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Dużo kursów zniknie.
19 zostanie zmienionych
- Ile teraz uruchamiacie kursów
dziennie?
- Dwieście pięćdziesiąt. Od 1 marca
to się zmieni - odpowiada Aleksan
der Patoła, prezes strzeleckiego PKS
SA

• To czeka nas prawdziwa rewo
lucja marcowa!
■ Nie stać nas na dalsze utrzymywa
nie „socjalnej” komunikacji użytecz
ności publicznej. Wpływy z przewozów
pasażerskich nie pokrywają kosztów
paliwa i wynagrodzenia kierowcy. Stra
ta z tytułu działalności przewozowej wy
niosła w ub. roku 1,15 min złotych.
Musieliśmy ją pokryć z innej działal
ności prowadzonej przez przedsiębior

stwo. Ale czy można tak łatać dziury w
nieskończoność? Jeśli teraz nie zrobi
my żadnych ruchów, by ograniczyć stra
tę - zostaniemy wyeliminowani z ryn
ku. Nie będziemy mogli stanąć do żad
nych przetargów, bo po utracie płyn
ności finansowej nie stać nas będzie na
terminowe odprowadzenie podatków i
składki na ZUS. A takich przypadków
wśród przewoźnikówjest coraz więcej.
Nam natomiast zależy, by jeździć, a nie
kurczyć się. Nie chcę być grabarzem
strzeleckiego PKS!

Z rynku i tak możecie wypaść,
bo konkurenci „zagospodarują” te
kursy, które likwidujecie.
dok. na str. 4

Trudne czasy
dla pasażerów
PKS tnie kursy od marca. I to sporo.
A wcale nie musiało tak być - iry
tuje się starosta Józef Swaczyna. - Kie
dy obejmowaliśmy akcje PKS, litr ben
zyny kosztował 3,5 złotego; dziś po
nad 5,50, a pewnie będzie i więcej, bo
już był czas, kiedy zbliżał się do 6 zło
tych. Już wtedy wiadomo było, że wiele
kursów jest nierentownych, ale chcieliśmy utrzymać sieć połączeń, a poza
tym nie dopuścić - przy podjęciu rady
kalnych kroków - do zwolnień w fir
mie. Każde zwolnienie dotyka przecież
nie tylko pracownika, ale całąjego ro
dzinę. I konsekwencje tego poniosłoby
nie sto osób, ale znacznie więcej.
Wierzyliśmy też, że przy tak

znacznym wzroście kosztów funkcjo
nowania samorządy gminne włączą się
częściowo w partycypację w kosztach
przewozów pasażerskich na swoim te
renie. Bo istotnie nie ma innej drogi
dla utrzymania sieci komunikacyjnej.
Po wielomiesięcznych konsulta
cjach z burmistrzami i wójtami, w któ
rych pokazywaliśmy szczegółowo
wszystkie połączenia i kursy - wraz z
ilością pasażerów - gmina Strzelce
Opolskie wyasygnowała ze swego bu
dżetu kwotę 50 tys. złotych na trans
port zbiorowy na swoim terenie; Za
wadzkie uruchomiło komunikację
gminną, a pani wójt Izbicka obiecała,
że postara się o środki.

Przed Galą Lauri 2012

Przyszła zima

Zdjęcia zrobione 3 lutego

Mamy 20

podwójnych

zaproszeń

na Galę Lauri
dla naszych
Czytelników!
Filip wylosował telewizor dla szczęśliwca

Wielkie liczenie

Sukces na szczeblu ogólnopolskim

Pomysł na życie
Mimo ewidentnego odwołania do
popularnego serialu, rzecz nie będzie
o nim. Ani o wyborach ludzi młodych.
Ale i tak każde słowo ma swoją wagę.
Chodzi bowiem o to, kto istotnie znaj
dzie pomysł na życie dla dawnego
Casina.
Wjakim obecnie stanie jest ono każdy widzi. Wjakim będzie - okaże
się prawdopodobnie w maju przy
szłego roku. Taki jest wstępny ter
minjego uruchomienia.
Przetarg na realizację całego za
dania i dostawę sprzętu już się odbył.
Startowało w nim 11 firm. Komisja
przetargowa wyłoniła zwycięzcę, ale
jedna z firm złożyła odwołanie do
Krajowej Izby Odwoławczej w War
szawie. Rozprawa przewidziana jest
w połowie lutego. Ostatecznie cała

Więcej o Gali Lauri na str. 5

sprawa wyjaśnić się powinna w cią
gu 1-2 miesięcy. I będzie już wiosna,
i rusząprace budowlane. Powiedzieć,
że obiekt przejdzie lifting to stanow
czo za mało, zostanie właściwie prze
budowany i rozbudowany. Dzięki
temu jego powierzchni a zwiększy się
mniej więcej o jedną trzecią.

Co tam będzie?
Funkcje są określone, i jest ich
kilka - a sąpodporządkowane jednej
idei: stworzenia tu multipleksu usług
kulturowych, społecznych i eduka
cyjnych. Oficjalna nazwa nie brzmi
zbyt ładnie, za to oddaj e zasadę funk
cjonowania placówki. Jej oferta ma
być szeroka i zachęcająca wszystkich
mieszkańców, niezależnie od wieku,

dok. na str. 4

Od początku września dwie dru
żyny uczniów z naszej szkoły zma
gały się z przeprowadzeniem inten
sywnych, lecz bardzo pasjonujących
badań historyczno-dziennikarskich.
Nasze uczennice poszukiwały śla
dów bł. Edmunda Bojanowskiego
ukrytych w naszej miejscowości i
powiecie. Konkurs składał się z
dwóch części. Uczniowie wcielili się
w rolę dziennikarza-dedektywa, za
poznając się z historią niezwykłego
człowieka. W pierwszej części, zgod
nie z tematem „Błogosławiony Ed
mund Bojanowski w mojej miejsco
wości”, uczestnicy konkursu mieli
przedstawić historię miejsc pamięci
poświeconych bł. Edmundowi (np.
pomniki, nazwy ulic, instytucje, pla

cówki itp.), świadectwa od osób, in
stytucji przedstawiające, jak postać,
bądź dzieło bł. Edmunda (np. przed

szkole, ochronka, dom pomocy, szko
ła, placówka sióstr służebniczek) za
pisały się w pamięci mieszkańców.

dok. na str. 4

Sesja Rady Powiatu
Pierwsza w 2012 roku sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego odbyła się 25
stycznia. W trakcie sesji Radni przyję
li:
1. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2011 r.;
2. uchwałę w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji stałych na
rok 2012
3. uchwałę zmieniającej Uchwałę Nr
XXXVIII/336/10 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 27 stycznia
2010 r. w sprawie: określenia ro
dzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i spo
sobu ich przyznawania
4. uchwałę w sprawie wyrażenia zgo
dy na przystąpienie przez Powiat
Strzelecki - Powiatowy Urząd Pra
cy w Strzelcach Opolskich w cha
rakterze partnera do realizacji pro
jektu „PO KLucz do biznesu 2!” w
ramach PO KL współfinansowane
go z Europejskiego Funduszu Spo
łecznego
Norbert Jaskóła - Dyrektor Po
wiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich wyjaśnił, że z krajowej re
zerwy, którą województwo opolskie
otrzymało w ubiegłym roku, 55 min zł
zostanie przeznaczone na dotacje dla
osób bezrobotnych. Poprzednią edycję
projektu realizował Wojewódzki Urząd
Pracy. W związku z tym, że wielu be
neficjentów było z Opola, pojawiła się
koncepcja, aby wdrażać projekt na po
ziomie powiatów. Nasz PUP chce
uczestniczyć w tym projekcie jako part
ner. Przewidujemy, że otrzymamy ok.
4,5 min zł, które będziemy mogli prze
znaczyć jako dotacje dla osób bezro
botnych. Te osoby mogą także otrzy
mać wsparcie pomostowe w wysokości
700 zł przez okres 6 miesięcy.
Łączna liczba beneficjentów sza
cowana jest na 1240.
5. uchwałę w sprawie zmiany kwot
wydatków na realizację przedsię
wzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych uchwała została podjęta w związku
z rozstrzygnięciem przetargu na
zadanie „Zagospodarowanie tere
nu zdegradowanego byłego budyn

