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Zasłużeni dla Powiatu:
ks. prałat Werner Szygula, dr Jan Cieślik

Najlepsi Uczniowie Powiatu: Julia Biernat, Małgorzata
Urbanowicz, Michał Ludwig, Patrycja Mańka

Telewizor wylosował
pan Zbyszek Kluż

iw: obiad śląski

Nauczyciel Roku: Artur Gołdyn

Najlepsze Produkty Powiatu 2011: obiad śląski, urządzenia na place zabaw, wykonywanie więżb dachowych

Od września w szkołach rewolucja?
- Niezupeł
nie - odpo
wiada wicestarosta
Waldemar
Gaida. Dodaje też na
tychmiast, że
to nie jakiś
nowy wy
mysł władz
powiatu, ale
wynik nowe
lizacji ustawy
o systemie oświaty, wprowadzającej
zmiany w szkolnictwie zawodowym.
Wejdą w życie od 1 września, ale szcze
gółowo będą omawiane jeszcze na luto
wej sesji Rady Powiatu.
Zanim jednak przejdziemy do me
ritum tej sprawy, chcę jeszcze wyjaśnić,
jakie to zmiany szykują się w liceach
ogólnokształcących. Dyskusje, jakie
ostatnio toczyły się w niektórych me
diach, były nie tylko gorące, ale i pre
zentowały zupełnie skrajne poglądy.
Były dyrektor Centralnej Komisji Eg
zaminacyjnej grzmiał, że „to koniec
liceów ogólnokształcących”, natomiast
rzecznik MEN przekonywał, że jest
wręcz odwrotnie: wreszcie ogólniaki
będą uczyć rozsądnie - tego, co po
trzebne na maturze i w życiu, nie bę
dzie się też przez całą pierwsza klasę
powtarzać wiedzy z gimnazjum.
To reforma programowa - wyja
śnia wicestarosta. - Wprowadza ona
pogłębione kształcenie ogólne. Ostat
ni rok nauki w gimnazjum połączony
zostanie z pierwszą klasą szkoły ponadgimnazjalnej w jeden cykl kształce
nia. Po pierwszej klasie, tryb podsta
wowy będzie się kończył dla przedmio
tów takich jak historia, geografia, fi
zyka, itp. Obowiązkowe przedmioty

maturalne, jak język obcy, matematy
ka, język polski będą nauczane bez
zmian. W II klasie liceum uczniowie
będą mogli wybrać przedmioty pod ką
tem swoich zainteresowań i przyszłych
studiów. Jednak mimo że program kła
dzie większy nacisk na przedmioty roz
szerzone, nie znaczy to, że uczeń, któ
ry wybierze np. chemię, nie będzie się
uczył historii. Będzie, tylko nieco ina
czej. Tyle że to „nieco inaczej” to dla
nas nic nowego - przecież w strzelec
kim LO taki system nauki wprowadzi
liśmy przed laty - dodaje wicestaro
sta.. Zaznacza przy tym, że obawia się
jednego: uczniowie po pierwszej klasie
ogólniaka mogą nie mieć jeszcze na
tyle sprecyzowanych poglądów, by wie
dzieć co chcą w życiu robić i jakie stu
dia wybrać.

A co zmieni się w szkolnictwie
zawodowym?
Zacznijmy od podobieństwa do
wspomnianych wyżej ogólniaków również klasa pierwsza szkoły zawodo
wej, jak i technikum połączona będzie
w jeden cykl kształcenia z ostatnią klasą
gimnazjum. Dzięki temu uczniowie tych
szkół opanują te same zagadnienia z
kształcenia ogólnego co uczący się w
pierwszej klasie liceum. W efekcie ab
solwenci zreformowanej zasadniczej
szkoły zawodowej po skończeniu 18
roku życia będą mogli kontynuować
naukę np. w liceach ogólnokształcą
cych dla dorosłych od razu od drugiej
klasy.
Po drugie - nauka we wszystkich
zasadniczych szkołach zawodowych bę
dzie trwała 3 lata.
Po trzecie - ułatwione będzie nie
tylko uzyskiwanie wykształcenia zawo
dowego, ale też uzupełnianie kwalifi
kacji i zdobywanie nowego zawodu w
systemie kursów, i to nie po zakończe

niu nauki, w szkole, ale w jej trakcie.
Potwierdzeniem zdobycia każdej nowej
kwalifikacji będzie oczywiście świadec
two jej zdobycia, poprzedzone egzami
nem. Po zdaniu wszystkich kwalifika
cji wymaganych w danym zawodzie uczeń otrzyma dyplom. Średni czas
trwania kursu umożliwiającego zdoby
cie dwóch nowych kwalifikacji to 540
godzin. Skoro średni - to znaczy, że
będą kursy krótsze, ale i dłuższe wszystko zależy od rodzaju zdobywa
nych nowych umiejętności. Wszystkie
kursy będą jednak bezpłatne. Warto w
tym miejscu dodać także, że dzięki ta
kiemu systemowi szkoła będzie mogła
szybciej reagować na potrzeby rynku,
a także pracodawcy będą mogli zlecać i
opłacać prowadzenie nowych kursów,
według swoich potrzeb.
Po czwarte - znowelizowana usta
wa umożliwia łączenie szkół zawodo
wych w centra kształcenia zawodowe
go i ustawicznego (dla dorosłych). Po
nadto w systemie szkolnictwa prze
staną istnieć licea uzupełniające, tech
nika uzupełniające oraz licea profilo
wane (będą one stopniowo wygaszane).
I o tym ostatnim punkcie - mówi
wicestarosta Gaida - trzeba koniecznie
nieco więcej powiedzieć. Oznacza on
bowiem, że na bazie naszego Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 powstanie
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego.
Wszystkie te zmiany wejdą w życie
1 września 2012 r., kiedy do pierwszych
klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym
techników i zasadniczych szkół zawo
dowych, trafi pierwszy rocznik obec
nych gimnazjalistów, którzy uczą się
zgodnie z nową podstawą programową.
Dla uczących się w starszych klasach nic się nie zmieni.
mg

Egzamin zawodowy to pikuś
Po roku przerwy Powiat Strzelec
ki powrócił do tzw. grantów edukacyj
nych, przeznaczonych na zajęcia po
zalekcyjne. O tym - jakie one będą, z
jakiej dziedziny - decyduje inwencja na
uczycieli. Doświadczenia poprzednich
lat wskazywały, że ciekawa ich oferta
stanowi magnes dla młodzieży. A im cie
kawszy projekt - tym wyższa ocena
komisji konkursowej. W tym roku mia
ła niełatwe zadanie - zgłoszono bowiem
sporo ilość wniosków. Toteż 9 lutego,
kiedy się zebrała, obrady trwały długo.

