szerokie możliwości. Jest no-
woczesny, funkcjonalny, niebanalny.
- Kiedy zaprosicie pierwszych gości?
- Prawdopodobnie na początku września. I na pewno jako
pierwsi pojawią się tam czytelnicy powiatowej biblioteki. Na-
sze zbiory, po przekazaniu księgozbioru filii biblioteki pedago-
gicznej, liczyć będą 37 tysięcy tomów. Trzeba je skatalogować,
każdą książkę opatrzyć w kod czytnikowy, ustawić na półkach –
i otworzyć podwoje.

Od 17 czerwca Anna Parkitna jest dyrektorem Powiatowego Centrum Kultury. Zgodnie z umową
(nie kontraktem menedżerskim, jak niesie wieść gminna) na realizację planów, zaakceptowanych
przez Zarząd Powiatu, ma trzy lata. Pytamy zatem o to, co będzie się działo przy ul. Dworcowej 23.
Dla niewtajemniczonych: dawne Casino.

W dniach 17-20 czerwca br. odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Swój udział w tym egzaminie zgłosiło 266 uczniów CKZiU i 41 uczniów w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Zawadzkiem.

Nie wszyscy podchodzą do tych egzaminów, z różnych zresztą powodów. Jednym wystarczy
świadectwo maturalne, bo wybierają studia niezwiązane z kierunkiem kształcenia w technikum, inni
– są już za granicą, jeszcze innym bardziej zależy na potwierdzeniu wykształcenia na poziomie śred-
nim.

W poniedziałek, 17 czerwca o godz. 12.00 rozpoczęły się egzaminy pisemne. Potem jeszcze
zdających czekają egzaminy  praktyczne.

A od 1 lipca egzamin zawodowy rozpoczną uczniowie ZSZ w CKZiU.

Egzamin zawodowy
dok. na str. 2

Około godz. 16.30 18 czerwca w gminie Leśnica błysnęło, lunęło i zrobiło się strasznie. Osiem
osób ewakuowano z jednego z budynków komunalnych. Przez pewien czas nieprzejezdna była droga
powiatowa Strzelce Opolskie - Poręba – Leśnica.

Nawałnica, która przeszła przez nasz powiat, doprowadziła nie tylko do zalania kilku ulic, ale
też wielu podtopień – w Porębie, Łąkach Kozielskich, Kadłubcu, Leśnicy, Porębie, Wysokiej. Straż
pożarna w całym powiecie miała ręce pełne roboty. Nie tylko wypompowywała wodę z zalanych
piwnic, ale też zabezpieczała Czarnocin przed zalaniem z wezbranego potoku. A oprócz tego strażacy
w budynku mieszkalnym w Leśnicy przy ul. Porębskiej. W dodatku w poblizu Olszowej strażacy
usuwali sklutki wypadku na drodze W426. Straty w gminie Leśnica, która najbardziej ucierpiała
podczas nawałnicy, mają zostać oszacowane do 21 czerwca.

Skrzyżowanie ul. Młyńskiej i Brzegowej w Leśnicy

Zapraszamy od września
Rodzinny piknik w DPS

Więcej na str. 5

Strzeleccy policjanci zdobyli pierwsze miejsce w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Czechach. Organizatorem turnieju byli funkcjonariusze
stowarzyszenia IPA z Jesenika. To przykład utrzymywania bardzo dobrych stosunków między obiema formacjami, nie tylko w wymiarze służbowym.

Strzeleccy policjanci najlepsi
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PKS w Strzelcach Opolskich SA informuje,
że uruchomiono przewóz na  trasie:

Strzelce Opolskie - FM Logistic Olszowa.

Przejazd przez przystanki autobusowe:
Strzelce Op. Dworzec Autobusowy,
Strzelce Op. Kino/ul.Krakowska/
Strzelce Op. Agromet /ul.Gogolińska/
Strzelce Op. szkoła /ul. Kozielska/
Księży Las
Olszowa FM Logistic.
Wyjazd z Dworca Autobusowego do Olszowa FM Logistic  godz. 5.25, 13.25  i 21.25,
Powrót z przystanku Olszowa FM Logistic do Strzelec Op..  godz. 6.15, 14.15   i 22.15.

Ceny biletów: miesięczny 80 zł
                        jednorazowy 3 zł

Informacja  szczegółowa  pod telefonami: 77 4612713, 723186622, 774613281

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
I  USTAWICZNEGO

W  STRZELCACH  OPOLSKICH
(dawniej Zespół Szkół Zawodowych nr 1)

UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3, TEL. 77 4612701, www.ckziu-strzelce.pl

oferu je
bez płatne  kszta łcenie  doro słych w form ie:

* l iceu m og ólnok szta łcącego
* k walif ikacy jne k ursy zawodowe

Szkoła w sierpniu 2013 r. zostanie doposażona w sprzęt o wartości 1 miliona złotych umożliwia-
jący prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie.
Będą to między innymi: tokarka sterowana numerycznie, najnowocześniejsze programy kompute-
rowe  dla branży mechanicznej, ekonomicznej,  gastronomicznej, dwie nowoczesne pracownie
komputerowe, stanowiska diagnostyczne dla pojazdów samochodowych, dydaktyczny system
mikroprocesorowy, nowoczesne urządzenia elektroniczne, wyposażenie pracowni fryzjerstwa.

- Jednak Powiatowe Centrum Kultury to
nie tylko biblioteka…
- Oczywiście, nie. Naszą ofertą – szeroką! –
chcemy zainteresować wszystkie grupy wieko-
we: dzieci, młodzież, dorosłych. Przecież bę-
dzie tam nie tylko biblioteka i kawiarenka kul-
turalno-literacka z kącikiem dla dzieci, ale bę-
dziemy też organizować różnego rodzaju festi-
wale (np. fotograficzny, tradycji śląskich, kon-
kurs recytatorski) i koncerty. I nie będziemy
ograniczać się do jednego gatunku muzyki, ale
prezentować chcemy pełne spektrum: od muzy-
ki poważnej, przez rock, pop, folk, blues, jazz.
W planach mamy zorganizowanie prawdziwe-
go jazzowego święta – Jazzogrania, przy współ-
pracy z Opolskim Towarzystwem Jazzowym. W
przyszłości młodych ludzi zamierzamy zapro-
sić do udziału w festiwalu graffiti, jako współ-
czesnej formy wyrazu artys tycznego. Dzięki
polsko-niemieckiej współpracy, być może z po-
wiatem partnerskim Soest, zapewne dojdzie do
wpisania na stałe w kalendarz naszych imprez
międzynarodowych warsztatów artystycznych
podczas kolejnej planowanej imprezy – jarmar-
ku rzemiosł. Oczywiście nie zabraknie też in-
nych, organizowanych już przez Powiat Strze-
lecki od lat: Powiatowego Święta Chleba czy
Gali Lauri.
- A jaki Powiatowe Centrum Kultury ma
budżet? Starczy na to wszystko?

Zapraszamy od września

- Faktycznie, na te plany trzeba niemałych pie-
niędzy, dlatego szukać będziemy zewnętrznych
środków. Niestety, nie udało się nam pozyskać
partnera, z którym moglibyśmy aplikować o środ-
ki z Funduszu Norweskiego, ale to nie oznacza
końca – szukać będziemy partnera w kraju i bę-
dziemy starać się o pieniądze w innych źródłach.
- Nic nie wspomina pani o muzeum, którego
siedziba też miała się znaleźć w obiekcie przy ul.
Dworcowej.
- To kwestia dalszej przyszłości. I nie mogę w
tej chwili powiedzieć, czy będzie to muzeum, czy
raczej galeria z regionalną izbą tradycji – trwają
na razie ustalenia z władzami Powiatu Strzelec-
kiego.
- Ile osób będzie pracować w Powiatowym
Centrum Kultury?
- Zaczynamy działalność z obsadą 7,5 etatu –
od 1 lipca: bibliotekarze, informatyk, akustyk, po-
moc biurowa, księgowość, pomoc gospodarcza i
portier. Bliska współpraca przewidziana jest też
z Zespołem ds. Promocji  i Wydziałem Edukacji,
Kultury i Turystyki, działających w strzeleckim
starostwie. Wszystkie duże imprezy, z wyjątkiem
najbliższego Święta Chleba, po raz pierwszy zor-
ganizujemy w roku 2014. Za to przewidujemy
zorganizowanie ich w taki sposób, by pokazać,
że w powiecie strzeleckim dzieją się rzeczy, o któ-
rych głośno jest poza regionem.

Rozmawiała Marta Górka

Anna Parkitna, 35 l, wykszt. wyższe – bibliotekoznawstwo, studia podyplomowe –
menag er kultu ry i z zakresu p ozyskiwa nia środ ków UE; prace za wodową zaczy-
nała w strzeleckim starostwie, w Wydz. Organizacyjnym, od 2 005 r. – w referacie
bibliotek UM w Strzelcach  Opolskich, od  czerwca 2012  – kier. Ref. Bibliotek w
Urzędzie Miejskim.

dok. ze str. 113 czerwca w siedzibie starostwa powia-
towego doszło do spotkania 18 mieszkańców
okolic zakładu produkcyjnego „Meble Pyka” z
przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowi-
ska strzeleckiego starostwa, skarżących się na
zanieczyszczenia emitowane przez zakład do at-
mosfery.

Mimo zaproszenia nie był obecny właści-
ciel firmy produkującej meble (pismo z infor-
macją o tym dotarło do starostwa już dzień po
spotkaniu).

Gryzący dym  i okropny zapach, zwłaszcza
nocą, powoduje przede wszystkim dolegliwo-
ści somatyczne i alergiczne: bóle głowy, gardła,
zapalenie spojówek, itp. Dlatego – jak napisało
53 mieszkańców ulic Rosenbergów, Moniusz-
ki, Krakowską, Zieloną, Asnyka i Jankowskie-
go w jednobrzmiących listach skierowanych do
starosty – domagają się ciągłych pomiarów wiel-
kości emisji. Bo może spalane są nie tylko troci-
ny i odpady litego drewna, ale także materiały,
które absolutnie nie powinny trafić do kotła,
np. odpady z płyt zawierające lakiery.