ku CASINO poprzez utworzenie
multipleksu usług kulturowych, spo
łecznych i edukacyjnych w Strzel
cach Opolskich”. Najtańsza oferta
jest droższa w stosunku do zabez
pieczonych w budżecie środków. A
zatem, aby zapewnić realizację za
dania, konieczne było zwiększenie
puli środków o 318.188 zł - łącznie
do kwoty 5.648.012 zł.
Radny Norbert Lysek - jestem
przekonany, że w najbliższym czasie
nic nowego w Strzelcach Op. nie po
wstanie. Dlatego jestem jak najbardziej
za tą inwestycją, której ścieżka finan
sowania jest sprecyzowana. Powstanie
kolejny piękny zakątek miasta Strzel
ce Op., którym jako powiat będziemy
mogli się pochwalić.
Starosta Józef Swaczyna - nie
jest to jedyna inwestycja - obwodnica
północna Strzelec Op. jest już prawie
zrobiona.
Radny Janusz Żyłka - popiera
jąc to zadanie, mam pytanie. Na ostat
niej sesji zaoszczędziliśmy 300 tys. zł,
teraz przeznaczamy je na multipleks.
Ile obecnie kosztuje ta inwestycja, ile
środków wydaje powiat, w jakim stop
niu partycypuje gmina? Czy zostały te
uzgodnienia spisane na piśmie?
Józef Swaczyna - kwota zwięk
szy się o 318.188 zł. Ogólny koszt za
dania wyniesie 5.648.012 zł. Burmistrz
chce tam przenieść zbiory swojej bi
blioteki. W związku z tym będzie opła
cał 2 lub 3 pracowników. Tego nie
mamy na piśmie. Myślę, że zapewnie
nie władz Gminy Strzelce Op. będzie
zrealizowane. Jeśli chodzi o partycy
pację - całe koszty ponosi powiat, bo
jest to nasze zadanie, a nie gminy. W
85% mamy dofinansowania z UE, a w
15% finansuje powiat.
Podczas sesji radny N. Lysek od
nosząc się do problemu wzrostu ubez
pieczeń w szpitalach zapytał jaka jest
kwota dodatkowego ubezpieczenia
strzeleckiego szpitala.
Starosta Swaczyna - rzecz tyczy
się dwóch ubezpieczeń - dotychczaso
wego OC z kwoty 85 tys. zł na 190 tys.
zł. Dodatkowe ubezpieczenie wynika
jące z ustawy o prawach pacjenta z
kwietnia 2011 r. wynosi 280 tys. zł.
Zatem na same ubezpieczenia trzeba

wydać prawie 0,5 min zł. Dokonaliśmy
analizę zdarzeń, w wyniku których szpi
tale na Opolszczyżnie musiały wypła
cić odszkodowania. Tylko szpital w
Oleśnie w ub. roku wypłacił 10 tys. zł.
Nasz szpital jest szpitalem zabiegowym,
ale np. szpital rehabilitacyjny w Kup
musiał zapłacić 600 tys. zł. Szpital w
Głubczycach jest mniejszym szpitalem
niż nasz, musi zapłacić 330 tys. zł, Ole
sno - ponad 400 tys. zł, Nysa - 440
tys. zł. Szpitale wojewódzkie muszą
zapłacić w granicach 400-600 tys. zł.
Norbert Lysek - jaka jest szansa,
że rząd przychyli się do stanowiska
Konwentu Starostów?
Józef Swaczyna - na spotkaniu był
wiceminister zdrowia i wiceprezes PZU.
Na etapie tworzenia ustawy były zapo
wiedzi, że ubezpieczenie może zdrożeć
o kilkadziesiąt tysięcy. Przy wojewo
dzie opolskim, powstała 15-osobowa
komisja, do której zadań należy roz
strzyganie sporów pomiędzy pacjenta
mi a szpitalami. Jeśli pacjent nie zgo
dzi się ze stanowiskiem komisji - i tak
może oddać sprawę do sądu.
Z kolei niepubliczne zakłady opie
ki zdrowotnej, tzw. prywatne szpitale
(w tym Ozimek) mają wzrost z 300
tys. zł do 1,5 min zł. Wiem, że od te
matu nie ma odwrotu, trzeba będzie po

prostu zapłacić te ubezpieczenia. Sta
rostowie stwierdzili, że skoro trzeba było
z dniem 1 stycznia dofinansować PZU,
to nie trzeba było dać nam dotacji, ale
od razu przeznaczyć te pieniądze na
PZU. Ma się odbyć jeszcze jeden prze
targ, na razie tylko szpital w Korfan
towie podpisał nowe ubezpieczenie.
Gdyby do tych ubezpieczeń dodać 2%
wzrost składki rentowej, to wzrost ob
ciążeń dla naszego szpitala sięgnie 800900 tys. zł. Szpital nie ma innych pie
niędzy, jak tylko kontrakt z NFZ. Z
tego właśnie kontraktu 1 min zł będzie
przeznaczony na opłaty i o tyle będzie
mniej pieniędzy na leczenie.
Norbert Lysek - chciałbym poin
formować, że odpowiedź z dnia 12
stycznia br. na moją interpelację doty
czącą wyjaśnienia przyczyn i sprawcy
zatrucia rzeki Sucha jest zdawkowa i
dalece mnie nie satysfakcjonująca. Sta
rosta z racji funkcji i dysponowania
określonymi służbami winien mieć
własną i wyczerpującą wiedzę nt. tego
co zdarzyło się przy zanieczyszczeniu
rzeki. Jeśli tej wiedzy nie ma, powinien
natychmiast zrobić wszystko by jąuzyskać. Dlatego też wnoszę o niezwłocz
ne uzupełnienie odpowiedzi na inter
pelację z 27 grudnia 2011 r. Jednocze

śnie wnioskuję o to, by na
sesji odbyć dyskusję nad pi

ska naturalnego naszego powiatu.
Na zakończenie sesji
że mimo braku podjęcia przez Rai
Powiatu regulacji w sprawie reorgaii
zacji sieci szkół, wpłynęło stanowisk:
Rady Miejskiej w Zawadzkiem w spa
wie działań Rady Powiatu dot. Zespoli
Szkół Zawodowych w Zawadzkiem
które zostało radnym odczytane.
Warto dodać, że to „Stanowisko
(wnoszące sprzeciw wobec jakichkol
wiek zmian w szkołach ponadgimm
zjalnych w Zawadzkiem) powstało li
stycznia, czyli dwa dni przed zorgani
zowanym w siedzibie starostwa spotki
niem na ten temat (o czym szeroki
pisaliśmy w poprzednim numerze na
szego dwutygodnika).

Kolejna sesja Rady zaplanowani
j est na 29 lutego 2012 r. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady, radni wysłu
chają informacji Powiatowego Rzecz
nika Konsumentów za 2011 r. oraz sprt
wozdania Dyrektora Powiatowego Ca
trum Pomocy Rodzinie z działalność
jednostki w 2011 r.
Iwona

Odprawa roczna policji
W Komendzie Powiatowej Po
licji w Strzelcach Opolskich odby
ło się podsumowanie 2011 roku z
udziałem kadry kierowniczej. W
spotkaniu wziął udział Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Poli
cji w Opolu inspektor Zbigniew
Białostocki.
Spotkanie (1 lutego) rozpoczęło się
od podsumowania 2011 roku w powie
cie strzeleckim przez Komendanta Po
wiatowego Policji inspektora Mariusza
Ambrożego oraz komisarza Krzyszto
fa Łyżwy.
Ten czas w działaniach strzeleckich
policjantów zapisał się jako czas wytę
żonych działań na rzecz bezpieczeństwa
i porządku publicznego, rozwiązaniem
zagadek kryminalnych oraz przepro
wadzeniem wielu akcji policyjnych,
które miały na celu zapewnienie bez
pieczeństwa mieszkańcom w powiecie
strzeleckim.
Później głos zabrał Zastępca Ko
mendanta Wojewódzkiego Policji w
Opolu inspektor Zbigniew Białostocki,
który przedstawił priorytety kierunku
działań w 2012 oraz podziękował strze
leckim policjantom za zaangażowanie,
profesjonalizm i wyniki w służbie.
Życzył również dalszych sukcesów.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie strzeleckim w 2011 roku

Przestępczość kryminalna
W 2011 roku wykrywalność prze
stępstw kryminalnych wzrosła do 66,7
% (2010 - 62%), gospodarczych do
96,4% (2010 - 92,2%), narkotyko
wych do 96,7% (2010 - 95%). Ilość
stwierdzonych przestępstw rozbójni
czych utrzymała się na tym samym po
ziomie: 16, spadła ilość stwierdzonych
kradzieży z włamaniem z 274 do 244,
wzrosły uszkodzenia rzeczy z 46 do 68,
wzrost kradzieży cudzej rzeczy z 253
do 431 przy jednoczesnym wzroście ich
wykrywalności do 52,9% (2010 34%), wzrost bójek i pobić z 11 do 18
- wykrywalność 83,3% (2010 81,8%), wzrost przestępstw drogowych
z 425 do 457 - wykrywalność 99,3%
(2010 - 99,5%).
Policjanci powiatu strzeleckiego
zatrzymali na „gorącym uczynku” 677
sprawców przestępstw, w tym 539 nie
trzeźwych kierujących.