Ze szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest
Powiat Strzelecki, nadesłano 53 wnio
ski. Komisja zapoznała się każdym pro
jektem i po dokonaniu ich oceny za
proponowała dofinansować 30 najwy
żej ocenionych projektów. Po zapo
znaniu się z wynikami prac komisji

Zarząd Powiatu postanowił przyznać
dofinansowanie na zajęcia pozalekcyj
ne w kwocie 103.321,00 zł.
Dzięki „Grantom Edukacyjnym
Powiatu Strzeleckiego zrealizowane
zostaną m.in.: warsztaty „Tworzyć każ
dy może” i „Wyczarowane z drewna”,
zajęcia dla dzieci i rodziców z wczesne
go wspomagania "Dobry start", Koło
Miłośników Rowerów - Rowerem przez
Powiat, projekt historyczny w Zawadzkiem „Ocalić od zapomnienia”, symu
lacja rozpraw sądowych „Proszę wstać
Sąd idzie”, konkurs na najlepszą trasę
wycieczkową po Powiecie Strzeleckim
„Strzeleckie - to poznaję”, warsztaty
historii regionalnej dla uczniów „Zam
ki i pałace Śląska”, zajęcia dla młodzie
ży szczególne uzdolnione „Inteligent
na młodzież”.
Realizowanych będzie również 6
projektów zajęć sportowych m.in.

Spotkanie młodych Francuzów,
Niemców i Polaków w Bad Urach

„Olimpijczyk”, „Nie gubić talentów
lekkoatletycznych”, „Moja radość to
siatkówka - szkolenie specjalistyczne
przygotowujące dziewczęta i chłopców
do zawodów w piłce siatkowej”, „Zaję
cia sportowe przygotowujące uczniów
do międzyszkolnych rozgrywek spor
towych”, a więc liczymy na wiele suk
cesów sportowych.
Komisja wysoko oceniła również
projekty zajęć pozalekcyjnych mają
cych na celu lepsze przygotowanie
uczniów do egzaminów zewnętrznych:
maturalnych i zawodowych, m.in.:
„Matura z matematyki - to da się zdać”,
„Egzamin zawodowy to pikuś” oraz
przygotowujące do olimpiad i konkur
sów przedmiotowych „Kółko olimpij
skie z języka niemieckiego”, „Małymi
krokami do dużych osiągnięć”, „Let’s
talk”, „Poznaj swego niemieckojęzycz
nego sąsiada”.

Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw
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NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„ inwestujemy w Twojąprzyszłość ”

Proszę wstać ...
Kultura idzie!

Miło nam poinformować, że w naj
bliższych dniach rozpoczną się prace
na obiekcie dawnego CASINO przy ul.
Dworcowej. 17 lutego została podpisa
na umowa z wykonawcą zadania firmą
Zakład Techniczno - Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z Opola. Choć nie
mogło mieć to żadnego wpływu na wy
bór wykonawcy, cieszymy się, że bę
dzie nim firma z naszego regionu, a jed
nocześnie jedna z największych pol
skich firm budowlanych. Liczne pro
wadzone przez nią inwestycje na
Opolszczyźnie, w kraju i na terenie Unii
Europejskiej pozwalają nam wierzyć w
skuteczną realizację i wysoką jakość
robót.
Umowa opiewa na kwotę niemal
5,5 miliona złotych, a prace mają się
zakończyć wiosną przyszłego roku. W
tym okresie będziemy na bieżąco in
formować Państwa o postępach prac i
przybliżać planowaną działalność tego

nowoczesnego kompleksu.
Podjęcie się tak dużego przedsą
wzięcia przez Powiat Strzelecki ni
byłoby możliwe bez zewnętrznej
wsparcia - w tym przypadku Unii &
ropejskiej w ramach RPO WO w kro
cie ponad 4 milionów złotych przy
znanej dotacji.

W wielkim skrócie można powie
dzieć, że nieużywany w chwili obecni
budynek zmieniony zostanie w multi
pleks usług kulturowych, społecznych
edukacyjnych dla mieszkańców całej
Powiatu Strzeleckiego. Powstanie hi
blioteka powiatowa wraz z czytelnią
sekcją multimediów, sala dostosowań
do pełnienia funkcji sali konferencyj
nej, wystawienniczej, koncertowej, izb
tradycji - „muzeum”, obiekt pełnić bt
dzie również funkcję inkubatora dl
organizacji pozarządowych z terenu »
szego powiatu.

Gala Lauri 2012 |
Najlepszy Uczeń Bez Barier
O tytuł „Uczeń Bez Barier” rywalizowało 4 uczniów:
Marcin Kias - Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół przy DK
w Zawadzkiem, Damian Krzysiek - Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespoli
Szkół przy DPS wZawadzkiem, Patrycja Mańka - Szkoła Przysposabiająca! I
Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy, Piotr Pzionka - Gimnazja I
w Zespole Szkół przy DPS w Kadłubie.

Laureatem nagrody jest Patrycja Mańka
Uczennica III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno-™
chowawczym w Leśnicy. Ma 19 lat, zakwalifikowała się do kadry narodowej ul
XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Atenach, gdzie zdobyła ™
medale, srebrny medal w konkurencji poręcze symetryczne oraz brązowy medalu
konkurencji skok gimnastyczny. Brała również udział zawodach sportowych rang
regionalnej i ogólnopolskiej, gdzie zajmowała czołowe miejsca. Chętnie uczęstuj
w życiu szkoły i klasy, przygotowuje uroczystości szkolne. Brała również udziałi
Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Leśnicka Wiosna”.

20 lutego rozpoczął się Tydzień Po
mocy Ofiarom Przestępstw. Akcja au
torstwa Ministerstwa Sprawiedliwości,
ma wymiar ogólnokrajowy i odbywa się
cyklicznie co roku. Podstawowym ce
lem projektu jest zwrócenie szczegól
nej uwagi na potrzeby i prawa osób
pokrzywdzonych przestępstwem.