W tym miejscu Katarzyna Łapczuk, Inspek-
tor w Wydziale Ochrony Środowiska, wymie-
niła kody odpadów i dodała, że są to wszystko
odpady niezawierające substancji niebezpiecz-
nych.

Jolanta Kusińska, szefowa wydziału ochro-
ny środowiska w starostwie, wyjaśniła, że cią-
głe pomiary wielkości emisji są zgodnie z pra-
wem nakładane na instalacje powyżej 100 MW,
czyli np. ciepłownie, które ogrzewają budynki,
a dla pieca o mocy 3 MW prawo nie pozwala
nałożyć obowiązku prowadzenia ciągłych po-
miarów wielkości emisji.

Kolejnym postulatem sformułowanym we
wniosku mieszkańców jest objęcie rejonu mia-
sta Strzelce Opolskie (ulice: Rosenbergów, Mo-
niuszki, Krakowską, Zieloną, Asnyka i Jankow-
skiego siecią pomiarową państwowego monito-
ringu środowiska w zakresie oceny jakości po-
wietrza i obserwacji jego zmian).

W tej chwili takie punkty zlokalizowane
są na ulicy Jordanowskiej i ul. Wyszyńskiego.
Monitoring środowiska jest ustalany przez Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem Ochro-
ny Środowiska, a wybierane punkty mają być
najbardziej reprezentatywne dla danego obsza-
ru.

Mieszkańcy okolic zakładu Pyki chcą rów-
nież, by zostały ustalone wartości odniesienia
substancji zapachowych w powietrzu, o którym
mowa w art. 222 ust. 1 pkt b), i nałożenia na pro-
wadzącego instalację obowiązku nieprzekracza-

nia tych wartości.
Niestety, jak wyjaśniono podczas spotka-

nia – mimo takiego zapisu, ten przepis ustawy
Prawo ochrony środowiska jest „martwy”.

Podczas spotkania mieszkańcy wnieśli o
sprawdzenie, czy sprowadzane drewno ma ate-
sty, czy stosowane w zakładzie lakiery spełniają
normy, wnioskowali także o przeprowadzenie
niezapowiedzianej kontroli  rzeczoznawczej.

J. Kusińska poinformowała, że ze względu
na właściciela zakładu zostanie on poproszony
o ustosunkowanie się na piśmie do wniesionych
uwag. Dodała również, że rozważana jest możli-
wość nałożenia na firmę obowiązku dokonania
przeglądu ekologicznego, który może potwier-
dzić bądź zaprzeczyć doniesieniom mieszkań-
ców.

Uczestnicy spotkania mieli również za-
strzeżenia co do pory zorganizowania spotka-
nia. Istotnie, przedpołudniowe godziny nie są
dogodną porą dla osób, które pracują.

W tle tej dyskusji mignęła jeszcze jedna
informacja: do starostwa wpłynęły dokumenty
od poznańskiej firmy, która chce w tym miejscu
postawić dwa markety. Kiedy już fabryka zosta-
nie zli kwidowana, będzie mniej czy więcej
miejsc pracy?

Marta Górka

Czy meble szkodzą?

Jednostka OSP w Gąsiorowicach obcho-
dziła w tym roku swoją 85 rocznicę istnienia, z
tej okazji zorganizowano okolicznościowy fe-
styn w kameralnym towarzystwie i z dozą humo-

ru. Gościliśmy zespół kabaretowo muzyczny
„Wesoły Masorz i Przyjaciele”.

Zespół muzyczny „Pago” poprowadził po
występie kabaretu zabawę taneczną do wcze-

snych godzin rannych. Patronat nad naszym fe-
stynem objął Starosta Powiatu Strzeleckiego.
Następnego dnia  odbyła się uroczysta  Msza
polowa przed budynkiem naszej remizy. 

Adrian Daniła    

85 lat OSP Gąsiorowice

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strze-
leckiego nr 449/2013 z dnia 10 czerwca 2013
roku ogłasza się konsultacje dla organizacji
pozarządowych w sprawie konsultacji „Wielo-
letniego programu współpracy Powiatu Strze-
leckiego z organizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2014 - 2016”.

Konsultacje trwają
od 10.06 do 24.06.2013 roku.

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie pro-
gramu należy przesyłać w formie wypełnionej
ankiety (Program i Ankieta do pobranie ze stron
internetowych www.powiat strzelecki.pl,
www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowane-
go w dowolny sposób stanowiska w sprawie
programu drogą:
- pocztową na adres: Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Op. Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
- faksem na nr tel.: (77) 4401 701
- e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl

Anonimowe ankiety bądź też zapisane w
innej formie anonimowe stanowiska w sprawie
programu nie będą rozpatrywane.

„Wieloletni program współpracy Powia-
tu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowy-
mi  i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016”
oraz Ankiety dostępne są na stronie interneto-
wej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale
Aktualności oraz www.bip.powiatstrzelecki w
dziale Ogłoszenie/ Ogłoszenia Zarządu.

Pla c Żero mskieg o Strzelce  O p.
22 czerwca 2013 roku godz. 15.45

www.pat.poli cja .go v.pl 

Organizatorami  I Gminnej Nocy Profilaktycznej w Strzelcach Op. są:
1. Burmistrz Strzelec Opolskich,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Strzelce Op.,
3. Strzelecki Ośrodek Kultury
4. City SaT Gordzielik Strzelce Op.
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op.
6. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Op.
7. Strzelecka Grupa PaT działająca w ramach programu profilaktycznego KGP

P R O G R A M
15.30 – 15.55 – happening „Przestańmy biec!” 
15.55 – odczytanie odezwy społeczności PaT na Placu Żeromskiego w Strzelcach Op.
16.00 – społeczny zryw „Wolne serca” na Placu Żeromskiego w Strzelcach Op.
16.01 – 16.05 – podziękowanie organizatorów i gospodarzy Nocy Profilaktyki za wspólny

zryw „Wolnych serc” i zaproszenie do udziału w przygotowanym programie
16.05 - Hymn PaTu
16.10 - zaproszenie do wspólnego tańca – Belgijka
16.30 – występ zespołu „Black Track”
16.50 – spektakl profilaktyczny – „Królewna Śnieżka, bajka inaczej”
17.10 - występ zespołu „Bombel Bend”
17.40 – spektakl profilaktyczny – „Moje życie, mój wybór”  połączony z  pokazem policyjnym
18.10 – pokaz tresury policyjnych psów służbowych
18.30 – poezja śpiewana w wykonaniu Mireli Strokosz, Agnieszki Kaliciak i Maćka Lipok
18.50 - spektakl profilaktyczny „Wózek” połączony z pokazem ratownictwa Drogowego (Straż

Pożarna Strzelce Op.)
19.20 – spektakl profilaktyczny – „Ostatni Przystanek”
19.40 - występ zespołu „Cri du chat”
20.30 - spektakl profilaktyczny – „Nsm 113/2011”
20.45 - zaproszenie do wspólnego tańca – Belgijka
20.55 - Hymn PaTu 
21.00 – 24.00 – nocne rozmowy o profilaktyce „Głos profilaktyki” – sala Strzeleckiego Domu Kul-
tury

To nie ma być czas na to, żebyście siedzieli i słuchali o tym, ze palenie jest szkodliwe. Tym razem
chodzi o to, żeby dorośli siedzieli i słuchali tego, co wy macie do powiedzenia o profilaktyce,
zapobieganiu uzależnieniom i złym nawykom. To maja być trzy godziny do waszej dyspozycji. Ta
rozmowa to wasze prawo, nie obowiązek.

I Gminna Noc Profilaktyki Konsultacje
z NGO



3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y

S TANO WISKOMIEJ SC E
PRAC Y

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

SPEDYTOR W TRANSPORCIE STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe
MIĘDZYNARODOWYM - umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność prowadzenia negocjacji  biznesowych
STANOWISKO BIUROWE ZAWADZKIE - wykszt. średnie/wyższe informatyk lub zdolności informatyczne

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera
- dobra znajomość j. niemieckiego

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DYLAKI - wykształcenie wyższe, ochrona środowiska
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - umiejętność czytania i rozumienia przepisów prawnych

- min. 3 lata doświadczenia
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykszt.wyższe kierunkowe, - doświadczenie mile widziane
I MARKETINGU - biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i w piśmie
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
ASYSTENT/KA ZARZĄDU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe, - obsługa pakietu MS Office

- umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność i
zaangażowanie w wykonywanie obowiązki

- prawo jazdy kat. B - mile widziane doświadczenie
- bardzo dobra znajomość j. niem., dobra znajomość j. ang.