Czyny nieletnich
W 2011 roku 43 nieletnich popeł
niło 41 czynów karalnych; z tego m.in.
7 czynów to przestępstwa kradzieży z

włamaniem i 3 czyny to kradzieże cu
dzej rzeczy.
Nieletni popełnili poza tym 29
czynów karalnych określonych w ko
deksie wykroczeń: 24 to kradzieże lub
przywłaszczenia mienia, 4 zakłócenia
ładu i porządku publicznego oraz jeden
przypadek prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu.
Policjanci ujawnili 45 nieletnich
pod wpływem alkoholu.

Bezpieczeństwo
i porządek na drogach
W 2011 roku zanotowano 731
zdarzeń drogowych; z tego 682 to ko
lizje drogowe, a 49 wypadki drogowe.
W zdarzeniach tych rannych było 49
osób, śmierć poniosło 13 osób.

Wykroczenia
W 2011 roku policjanci ujawnili
ogółem 15820 wykroczeń, w tym
12773 wykroczeń przeciwko bezpie
czeństwu i porządkowi ruchu na dro
gach. Funkcjonariusze skierowali 663
wniosków o ukaranie do Sądu Rejono
wego za wykroczenia. Ponadto poli
cjanci nałożyli łącznie 9158 manda

tów karnych oraz zastosowali łącznie
5571 pouczeń za wykroczenia.

cie których sporządzono 79
skich Kart”.

W 2011 roku policjanci przeprowadzi
li 961 interwencji domowych, w trak-

W 2011 roku gminy: Strzelce Opol
skie, Izbicko, Jemielnica i Leśnica prze
kazały środki na służby dodatkowe.

Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa są także w du
żej mierze zasługą Państwa działań. Wielokrotnie policjanci ko
rzystali z obywatelskiej pomocy mieszkańców naszego powiatu, za
co dziękujemy i apelujemy o wspieranie wszelkich działań strzelec
kich policjantów. To dzięki współpracy możemy stworzyć bezpieczne
i przyjazne środowisko, miejsca pracy i wypoczynku.

Zmiany w rozkładzie PKS
od 1 marca 2012

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p

Szanowni Klienci!

W związku z negatywnym stanowiskiem Gmin odnośnie dofinansowania nieren
townego transportu publicznego na swoim terenie,jak również brak możliwości
finansowej PKS w Strzelcach Opolskich SA na dalsze utrzymywanie nierentownej
komunikacji z dniem 01.03.2012 likwiduje się następujące połączenia autobusowe:
Gmina

Izbicko

6.05
6.55
9.10
9.15
9.20
9.55
10.55
12.05
12.45
15.50
17.50

Krośnica - Strzelce Op p. Borycz
Krośnica - Opole p. Izbicko
Izbicko - Strzelce Op ( z Krapkowic 8.10)
Izbicko - Strzelce Op (z Opola 8.50)
Izbicko - Opole (z Leśnicy 8.35)
Izbicko - Strzelce Op. p. Krośnicę ( z Opola 9.30 )
Izbicko - Ujazd p. Strzelce Op.(z Opola 10.30)
Izbicko - Strzelce Op. p. Poznowice ( z Opola 11.40)
Krośnica - Strzelce Op. p. Borycz
Strzelce - Izbicko p. Rozmierz
Strzelce Op. - Suchodaniec p. Rozmierz

Gmina

Kolonowskie

6.10 Strzelce Op - Kolonowskie przez Zawadzkie
10.50 Strzelce Op. -Kolonowskie p. Kadłub - kurs skrócony do Kadłuba
12.00 Kolonowskie - Strzelce Op. p. Kadłub

STANOWISKO
SPECJALISTA DS.PLANOWANIA
REMONTÓW I INWESTYCJI

INFORMATYK

PRACOWNIK BIUROWY
- KSIĘGOWA/Y
DORADCA KLIENTA

KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA 3/4 etatu
KONSULTANT DS.OBSŁUGI
KLIENTA - TELEMARKETER
6/8 etatu

- rozpoczęcie kursu od Kadłuba o godz, 11.30

KONSULTANT TELEFONICZNY

Gmina

Ujazd

SPRZEDAWCA

5.30
5.45
5.55
6.00
6.15
6.15
6.35
8.20
9.05

Strzelce Op -. Ujazd p.Zimną Wódkę
Strzelce Op. - Ujazd p. Jaryszów
Ujazd - Strzelce Op. p. Jaryszów
Leśnica - Strzelce Op. p Zalesie
Ujazd -Strzelce Op. p. Zimną Wódkę
Ujazd-Kędzierzyn p.Sławięcice
Strzelce Op. -Leśnica p. Zalesie
Strzelce Op. -Koźle p. Jaryszów
Strzelce Op. - Niezdrowice p. Zimną Wódkę

9.45

Niezdrowice - Strzelce Op. p. Zimną Wódkę

- kursuje tylko we wtorki i piątki
- kursuje tylko we wtorki i piątki

10.00
10.30
12.45
6.05
6.50

Koźle -Strzelce Op. p.Jaryszów
Opole - Ujazd p. Jaryszów
Ujazd - Strzelce Op. p. Zimną Wódkę
Żędowice - Koźle p. Jaryszów - kurs skrócony do Sławięcic
Kędzierzyn - Opole p. Jaryszów

KASJER - SPRZEDAWCA
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

PIEKARZ
MECHANIK

MECHANIK SAMOCHODOWY

BLACHARZ - LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

MECHANIK

- zmiana relacji na kurs o godz, 7.15 Ujazd - Strzelce Opolskie
p.Jaryszów

8.15

Koźle -Strzelce Op. p. Jaryszów

- zmiana relacji na kurs o godz. 8.45 Sławięcice - Strzelce Op
14.15 Sławięcice -Strzelce Op. p. Balcarzowice - zmiana relacjip. Jaryszów
14.40 Strzelce Op - Kędzierzyn p. Zimną Wódkę - skrócony do Ujazdu

Gmina Zawadzkie
6.10
8.55
11.50
16.40
17.30
Gmina

6.00
6.10
8.20
8.50
8.55
9.00
9.30
11.20
12.00
11.50
13.30
14.05
16.40
17.30
4.45

Strzelce Op. - Kolonowskie p. Zawadzkie
Strzelce Op -Zawadzkie p. Jemielnicę
Zawadzkie - Strzelce Op. p. Jemielnicę
Strzelce Op.- Kielcza p. Zawadzkie
Kielcza -Strzelce Op. p, Jemielnicę

Zawadzkie - Strzelce Op. p. Jemielnicę, Łaziska, Gąsiorowice
- zmiana relacji na kurs o godz.6.05 Zawadzkie - Strzelce Op. p.
Jemielnicę

6.05

Płużnica - Strzelce Op. p. Błotnicę, Centawę
- zmiana relacji na kurs o godz. 6.20 Błotnica - Strzelce Op.
p. Warmątowice, Dziewkowice

8.10

MECHANIK SAMOCHODOWY

MECHANIK - KIEROWCA
KAT. C+E
KIEROWCA KAT. C+E

KIEROWCA KAT. B - PILOT
KIEROWCA - PILOT

Jemielnica
Barut -Strzelce Op. p.Łaziska, Gąsiorowice
Strzelce Op. -Kolonowskie p. Zawadzkie
Strzelce Op. - Centawa p. Błotnicę
Centawa - Strzelce Op. p. Błotnicę
Strzelce Op. Zawadzkie p. Jemielnicę
Strzelce Op. - Barut p. Jemielnicę
Barut -Strzelce Op. p. Jemielnicę
Strzelce-Centawa p. Błotnicę
Centawa - Strzelce Op. p. Błotnicę
Zawadzkie - Strzelce Op. p. Jemielnicę
Strzelce - Centawa p. Błotnicę
Centawa - Strzelce Op. p. Błotnicę
Strzelce Op. - Kielcza p. Zawadzkie
Kielcza - Strzelce Op. p .Zawadzkie
Strzelce -Zawadzkie p. Jemielnicę, Gąsiorowice, Łaziska
- zmiana relacji na kurs o godz.5.05 Strzelce Op.-Zawadzkie p.
Jemielnicę

6.05

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Strzelce Op - Barut p. Jemielnicę, Gąsiorowice, Łaziska
- kursuje tylko we wtorki i piątki

MURARZ
MURARZ

OBSŁUGA KOPARKI
SLUSARZ - SPAWACZ

ŚLUSARZ - SPAWACZ

ŚLUSARZ

STOLARZ
PRACOWNIK OCHRONY

PRACOWNIK OCHRONY
PRACOWNIK OCHRONY

MAGAZYNIER
MAGAZYNIER
MAGAZYNIER MIESZALNI

8.45 Barut - Strzelce Op. p. Jemielnicę - kursuje tylko we wtorki i piątki
11.00 Strzelce Op. - Barut p. Jemielnicę, Gąsiorowice, Łaziska
- kursuje tylko we wtorki i piątki