21 lutego 2011 roku w godzinach od
09:00 do 13:00 i 22 lutego 2011 w
godzinach od 12:00 do 15:00 w Sądzie
Rejonowym w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Opolskiej nr 11 porad bę
dzie udzielał policjant z Komendy Po
wiatowej Policji w Strzelcach Opol
skich.

W dniach od 5. do 10. lutego grupa
uczniów Publicznego Gimnazjum z Od
działami Dwujęzycznymi w Strzelcach
Opolskich już po raz siódmy, wraz ze

swoimi opiekunami - p. Anną Rzeżniczek oraz p. Arturem Gołdynem, wzię
ła udział w projekcie „Wir sind Europa”
(„Jesteśmy Europą”) w Centrum Edu-

dok. na str. 6

W pozostałe dni od 20 do 24 lutego
201 lr. w Sądzie Rejonowym w godz. od
8:30 - 14:30 w pokojach nr
302,303,308 i 311 i p. nr 404 osobom
pokrzywdzonym w wyniku przestępstw
będą udzielane bezpłatne porady praw
ne.

Czytaj więcej na str. 4 i'.

OFERTY PRACY

Powiat funduje bilety na basen
Od 1 marca br. ruszają wyjazdy na ba
sen, które Powiat Strzelecki postano
wił sfinansować uczniom szkół, dla któ
rych jest organem prowadzącym. Koszt
wyjazdów do Centrum Rekreacji Wod
nej i Sportu w Strzelcach Opolskich wy
niesie blisko 80 tys. zł i obejmie 1142
uczniów miesięcznie. Przyznanie środ
ków finansowych na powyższy cel po

zwoli na wzrost poziomu ogólnej spraw
ności fizycznej uczniów, a w szczegól
ności opanowanie przez nich podsta
wowych umiejętności pływackich i
zwiększenie tym samym bezpieczeństwa
dzieci nad otwartymi akwenami wod
nymi. Wszystkim uczniom życzymy
udanej zabawy.

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

STANOWISKO
DS. PASZ I UTYLIZACJI
SPECJALISTA DS. CELNYCH

KAPITAŁ LUDZKI
NAKODOWA5IW6GIA SPÓJNOŚCI

PO Klucz w
do biznesu!

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

40 tysięcy na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przygotowuje się do realizacji
Projektu partnerskiego pn.: „PO KLucz do Biznesu 2”, który został przewidziany
do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich PO KL na lata 2007-2013.
Głównym celem Projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju
przedsiębiorczości w województwie opolskim poprzez zastosowanie komplekso
wych form wsparcia na rzecz osób bezrobotnych planujących założenie firmy na
terenie Opolszczyzny. Realizatorami Projektu są publiczne służby zatrudnienia woj.
opolskiego związane Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „PO Klucz do
biznesu 2!”.W skład partnerstwa wchodzi Lider projektu - Wojewódzki Urząd Pra
cy w Opolu oraz 11 Powiatowych Urzędów Pracy woj. opolskiego. Realizacja
projektu rozpocznie się z początkiem marca 2012 roku. W ramach projektu plano
wane są 2 terminy naboru przy czym pierwszy planowany jest ok. 10-15 marca
2012, a drugi od września 2012.

0 udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby:
* zarejestrowane jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy woj. opol
skiego;
* które nie prowadziły działalności gosp. przez okres 12 miesięcy przed
dniem przystąpienia do Projektu i zamierzają ją zarejestrować na
terenie Opolszczyzny i prowadzić przez okres co najmniej 12 miesię
cy.

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA
REMONTÓW I INWESTYCJI

Planowane wsparcie udzielane w ramach projektu:
* indywidualne doradztwo na etapie opracowania biznesplanu;
‘ bezpłatne szkolenia e-leamingowe prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości na portalu edukacyjnym Akademia PARP;
* bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich prowadzone przez
doradców zawodowych PUP i CliPKZ WUP;
* przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorczo
ści do wysokości 40 000,00 zł;
* wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy do
wysokości 700 zł;
* pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji w formie doradztwa grupowego.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w »t»x<ix*ch opotstocH

PUNKT
INFORMACYJNY

Szczegółowe informacje dostępne będą
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Opolskich, pokój nr 10 lub 6,
Teł.: 77 462 18 05 lub 77 462 18 18
www.pup-strzelce.pl
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■ STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

ZAWADZKIE

INFORMATYK

STRZELCE OPOLSKIE

DORADCA KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA 3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT DS.OBSŁUGI
KLIENTA - TELEMARKETER
6/8 etatu

STRZELCE OPOLSKIE

KONSULTANT TELEFONICZNY

STRZELCE OPOLSKIE

SPRZEDAWCA
KASJER - SPRZEDAWCA

STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE

PREZENTER HANDLOWY

CAŁA KRAJ

ASYSTENT HANDLOWY

CAŁY KRAJ

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

PIEKARZ
BARMAN/KA

Szczegóły kwalifikowania uczestników do projektu oraz regulamin uczestnic
twa znane będą z początkiem marca 2012r.

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

MECHANIK

MECHANIK SAMOCHODOWY

BLACHARZ - LAKIERNIK
SAMOCHODOWY

WOJ. OPOLSKIE, ŚLĄSKIE

IZBICKO
STRZELCE OPOLSKIE

ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE

. STRZELCE OPOLSKIE

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

KLUCZ

MECHANIK SAMOCHODOWY

KLUCZ

KIEROWCA KAT. C

STRZELCE OP.
WOJ. OPOLSKIE

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

STRZELCE OPOLSKIE
+ TRASY KRAJOWE
TRASY MIĘDZYNARODOWE

KIEROWCA - PILOT

TRASY MIĘDZYNARODOWE
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

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 budietu państwa.