SPEDYTOR STZRELCE OPOLSKIE - wykszt. średnie lub wyższe, - mile widziane doświadczenie
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i w piśmie

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie mile widziane
- miły ton głosu, obsługa komputera, odporność na stres

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie - obsługa komputera
- odporność na stres, komunikatywność, poprawna dykcja

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - dobra dykcja, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista
3/4 etatu - znajomość komputera, - komunikatywność
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu
3/4 etatu - odporność na stres, - dyspozycyjność
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY PODLEGŁY TEREN - wykształcenie wyższe, - komunikatywność, operatywność

HANDLOWY - umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność samodziel-
nej pracy jak i pracy w zespole

- odporność na stres, - prawo jazdy kat. B
- znajomość obsługi programu MS Office
- mile widziane doświadczenie
- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego

AGENT DS. ODSZKODOWAŃ WOJ. OPOLSKIE I ŚLĄSKIE - wysoka kultura osobista, - prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z klientem

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY POWIAT STRZELECKI - wykształcenie średnie lub wyższe, - prawo jazdy kat. B
ASYSTENT/ KA PREZENTERA- KIEROWCA CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie

- wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole, dyspozycyjność, praca przy komputerze

- prawo jazdy kat. B
PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie, - praca przy komputerze
- NEGOCJATOR - pr. jazdy kat. B, - odporność na stres, - wysoka kultura osobista

- komunikatywność, dyspozycyjność, - umiejętn. pracy w zespole
MENAGER DS. SPRZEDAŻY CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie

- kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja
- prawo jazdy kat. B

SPRZEDAWCA SKLEPU INTERNETOWEGO ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
- obsługa komputera i podstawowych programów biurowych
- praca tymczasowa na okres wakacyjny

SPRZEDAWCA SKLEPU MIĘSNEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zawodowe, - miła obsługa, dobry kontakt z klientem
- znajomość obsługi kasy fiskalnej, - znajomość działu mięsnego
- książeczka zdrowia

SPRZEDAWCA W SKLEPIE MIĘSNYM STANISZCZE WIELKIE - wykszt. zawodowe, - miła obsługa, dobry kontakt z klientem
- znajomość obsługi kasy fiskalnej, - znajomość działu mięsnego
- książeczka zdrowia

KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE - książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE - książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
KELNER/ KELNERKA STANISZCZE WIELKIE - książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ- SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie preferowane, - obsługa kasy fiskalnej
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wymagana licencja pracownika ochrony

- liczba wolnych miejsc: 3 w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełno-
sprawności

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOSLKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
- doświadczenie mile widziane

MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKEI - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne
- doświadczenie mile widziane

ELEKTROMECHANIK KOLONOWS KIE - wykształcenie kierunek elektryczny lub pokrewny
- znajomość mechaniki, hydrauliki, automatyki, pneumatyki
- czytanie schematów elektrycznych
- uprawnienia elektroenergetyczne typ. „E”
- mile widziane doświadczenie

MECHANIK SAMOCHODOWY STZRELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe- mechanik
- samodzielność, - uprawnienia spawacza

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWS KIE - tytuł mistrza w zawodzie, - uprawnienia do nauki zawodu uczniów
- doświadczenie min. 5 lat

KIEROWCA- PILOT STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie, - prawo jazdy kat. B
- doświadczenie dobrze widziane
- znajomość j. niemieckiego dobrze widziana

KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie, - prawo jazdy kat. C+E
- doświadczenie dobrze widziane

KIEROWCA W RUCHU UE/ UKRAINA - wykształcenie średnie, - komunikatywność, zaradność
MIĘDZYNARODOWYM - prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy

- dobra znajomość j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
KIEROWCA CIĘŻARÓWKI POLSKA/ NIEMCY - wykszt. min. zawodowe, - komunikatywność, miła aparycja

- prawo jazdy kat. C+E, - doświadczenie co najmniej rok
- dobra znajomość j. niemieckiego

KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B, C+E, - mile widziane uprawnienia HDS
KIEROWCA C+E KRAJ/ UNIA - wykształcenie zawodowe, - dyspozycyjność, - doświadczenie
ŚLUSARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie ślusarza

- uprawnienia spawalnicze, - doświadczenia min. 5 lat
SPAWACZ MIG-MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, - znajomość rysunku technicznego

- uprawnienia na spawanie metodą MIG-MAG

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.plPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2013 roku Po-
wiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowa-
nego ze środków PFRON.  Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Maksymalna wysokość dofinansowania – 5 000 zł;
Udział własny - 15%
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Maksymalna wysokość dofinansowania – 2 100 zł, w tym kurs/egzamin – 1 500, pozostałe koszty
600 zł;
Udział własny - 25%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Maksymalna wysokość dofinansowania –  dla os. niewidomej - 30.000 zł, z czego na urządzenia
brajlowskie -  20.000 zł. dla pozostałych osób - 10.000 zł.
Dysfunkcja obu kończyn górnych i pozostałych adresatów – 5.000 zł.
Udział własny 10%
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna wysokość dofinansowania – dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł., dla pozostałych
2.000 zł. z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do
100%
Udział własny - brak

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Maksymalna wysokość dofinansowania – 7.000 zł., a w szczególnych przypadkach do
20.000 zł. (opinia eksperta)
Udział własny - 10%
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
Maksymalna wysokość dofinansowania – 2 000 zł;
Udział własny - brak
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne,
Maksymalna wysokość dofinansowania – po amputacji:
1) w zakresie ręki -  9.000 zł.,
2) przedramienia – 20.000 zł.,
3) ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym -  26.000 zł.,
4) na poziomie podudzia – 14.000 zł.,
5) na wysokości uda (także przez staw kolanowy)- 20.000 zł.,
6) uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000zł.
Udział własny - 10%
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Maksymalna wysokość dofinansowania – 30% kwot o których mowa w zadaniu 3
Udział własny - 10%

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.
Maksymalna wysokość dofinansowania – koszt opieki nad osobą zależną: 200 zł miesięcznie, jednak
nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną
Udział własny – 15 %

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania
Opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 3.000 zł
 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia :  
- w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności - do 800 zł.
- w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 500 zł.
Dodatek może ulec zwiększeniu w zależności od średniej ocen, rodzaju schorzenia oraz miejsca za-
mieszkania.
Udział własny - brak

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz
dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawno-
ści (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu
kończyn górnych lub narządu wzorku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest
zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawno-
ści (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje unie-
możliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W
przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawno-
ści (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkow-
nikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej
lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony
stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz
rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego
dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresaci programu (Moduł II):
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza

studiami doktoranckimi.

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Bolesława Chro-
brego 5 w Strzelcach Opolskich w trybie ciągłym jednak nie później niż do 30.09.2013 r.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
* w Modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora Programu,
* w Module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
* Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata. Licząc od

początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
* Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu  (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

Program Aktywny
Samorzad 2013
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- Decyzja nie była łatwa – przyznaje pani
Marta. – Ani nie była natychmiastowa. Była
bardzo spontaniczna. Nigdy wcześniej nie my-
śleliśmy o tym, by stać się rodziną zastępczą. Aż
do chwili, kiedy poznaliśmy historię Hani. Nie
widząc dziecka, nie znając jej przeszłości, wie-
dzieliśmy, że chcemy jej pomóc. Oczywiście, mie-
liśmy wątpliwości. Nie wiedzieliśmy, czy spro-
stamy tak odpowiedzialnemu zadaniu. Nie wie-
dzieliśmy, jak ewentualnego nowego członka
rodziny przyjmą nasze córki. Choć zawsze je
uczyliśmy, że są dzieci biedniejsze, z których nie
należy się śmiać i im dokuczać, bo wówczas są
one krzywdzone po raz drugi. Opowiedzieliśmy
im o Hani. Od razu chciały jechać po nową sio-
strzyczkę. Z Hanią mieliśmy się tylko spotkać,
by dziewczyny się poznały. Jednak jej tato od
razu chciał, by u nas spędziła weekend. Więc tak
się stało. Było dobrze, choć jej opowieści były
jak nie z tego świata. Raczej stanowiły zderze-
nie dwóch światów. Córka, słuchając, co mama
może nawyprawiać, wyglądała jak przejechana
żaba, z oczami na wierzchu. Po tym weekendzie
już wiedzieliśmy, że chcemy tę małą w naszym
domu. Że to będzie też jej dom. I jest. Od marca
ubiegłego roku. Wtedy też powiedziała zdanie,
które zostanie ze  mną do końca: „ale ja nie znam
tego domu”. Chodziło oczywiście o to, że nie
zna zasad w nim panujących, nie wiedziała, gdzie
co leży, a i rozmiary mieszkania dla niej były ko-
smiczne. Hania to superdziewczynka i rówie-
śniczka jednej z naszych córek. Dziś obie to
pierwszoklasistki.

Od lutego tego roku rodzina Panków jesz-
cze się powiększyła. Córki na wieść o przyjściu
kolejnych dzieci  były zachwycone. Przybyło

Tato, mama i ciocia
rodzeństwo. Adaś ma dwa i pół roku, Asia – cztery
lata. Do pana Adriana mówią : tata, jak wszyst-
kie pozostałe dzieci. Do pani Marty – ciocia.
Hania natomiast mówi do niej: mamo. Za to
wszystkie dziewczyny mówią, że są siostrzycz-
kami.
– Adasiowi i Asi bardzo brakowało w rodzinie
taty. Pewnie dlatego tak szybko zaczęli się do
męża zwracać w taki właśnie sposób. Ja na razie
ciągle jestem ciocią, choć zdarza się coraz czę-
ściej, że z ich ust słyszę „mamo”. To daje satys-
fakcję – ocenia pani Marta. – Podobnie jak fakt,
kiedy widzimy, ile braków udało się nam nadro-
bić z dziećmi. Kiedy widzimy, jak wchodzą na
nowe tory.

Nie wszystko jest  idealnie. Nie da się
pstryknąć palcami i powiedzieć: teraz będzie
sielanka. Życie to nie bajka. Czasem zdarzają się
trudne chwile. Z różnych powodów. Przykład?
Niech będzie: gdy taki mały dzieciak nagle syp-
nie „łaciną”. No, uszy więdną. Czasem jest jesz-
cze gorzej.
- Takie spotkania rodzin zastępczych to bar-
dzo fajna sprawa. Możemy poznawać innych
ludzi, którzy też zdecydowali się na taki krok,
jak my. Możemy sobie opowiadać różne sytu-
acje i nasze reakcje na nie, wymieniać się do-
świadczeniami. Tworzy się w ten sposób coś w
rodzaju grupy wsparcia. Wiem, że jak wpadnę w
dołek, mogę zadzwonić do jednej, drugiej, trze-
ciej osoby, która mnie zrozumie jak nikt inny. I
która podsunie mi jakieś rozwiązanie,  kiedy
będę tego potrzebowała – mówi pani Marta.
 
PS. Imiona wszystkich dzieci zostały zmienio-
ne.