11.35 Barut - Strzelce Op p. Jemielnicę - kursuje tylko we wtorki i piątki
12.45 Strzelce -Zawadzkie p. Gąsiorowice, Łaziska, Barut
-zmiana relacji na kurs o godz. 12.4 5 Strzelce Op.-Zawadzkie
p. Jemielnica

14.25 Zawadzkie - Strzelce Op. p. Barut, Łaziska, Gąsiorowice
- zmiana relacji na kurs o godz, 14.25 Zawadzkie - Strzelce Op.
p. Jemielnicę
dok. na str 7

PRACOWNIK PRODUKCJI
(kontroler jakości, pakowacz,
operator, pomocnik operatora)
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

ZAWADZKIE

- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
- obsługa komputera,
- umiejętność obsługi programów CAD
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,
- min. rok doświadczenia,
- znajomość programów Płatnik i Symfonia FK,
- komunikatywna znajomość j. niemieckiego
PIOTROWKA
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- doświadczenie mile widziane
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
- obsługa komputera,
- mile widziane prawo jazdy kat. B
STRZELCE OPOLSKIE
- dobra dykcja, - znajomość komputera,
- dyspozycyjność, - komunikatywność,
- wysoka kultura osobista
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe.
- obsługa komputera, - miły ton głosu,
- odporność na stres,
-umiejętność pracy w grupie,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
- obsługa komputera, - komunikatywność
ZAWADZKIE
- wykształcenie zawodowe,
- mile widziana obsługa kasy fiskalnej
ZAWADZKIE
- wykształcenie leśne, ogrodnicze lub rolnicze,
- kurs florystyczny
WOJ. OPOLSKIE, ŚLĄSKIE - wykształcenie średnie,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, - otwartość,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie mile widziane
IZBICKO
- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- książeczką zdrowia, - praktyka w zawodzie
ZAWADZKIE
- wykształcenie: technik mechanik
lub wykształcenie zawodowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe/średnie techniczne,
- znajomość budowy silników Diesla,
- ok.5 lat doświadczenia przy urządzeniach
wyposażonych w ww silniki
KLUCZ
- wykształcenie min. zawodowe,
- zdany egzamin w TDT
KLUCZ
- wykształcenie zawodowe,
- min. rok doświadczenia,
- umiejętność pracy w zespole
STRZELCE OPOLSKIE
- aktualne badania, - kurs na przewóz rzeczy,
+ TRASY KRAJOWE
- min. 2 lata doświadczenia
TRASY MIĘDZYNARODOWE - doświadczenie w transporcie,
- podstawowa znajomość języka niemieckiego
TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. B,
- dobra znajomość języka niemieckiego
TRASY MIĘDZYNARODOWE - min. rok doświadczenia,
- mile widziany kurs BF3,
- biegła znajomość języka niemieckiego
WG ZLECEŃ
- doświadczenie
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność tynkowania, - dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie zawodowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe/średnie,
- upr,. na koparkę
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole, - upr. spawacza,
- doświadczenie w zawodzie
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność spawania metodą MIG/MAG,
- aktualne uprawnienia, - min. rok doświadczenia
KIELCZA
- wykształcenie kierunkowe,
- umiejętność spawania mile widziana,
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
- wymagana licencja pracownika ochrony,
- doświadczenie mile widziane
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat.B
- stopień niepełnosprawności
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
- 3 m-czne doświadczenie w ochronie sklepów,
- mile widziany kurs pracownika ochrony
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zawodowe - obsługa komputera
ZAWADZKIE
- wykształcenie zawodowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie, preferowane
chemiczne lub techniczne,
- umiejętność pracy w zespole,
- obsługa komputera,
- uprawnienia na wózki widłowe,
- mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
- doświadczenie mile widziane

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia na wózek widłowy,
dok, na str. 7

Pomysł na życie

58 kursów PKS zniknie.
19 zostanie zmienionych

dok. ze str. 1

by wejść tu i zostać na dłużej. A po
tem przychodzić stałe - mówi wicestarosta Waldemar Gaida..

- Taki nowy
dom kultu
ry?-pytam.
- Nie jest to
w pełni ade
kwatne okre
ślenie, bo trochę
trąci
myszką - od
powiada.

Natomiast obiekt będzie na
wskroś nowoczesny, naszpikowany
nowinkami i niebanalnymi rozwiąza
niami technicznymi. Duża sala, na 300
osób, z zainstalowanym nowocze
snym systemem multimedialnym, ale
i ekranami dźwiękowymi, będzie mo
gła być wykorzystywana w wielora
ki sposób. Nie tylko jako sala konfe
rencyjna, ale i kinowa czy koncerto
wa, albo sala wystawiennicza. W bok
sach multimedialnych będzie można
uczyć się języków obcych czy oglą
dać filmy obcojęzyczne. Obok znaj
dzie swe miejsce tradycyjna bibliote
ka, ale też kawiarnia, w której będzie
można poczytać książkę. Będzie się
tu również mieścić inkubator organi
zacji pozarządowych i mała placów
ka muzealna, która jednak nie może
być nudną jak flaki z olejem izbą re
gionalną. Całość jest tak pomyślana,
by wszystkie elementy obiektu uzu
pełniały się i stanowiły magnes przy

ciągający, niezależnie od wieku.

W takim małym ośrodku jak
Strzelce Opolskie ma to rację
bytu?
Powiat liczy w tej chwili blisko
79 tysięcy mieszkańców, w tym bli
sko jedna trzecia to ludzie młodzi i
bardzo młodzi - do 30 roku życia.
Warto zadbać o nich, i o tych star
szych wiekiem. Jeśli ta placówka bę
dzie tętnić życiem - ludzie będą tu
przychodzić. I przyjeżdżać także
spoza naszego powiatu.

Czyli koncepcja jej funkcjono
wania jest gotowa?
Mamy ideę. Do niej powinny zo
stać dostosowane zasady działania
każdego z „działów”, tworzące prze
cież jeden organizm. Przykład? Jeśli
np. trafia do biblioteka nowa książka
- można zorganizować spotkanie au
tora z czytelnikami.

I kto o to wszystko będzie za
biegał?

Konkurujemy z „Veolią” na trasie
do Kędzierzyna-Kożla i z „Luzem” na
trasie Izbicko-Opole. Czyli tam, gdzie
kursy generują dochód. Nie widzę nato
miast konkurentów tam, gdzie jeździ zbyt
mało pasażerów. Prywatne firmy nie chcą
pustych przewozów - nie chcą dokładać
do interesu. A przecież czy kierowca jedzie w ciągu dnia 100 czy 250 km pensję trzeba wypłacić, ubezpieczenie
wykupić, odprowadzić podatki i składki,
ponieść koszty amortyzacji.

Ale jeśli zlikwidujecie połącze
nia, to mniej ludzi będzie jeździć!
Komunikacja to nie tylko jeden kurs!
Tym jest tańsza, im więcej połączeń i
więcej ludzi jeździ. Autobus powinien
„krążyć”, być w ciągłym ruchu. Nie przy
niesie strat wtedy, gdy będzie maksymal
nie wykorzystany. Jeden pojazd kosztu
je ok. 500 tysięcy złotych. Ale trzeba

najpierw na niego zarobić. Rozwinęli
śmy różne kierunki naszej działalności,
ale jesteśmy już na granicy wytrzyma
łości.

A co mogłoby pomóc?
Wobec faktu, że rentowność prze
wozów pasażerskich jest, jaka jest - od
marca ub. roku rozmawialiśmy z samo
rządami gmin o funkcjonowaniu komu
nikacji zbiorowej w naszym powiecie.
O kosztach. O rentowności. O siatce
komunikacyjnej. Proponowaliśmy, by
gminy włączyły się w jej tworzenie - bo
i tak będą musiały to zrobić do 2017
roku, kiedy zaczną obowiązywać nie
które przepisy nowej ustawy. Odpo
wiedź byłajedna: PKS wie najlepiej, jak
sieć połączeń powinna wyglądać. Co do
finansów - od września-paździemika
2011 wydawało się, że nasze argumen
ty przekonają samorządy gminne do

włączenia się w utrzymanie komunika
cji zbiorowej. Nie przyniosły. Włączyli!
się gmina Strzelce Opolskie, a gmimi
Zawadzkie uruchomiła własną komunii
kację. Tyle na razie efektów. W woje-j

wództwie opolskimjest jeden samorza
- powiat nyski, który (będąc właścicie-j
lem tamtejszego PKS) wykupił odniej
go usługę przewozową za ok. 800 tys
zł. Czyli de facto - dołożył do firmy.