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ ORAZ LOKALNY
PUNKT INFORMACYJNYO FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W
STRZELCACH OPOLSKICH

MURARZ

WG ZLECEŃ

ŚLUSARZ - SPAWACZ

STRZELCE OPOLSKIE

ŚLUSARZ - SPAWACZ

KOLONOWSKIE

serdecznie zapraszają do udziału w seminarium informacyjnym pn.:

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
W PRAKTYCE
Czym jest? Dla kogo? Jak działa? Czy warto?”
które odbędzie się w dniu 27.02.2012 roku o godzinie 9.00 (poniedziałek)
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich przy ul Gogolińskiej 2a
Na seminarium podjęte zostaną następujące zagadnienia:
Ekonomia Społeczna - założenia wstępne i definicyjne
Podstawy prawne, formy działalności, źródła informacji etc.
Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
Prezentacja dobrej praktyki - Fundacja „Być Razem” z Cieszyna.
Do udziału zapraszamy przede wszystkim:
- instytucje rynku pracy
- ośrodki pomocy społecznej
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
Seminarium zorganizowane zostanie w ramach projektu „proES extra - kom
pleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”, współfinansowa
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prelegentami będą natomiast trenerzy z Fundacji „Być Razem” z Cieszyna.
W związku z tym, iż ilość miejsc jest ograniczona, zaś o uczestnictwie w semi
narium decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszenio
wych, dostępnych na stronie internetowej www.proes-extra.pl (w zakładce RE
KRUTACJA), e-mailem na adres: andrea.halenka@haus.pl, faksem pod nr 77 402
51 15 lub pocztą na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2,
45-068 Opole do dnia 23.02.2012r. (czwartek).
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.
Uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek ora materiały promocyjne
opracowane przez trenerów.
Serdecznie zapraszamy!!!

ŚLUSARZ

KIELCZA

STOLARZ
PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE

PRACOWNIK OCHRONY

STRZELCE OPOLSKIE

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

STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOLSKIE

KONTROLER JAKOŚCI

STRZELCE OPOLSKIE

MONTER

OPERATOR SUWNICY
HAKOWY
FRYZJER
PIELĘGNIARKA

MONTER WIĄZEK

TEREN CAŁEGO KRAJU

ZAWADZKIE
ZAWADZKIE
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
DYLAKI lub KRAPKOWICE

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie wyższe weterynaryjne,
zootechniczne, rolnicze
- wykształcenie min. średnie,
- znajomość przep. z dziedziny prawa celnego
- wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
- obsługa komputera,
- umiejętność obsługi programów CAD
- wykształcenie min. średnie, - min. rok doświadczenia,
- znajomość programów Płatnik i Symfonia FK,
- komunikatywna znajomość j. niemieckiego
- wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
- obsługa komputera,
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- dobra dykcja,
- znajomość komputera, - dyspozycyjność,
- komunikatywność, - wysoka kultura osobista
- wykształcenie zawodowe, - obsługa komputera,
- miły ton głosu, - odporność na stres,
- umiejętność pracy w grupie,
- zaangażowanie w wykonywaną pracę
- wykształcenie średnie,
- obsługa komputera, - komunikatywność
- wykształcenie średnie
- wykształcenie leśne, ogrodnicze lub rolnicze,
- kurs florystyczny
- wykształcenie średnie,
- obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
- wykształcenie średnie,
- obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
- wykształcenie średnie,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, - otwartość, - prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe kierunkowe,
- książeczka zdrowia, - praktyka w zawodzie
- aktualna książeczka zdrowia,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie: technik mechanik
lub wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe,
- zdany egzamin w TDT
- wykształcenie zawodowe, - min. rok doświadczenia,
- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia HDS,
- uprawnienia do przewozu rzeczy,
- mile widziana znajomość materiałów bud.
- aktualne badania, - kurs na przewóz rzeczy,
- min. 2 lata doświadczenia
- doświadczenie w transporcie,
- podstawowa znajomość języka niemieckiego
- min. rok doświadczenia,
- mile widziany kurs BF3,
- biegła znajomość języka niemieckieg
- wykształcenie zawodowe, - wykańczanie wnętrz,
- umiejętność tynkowania,- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność pracy w zespole,
- upr. spawacza, - doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność spawania metodą MIG/MAG,
- aktualne uprawnienia, - min. rok doświadczenia
- wykształcenie kierunkowe,
- umiejętność spawania mile widziana,
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
- wykształcenie min. zawodowe,
- wymagana licencja pracownika ochrony,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie min. zawodowe,
- współpraca zespole,
- doświadczenie mile widziane,
- stopień niepełnosprawności
- wykształcenie min. zawodowe,
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia na wózek widłowy,
- uczeń lub student (system zaoczny),
- spostrzegawczość, - rozróżnianie barw
- wykształcenie średnie techniczne,
- doświadczenie mile widziane,
- znajomość rysunku technicznego,
- prawo jazdy kat. B
- upr. do obsługi suwnic specjalnych z trawersą,
obrotową, IS, - doświadczenie
- kurs hakowego, - doświadczenie mile widziane
- min. 3 lata doświadczenia, - kurs czeladniczy
- wykształcenie min. średnie kierunkowe,
- kurs szczepień dzieci, - min. rok doświadczenia
- wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętność rozróżniania kolorów,
- zdolności manualne
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Podwójne laury dla tradycji

Najlepsze Produkty Powiatu 2011:
w kategoriiprzetwórstwo rolno-spożywcze: obiad śląski,
w kategorii produkcyjnej: urządzenia na place zabaw,
w kategorii usługowej: wykonywanie więtb dachowych

Nagroda Konsumenta — dla obiadu śląskiego
Bezpiecznie na placu zabaw

to bardzo fajne uczucie, kiedy spa
da na człowieka deszcz nagród - mówi
Zbigniew Polański, szef firmy PIK Polańscy-Kalla, który w ostatnią sobotę
(18 lutego) odbierał aż dwie statuetki dla Najlepszego Produktu Powiatu Strze
leckiego 2011 w kategorii przetwórstwo
rolno-spożywcze oraz Nagrodę Konsu
menta.
To niejedyne nagrody, jakie firma ze
brała w ostatnim czasie: doliczyć też
trzeba do tego inną prestiżową nagrodę,
zdobytą latem w Opolu.
Ponad dwadzieścia lat wytężonej
pracy przynosi efekty. Firma istnieje
od 1990 roku, jej siedziba „od zawsze”
mieści się w Izbicku, natomiast filie
zmieniały się - w tej chwili na terenie
naszego powiatu funkcjonują cztery.
Klienci restauracji „del Villaggio”,
jak sama nazwa wskazuje, powinni na
stawić się raczej na smaki kuchni śró
dziemnomorskiej, ale nie znaczy to, że
nie da się ich pogodzić z kuchnią z zu
pełnie innego regionu - Śląska.