Marta Górka

dok. ze str. 1

W sobotę (8 czerwca br.) odbył się Rodzin-
ny Festyn Szkolny zorganizowany m.in. przez
Publiczną Szkołę Podstawową w Błotnicy Strze-
leckiej. Mł. asp. Adam Tymiński oraz sierż. sztab.
Anna Kutynia-Łotocka dla najmłodszych przy-
gotowali szereg atrakcji, do których przyłączy-
li się również dorośli. Były pokazy sprzętu po-
licyjnego, radiowozu. Największym powodze-
niem cieszyły się auto-gogle. To okulary, które

Festyn z policjantami

zmieniają i zniekształcają rzeczywistość, symu-
lują stan nietrzeźwości. Profilaktyka miała na
celu dotrzeć do jak największej liczby miesz-
kańców i uzmysłowić im, jak niebezpieczny jest
ten stan. Każda osoba bez względu na wiek mogła
przekonać się, jak alkohol zniekształca rzeczy-
wistości i powoduje, że tracimy kontrolę nad
samym sobą, co w następstwie może doprowa-
dzić do różnych wypadków.

W piątek, 5 czerwca, uczniowie klas szó-
stych z PSP nr 4 i PSP nr 1 spotkali się młodymi
aktorami Teatru „Po drugiej stronie”, działający
w programie „Profilaktyka a Ty”. Opiekunem
strzeleckiej grupy PaT jest podinsp. Jolanta Dec
z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich.

Uczniowie zobaczyli  spektakl profil ak-
tyczny pod tytułem „Moje życie. Mój wybór”,
którego scenariusz napisał Mirosław Falkiewicz,
a w obecnej obsadzie wyreżyserowała Daria
Skóra. Mieli również okazję posłuchać o pro-
gramie profilaktycznym PaT na przykładzie za-
prezentowanego filmu z VII Ogólnopolskiego
Przystanku PaT, jaki odbył się w ubiegłym roku
w Lublińcu. Daria Skóra pokazała, jak alterna-
tywnie można spędzić czas, na świetnej zaba-

Moje życie – bez uzależnień

wie, nauce i kształceniu własnych umiejętno-
ści, bez puszki piwa, bez środków odurzających.

Spektakl ten umiejętnie dotyka problema-
tyki przemocy, uzależnień, braku oparcia w do-
rosłych. Ponadto ukazuje konsekwencje wybo-
rów dokonywanych przez młodych ludzi. Przed-
stawia historię czterech bohaterów, którzy po-
chodzą z różnych środowisk. Wszyscy schodzą
na złą drogę, lecz tylko dwójce z nich udaje się
z niej powrócić.

Spektakl skierowany jest do wszystkich -
dzieci, młodzieży, jak i ich  rodzin. Ma na celu
zapobiec problemom wychowawczym, poprawić
relacje międzyosobowe w rodzinie, szkole, gru-
pie, podnieść pozycję dziecka. Młodych ludzi
skłania do zastanowienie się nad sobą, posta-
wienia sobie celów życiowych.

Przygotowania do Fest iwalu w Zespole
Szkół Specjalnych trwały już od początku maja.
Pracy z organizacją imprezy dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej w stopniu głębszym o za-
sięgu wojewódzkim jest naprawdę sporo. W tym
roku organizatorzy dzi ęki uprzejmości Nadle-
śnictwa Zawadzkie zaprosili zespoły muzyczne
ze szkół specjalnych województwa opolskiego
do Letniej Izby Edukacyjno - Przyrodniczej w
Zawadzkiem. „Leśna Chata” ulokowana jest w
przepięknym zakątku, niedaleko naszej szkoły z
dala od zgiełku i hałasu, wśród malowniczej
przyrody.

Przyjechal i do nas artyści indywidualni
oraz zespoły z Zespołu Szkół Specjalnych przy
DPS w Kadłubie, z Zespołu Szkół Specjalnych
w Kędzierzynie, z Zespołu Placówek Edukacyj-
nych w Dobrodzieniu, z Zespołu Szkół Specjal-
nych w Strzelcach Opolskich i z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. Ogólnie 7
zespołów na 7 urodziny Festiwalu „Pod Gołym
Niebem”.

Część artystyczna odbywała się pod dachem
Chaty Edukacyjno – Przyrodniczej, natomiast
poczęstunek i zabawa – na wolnym powietrzu.
Nie obyło się bez niespodzianek, bowiem jak co
roku zagościł u nas pan Rudolf Ziaja z Żędowic
i sprawił dzieciom ogromną radość kręcąc watę
cukrową i serwując pyszny popcorn. „Nasz” Pan
Rudi to człowiek o dobrym i wielkim sercu, po-
nieważ co roku nas odwiedza i nigdy nie ocze-
kuje zapłaty, robi to zupełnie bezpłatnie. Dlate-
go z całego serca dziękujemy Panu Rudolfowi,
że jest z nami i nas wspiera.

Warto wspomnieć również, że dzięki uprzej-
mości Pani Dyrektor z Zespołu Szkolno - Gim-
nazjalnego im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
jak co roku imprezę nagłaśniali wytypowani ze
szkoły uczniowie – Kuba i Dominik.

Oczywiście Festiwal nie mógł by się od-
być bez darczyńców, dzięki którym mogliśmy
zakupić nagrody za występ poszczególnym ze-

społom, przygotować poczęstunek czy upiec
cias to. Na szczególne wyróżnienie zasługują
Państwo Prus z Żędowic, którzy co roku wspie-
rają naszą uroczystość. Bardzo, bardzo dzięku-
jemy. Dziękujemy również Starostwu Powiato-
wemu w Strzelcach Opolskich, P. Ewie John i
Mariuszowi Grycz, Księgarni P. Zientek z Za-
wadzkiego, Bankowi Spółdzielczemu w Zawadz-
kiem, P. Grzegorzowi Dropale, P. Annie Bron-
der z Żędowic, Firmie „Marko” z Zawadzkiego,
Firmie „Drew–Trans” z Kolonowskiego, Firmie
„Kapica” z Zawadzkiego oraz Firmie „Techno-
drew” z Zawadzkiego.

„Gołe Niebo” to strzał w dziesiątkę. My-
ślę, że nikt nie potrafi się tak bawić jak „Nasze”
kochane dzieciaki. Prezentując swoje umiejęt-

ności wokalne, ciężko wypracowane przez fan-
tastycznych opiekunów – nauczycieli, niejed-
nokrotnie pokonują swoje własne bariery i sła-
bości. Bo, żeby wystąpić na scenie, oprócz zna-
jomości piosenki czy tańca to trzeba mieć jesz-
cze odwagę, siłę i samozaparcie. Dla Nich sa-
mych to nie lada wyczyn. Jednak rok po roku,
pojawiaj ą się by wystąpić, by zabłysnąć, by
poczuć się kimś wyjątkowym i docenionym.

Dla takiej chwili – chwili szczęścia i rado-
ści warto organizować Festiwal „Pod Chmurką”.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom ZSS w
Zawadzkiem oraz naszym „Przyjaciołom”, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania naszej
Imprezy serdecznie dziękujemy.

Organizatorki Festiwalu:
Justyna Gireń, Monika Nowak

Pod gołym niebem siódmy raz

Proces kształcenia i wychowania w szkole
to nie tylko przekazywanie wiedzy i nabywanie
kompetencji określonych w podstawie progra-
mowej lecz także a może przede wszystkim, tro-
ska o kształtowanie osobowości i postaw mło-
dego człowieka. Olimpiada „Myśli Jana Pawła
II” w sposób wyjątkowy promuje wartości w
wychowaniu,  wskazuje znaczenie chrześcijań-
skiego systemu wartości oraz zachęca do reflek-
sji. Uczennice naszej szkoły już po raz trzeci
miały możliwość uczestniczenia w ogólnopol-
skim finale tej olimpiady. W tym roku były to:
Wiktoria Sekuła (I Tg), Małgorzata Wójcik (II
Tek), Żaneta Werner (III Tek „a”).  Po napisaniu
testu i ogłoszeniu wyników okazało się, iż na-
sze uczennice uzyskały w Białymstoku tytuł
finalistek. Trzeba tutaj nadmienić, że li czba
uczestników eliminacji szkolnych łącznie to
1909 osób z tego 744 osoby to uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, tak więc osiągnięcie ty-
tułu finalisty jest wielkim sukcesem naszych
uczennic.

Edyta Bem

Finalistki olimpiady:
Małgorzata, Wiktoria i Żaneta

Kończy się rok szkolny, a wraz z nim rok
zajęć z języka chińskiego prowadzonych w strze-
leckim Zespole Szkół Ogólnokształcących. Kurs
tego bardzo egzotycznego języka stał się możli-
wy dzięki wsparciu Instytutu Konfucjusza we
Wrocławiu. To dzięki niemu udało się sprowa-
dzić do Strzelec chińskich lektorów którzy przy-
bliżali gimnazjalistom i licealistom kulturę i
język swojego kraju.

Z pewnością są to zagadnienia ciekawe, ale
wymagają również cierpliwości i skupienia.
Dlaczego zatem nastolatki chcą uczyć się chiń-
skiego? – Zdecydowałam się z czystej ciekawo-
ści - mówi Julia, drugoklasistka z gimnazjum. –
Interesuję się językami i chciałam uczyć się tego
niecodziennego w naszym kraju języka - doda-
je. – Chiński to język przyszłości i fajnie jest,
chociaż w jakimś stopniu, go umieć - precyzuje
swoje motywacje Oliwia, kończąca w tym roku
gimnazjum. Dołącza do wymienionych jeszcze
jedno uzasadnienie: - Lubię stawiać sobie wy-
zwania, a nauka chińskiego to poniekąd wyzwa-
nie - stwierdza.