- Ale tam PKS chyba kursów nie
likwiduje...
Dostosował komunikację do wiel
kości otrzymanej dopłaty.
My też mamy potencjał. Gdyby
tylko były inne realia finansowe... 1
tak kółko się zamyka: zlikwidować cośjest dość łatwo, przywrócić - trudnią
Tym trudniej, im dłużej to trwa.

Marta Górki

Wybrany w konkursie szef tej pla
cówki.

Kiedy będzie konkurs?
Chcemy ruszyć z otwarciem pla
cówki w maju 2013 roku. Konkurs
musi więc być zorganizowany odpo
wiednio wcześniej. I od kandydatów
będziemy wymagać przede wszyst
kim kreatywności. Aten, kto znajdzie
pomysł najlepszy - zostanie szefem
nowej placówki. Nie jest sztuką umieć
tylko dystrybuować środki, ale także
je zdobywać z różnych źródeł. Dlate
go również pensja szefa będzie w pew
nym stopniu zależała od takich umie
jętności.
(mg)

Poważne rozbawienie i rozbawiona powaga

Sukces na szczeblu ogólnopolskim

Wisława Szymborska
in memoriam

Wisława Szymborska (1923-2012)najsłynniejsza współczesna poetka
polska, laureatka literackiej Nagrody
Nobla. Felietonistka, recenzentka.

Filozoficzny charakter lirycznych
rozważań, prostota i humor tekstów
Noblistki wyznaczyły jej na mapie
XX-wiecznej poezji polskiej miejsce
zaszczytne i jedyne w swoim rodza
juWiele słów zostało, a jeszcze wię
cej pewnie będzie powiedzianych na
temat Poetki, która sama siebie przed
stawia z właściwą sobie autoironią
jako „staroświeckąjak przecinek au
torkę paru wierszy”.
Te „parę wierszy” to duchowy
posag kolejnych pokoleń, a frazy z
utworów Wisławy Szymborskiej to
skrzydlate słowa, często nawet bez
świadomości rzeczywistego autor
stwa, przywoływane w rożnych oko
licznościach. Nie ma rozpusty gorszej
niż myślenie czy Ubyliśmy zwierzę
tom. Kto ubędzie nam? albo Historia
zaokrągla szkielety do zera. Tysiąc i
jeden to wciąż jeszcze tysiąc...Przy
kłady można by mnożyć.

Jerzy Kwiatkowski- historyk li
teratury- ujmuje tę myśl w słowach:
„Na większy szacunek zasługują po
eci, u których wartości estetyczne i
poznawcze łączą się z etycznymi.
Tacy, którzy w swojej poezji tworzą
- mimochodem, jak gdyby niechcący
- pewien model człowieczeństwa,
który może stać się wzorcem czy po
mocą dla innych. Do takich poetów
należy Szymborska. Do takich mode
li jej - wstydzący się samego siebie,
autoironiczny, prześmiewczy hero
izm”.
Limeryki, moskaliki i lepieje. Za
bawne, a jednocześnie bezlitośnie do
sadne, recenzje dokonań młodych
adeptów sztuki poetyckiej publiko
wane w „Życiu Literackim” to rów
nież utwory składające się na twór
czy portret Szymborskiej. -Wspól
nym elementem tych wypowiedzi
jest szczególne połączenie, czy wręcz
nierozłączność, wzajemne przenika
nie rozbawienia i powagi. Poważne
rozbawienie i rozbawiona powaga to
granice królestwa Szymborskiej, jej
duchowego świata, w którym spra
wuje suwerenną władzę- pisał w Ra
dości czytania Szymborskiej Marian
Stała.
A co na to sama Poetka?
Obmyślam świat, wydanie drugie,
wydanie drugie, poprawione,
idiotom na śmiech,
melancholikom na płacz,
łysym na grzebień,
psom na huty.

Dziękujemy za ten świat. We wszyst
kich wydaniach.
Dorota Maćkula

dok. ze str. 1

Aby prace zostały przyjęte do
konkursu musiały posiadać aparat
krytyczny, (przypisy i bibliografiaj.Część druga konkursu obejmowa
ła przeprowadzenie akcji ożywienia
pamięci o bl. Edmundzie. Przedsię
wzięcie mogło być przeprowadzone
w dowolnej formie i w dowolnych miej
scach. Oczywiście należało udokumen
tować wszystko za pomocą fotografii
czy filmu.
Grupa pierwsza tzn.: Justyna Wacholc, Roksana Michalska Żaneta
Werner (ucz. kl. II Tek”a”), przygoto
wały pracę zatytułowaną: „Strzelecki
Szpital niemy świadek dzieła Bł. Ed
munda”. W czasie realizacji pracy
uczennice miały możliwość skorzy
stania z ciekawych zapisów dotyczą
cych naszego szpitala zgromadzonych
w archiwach Zgromadzenia Sióstr Słu
żebniczek tak w Leśnicy jak i we Wro
cławiu, oraz zapoznały się literaturą
w której ukazana jest historia życia
Sióstr Służebniczek. Akcja ożywienia
pamięci o Bł. Edmundzie przygoto
wana przez nasze uczennice w swoim
programie miała min. przygotowanie
gazetek okolicznościowych przybliża
jących postać Edmunda Bojanowskiego, przygotowanie nabożeństwa ró
żańcowego dla społeczności parafii św.
Wawrzyńca w czasie której wykorzy
stano zdjęcia archiwalne i współcze
sne z naszego szpitala.
Grupa druga tzn.: Koik Violetta,
Szpak Krystyna, Wójcik Małgorzata
(ucz. kl. IV Tek „b” oraz I Tek „a”),
przygotowały pracę która ukazywała
fakt przybycia Zgromadzenia Służeb
niczek na ziemię Śląską. Także i one
przygotowując pracę musiały sięgnąć
do archiwów zakonnych oraz archi
wum domu Sióstr w Porębie, który jest
kolebką Sióstr na naszej ziemi. Akcja

ożywienia pamięci przygotowana
przez tę grupę została zatytułowana
„U źródła” i rzeczywiście spotkanie
na modlitwie i chwilach wspomnień
dla mieszkańców Poręby i zaproszo
nych gości odbyło się budynku pierw
szego domu jaki Siostry Służebnicz
ki miały na ziemi Śląskiej.

Trzynastego stycznia w piątek
Sala konferencyjna Instytutu PJPII
w Wilanowie pękała w szwach. Lau
reaci i finaliści, praktycznie z każde
go zakątka naszej ojczystej ziemi, z
niecierpliwością oczekiwali na uro
czysty finał. Wraz z nimi przybyli
promotorzy prac i projektów kon
kursowych, dyrekcje szkół, a nawet
władze oraz przedstawiciele samo
rządów. Nie zabrakło tam także na
szych uczennic. Po powitaniu zna
komitych gości oraz wszystkich
uczestników konkursu, prowadzące
spotkanie uczennice zaprosiły na
scenę dzieci z ochronki. Przedszko
laki, wspaniale przygotowane przez
siostry zakonne z podwarszawskich
Otrębus, zaśpiewały wybrane Piosn
ki wiejskie dla ochronek, które w XIX
wieku zebrał bohater konkursu. Dzie
ciom akompaniował p. Marek Rejnowicz z estrady kameralnej Filhar
monii Narodowej. Szczególnie ocze
kiwaną przez wszystkich chwilą
było wystąpienie p. Krzysztofa
Ziemca z TVP. Dziennikarz wspo
minał swój udział w uroczystościach
beatyfikacyjnych Edmunda Bojanowskiego. Był wówczas pracowni
kiem radiowej Trójki. Przedstawia
jąc blaski i cienie dziennikarstwa, za
praszał uczestników konkursu do od
ważnego podjęcia trudu stawania się
dobrym pracownikiem mediów. Jed
nocześnie przestrzegał przed droga
mi na skróty, które w tym zawodzie

są wielką pokusą. Wikłaj ą sumienia»
sidła oszustw oraz innych nieetycznych zachowań. Błogosławionego Ed
munda przedstawił jako przykład świę
tego pochylającego się nad najmniej
szymi.
Po tym doniosłym przemówieniu
nastąpiła chwila prawdy dla wszyslj
kich uczestników spotkania. Przed
ogłoszeniem wyników głos zabrali
przedstawiciele komisji konkursowej:
siostra Dąbrówka Augustyn - histo
ryk, przewodnicząca komisji, ks. i
Rafał Romańczuk, doktorant na wy
dziale historycznym UKSW oraz na
uczyciel historii w ZSO w Komoro
wie, p. Piotr Okleja. Jurorzy docenili
wysiłki młodzieży włożone w reali
zację projektów konkursowych i zwró
cili uwagę na wysoki poziom meryto
ryczny prac. Podano także kilka sta
tystyk: do finału zakwalifikowało się
69 uczniów z całej polski. Następnie
odczytana została lista laureatów, au
torów prac wyróżnionych oraz finali j
stów konkursu. Wymienieni podchoj
dzili do komisji wraz z opiekunami.!
Wręczono im dyplomy, a sponsoruj

przekazali nagrody stosowne do osią-!
gnięć. Uczennice naszej szkoły zajęły i
w konkursie bardzo wysokie miejsce:'
Justyna Wacholc, Roksana Michalska,
Żaneta Werner - II miejsce, natomiast
Wioletta Koik, Krystyna Szpak, Mał
gorzata Wójcik - wyróżnienia.
Galę zamknęła wypowiedź, gościa!

honorowego, Matki M. Brygidy Bie-f
droń, która z radością i nadzieją od
niosła się do historyczno-dziennikarskich dokonań młodzieży. Zanim się I
rozstaliśmy, wszyscy zaproszeni zo-j
stali do pamiątkowego zdjęcia. Koń
cząc chcemy podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się i pomogli nam
osiągnąć tak wielki sukces.