I tak oto startujący w konkursie
obiad śląski (rosół z makaronem, rolada
i kluski śląskie z modrą kapustą) podbił
nie tylko podniebienia kapituły konkur
su, ale przede wszystkim - mieszkań
ców naszego powiatu. Dzięki temu zdo
był najwięcej głosów.
Przepis jest prosty, przechodzący
w rodzinach z pokolenia na pokolenie.
To pierwszy krok do sukcesu. Drugim
są bardzo dobrej jakości produkty. Trze
cim - reżim technologiczny - ocenia
Zbigniew Polański.
Gdy pytam, czy szefowej kuchni,
doskonalącej się (wraz z całym perso
nelem) pod okiem włoskiego kuchmi
strza, nie przeszkadza taki regionalny
misz-masz, słyszę śmiech. Szefowa jest
Ślązaczką! A obiad śląski, chętnie jada
ny każdego dnia przez klientów „del Villaggio”, jest absolutnym hitem wszel
kich przyjęć okolicznościowych zama
wianych w restauracji.
A od ostatniej Gali (czyli kilka dni
zaledwie) goście zamawiają go tak czę
sto, że kuchnia wprost nie nadąża!

Więźby dachowe na szczycie!

To był prawdziwy pech - Mateuszo
wi Markowskiemu, koordynatorowi pro
jektów i doradcy technicznemu w firmie
ELTETE Polska w Kolonowskiem, „roz
kraczył się” samochód w drodze na ostat
nią Galę Lauri. I w ten sposób statuetkę
za tytuł Najlepszy Produkt Powiatu 2011
dla urządzeń na place zabaw odebrał do
piero dzień po uroczystości. A szkoda,
bo to on właściwie jest ich „ojcem”.
Eltete wprowadziła na rynek urzą
dzenia na place zabaw 4 lata temu. W
ten sposób rozszerzyła swoją ofertę pro
duktów i „wstrzeliła się w 10” w oczeki
wania rynku. Tak jak 15 lat wcześniej innymi swoimi produktami, wielokrot
nie nagradzanymi za jakość. Podobnie
jest z urządzeniami na place zabaw. Tu
jakość, a przede wszystkim bezpieczeń
stwo dzieci to absolutny priorytet.
Zwłaszcza teraz, kiedy realizowany
jest rządowy program „Radosna Szkoła”
- sprzęt nie może zawieść: to byłyby
łzy, nie radość. W ramach tego progra
mu z urządzeń produkowanych w Eletete skorzystały dwie strzeleckie podsta
wówki nr 4 i nr 7.
Ale te „zabawki” trafiają nie tylko

na polski rynek. Wręcz przeciwnie —
główni odbiorcy to rynki krajów skan
dynawskich. I samo to sformułowanie
już budzi szacunek, bo wiadomo, jak wy
sokie są tam wymagania.
Wszystkie urządzenia produkowa
ne są z drewna klejonego, impregnowa
ne w czwartej, najwyższej klasie. To

znacznie zwiększa ich wytrzymałość.!
Wszystkie malowane są nietoksyczny-1
mi, trwałymi farbami. Wszystkie osa-l
dzone są stabilnie w podłożu. Wszyst-|
kie mają odpowiednie certyfikaty bez
pieczeństwa. Jeśli wprowadza się do pro-1
dukcji jakiś kolejny element - on rów-|
nież jest natychmiast certyfikowany. |

844 głosy dla
obiadu śląskiego
Od 15 grudnia 2011 roku do końca stycznia br. wszyscy pełnoletni
mieszkańcy naszego powiatu mogli glosować w konkursie na jeden z 16
produktów (lub usług) zgłoszonych w 3 kategoriach w konkursie na Naj
lepszy Produkt Powiatu 2011. W ten sposób przyznaje się Nagrodę Kon
sumenta.
W całym glosowaniu oddano 2377 głosów, w tym 2285 ważnych.
Wśród nieważnych były: podwójne, potrójne, a nawet popiątne zgłoszone
przez tę samą osobę. Zdarzyły się też głosy osób spoza naszego powiatu
(całkiem niezgodnie z regulaminem).
Najwięcej ważnych głosów — 844 (czyli ponad jedną trzecią) - zdobył
obiad śląski, zgłoszony przez firmę PIK z Izbicka.
Ankiet było tak duto że z trudem mieściły się w urnie

Ja to mam szczęście!

Kto, kto zna się na stawianiu do
mów, po przeczytaniu tytułu zapewnie
uśmiechnie się ironicznie: co za laicy
siedzą w tej redakcji. A jednak nie ma w
tym stwierdzeniu ani cienia nieścisło
ści: tym razem więźba dachowa faktycz
nie jest na samym szczycie - wyżej nie
ma już nic.
Firma Dekarstwo-Ciesielstwo Augu
styn Krystian z Wierchlesia istnieje na
rynku od 2001 roku. Już po roku działa
nia, firma po raz pierwszy zgłosiła swój
udział w konkursie na Najlepszy Pro
dukt Powiatu. Niestety, przedsiębiorstwo
wtedy nie zdobyło żadnego wyróżnie
nia. Ale firma rozwijała się, umacniała
swoją renomę. Po 10 latach szefostwo
postanowiło jeszcze raz spróbować swo
ich sił i wystartować w naszym konkur

sie - i udało się! Firma Dekarstwo-Cie
sielstwo wykonująca więźby dachowe
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii
usługowej. Właściciel firmy nie ukrywał
zaskoczenia.
To zasada konkursu: nawet laureaci
do ostatniej chwili nie wiedzą że fak
tycznie zdobyli honorowe tytuły. Tym
większa potem radość! Z takim właśnie
uczuciem odebrał statuetkę podczas
„Gali Lauri”.
Mocnym atutem firmy jest dobrze
wyszkolona kadra fachowców, którzy
są w stanie rozwiązać nawet te najtrud
niejsze i skomplikowane zadania kon
strukcyjne. Firma może pochwalić się
też osiągnięciami w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Młodych Dekarzy za
zajęcie I i II miejsca w latach ubiegłych.