Chińska Republika Ludowa (w dalszym
ciągu republ ika socjalistyczna) to  kraj, który
trudno w czymkolwiek porównać do Polski.
Dużo większy obszar, znacząco większa liczba
ludności, inne wyznania. Kultura o bardzo od-
miennym rodowodzie, zdumiewa i fascynuje. To
też stanowi powód, dla którego uczniowie dwa
razy w tygodniu uczestniczą po lekcjach w pół-
toragodzinnych zajęci ach dodatkowych. Mar-
celina z trzeciej klasy gimnazjum mówi: - Zapi-
sałam się na samym początku, gdy tylko usły-
szałam, że będzie taka możliwość. Chciałam po-
znać  bliżej ten odległy kraj, jego tradycje i kul-
turę, a przede wszystkim język. W dzisiejszych
czasach znajomość angiel skiego nie wystar-
cza…

Przydatność j ęzyka, egzotyczna różnorodność
azjatyckiej kultury zderzają się jednak na co dzień
z trudnością nauki chińskiej pisowni i wymo-
wy. – Gramatyka języka nie jest skomplikowana,
gdyż praktycznie jej nie ma - stwierdza Aneta,
licealistka, która we wrześniu zaczęła naukę w
szkole średniej, a jednocześnie zapisała się na
kurs języka chińskiego. – Dużą trudność napo-
tkałam przy zapamiętywaniu dużej ilości znaków,
które często wyglądają prawie identycznie. Ten
wątek pojawia s ię w wypowiedziach chyba
wszystkich uczestników lekcji chińskiego. – Za-
pamiętanie znaków zajmowało mi czasem trzy dni
żmudnego powtarzania - przyznaje Dominik,
trzecioklasista z gimnazjum.

Nauka chińskiego to również miłe wspo-
mnienia. Zajęcia z rodzimymi użytkownikami
tego języka to okazja do poznania zwyczajów,
nabycia nowych umiejętności. – Lekcje prowa-
dzone były w luźnej atmosferze, co bardzo mi się
podobało i sprzyjało nauce - podsumowuje Mar-
celina. – Poznałam wiele chińskich zwyczajów i
tradycji- mówi, jednocześnie deklarując uczest-
nictwo w kontynuacji zajęć w przyszłym roku. –

Mogłam spróbować chińskiej kaligrafii czy je-
dzenia pałeczkami - mówi. – Mnie bardzo podo-
bał się rysunek tuszem - wyraża  swoją opinię
Julia, gimnazjalistka.  – Moje dzieła do dziś
wiszą nad biurkiem - dodaje. Równie pochleb-
ny ton ma wypowiedź Oliwii, też gimnazjalist-
ki: - Lekcje bardzo mi się podobają i mimo że
trwają aż półtorej godziny dwa razy w tygo-
dniu, to chce się na nie chodzić. Pan Lee (wcze-
śniej pani Wang Ying) prowadzi je w bardzo
ciekawy sposób - przygotowuje nam prezenta-
cje multimedialne, na których znajdują się do-
datkowe zadania, filmy związane z chińską kul-
turą i życiem codziennym.

Jak widać, otwartość młodzieży wobec no-
wości jak najbardziej znajduje możliwość roz-
woju w szkolnej rzeczywistości. Nawiązanie
współpracy z Instytutem Konfucjusza stworzyło
szansę na zorganizowanie zajęć, które czynią ze
strzeleckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych placówkę wyjątkową nie tylko w grani-
cach naszego powiatu i województwa, ale i ca-
łego kraju.

Dorota Maćkula

Chiny na wyciągnięcie ręki

Chińskie pr zysłowie: „lód o grubości trzech stóp nie bierze się z jednego mroźne go dnia” (za wikipedia.pl)
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Rodzinę zastępczą  (spokrewnioną, nieza-
wodową, zawodową) może tworzyć małżeństwo
lub osoba samotna jeśli:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania

pieczy zastępczej.
2. Nie są i nie były pozbawione władzy ro-

dziciel skiej oraz władza rodziciel ska nie
jest im ograniczona ani zawieszona.

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w
przypadku, gdy taki obowiązek w stosun-
ku do nich wynika z tytułu egzekucyjne-
go.

4. Nie są ograniczone w zdolności do czyn-
ności prawnych.

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opie-
ki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniami o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny
zas tępczej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, wystawionymi przez leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej.

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i
mieszkaniowe umożliwiające dziecku za-
spokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Rodzaje rodzin zastępczych.
1. Rodzina zastępcza spokrewniona:

Funkcje rodziny zastępczej spokrewnionej
pełnią zazwyczaj najbliżsi krewni dziecka np.
dziadkowie, starsze, pełnoletnie rodzeństwo.

2. Rodzina zastępcza niezawodowa:
Niezawodowa rodzina zastępcza zajmuje

się dzieckiem lub dziećmi, z którymi nie wiąże
jej żaden stopień pokrewieństwa lub pokrewień-
stwo z dzieckiem lub dziećmi jest dalsze np.
wujos two.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie-
zawodowej może być powierzone osobom, któ-
re nie były skazane prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku
rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej
jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać
stałe źródło dochodów.

3. Zawodowe rodziny zastępcze:
Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny,

które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują
wynagrodzenie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawo-
dowej może być powierzone osobom, które nie
były skazane prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe.

* rodzina zawodowa pełniąca funkcję po-
gotowia rodzinnego

Rodzinne pogotowie zajmuje s ię opieką
nad dzieckiem do czasu unormowania jego sy-
tuacji prawnej, nie dłużej niż na okres 4 miesię-
cy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres ten może być przedłużony, za zgodą orga-
nizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 mie-
sięcy lub do zakończenia postępowania sądo-
wego.

* rodzina zawodowa specjalistyczna
W rodzinie specjalistycznej umieszcza się

w szczególności: dzieci legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopieniu nie-
pełnosprawności; dzieci na podstawie ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
nieletnich; małoletnie matki z dziećmi.

Kandydaci do pełnienia funkcji niezawo-
dowej rodziny zastępczej i zawodowej rodziny
zastępczej  (w tym specjal istyczne, pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzinne-
go domu dziecka) muszą przejść odpowiednie
szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie  o kwa-
lifikacji.

Rodzinie zastępczej przyznaje się świad-
czenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzyma-
nia każdego umieszczonego w niej dziecka.

Zostańcie rodziną zastępczą
Rodziny zastępcze Powiatu Strzeleckiego

mogą uzyskać wsparcie w wypełnianiu swojej
funkcji ze strony koordynatora rodzinnej pie-
czy zastępczej, pracownika socjalnego oraz pe-
dagoga zatrudnionego w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Cen-
trum zapewnia rodzinom zast ępczym pomoc
prawną.

Radca prawny dla rodzin zastępczych Po-
wiatu Strzeleckiego przyjmuje w poniedziałki
od godz. 15:30 (po wcześniejszym telefonicz-
nym umówieniu się pod numerem telefonu Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich ((077) 461 33 81).

Wszelkie ważne ogłoszenia dotyczące rodzin
zastępczych znajdą Państwo

na stronie internetowej Centrum
http://www.strzelce-opolskie. epcpr. pl/.

Kiedy dorośli na spotkaniu rodzin zastępczych mówili o swoich problemach i doświadczeniach,
dzieci świetnie się bawiły

Uczennice CKZiU Strzelce Opolskie zdo-
były w roku szkolnym 2012/2013 dwa srebrne
medale w finałach wojewódzkich w piłce noż-
nej dziewcząt.

Pierwszy medal wywalczyły w halowej
piłce nożnej w marcu 2013 roku a drugi zdobyły
10 czerwca 2013 roku.
W turnieju brały udział cztery drużyny:
LO Grodków, ZS Prószków, ZS Kietrz, CKZiU
Strzelce Opolskie.

Srebrne dziewczyny

Po zaciętej walce nasze dziewczyny zdo-
były drugie miejsce a pokonał je zespół z Prósz-
kowa.

CKZiU reprezentowały: Ilona Sotor, Na-
talia Rudner, Monika Dambiec, Emilia Murlow-
ska, Karina Mrohs, Sabina Skóra, Maria Hadel-
ko, Natalia Namysło, Paulina Antkowiak, Mo-
nika Gola,  Jolanta Salzburg, Ewelina Sładek i
Marta Szłapa.
Opiekunem drużyny jest Małgorzata Kirstein.

Już  po raz trzeci uczniowie Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opol skich (dawniej Zespołu S zkół Zawodo-
wych nr 1) biorą udział w projekcie realizowa-
nym w ramach programu eTwinning.

Jest to edukacyjny program Unii Europej-
skiej, który promuje wykorzystywanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we
współpracy bliźniaczych szkół w Europie. W
ubiegłych latach real izowane były projekty
„Clean Tech: Sustainable Mobility:  WKTO
Sept2008-March2009” oraz „Clean Tech: Susta-
inable Sea: V2CL Sept2009-March2010”, z któ-
rych każdy nagrodzony został Krajową i Euro-
pejską Odznaką Jakości eTwinning.

W tym roku uczniowie biorą udział w pro-
jekcie „Design the future with knowledge”. Jego
celem jest utworzenie sieci szkół technicznych
i zawodowych w Europie, wymiana informacji
między uczniami i nauczycielami na temat ich
krajów,  porównywanie systemów edukacji w
poszczególnych krajach i  dyskus ja na t emat
możliwości rozwoju kariery zawodowej. Do tej
chwili do współpracy przystąpiły szkoły z kra-
jów takich jak: Grecja, Austria, Czechy, Rumu-
nia, Litwa, Węgry, Włochy, Turcja, Francja i
Polska.

Zadania zrealizowane do tej pory obejmują
m.in. przygotowanie prezentacji swojego kraju,
miasta i szkoły oraz systemu edukacji danego
kraju i porównanie go z innymi systemami w
Europie, a także wypełnienie ankiety na temat
systemu szkolnictwa w swoim kraju. Opraco-
wane materiały zamieszczane są na platformie
TwinSpace, do której dostęp mają wszyscy człon-
kowie projektu. Utworzona zos tała również
grupa na portalu społecznościowym, w ramach
której uczniowie mogą swobodnie komuniko-
wać się między sobą w języku angielskim, po-
znawać swoje zainteresowania i różnice kultu-
rowe między swoimi krajami. Obecnie ucznio-
wie pracują nad opracowaniem słowników obej-
mujących słownictwo zawodowe w wersji an-
gielskiej i w swoim ojczystym języku. Współ-
praca w ramach tego projektu będzie kontynu-
owana również w przyszłym roku szkolnym.