Edyta Bem

Przed Galą Lauri 2012
Tradycji stanie się zadość

Tak było w zeszłym roku

Już po raz dziewiąty Zarząd Po
wiatu Strzeleckiego organizuje Galę
Lauri i po raz dziewiąty będzie ona
wspaniałą okazją do uhonorowania
najlepszych z najlepszych. Co roku
jest ciekawie, co roku jest podniośle.
Zaęzniemy od wręczenie tytułu Za
służonego dla Powiatu Strzeleckiego,
potem jeden z nauczycieli zostanie
Nauczycielem Roku 2011 Powiatu
Strzeleckiego, następnie swoje 5 mi
nut będą mieli uczniowie, którzy
otrzymają nagrody w 4 kategoriach.
Po uczniach na scenę zostaną zapro
szeni Przedsiębiorcy, którzy rywali
zowali w 4 kategoriach konkursu na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzelec
kiego 2011 - kategorii rolno-spożyw
czej, produkcyjnej, usługowej i nagro
dy konsumenta. Po tych emocjach i
wzruszeniach przyjdzie pora na kon
cert. W tym roku scena będzie nale
żeć do pań. A to za sprawą kwartetu
smyczkowego „Chilliąuartet” - mło
de utalentowane dziewczyny zabiorą
nas na dwór cesarski do Wiednia, a

pomogą im w tym nieśmiertelne utwo
ry Straussa. Z Austrii będzie już cał
kiem niedaleko do Paryża, a tam nie
zapomniany walc - Padam, padam. Aż
można się rozmarzyć! Dlatego, w
powrocie do współczesności pomogą
niezapomniane przeboje Beatles’ów
czy eteryczna Lambada. Muzyka
rozpala zmysły, dlatego po koncercie
nie może obejść się bez pysznego
poczęstunku. O to, by był on pysz
nie przygotowany i pięknie podany
zadbają uczniowie technikum gastro
nomicznego z Zespołu Szkół Zawo
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Menu powinno zadowolić najwięk
szych smakoszy, bo rozkoszować się
będą takimi pysznościami, jak krewet
kami w sosie czosnkowym, roladkami z indyka, przeróżnymi sałatkami
czy wykwintnymi deserami.

I oto właśnie definicja wspaniałe
go wieczoru ostatkowego - Gała Lau
ri!
Już za niecałe 2 tygodnie - 18 lutego.
Karina Altman

Najlepszym produktem
powiatu wybrano...
W tym roku o tytuł i statuetkę NPP rywalizowało 16 produktów, zgłoszo
nych przez samych producentów lub samorządy gminne
w kategorii rolno spożywczej 3
w kategorii produkcyjnej 3
w kategorii usługowej 10
Po długiej wymianie poglądów 13 grudnia członkowie Kapituły, czyli: Klaudia
Kluczniok-Związek Rolników Śląskich, Józef Garbacz - Prezes Banku Spół

dzielczego w Leśnicy, Dariusz Kaj stura - Prezes Opolskiego Regionalnego Fun
duszu Poręczeń Kredytowych, Herbert Czaja - Prezes Zarządu Izby Rolniczej
w Opolu i Marta Górka - Redaktor Naczelna dwutygodnika „Powiat Strzelec
ki” ocenili każdy z produktów i każdą z usług według wcześniej określonych i
przyjętych przez Kapitułę kryteriów. I ostatecznie uzgodnili werdykt. Zwy
cięzcami zostali.. .dowiecie się Państwo na Gali Lauri.

Padł rekord!
Możliwość wygrania telewizora
LED najwyraźniej zachęciła miesz
kańców powiatu do głosowania w
konkursie na Najlepszy Produkt Po
wiatu Strzeleckiego. A może ta hipo
teza jest błędna? Może po prostu
usługi świadczone przez nasze firmy
są na tak wysokim poziomie, że za
dowoleni klienci chcą głosować na
swoich faworytów? No i o to wła
śnie chodzi!
Szanowni Państwo, w tym roku
padł rekord - w konkursie na Nagro
dę Konsumenta oddało łącznie 2285
ważnych głosów! Niestety tenden
cja wzrostowa zauważalna jest także
w ilości nieważnych głosów. Musimy w tym miejscu trochę pogrozić
paluszkiem wszystkim tym, którzy
oddali więcej niż po jednym głosie.
Wszystkie karty zostały jednak
sprawdzone i powtarzające się głosy
- wyeliminowane. Cieszyć się będzie
na pewno jeden z mieszkańców po
wiatu, który na uroczystej Gali Lauri
18 lutego otrzyma 32-calowy telewi-

zor marki Philips. Nie mniej szczęśli
wy będzie pewnie przedsiębiorca,
którego produkt (lub usługa) tak pod
bił serca (podniebienia czy umysły)
ludzi, że przyznali mu (produktowi,
nie przedsiębiorcy) prestiżowy tytuł
Najlepszego Produktu Powiatu Strze
leckiego - Okiem Konsumenta, tym
bardziej, że oddano na niego 844 gło
sy, co stanowi ok 37 % wszystkich

ważnych głosów. To się nazywa sku
teczność!
Dla wszystkich, którzy są cieka
wi kto zaskarbił sobie aż taką sympa
tię konsumentów i kto mecze Euro
2012 będzie już oglądał na ekranie
nowego telewizora, mamy dobrą wia
domość - mamy dla Czytelników za
proszenia.
Karina Altman

Najlepszym uczniem powiatu został...
Kapituła konkursu Najlepszy
Uczeń Powiatu i Nauczyciel Roku nie
miała łatwego zadania - w końcu kan
dydatów było wielu. O tytuł Najlep
szego Ucznia nigdy jeszcze nie rywa
lizowało tak wiele osób: 42! Najmoc
niej „obstawiona” została kategoria
szkół podstawowych - kandydowa
ło aż 20 uczniów; w kategorii gimna
zjów -11; szkół gimnazjalnych - 7 i
4 w kategorii „Uczeń bez barier”.
O tytuł Nauczyciela Roku ubie
gało się 7 kandydatów.
Kapituła w składzie: wicestarosta Waldemar Gaida - przewodniczą
cy, Halina Bilik - Opolski Kurator
Oświaty, Waldemar Zadka - Dyrek
tor Departamentu Edukacji i Rynku
Pracy UMWO,
Jan Cieślik - pracownik nauko
wy Instytutu Pedagogicznego Uni
wersytetu Opolskiego oraz Piotr Szu
ba - Przewodniczący Komisji Edu
kacji Rady Powiatu Strzeleckiego, na
posiedzeniu 2 lutego wybrała tych
najlepszych z najlepszych. Oficjalne
wyniki zostaną ogłoszone dopiero
podczas Gali Lauri.

Zasłużony
dla Powiatu
Strzeleckiego

Mamy 20 podwójnych zaproszeń
Tym wszystkim będą mogli się cie
szyć również nasi Czytelnicy. Jak
co roku, pewna pula zaproszeń na

Galę Lauri przeznaczona jest wła
śnie dla nich. Czekamy na Państwa

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
jeszcze w maju 2011 powołał w skład
kapituły przyznającej honorowy tytuł
„Zasłużony dla Powiatu Strzeleckie
go” Zygmunta Kmiotka i Franciszka
Łupaka jako przedstawiciel Rady Po
wiatu, Piotra Pykę i Marzenę Sklorz
jako przedstawicieli wójtów i burmi
strzów z terenu naszego powiatu oraz
Waldemara Bednarka - reprezentanta
Zarządu Powiatu. W tym składzie
pracować będzie aż do roku 2014.
O wynikach jej obrad - poinfor
mujemy na Gali Lauri.
Pan Dawid Janik w ubiegłym roku wygrał kamerę - nagrodę dla głosujących

od piątku 10 lutego w Zespole ds.
Promocji Powiatu (III piętro, pokój
310) - z aktualnym numerem na
szej gazety. W tym roku mamy dla
Państwa 20 podwójnych zaproszeń!
Wspaniały koncert, pyszne jedze

nie, radosna atmosfera. Gala jest
wspaniałą okazją do zabawy. W

końcu TAKA sobota zdarza się tyl
ko raz w roku.