Tak mógłby zaśpiewać pan Zbyszek
Kluż ze Strzelec Opolskich, który wy
grał 32-calowy telewizor marki Philips.
To nie pierwsza jego nagroda w konkur
sie. Kiedyś udało mu się wygrać meble
ogrodowe. Tyle, że nie mógł jej odebrać.
Powód? Nie był obecny podczas loso
wania na Placu Żeromskiego! Wtedy to
był pech. Ale teraz - wyłącznie radość.
Bo telewizor jest i dobrej firmy, i ze spo
rym ekranem, i wreszcie - co najważ
niejsze - przystosowany jest do odbie
rania cyfrowych programów telewizyj
nych!
I wystarczyło tak niewiele - wypeł
nić kupon zamieszczany w naszej gaze
cie i w „Strzelcu Opolskim” i oddać głos
na jeden z produktów pretendujących do
tytułu „Najlepszy Produkt Powiatu
2011”. W ten sposób mieszkańcy po
wiatu przyznają własną Nagrodę Konsu
menta.
Czy opłacało się głosować? Oczy
wiście! Takich szans na nagrodę nie ma
w żadnym innym konkursie.
Pan Zbyszek nie był jedynym człon
kiem rodziny biorącym udział w głoso
waniu - także jego żona przyłączyła się

do zabawy, podobnie jak znajomi.
Na co pan Zbyszek głosował? Na

„Strzelca Opolskiego”. Gratulujemy!
wiernych czytelników!
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Zasłużeni dla Powiatu Strzeleckiego
Ks. Prałat Werner Szygula

Dr Jan Cieślik

pochodzący z Pszczyny, pracę duszpasterską roz
począł jako wikariusz w Bytomiu, następnie pełnił
posługę kapłańską w Opolu.
W 1969 r. jako proboszcz objął parafię pw. Św.
Andrzeja Apostoła w Ujeździe.
Zmobilizował mieszkańców do udziału finan
sowego i materialnego w budowie kościołów filial
nych w Starym Ujeździe i w Niezdrowicach. Dzięki
niemu wykonano konieczne prace renowacyjne w
zabytkowym kościele parafialnym.
Jest kapłanem otwartym na inicjatywy dusz
pasterskie. Wskazując na panującą na terenie gmi
ny Ujazd różnorodność przekonań, pochodzenia,
status społeczny, historię, obyczajowość i kulturę
namawiał do wzajemnej akceptacji, zrozumienia i
poszanowania. Nakłaniał ludzi do rozwoju i zdoby
wania wykształcenia, nabywania nowych umiejęt
ności i wiedzy. Nieodpłatnie prowadził kursy języ
ka niemieckiego. Wprowadził odprawę mszy św. w
I niemieckim i łacińskim. Jako pierwszy z księży w parafii Ujazd wprowadził mszę za ojczyznę w dniu 11
listopada.
Jako znawca języka migowego w swojej bogatej pracy duszpasterskiej na rzecz osób głuchoniemych m.in.
przez 10 lat w Górze Św. Anny przygotowywał dzieci z Diecezji Opolskiej do Pierwszej Komunii Św. oraz
młodzież do sakramentu bierzmowania. Od roku 1958 r. odprawiał msze dla głuchoniemych.
Ks. Szygula organizował i prowadził działalność pomocową na rzecz parafian i mieszkańców Powiatu
Strzeleckiego potrzebujących pomocy finansowej, materialnej i żywnościowej.
Cechą charakterystyczną ks. Szyguli jest jego skromność, nieprzywiązywanie zbytnio uwagi do rzeczy
materialnych, co wyraża się to np. w nie posiadaniu przez niego samochodu. Po Polsce jak również po
Europie od ponad 40 lat podróżował autostopem, uważając, że ta forma podróżowania pozwala na pewne
oszczędności oraz na wzbogacenie człowieka poprzez poznanie wielu ludzi.
W 2003 r. Rada Miejska w Ujeździe nadała Księdzu Prałatowi Wernerowi Szyguli tytuł „Zasłużony dla
Gminy Ujazd”, a w 2006 r. Marszałek Województwa Opolskiego Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Woje
wództwa Opolskiego”

- doktor nauk humanistycznych i fizyk,
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellonńskiego, pedagog z pasją twórca sys
temu wychowania interpersonalnego w
szkole średniej, edukator oświatowej ka
dry kierowniczej.
Z Opolszczyzną związany od 1955roku. Wieloletni dyrektor Liceum Ogól
nokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem.
W 1973 wprowadza eksperyment
pedagogiczny, czyli próbę stworzenia
systemu wychowawczego szkoły ukierun
kowanego na wychowanie interpersonal
ne, którego podstawowe znaczenie mia
ły trzy zmienne niezależne: życzliwa po
stawa nauczyciela wobec ucznia, demo
kratyczny styl kierowania młodzieżą
oraz metod i formy pracy wychowawczej kształtujące umiejętność współżycia i współpracy. Logicz
nym zakończeniem eksperymentu była obrona pracy doktorskiej pana Jana Cieślika pt. „System
wychowania interpersonalnego w szkole średniej” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu w
1978 r.
Autor wielu publikacji w czasopismach pedagogicznych krajowych i regionalnych oraz książek i
opracowań, m.in.: „Próba tworzenia systemu wychowania interpersonalnego szkoły średniej i uzy
skane efekty”, „Zarządzanie jakością w edukacji”, „50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka
I w Zawadzkiem (1945-1995)”, audycji w Nauczycielskim Uniwersytecie Radiowo-Telewizyjnym
(NURT).
Przez wiele lat był radnym powiatu strzeleckiego.

Nauczyciel Roku - Artur Gołdyn
Nauczycielem Roku Powia
tu Strzeleckiego 2011 został Pan
Artur Gołdyn. Jego uczniowie
rokrocznie są laureatami Olim
piady Języka Niemieckiego, w
poprzednim roku szkolnym je
den z uczniów uzyskał tytuł lau
reata XXXIV Olimpiady Języka
Niemieckiego zdobywając 10
miejsce, a dwóch uczniów tytuł
finalisty tej olimpiady. Współ
pracuje z Centralą Szkolnictwa
za Granicą czego efektem jest
przygotowanie uczniów do zdo
bycia certyfikatu językowego na
najwyższym poziomie ClDeutsches Sprachdiplom Stufe II.
Organizuje i bierze udział w pro
jektach międzynarodowych i
wymianach młodzieży z róż
nych krajów. Między innymi w
trójstronnym projekcie pt. „My
jesteśmy Europą” realizowanym
w Centrum Edukacyjnym Euro
pa Landeszentrale fur Politische
Bildung Baden Wurttemberg w
Bad-Urach w Niemczech.