Magdalena Biernat

Trzeci projekt eTwinning

Skąd wziął się zwrot  ,,OK”? Dlaczego
zdmuchujemy świeczki na urodzinowym torcie?
Które rośliny z naszego ogródka leczą i jak je
stosować? S kąd pochodzą najsławniejsze per-
fumy na świecie? Jaką sprawę dla reportera zna-
lazła w Strzelcach pani Elżbieta Jaworowicz?
Te i wiele innych pytań znalazły odpowiedzi w
czasie II Szkolnego Festiwalu Projektów Edu-
kacyjnych, który uroczyście obchodzono w Gim-
nazjum Dwujęzycznym przez dwa dni w pierw-
szym tygodniu czerwca.

Projekty to obowiązkowa, ale jak się oka-
zuje, również niesamowicie emocjonująca aktyw-
ność gimnazjalistów. Z jednej strony wymaga-
nie ministerialne, z drugiej fantazja i wspólna
praca uczniów. Projekty ujawniają talenty, które
nie zawsze mogą być zauważone w czasie codzien-
nych lekcji. Nagle okazuje się, że ktoś świetnie
tańczy, ktoś pięknie rysuje, a jeszcze inny ma
niesamowite poczucie humoru i  pisze t eksty
godne najsławniejszych kabaretów. Nagle poja-
wiają się wśród uczniów doskonal i kucharze,
aktorzy, operatorzy kamer...

Projekty edukacyjne, których efekty moż-
na było zobaczyć w auli Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących, dotyczyły w tym roku języka pol-
skiego, wiedzy o społeczeństwie, historii i bio-
logii. W Gimnazjum Dwujęzycznym nie mogło
oczywiście zabraknąć języków obcych, zatem po
angielsku zastanawialiśmy się, jak to jest być
obcokrajowcem wśród Brytyjczyków, świętowa-
liśmy po hiszpańsku, a francuska opowieść o
smakach i zapachach oczarowała wszystkich.
Projektowicze zabrali też publiczność do same-
go Nowego Jorku, a także opowiedzieli o atrak-
cjach Polski w programie ,,Across Poland”.
Wszyscy przekonali się w czasie dwóch dni fe-
stiwalu, jak mały w gruncie rzeczy jest świat i
jak bardzo wszyscy od siebie zależymy. Uzmy-

słowiła to zwłaszcza grupa zajmująca się edu-
kacją globalną ,,Patrz i zmieniaj” oraz kulturo-
znawczy zespół omawiający kalendarz żydow-
skich świąt. Były prezentacje, filmy, obrazy, pio-
senki, taniec...Były emocje przygotowań i trema
przed  publicznym wystąpienie- nierzadko pierw-
szym.

Śladem po festiwalowych prezentacj ach
będą egzotyczne drzewka posadzone przed
szkołą przez projektowiczów zbierających na ten

cel  makulaturę oraz wpisy na świadectwach
ukończenia szkoły.

Wszyscy jednak mieli poczucie, że nie oce-
ny i nie dokumenty są tu najważniejsze. –Brali-
śmy udział w trzech projektach - mówią najbar-
dziej aktywni drugoklasiści - i szkoda, że to już
koniec - oceniają.

Czy trzeba lepszej rekomendacji? Czwarty
festiwal projektów za rok!

Dorota Maćkula

Szkolny Festiwal Projektów
po raz trzeci!

10 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych
w Kadłubie odbyło się podsumowanie i roz-
strzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu P la-
stycznego dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Ma-
rii Konopnickiej i Ewy Szelburg Zarembiny”.

W uroczystości wzięli udział laureaci kon-
kursu wraz z nauczycielami.

Przewodnicząca jury Dyrektor ZSS w Ka-
dłubie s. Jolanta Wojtaszak wręczyła dyplomy
oraz nagrody zwycięzcom. Po ekscytujących
emocjach, nagrodzonych czekał słodki poczę-
stunek, gdzie w przyjacielskiej atmosferze mo-

Blisko 100 prac konkursowych

gli porozmawiać i wymienić się swoimi wraże-
niami.

Na konkurs przesłano łącznie 96 prac z 10
szkół specjalnych województwa opolskiego, w
kategorii klas I-III 21 prac, w kategorii klas IV–
VI 22 prace oraz  klasy gimnazjalne 53 prace.
Organizatorzy dziękują za tak liczny udział w
konkursie,  pomysłowość w wykonaniu prac
oraz wielkie zaangażowanie i już dziś zapraszają
na kolejną edycję konkursu, która odbędzie się
w przyszłym roku.

Koordynatorkami konkursu były: Barbara
Macygon i Monika Szendzielorz.

Po
nawałnicy

Taki kawał asfaltu woda wyrwała po
nawałnicy we wtorek po południu
18 czerwca na drodze powiatowej
między Leśnicą, a Porębą.

Ostatecznie okazało się, że na
odcinku 1,5 km droga jest bardzo
mocno zniszczona.

Zniszczenia są też na innych
drogach, m.in. w Czarnicinie, Porę-
bie, Wysokiej.

fot. Adam Sładek
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jorda-
nowskiej nr 2, w  pok. nr 114 na I piętrze odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w celu
sprzedaży własności nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach Opolskich przy
ul. Kościuszki nr 8, zabudowanej budynkiem byłej szkoły zawodowej zrealizowanym około 1930
roku, trzykondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa budynku 980,00 m2,, kubatura  5474,00 m3 .
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 1737 o powierzchni 0,4805 ha, karta mapy 8.

W planie zagospodarowania przestrzennego ni eruchomość oznaczona jest jako tereny usług
oświaty oraz usług centrotwórczych, dopuszcza się częściowe (do 50%) przeznaczenie terenu dla
funkcji mieszkaniowych.Nieruchomość położona jest na terenie układu urbanistycznego wpisanego
do rejestru zabytków, w związku z czym prace związane ze zmianą bryły budynku, tj. wyglądu elewa-
cji, okien czy dachu, wymagają pisemnego pozwolenia konserwatora zabytków.

Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00045841/2, bez obciążeń, obecnie
w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W przypadku wyłonienia
nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 000 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 10 000,00 zł
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  50 000,00 zł

Wadium należy wpłacić do dnia 19 sierpnia 2013 r. na konto Powiatu Strzeleckiego, Bank
Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007
0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
sprzedającego – przepada.

Nabywca ponosi także koszt wyceny nieruchomości w kwocie 1 537,50 zł oraz koszty związane
z zawarciem umowy.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535).
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru “ i Gospodarki
Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-4401-740.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiat-
strzelecki.pl.  w zakładce „Nieruchomości”.

W  sobotę 15
czerwca br w strzelec-
kim Domu Pomocy
Społecznej  zapano-
wała prawdziwie ro-
dzinna atmosfera. Tego
dnia odbył się u nas
kolejny PIKNIK RO-
DZINNY. Tym razem
przebiegał on pod ha-
słem: „ RAZEM MO-
ŻEMY WIĘCEJ”.

P iknik rozpo-
częła mocnym muzycz-
nym występem Szkol-
na Orkiest ra Dęta z
Państwowej S zkoły
Muzycznej w Strzel-
cach Opolskich.  Gości powitali: dyrektor DPS pani Jolanta Osuch, wicestarosta strzelecki pan
Waldemar Gaida, kierownik DPS pani Teresa Słonina oraz przewodnicząca Rady Mieszkańców pani
Aleksandra Kusińska. Przy śląskim kołaczu i kawie podziwialiśmy występy artystyczne. Wystąpiły
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Strzelcach Opolskich oraz nasz mieszkaniec pan Edward
Kędziora. Pięknie zaśpiewała najstarsza mieszkanka Domu 97-letnia pani Anna Pechytiak. Wszyst-
kich zachwycił występ Męskiego Zespołu Wokalno Instrumentalnego CAMERTON Towarzystwa
Przyjaciół Opola.

Dla Gości przygotowano dodatkowe atrakcje: kącik „Poznaj Krainę Ziemi Strzeleckiej”, „Car-
pe Diem” czyli galerię zdjęć z życia naszego Domu, wystawę prac naszych mieszkańców. Wystawiona
była kronika Domu. Powodzeniem najmłodszych gości cieszył się kącik z grami i zabawami. Wszy-
scy, którzy nas odwiedzili mieli możliwość zwiedzenia naszego Domu. Nasze pani, w strojach ludo-
wych, wniosły bochenki świeżo wypieczonego chleba i zaprosiły gości na śląski podwieczorek,
przygotowany przez naszą kuchnię.

To czerwcowe popołudnie upłynęło w szczególnie serdecznej rodzinnej atmosferze.
Mieszkańcy DPS Strzelce Opolskie są ogromnie wdzięczni kierownictwu i personelowi za trud

włożony w organizację tej uroczystości oraz za ich codzienną pracę, a wszystkim sponsorom i wolon-
tariuszom za wsparcie tej uroczystości.

Aleksandra Kusińska, Mieszkanka DPS

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz kierownik i mieszkańcy strzelec-
kiego Domu składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywat-
nym, które pomogły nam przy organizowaniu „Pikniku Rodzinnego” który odbył się 15 czerwca
w Domu w Strzelcach Opolskich.  Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom za poświęcenie
swojego wolnego czasu i pracę włożoną w przygotowanie imprezy.