Strzelczan Album Rodzinny

PUNKT
INFORMACYJNY
NARODOWA SfRATtCiA SPOiNOSCI

Dwaj odważni na torze kolejowym

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

4
1

Masz pomysł, ale brakuje Ci środków na jego realizację?

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania '
z bezpłatnych indywidualnych konsultacji w zakresie funduszy unijnych,
•

organizowane w ramach

Mobilnego Punktu Informacyjnego
Będziemy na Państwa czekać :

24 lutego 2012r. (piątek) w Sali przy Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem na rogu ul. Szkolnej oraz ul. 1 Maja, w godzinach od 13.00 do 161
12 marca 2012r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »
godzinach od 14.00 do 16.00

*
*

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o zgłaszanie
chęci skorzystania z przedmiotowych konsultacji w:
* Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, pod numerem tel.: 77 461 1148
w.29 (zgłoszenia na konsultacje w MPI w Kolonowskiem)
* Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pod numerem tel. 77 461 52 81 (zgłoszę,
nia na konsultacje w MPI w Leśnicy)
* Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Strzel
cach Opolskich pod numerem telefonu: 77 440 17 05 lub adresem poczty
e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

Druga od lewej - Marta Gasz, mama pana Jerzego

Państwo Maria i Jerzy Gaszowie
z Lichyni 17 września ubiegłego roku
obchodzili 60 rocznicę ślubu. Tylko
pozazdrościć szczęścia, tylu wspól
nych lat i wspólnych radości. I wspól
nych wspomnień. Ale też osobnych.
Jak choćby to o 18 urodzinach pana
Jerzego. Och, spędzał je we Francji. I
właściwie można by powiedzieć, że
byłby to powód do radości. Gdyby
nie był wtedy żołnierzem. Następ
nych urodzin mogło j uż nie być... Inne
wspomnienie związane z mundurem.
Nie urodzinowe. Wigilijne. Tyle, że w
Rosji. Mróz i głód - do pociągu zapo
mniano doczepić wagon z aprowi
zacją.
Ale w domowym albumie są zdję
cia jeszcze sprzed czasów, kiedy lu
dzie walczyli na śmierć i życie. Oto
piękna fotografia rodzinna jeszcze
sprzed I wojny światowej. Kiedy rze
czywiście została zrobiona - trudno
powiedzieć.
Wszyscy piękni i poważni. Uro
czyści. W górnym rzędzie od lewej
stoi rodzeństwo: Ludwig, Marta i An
tonia - to rodzeństwo, a Marta jest
przyszła mama pana Jerzego.
W dolnym rzędzie od lewej - Mał
gorzata i Ignac Ciupka ze swoim syn
kiem, też Ignacem. Przed całą grupą
leży inna latorośl Ciupków - Teodor.
A z prawej strony siedzą dziadkowie,
mieszkający w Zalesiu: Drejkowie.
Historia rodziny ściśle związana
jest z dziejami wsi. Oto dwa zdjęcia z
połowy lat 30. To wtedy budowano
linię kolejową do Leśnicy. Wcześniej
sze zdjęcie - dokumentuje budowę
mostu rolkowego (jednego z nielicz
nych na Opolszczyźnie) na szlaku ko
lejowym. Późniejsze - z roku 1936
też ma niezwykle ciekawą historię.
Już wiadomo, że Lichynia zyska
ła połączenie kolejowe. Wszystko jest
przygotowane do uruchomienia no
wych połączeń. Ale - brak jeszcze
tylko jednego: pierwszego przejazdu
lokomotywy po nowym torze, by
udowodnić, że wszystko jest w po
rządku, że uniknie się katastrofy. No
ale sam maszynista przecież nie pojedzie... W imieniu mieszkańców tej
śmiałej próbie poddano Józefa Rudnera i Jerzego Gasza! Nie trzeba do
dawać, że wszystko się udało.
I tylko dzisiaj żal, że tędy pociągi
już nie jeżdżą.

W przypadku pytań szczegółowych informacji udzielą Państwu konsul,
tanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzel
cach Opolskich pod nr tel. 77 440 17 05. Zapraszamy również do odwiedze
nia nas osobiście. Znajdujemy się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PODARUJ NAM

'

1 %

SWOJEGO PODATKU
Pan Jerzy (w środku) w dniu 18. urodzin

1

% Twojego podatku =

100%

radości niepełnosprawnych
dzieci w Kadłubie

DOŁĄCZ DO GRONA OFIARODAWCÓW !
Zajrzyj na stronę:
www.zss_kadlub.wodip.opole.pl,
a dowiesz się więcej o naszej placówce
i działalności

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul, Zamkowa 5, 47-175 Kadłub

KRS 0000306950
REGON 160194550 NIP 756-193-09-64
KONTO: Bank Spółdzielczy Krapkowice O/Strzelce Opolskie

86 8884 1030 2004 0001 2120 0001

Budowa linii kolejowej - tak powstaje most rolkowy

OP©NY
PKS w Strzelcach Op. S.A.
NOWY SERWIS 11!
oferuje:
- wymiana opon - wyważanie kół
- sprzedaż, opon - naprawa ogumienia
- przechowywanie opon

UWAGA !!! OFERTA SPECJALNA
- przy zakupie w serwisie kompletu opon zimowych
PRZEŁOŻENIE I WYWAŻENIE GRATIS !!!
- przechowanie opon (kół) za jedyne
5 ZŁ KPL-SEZON
- możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu
wymiany opon
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW

Józef Rudner i Jerzy Gasz pierwsi odważni

Czekamy na Państwa zdjęcia i opowiadania o swoich rodzinach
w Starostwie Powiatowym, przy ul. Jordanowskiej
pok. 310, tel. 77 44 01713, e-mail: redakcja@powiatstrzelecki pl

Sftrawłce Op., ui. 1 lifafe w
tel. 77
26 64, 723 186 612

-

Powiatowy Informator Medyczny (4)

Dom Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskie

OFERTY
PRACY

teL 4612329, 4613480
e-mail:
zfiliąwSzymiszowie

Szanowni Państwo,

tel. 4623845
z filią w Leśnicy

tel 4639840, 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie

tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.ol
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

tel. 4622011

Odpowiadając na liczne sygnały mieszkańców Powiatu Strzeleckiego dotyczą
ce braku kompleksowej informacji na temat podmiotów świadczących usługi me
dyczne na terenie Powiatu Strzeleckiego Starostwo Strzeleckie opracowało, na
podstawie danych przekazanych przez podmioty medyczne, „Powiatowy Infor
mator Medyczny”. Informator jest publikowany na łamach „Powiatu Strzeleckie
go” oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl
Dane zostaną zamieszczone bezpłatnie.
Podmiot udostępniający ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Nadal istnieje możliwość dosyłania danych. Ankietę można pobrać z strony
www.powiatstrzelecki.pl z zakładki Ankieta ZOZ. Wypełnioną ankietę można
przesłać na adres abi@powiatstrzelecki.pl bądź dostarczyć ją do siedziby Starostwa
Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZeLCACM OPOLSKICH

STANOWISKO
KONTROLER JAKOŚCI

w Strzelcach Opolskich

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Lek. storn. Joanna Jabłońska

tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

ZAWADZKIE

HAKOWY

ZAWADZKIE

Tel: 77 461 22 87

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oświata,or

Zespół Szkół Zawodowych

w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430

Dzień tygodnia

Godziny Przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

X
od godz. 14.00
X
od. godz. 14.00
X

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

e-mail: lozawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskie
: tel. 4613381, 4613901
| Hnail: pcprsttjelce0p@9p.pl

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Lek. storn. Marta Drzyzga

PRACOWNIK
GOSPODARCZY/
SPRZĄTACZKA

STRZELCE OP.

FRYZJER

STRZELCE OP.

SZWACZKA

STRZELCE OP.