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
0 tytuł i nagrodę w kategorii szkół podstawowych rywalizowało 20 uczniów:
Julia Biernat - PSP 7 w Strzelcach Opolskich, Damian Czempiel - PSP 2 w Strzelcach Opolskich Maciej
Wojciechowski - PSP 2 w Strzelcach Opolskich, Nicole Kania - PSP 4 w Strzelcach Opolskich, Tomasz
Gomolla i Dominik Ludwig z SP w Leśnicy, Adriana Gruszka, Kinga Kocur, Roksana Kozioł, Szymon
Pawletko - wszyscy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, Martina Koston - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Kolonowskietn, Agnieszka Piontek - Zespół Placówek Oświa
towych w Kadłubie, Sara Polaczek - Szkoła Podstawowa w
Otmicach, Robert Radziej - Szkoła Podstawowa w Izbicku,
Mirela Hendel - Szkoła Podstawowa w Krośnicy, Joanna Polok
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, Mateusz Hasterok Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Adam Lewan
dowski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Agniesz
ka Poliwoda - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem,
Karolina Tkaczyk - Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

Laureatką nagrody została 13-letnia Julia Biernat. Ab
solwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzelcach
Opolskich, obecnie uczennica klasy I Publicznego Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich. Laure
atka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Finalist
ka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, była członkiem
zarządu szkolnego samorządu uczniowskiego, uczestniczyła w
akcjach charytatywnych na rzecz Domu Dziecka w Sowczycach i w akcji „Góra Grosza”, brała również udział w projekcie
Kreator Młodych Talentów” korzystając z wykładów Dziecię
cej Politechniki Opolskiej.

Najlepszy Uczeń Gimnazjum
Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strze
leckiego” nominowano 11 uczniów:
z Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycz
nymi w Strzelcach Opolskich: Piotr Bielak, Bianca
Dudek, Magdalena Michalską Michał Salachna, Mał
gorzata Urbanowicz, Daniela Niedworok - Publiczne
Gimnazjum w Izbicku, Marta Gomolla - Publiczne
Gimnazjum w Leśnicy, Urszula Kainka - Publiczne
Gimnazjum w Ujeździe, Weronika Koronczok - Ze
spół Szkolno - Gimnazjalny w Żędowicach, Linda
Kozioł - Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie, Moni
ka Wąsik - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem

Laureatką nagrody jest Małgorzata Urbanowicz
Uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum z Od
działami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, ma
15 lat. Zdobyła I miejsce i tytuł laureata w Ogólnopol
skiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla szkół gim
nazjalnych, jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Języka Angielskiego oraz zdobyła I miejsce i tytuł
laureata w X Międzynarodowym Konkursie Języka
Angielskiego „Golden Owi”, ponadto zdobyła 3 miej
sce w etapie rejonowym 58 Ogólnopolskiego Kon
kursu Recytatorskiego.

Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej
O tytuł „Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” ubiegało się 7 uczniów: Jakub Konieczny - Technikum w
Zespole Szkół Zawodowych w Zawadzkiem,, Aleksandra Laburda - Liceum Ogólnokształcące w Strzel
cach Opolskich, Michał Ludwig - Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich, Violetta Koik Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Andrzej Misz - Technikum w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Marta Bury - Liceum Ogólnokształcące w
Zawadzkiem, Dariusz Sworeń
- Liceum Ogólnokształcące w
Zawadzkiem

Laureatem nagrody jest
Michał Ludwig.
Uczeń II klasy Liceum Ogól
nokształcącego w Strzelcach
Opolskich, ma 17 lat - zdobył
10 miejsce i tytuł laureata w
trzydziestej czwartej Ogólno
polskiej Olimpiadzie Języka
Niemieckiego, jest również fi
nalistą Małej Olimpiady Ma
tematycznej, półfinalistą Dol
nośląskich Meczów Matema
tycznych, jednocześnie zdo
był ósme miejsce w Woje
wódzkich Igrzyskach Młodzie
ży Szkolnej w biegu na dystan
sie 1500 metrów.

6

POWIAT STRZELEC

Spotkanie młodych
Francuzów, Niemców i Polaków w Bad Urach
dok. ze str. 2
kacji Obywatelskiej w Bad Urach (Badenia - Wirtembergia, Niemcy). Semi
narium o tematyce europejskiej ma na
celu nie tylko kształtowanie postaw
obywatelskich młodych Europejczyków,
ale także uczy, jak funkcjonuje Unia Eu
ropejska, a przede wszystkim pozwala
poznać mentalność i sposób myślenia
rówieśników z innych krajów. Realizo
wanie wspólnych zadań, rozmowy w
czasie wolnym, a w końcu też wspólna
zabawa (gra w tenisa stołowego czy krę
gle, pożegnalna dyskoteka) pozwalają
dostrzec, że nie trzeba się bać tego co
nieznane, że jest także wiele rzeczy,
które nas łączą, jak muzyka, zaintere
sowania, sposób spędzania wolnego cza
su, a nawet marzenia i plany na przy
szłość. Poznaniu krajów uczestników
projektu służą na pewno przygotowane
przez samych uczniów prezentacje mul
timedialne, pokazujące najcenniejsze
skarby każdej z kultur - najważniejsze
miasta, zabytki, osobowości, a także
narodowe specjały. Grupa z Polski przy
wiozła ze sobą cukierki „Krówki”, by
„uwieść” nimi rówieśnikówz Francji i
Niemiec.
Niewątpliwą atrakcją była całodnio
wa wycieczka do Strasburga, by tam
przejść się magicznymi uliczkami Sta
rego Miasta, a później skonfrontować
się z wiekami historii strasburskiej ka
tedry. Ta gotycka budowla z jedną wieżą
kryje w sobie wiele bogactw. Możemy w