W tym roku wsparli nas:
Apteka „SANITAS” z Głubczyc, Arnold Kozioł i Sołectwo Suche Łany, Strzelce Opolskie, Bank Pocztowy  ze Strzelec
Opolskich, Bank Spó łdzielczy  w Leśnicy, oddział w Strzelcach Opolskich, Chmurski  i Chrzanowski, partner Orange,
Salon w Strzelcach Opolskich, Dariusz i K rzysztof  Król z Szymiszow a, Firma Handlowo Usługowa Joanna z Krap-
kowic, Firma PRI MA MED z Kędzierzyna Koźla, G.S.  „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, Gospodars two Rolne,  Anna
Bujara z Świbia, Gospodarstwo Rolne, Józe f Wypich z Lichyni, Grupa BP S, Banki Spółdzielcze i Bank BPS, oddział
Strzelce Opolskie, Grzegorz Pyka z Jemielnicy, Hurtowania KRA BIN z Kłobucka, Intersilesia McBride Polska Sp.o.o.,
Jacek Haber „Artykuły  Motoryzacy jne” ze Strzelec Opolskich, Jan Długosz z Szymiszowa, Jarosław i Dorota Makieła
ze Strzelec Opolskic h, Józef Wypic h z Lichyni, LOTTO Wacław Kaliciak ze Strzelec Opolskich, Masarnia  Borowe
z Węglowic, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska   z Prudnika, P.H .G. AGRA z Opola, PHU Ilona, Roman Żurawicki
ze Strzelec Opolskich, Piekarnia Lipianin, PSB Mrówka ze Strzelec Opolskich, Sklep TERA BAJT ze Strzelec Opolskich,
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Teresa Solec ka i Sołectwo Nowa Wieś, Strzelce Opolskie, T-Mobile ze
Strzelec O polskich, Toruńskie Zakłady  Materiałów Opatrunkowych SA z Torunia, Urząd  Miejski w Strzelc ach Opol-
skich,  Zakład Karny  nr 1 w Str zelcach Opolskich, Zakła d Karny  nr 2  w Strzelcac h Opolskich,  Zakład Pogr zebowy
RE GAT

Wszelkie nasze działania podejmowane na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
nie byłby możliwe bez wsparcia z Państwa strony, za które jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Razem możemy więcej

Pod takim hasłem Powiatowa Stacja Sani-
tarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opol-
skich zorganizowała konkurs plastyczny adre-
sowany do przedszkolaków z placówek powia-
tu strzeleckiego,  w których realizowany jest
program przedszkolnej edukacji antytytonio-
wej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Celem
konkursu było grupowe wykonanie pracy pla-
stycznej oraz ułożenie hasła o tematyce antyty-
toniowej prezentującej wiedzę uczes tników
programu na temat szkodliwości palenia tyto-
niu i narażenia dzieci  na bi erne inhalowanie
dymu tytoniowego.

Spośród 37 przedszkoli realizujących w/
w program edukacyjny do konkursu przystąpi-
ło 29 placówek z powiatu – z gmin: Strzelce
Opolskie, Leśnica, Ujazd oraz Jemielnica. Na-
desłano 29 prac konkursowych, które wyróż-
niały się ciekawą szatą graficzną oraz zawierały
interesujące hasła antytytoniowe. Z pewnością
wykonanie ich wymagało znacznego zaangażo-
wania dzieci  oraz ich opiekunów.

Rozst rzygnieci e konkursu odbyło się 5
czerwca 2013r. Komisja konkursowa “ w skła-
dzie: Katarzyna Kanoza – Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny, Maria Kołodziej –
pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
oraz Patrycja Płoszaj -  pracownik Sekcji Pro-
mocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wyłoniła
nast ępujących laureatów:
* Zespół Placówek Oświatowych w Kadłu-

bie – Przedszkole Publiczne w Osieku,
* Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach

– Oddział Zamiejscowy w Warmątowicach,
* Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach

- Oddział Zamiejscowy w Błotnicy Strze-
leckiej,

* Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach
Opolskich,

* Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich - Oddział Zamiejscowy “ w Szymiszowie,
* Przedszkole Publiczne w Rozmierce,
* Przedszkole Publiczne w Piotrówce,
* Przedszkole Publiczne w Piotrówce - Oddział Zamiejscowy w Barucie,
* Przedszkole Publiczne w Leśnicy – Oddział Zamiejscowy w Dolnej,
* Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śl. – Przedszkole Publiczne w Zalesiu Śl.,
* Przedszkole Publiczne w Ujeździe - Oddział Zamiejscowy w Jaryszowie,
* Przedszkole Publiczne w Ujeździe - Oddział Zamiejscowy w Zimnej Wódce.

Oficjalne wręczenie  pamiątkowych dyplomów oraz nagród ufundowanych przez Urząd Miejski
w Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski w Leśnicy, Urząd Gminy w Jemielnicy oraz Gminny Zarząd
Oświaty w Ujeździe miało miejsce 14 czerwca br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epide-
miologicznej w Strzelcach Op..

Powyższe przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opol-
skich.

Wszystkim dzieciom i opiekunom z placówek przedszkolnych, które przystąpiły “ do konkur-
su składamy serdeczne podziękowania oraz gratulacje.

Patrycja Płoszaj - PSSE w Strzelcach Opolskich

Mamo, tato! Nie pal przy mnie

16 czerwca przyjechało do Lichyni w gminie
Leśnica 15 orkiestr dętych, aby wziąć udział w
dorocznym Przeglądzie Orkiest r Mniejszości
Niemieckiej. Tegoroczny przegląd to 21. edycja
imprezy. Organizatorem przeglądu było Śląskie
Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z
Burmistrzem Leśnicy. Po wysłuchaniu wszyst-
kich uczestników konkursu jury w skł adzie:
Kryst ian Gajda – Przewodniczący,  Gotfryd
Włodarz, Tadeusz Widera postanowiło przydzie-
lić następujące miejsca w następujących kate-
goriach:
Orkiestry dorosłe:
I miejsce:
Orkiestra Gminna Prószków,
Orkiestra Dęta OSP Mechnica – Kamionka
II miejsce:
Orkiestra OSP Węgry
III miejsce:
Orkiestra Dęta Łowkowice
Orkiestry młodzieżowe:
I miejsce:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys
II miejsce:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta CAMERATA
III miejsce:
Orkiestra Parafialna Świbie,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Głogówek
Wyróżnienia otrzymały:
Orkiestra Dęta Kotulin,
Gminna Orkiestra Dęta Cisek,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząsto-
wice.
Małe orkiestry:
I miejsce:
OZI – BRASS Orkiestra
II miejsce:
OderBlassB and
Orkiestra Dęta Kadłub Wolny
III miejsce:
Blaskapelle Świbie

Każda z występujących orkiestr otrzymała dyplom, puchar, nagrodę pieniężna oraz kupon raba-
towy  ufundowany przez Serwis Instrumentów Dętych AKORD BRASS.

Jury wyróżniło również tenorzystę Blaskapelle Świbie Michała Janoszkę.
Jurorzy wielokrotnie podkreślili bardzo wysoki poziom techniczny i artystyczny każdej z

występujących orkiestr.   Podczas ich obrad gościnnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Le-
śnica.

Przegląd zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem SEMPRE.
Przy realizacji zadania wsparcia organizacyjno-technicznego udzielili: Urząd Miejski w Leśni-

cy, sołectwo Lichynia, Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni oraz Ochotnicza Straż Pożarna Wysoka.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego
przebiegu XXI Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej  Leśnica 2013.

XXI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2013 zrealizowano dzięki dotacjom
Ministra Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz
Samorządu Województwa Opolskiego.

Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Udziałem naszych uczniów i nauczycieli
była niezwykła wycieczka na Górę Św. Anny,
która miała miejsce w dniach 05-06 czerwca 2013
roku.

Pogoda nas nie rozpieszczała, ale dobre
humory i pogoda ducha rozpromieniała nas od
wewnątrz. Zaopatrzeni w kurtki przeciwdeszczo-
we, promienny nastrój i uśmiechy wybraliśmy
się pierwszego dnia na zwiedzanie. Trasa biegła
przez Bazylikę Św. Anny, do Ołtarza Papieskie-
go po grotę Lurdzką i pomnik Czynu Powstań-
czego.   Później uczestnicy mogli spróbować
swoich sił w  zabawach plastycznych i quizach
specjalni e dla nich przygotowanych. Dzień
skończył się pyszna kolacją – kiełbaski upie-
czone w piekarniku w schronisku młodzieżowym
smakują wybornie.

Drugiego dnia z kolei wybraliśmy się do
kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalnie
dla nas przygotowany został seans pt.” Tajemni-
ca Zielonego Królestwa”. Piękna i wzruszająca
opowieść wprawiła nas w  doskonały nastrój.
Ostatnim przystankiem naszej podróży był obiad
w restauracji Mc Donald’s. Najedzeni i bogatsi
w nowe doświadczenia wróciliśmy do naszych
domów.

Koordynatorami wyjazdu były: p. Monika
Szendzielorz i p. Barbara Macygon.

Zielona szkoła

Ta wycieczka nie mogłaby się odbyć gdy-
by nie pomoc Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Edukacji i  Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych z Kadłuba oraz sponsorów: Agniesz-
ki i Andrzeja Macygon z Warszawy, firmy An-
derwald- maszyny rolnicze z Kadłuba,  firmy

Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Korzeniec
z Boryczy, ABM Logistic ze Strzelec Opolskich
oraz Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci oddział
Strzelce Opolskie.

WSZYSTKIM  DARCZYŃCOM
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!
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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

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.

PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętności w zawodzie malarza
- doświadczenie w pracach na ele-

wacji, w pracach malarskich
MURARZ NA TERENIE - wykształcenie zawodowe,

BUDOWY - umiejętności budowlane
PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA - wykształcenie podstawowe, mile

widziane średnie
- umiejętność kompletowania wg

zamówień
OPERAT. WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OP. - umiejętność pracy w grupie,

- uprawnienia na wózki widłowe
PRACOWNIK PRODUKCJI OLSZOWA - zdolności manualne

- sprawność, dyspozycyjność, wy-
soka motywacja, zaangażowanie

OPERATOR WÓZKA OLSZOWA - wykształcenie zawodowe
WIDŁOWEGO - mile widziane uprawnienia do

prowadzenia wózków jezdnio-
wych

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - zdolności manualne,
- umiejętność pracy w grupie

PRACOWNIK PRODUKCJI DANIEC - książeczka sanepidowska
OPERATOR STRZELCE OP. - wykształcenie min.  średnie –

techniczne, - obsługa komputera,
- znajomość rysunku techniczne-

go,
- mile widziane doświadczenie

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

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodowe
- obsługa komputera
- uprawnienia na operatora wóz-

ków widłowych mile widziane
- mile widziane doświadczenie

TECHNOLOG NORMISTA STRZELCE OP. - wykształcenie wyższe
-KONTROLER JAKOŚCI - budowa maszyn, spawalnictwo

- umiej ętność czytania rysunku
tech.

- dośw. konstrukcje spawane
MISTRZ WARSZTATU STRZELCE OP. - wykształ cenie profil mechanicz-

ny
- umiejętność obsługi komputera,

kierowania zespołem pracowni-
ków

- 5 lat doświadczenia
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE - wykszt. zawodowe lub średnie
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
OBUWNIK- MONTAŻYSTA STRZELCE OP. - wykształcenie średnie: technicz-

ne, elektryczne
- dokładność, precyzja, obsługa

maszyn
- doświadczenie przy obsłudze ma-

szyn (wtryskarki)
- mile widziana dobra znajomość

j. niemieckiego, angielskiego
OPERATOR MASZYN LEŚNICA - uprawnienia na wózek widłowy
OPERATOR KOPARKO STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe
-ŁADOWARKI - samodzielność

- uprawnienia na operatora kopar-
ko-ładowarki, - doświadczenie

ELEKTRYK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie – elektryk
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie

KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - obsługa maszyn kamieniarskich
- mile widziane uprawnienia do ob-

sługi wózka widłowego
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie

OPTYK ZAWADZKIE - wykształ cenie w kierunku
optycznym bądź medycznym

- komunikatywność, zmysł este-
tyczny, zdolności manualne

- obs ługa kasy fiskalnej , wys ta-
wianie faktur

- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane

PIELĘGNIAR KA STRZELCE OP., - wykształcenie kierunkowe
ZAWADZKIE - umiejętność szybkiego uczenia

się, komunikatywność
- uprawnienia kierunkowe
- doświadczenie
- dobra znajomość j. angielskiego

PIELĘGNIARKA DOMOWA POWIAT - wykształcenie średnie medyczne
STRZELECKI - prawo wykonywania zawodu

pielęgniarki

O F E R T Y   P R A C Y
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

STANOWISKOMIEJSCE PRACY WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY  O  FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH  W  STRZELCACH  OPOLSKICH

INFORMUJE  O  NABORZE  WNIOSKÓW
O  OFINANSOWANIE  PROJEKTÓW

Z  REGIO NALNEGO   PRO GRAMU  O PERACYJNEGO
WO JEW Ó DZTWA  O PO LS KIEGO

w ramach działania 1.4.2
Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe

świadczone przez sektor publiczny

REALIZAC JA PRO J EKTÓ W O  O DDZIAŁYWANIU
PO NADREGIO NALNYM PRO MUJĄCYCH ZAS O B Y TURYSTYCZNE

WO JEWÓ DZTWA O PO LSKIEG O .

termin naboru wniosków od 17.06.2013 r. do 01.07.2013 r

Do udziału w konkursie zaprasza się:
* Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
* Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
* Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których

większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto,
związek międzygminny lub Skarb Państwa.

* Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonują-
ce usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie
odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również
na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

* Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non
profit w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania, w tym organizacje turystycz-
ne.

* PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
* Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznanio-

wych.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu
wynosi:
* Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85%;
* Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100%.

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:
* projekty promocyjne o oddziaływaniu ponadregionalnym - od 500 tys. PLN

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków

będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
* osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzo-

ny podpisem i datą);
* przesyłką kurierską;
* listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce

w Punkcie Przyjmowania Wniosków Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Zasady oraz forma składania wniosków zostały zamieszczone w Vademecum dla beneficjentów
“ RPO WO 2007-2013, wersja nr 15, Tom I i II.

Wszystkich zainteresowanych beneficjentów zapraszamy
do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym

w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2.
Udzielamy nieodpłatnych porad związanych z możliwością pozyskania dofinansowania z UE

Strzelce Opolskie, dnia 2013-06-14

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości informację o wydaniu w dniu 14 czerwca 2013r. na rzecz Spółki TNS Sp. z o.o. w
Warszawie przy ul. Obornickiej 13A, decyzji administracyjnej nr 195/13 Starosty Strzeleckiego
o pozwoleniu na przebudowę hali produkcyjnej dla obróbki wykańczającej wyrobów gotowych
konstrukcji stalowych z budową fundamentów pod śrutownik, malarnię i wentylatory w Zawadz-
kiem, na działce nr 402/87.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budow-
lany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.8.00÷16.00, wt.-pt.7.30÷15.30),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
TERESA WANECKA

Naczelnik Wydz iału Archi tektoniczno-Budowlanego
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Ad multos annos!
Aż trzem Jubilatkom - mieszkankom nasze-

go powiatu spieszymy dziś z urodzinowymi
życzeniami!

Najs tarsza z Pań - Gertruda Ploschytza
skończyła 16 czerwca 95 lat.

Dwie kolejne Jubilatki mają o 5 lat mniej i
świętowały w ostatnim czasie „tylko” 90 uro-
dziny.

To Pani Eugenia Kałamarz z Suchodańca,
która „dziewięćdziesiątkę” skończyła 8 czerw-
ca i Pani Klara Tinelt z Leśnicy, obchodząca tę
samą rocznicę urodzin 16 czerwca.

Na tak ważnych okrągłych przecież urodzi-
nowych uroczystościach nie mogło zabraknąć
przedstawicieli władz Powiatu St rzeleckiego
(członków Zarządu - Jana Zubka i Waldemara
Bednarka) - z kwiatami, gratulacyjnym listem,
okolicznościowym prezentem i naj lepszymi
życzeniami dobrego zdrowia i uśmiechu każde-
go dnia.

Do wszystkich gratulacji i  najl epszych
życzeń dołączamy także swoje: wielu jeszcze
szczęśliwych i spokojnych lat w dobrym zdro-
wiu!

Nawałnica nad Leśnicą

Ulica Nad Potokiem w Leśnicy

Ulica Młyńska w Leśnicy
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Pani Gertruda Ploschytza skończyła 16 czerwca 95 lat.

Pani Klara Tinelt 90. urodziny obchodziła 16
czerwca

Pani Eugenia Kałamarz jubileusz 90 lecia obchodziła 8 czerwca

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Spe-
cjalnych przy DPS w Zawadzkiem przygotowa-
li dla swoich rodziców niespodziankę z okazji
ich święta. W czerwcowe, słoneczne popołudnie
na piknik rodzinny zawitali wszyscy zaprosze-
ni goście. Impreza ta odbywała się na szkolnym
boisku.

Zespół muzyczny „Tęcza” swoim przepięk-
nym występem nie tylko uświetnił tą uroczy-
stość ale również przeniósł nas na chwilę w kra-
inę baśni. Kiedy wszyscy goście zostali zacza-
rowani przez wróżki, na scenie pojawiła się
Calineczka Julia, której towarzyszyły przeróż-
ne, bajkowe zwierzęta bardziej lub mniej przy-
jazne: wstrętna ropucha, jej syn, motyl, polna
mysz, kret, jaskółka,. Na szczęście, jak to bywa
w bajkach zakończenie jest zawsze szczęśliwe,
bowiem Calineczka poś lubiła królewicza Do-
minika.

Do krainy baśni przybyli również artyści
– soliści, którzy śpiewali przepiękne piosenki
dla mamy i taty a zespół  przygrywał im na djem-
bach. Były również specjalne życzenia dla ro-
dziców a w podziękowaniu za ich miłość, trud i
wychowanie zostały wręczone upominki  –
kwiaty ze zdj ęciem pociech wykonane przez
uczniów naszej szkoły.

Piknik z Mamą i Tatą

Po części artystycznej uczniowie zaprosi-
li rodziców na słodki poczęstunek: pyszną kawę
i ciasto specjalnie upieczone na tą okazję.

„Złota Wilga”, to główna nagroda i szcze-
gólne wyróżnienie przyznawane przez jurorów
podczas III Konkursu Piosenki Leśno-Przyrod-
niczej organizowanej przez Nadleśnictwo Za-
wadzkie.

Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, że
występ uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych z
Zawadzkiego spodobał się komisji sędziow-
skiej na tyle, aby mogli ich nagrodzić przepiękną
statuetką – specjalnie przygotowaną na tę oka-
zję.

Warto nadmienić, że wśród 15 szkół z wo-
jewództwa opol skiego byliśmy j edyną pl a-
cówką specjalną biorącą udział       w tym konkur-
sie.

Zespół „Tęcza” w składzie najmłodszych
uczniów naszej szkoły przedstawił bajkę mu-
zyczną o charakterze przyrodniczym pt.: „Cali-
neczka”. Ten przepiękny i wzruszający występ
bardzo spodobał się również publiczności, któ-
ra nagrodziła artystów gromkimi brawami.

Mimo ogromnego stresu związanego z
przygotowaniami do występu jak i  z samym
przedstawieniem na scenie, młodzi artyści wró-
cili szczęśliwi i bardzo zadowoleni do szkoły.
W przyszłym roku znów tam zawitamy.

Justyna Gireń, Monika Nowak

Złota Wilga dla zespołu Tęcza

Mam nadzieję, że piknik bardzo spodobał
się zaproszonym gościom a wspomnienia na dłu-
go zostaną w naszych sercach.

Justyna Gireń, Monika Nowak