MONTER WIĄZEK

DYLAKI lub
KRAPKOWICE

Ul. Bogusławskiego 10/1, 47-120 Zawadzkie
Tel: 77 461 69 46

Po. adnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dzień tygodnia

Godziny Przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

X
14.00 - 19.00
X
X
X

KASJER/KASJERKA
POBORU OPŁAT
AUTOSTRADOWYCH

w Strzelcach Opolskich

tel. 4613026
e-mail: ppp'trzeice «.p<.czta.onct.pl
Zespól Szkół Specjalnych przy DPS

w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: z<<_zaftadzkie@pwzta.oiiet.pi

w Strzelcach Opolskich

tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Ul. Bogusławskiego 10/1, 47-120 Zawadzkie

w Kadłubie

Dzień tygodnia

Godziny Przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

16.00 - 19.00
X
X
16.00 - 19.00
X

tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

tel. 4615261
e-mail: sęjwlesniC4@P9caa,Onęt.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny

dok. ze str. 3

Gmina Leśnica

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4613291-95
e-mail: szoital@szpital.strzelce-op.pl

Indywidualna Praktyka Lekarska Dentystyczna
Lek. storn. Anna Drzyzga - Walkowiak
Ul. Bogusławskiego 10/1, 47-120 Zawadzkie
Tel: 600 374 307, 77 461 69 46

Dzień tygodnia

Godziny Przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

X
X
15.00 - 19.00
X
15.00 - 19.00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

tel. 4621200, 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

5.00
Zdzieszowice - Strzelce Op. p. Górę Św. Anny
5.45
Żyrowa - Strzelce Op. p Górę Św. Anny
6.00
Leśnica - Strzelce Op. p. Zalesie
6.35
Strzelce - Leśnica p. Zalesie
8.10
Strzelce - Leśnica p. Dolną
8.35
Leśnica - Opole p. Górę Św. Anny
8.40
Strzelce Op - Krapkowice p. Góra Św. Anny,Leśnicę
9.00
Strzelce Op - Leśnica p. Dolną
9.25
Leśnica - Strzelce p. Dolną
10.30 Krapkowice - Strzelce Op. p. Leśnicę , Górę Św. Anny
12.50 Strzelce Op .-Zdzieszowice p. Górę Św. Anny
15.45 Kędzierzyn - Strzelce Op. p. Leśnicę,Górę Św. Anny
15.20 Strzelce Op. - Zdzieszowice p. Zalesie - kurs skrócony do Leśnicy

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Serdeczne podziękowania Wszystkim,

Gabinet Stomatologiczny
Lek. storn. Katarzyna Wiśniewska

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
Męża, Ojca i Dziadka

Ul. M. Prawego 9, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 600 432 265
Dzień tygodnia

Godziny Przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

16.00 - 19.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
16.00 - 19.00
X

śp. Antoniego Lepiorza
oraz

Epidemiologiczna

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Kolo Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;
tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

- uczeń lub student
(system zaoczny),
- spostrzegawczość,
- rozróżnianie barw
- wykszt. średnie techn.,
- dośw. mile widziane,
- znajomość rys. tech.,
- prawo jazdy kat. B
- upr. do obsługi suwnic
specjalnych z trawersą,
obrotową, IS,
- doświadczenie
- kurs hakowego,
- doświadczenie mile
widziane
- sumienność,
- orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności,
- doświadczenie mile
widziane
- min. 3 lata dośw.,
- kurs czeladniczy
- doświadczenie,
- stopień
niepełnosprawności
- wykształcenie min.
zawodowe,
- umiejętność rozróżniania
kolorów,
- zdolności manualne
- wykształcenie średnie
/zawodowe,
- wysokie umiejętności
interpersonalne,
prezentacyjne
i komunikacyjne,
- obycie w procedurach
dotyczących rozliczania
pieniędzy
- min.6 m-cy
doświadczenia

Zmiany w rozkładzie PKS
od 1 marca 2012

Tel: 692 669 783, 77 461 69 46
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS

w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

NOGOWCZYCE,
OLSZOWA,
GOGOLIN,
DĄBRÓWKA

Indywidualna Praktyka Lekarska
Lek. storn. Jerzy Drzyzga

Zespół Szkół Specjalnych

Powiatowa Stacja Sanitarno -

OPERATOR SUWNICY

Ul. Os. Piastów Śl. 7/19, 47-100 Strzelce Opolskie

Zespól Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.

tel 4639099

STRZELCE
OPOLSKIE

TEREN CAŁEGO
KRAJU

MONTER

Zespół Szkół Ogólnokształcących

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

tym, którzy łączyli się z nami w bólu,

składa

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym
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

Rodzina

Ad multos annos!
W ostatnich dniach było aż kilka
okazji do świętowania wspaniałych
jubileuszy - 90 urodzin! I panie są tu
górą - były bohaterkami wszystkich
uroczystości.
Przyjmowały gratulacje, prezen
ty i kwiaty, a przede wszystkim naj
serdeczniejsze życzenia wielu jeszcze

długich lat w jak najlepszym zdrowiu
i codziennej pogodzie ducha. W oto
czeniu bliskich i przyjaciół.
Do tych gratulacji i najcieplej
szych słów dołączamy - w imieniu
naszych Czytelników i swoim wła
snym - kolejne: Ad multos annos!

Młodzież z SOSW zdobyła I miejsce,
a nie III miejsce

Pani Maria Wodarczyk z Kolonowskiego
obchodziła 90. urodziny 25 stycznia

12 stycznia 2012 roku w Namysłowie odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych Szkół Specjałnych.Nasze przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie na publiczności, która żywiołowo reagowała na to, co działo się
na scenie, a na koniec nagrodziła nas gromkimi brawami.
W finale festiwalu okazało się, że jury oceniające występy było także pod wrażeniem, gdyż.... przyznało młodzieży
z SOSW I miejsce i główną nagrodę - nowoczesną kamerę cyfrową.
W poprzednim numerze napisaliśmy że młodzież zdobyła miejsce III, co było ewidentną pomyłką.
Serdecznie przepraszamy za nią młodzież i wychowawców.

Zostaną
policjantami?
30 stycznia to jubileusz 90-lecia‘ urodzin Siostry Berty Jarek z Leśnicy

Strzeleckąkomendę odwiedziły dzieci
i młodzież w wieku szkolnym. Byli
oni uczestnikami półkolonii organizo
wanych przez parafie Św. Wawrzyń
ca. W trakcie spotkania przeprowa
dzono pogadankę związaną z bezpie
czeństwem oraz pracą funkcjonariu
szy Policji, a także zaprezentowano
m.in. radiowóz.

Więcej bezrobotnych, zimą to normalne

30 stycznia Pani Maria Paczula z Lichyni świętowała swoje 90 urodziny

6 lutego odbierała życzenia z okazji 90 urodzin
Pani Otylia Szczędzina ze Strzelec Opolskich

Kiedy w grudniu ubiegłego roku
stopa bezrobocia na Opolszczyźnie
sięgała 13,3 % w powiecie strzelec
kim było to 10,4 % - i co należy pod
kreślić, była najniższą wartością w
całym województwie! Była też niż
sza od stopy bezrobocia w Polsce,
która wynosiła 12,5 %. “Liczba bez
robotnych zarejestrowanych w Po
wiatowym Urzędzie Pracy w Strzel
cach Opolskich na koniec grudnia 2011
r. wynosiła 2349 osób i w porówna
niu do 2010 roku jest niższa o 325
osób.
A jak wyglądał pod tym wzglę
dem styczeń 20i 2? Niestety, począ

tek roku zawsze jest gorszy od in
nych miesięcy: co roku w całym kraju
notuje się wzrost bezrobotnych. W
naszym powiecie również - o 211
osób.
Jak to wygląda w poszczególnych
gminach?
Na koniec grudnia 2011 Najwię
cej bezrobotnych było w gminie
Strzelce Opolskie - 1115 (w tym 561
kobiet). Drugie miejsce w tej staty
styce zajmuje Zawadzkie z 376 bezrobotnych (214 kobiet). W dalszsej

koejności plasują sie: Leśnica - 185
bezrobotnych (112 kobiet), Ujazd 183 bezrobotnych (w tym 111 ko
biet), Kolonowskie - 179 (102 kobie
ty), Jemielnica - 179 (102 kobiety) i
Izbicko - 152 bezrobotnych (89 ko
biet).
Podobnie sytuacja przedstawiała
się na koniec stycznia 2012. Najwię
cej osób bez pracy pozostawało w na-

szej największej gminie - Strzelcach
Opolskich - 1241 (616 kobiet), Zawadzkiem (391, w tym 212 kobiet),
W Leśnicy - 208 osób bez pracy (120
kobiet). W Jemielnicy i Ujeździe od
notowano podobny poziom bezrobo
cia - odpowiednio 197 (106) i 193
(212 kobiet). W Kolonowskiem -169
(94 kobiety), a w Izbicku - 161 (w I
tym 93 kobiety).

Podział bezrobotnych względem wykształcenia
według stanu na koniec 2011 roku
.9,28%

38,65%

27,54%

*wyzsze

• policealne (średnie zawodowe

średnie LO

zasadnicze zawodowe

• gimnazjalne 'poniżaj