Szanowni Klienci!
W związku z negatywnym stanowiskiem Gmin odnośnie dofinansowania ni<
townego transportu publicznego na swoim tereniejak również brak możliv
finansowej PKS w Strzelcach Opolskich SA na dalsze utrzymywanie nierento
komunikacji z dniem 01.03.2012 likwiduje się następujące połączenia autobus

niej podziwiać zegar astronomiczny czy
witraż maryjny z koroną dwunastu unij
nych gwiazd (dar Rady Europy). Uwień
czeniem wyprawy do Strasburga była
oczywiście wizyta w siedzibie Parlamentu
Europejskiego.
Ostatnie dwa dni upłynęły na roz
mowach o prawach człowieka, a co za
tym idzie o prawach dziecka. Ucznio
wie w grupach międzynarodowych two
rzyli w trzech językach tak zwane „drze
wa praw dziecka”. Duże wrażenie na
młodych uczestnikach projektu zrobiło
spotkanie z autorem książek dla dzieci i

młodzieży panem Reinerem Engelmannem, który odczytywał fragmenty swojej
książki i dyskutował z uczniami na te
mat przyczyn występowania takich zja
wisk jak „dzieci ulicy” czy „małoletni
żołnierze”.
Wszystko, co dobre i piękne, szyb
ko się kończy. W piątek 10. lutego przy
szło nam się pożegnać i wyruszyć w dro
gę powrotną do swoich domów. Wróci
liśmy bogatsi o nowe wiadomości, zdo
byte doświadczenia, a przede wszystkim
o nowe znajomości, bardziej otwarci na
innych ludzi, inne kultury i obyczaje.

STUDENT II
— kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych
Adresaci programu:
Adresatami programu są osoby z orze
czonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności (lub orze
czeniem równoważnym), które są:
1. studentami studiów pierwszego stop
nia lub studentami studiów drugiego
stopnia albo studentami jednolitych
studiów magisterskich - prowadzo
nych przez szkoły wyższe,
2. posiadaczami dyplomu ukończenia
studiów wyższych kształcącymi się
na studiach podyplomowych pro
wadzonych przez szkoły wyższe lub
.przez inne jednostki uprawnione
do prowadzenia tych studiów na
podstawie odrębnych przepisów,
3. uczestnikami studiów doktoranc
kich prowadzonych przez szkoły
wyższe lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych
studiów na podstawie odrębnych
przepisów,
4. słuchaczami kolegiów pracowników
służb społecznych, kolegiów na
uczycielskich lub nauczycielskich
kolegiów języków obcych,
5. uczniami szkół policealnych,
6. studentami uczelni zagranicznych,
7. studentami odbywającymi staż za
wodowy za granicą w ramach pro
gramów Unii Europejskiej, pobie
rającymi naukę w systemie stacjo
narnym lub systemie niestacjonar
nym,
8. mają wszczęty przewód doktorski,
a nie są uczestnikami studiów dok

toranckich.
Pomoc finansową w ramach programu
mogą także uzyskać osoby z orzeczo
nym lekkim stopniem niepełnospraw
ności (lub orzeczeniem równoważnym),
które spełniają łącznie następujące wa
runki:
b) były uczestnikami programu posia
dając znaczny lub umiarkowany sto
pień niepełnosprawności (lub orze
czenie równoważne),
c) uzyskały orzeczenie o lekkim stop
niu niepełnosprawności w trakcie
uczestnictwa “w programie, po za
liczeniu co najmniej pierwszego
roku nauki, a w przypadku form
kształcenia trwających jeden rok co najmniej pierwszego semestru
nauki.
Uwaga! Warunki uczestnictwa w pro
gramie należy spełniać w dniu złożenia
wniosku oraz zawarcia umowy o dofi
nansowanie.

Formy pomocy:
Przyznane w ramach programu dofinan
sowanie, może obejmować w szczegól
ności następujące koszty związane z
nauką pobieraną przez wnioskodawcę:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia, w szczególności:
1. zakwaterowania - w przypadku na
uki poza miejscem stałego zamiesz
kania,
2. dojazdów,
3. związane z dostępem do Internetu

(instalacja i abonament),
uczestnictwa w zajęciach mających
na celu podniesienie sprawności fi
zycznej lub psychicznej,
5. zakupu przedmiotów ułatwiających
lub umożliwiających naukę, w tym
zakupu programów komputero
wych, pamięci przenośnej USB,
dysków optycznych (np. CD) oraz
dyskietek,
6. wyjazdów organizowanych w ra
mach zajęć szkolnych.

4.

Osoby, które mają wszczęty prze
wód doktorski, a nie są uczestnikami
studiów doktoranckich prowadzonych
przez szkoły wyższe lub przez inne jed
nostki uprawnione do prowadzenia tych
studiów na podstawie odrębnych prze
pisów, mogą ubiegać się o przyznanie
dofinansowania wyłącznie na pokrycie
opłat za przeprowadzenie przewodu dok
torskiego.

Terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków o dofinan
sowanie kosztów nauki wyznaczono od
dnia 01.02.2012r. do dnia 29.02.2012r.

Więcej o programie na stronie interne
towej PFRON www.pfron.org.pl (za
kładka „Programy i zadania PFRON”/
Programy realizowane obecnie/STUDENT 11/ „Procedury realizacji progra
mu oraz załączniki”) jak również w tut.
Oddziale PFRON pod nr tel. (077) 887
20 27“

Rusza konkurs Laur Ziemi Strzeleckiej
Po raz czternasty Stowarzyszenie
Ziemia Strzelecka ogłasza konkurs „Laur
Ziemi Strzeleckiej”. Nagrody — „Lau
ry...są wyrazem uznania dla kompeten
cji, zaangażowania, służby dla Ziemi
Strzeleckiej jej najwybitniejszych miesz
kańców.
Przyznawanie nagrody „Laur Zie
mi Strzeleckiej” jest także istotnym ele
mentem budowania samorządności, lo
kalnej aktywności oraz identyfikacji
mieszkańców z regionem.
Dotychczasowe zainteresowanie i
sympatia okazywane przez mieszkań
ców Ziemi Strzeleckiej poprzednim
edycjom, są dowodem, że nagroda oraz
uroczysty charakter jej wręczania, zdo
były stałe miejsce w życiu lokalnej spo
łeczności.

Zmiany w rozkładzie
od 1 marca 2012

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia
Strzelecka zwraca się z prośbą do miesz
kańców powiatu strzeleckiego, do władz
samorządowych, do organizacji społecz
nych o zgłaszanie kandydatur do tej
nagrody. „Laur Ziemi Strzeleckiej” przy
znawany jest w pięciu kategoriach:
a. działalność społeczna,
b. działalność gospodarcza,
c. działalność wychowawcza,

działalność kulturalna,
działalność spąrtowa.
Wniosek powinien zawierać infor
mację o wnioskodawcy i kandydacie
wraz z uzasadnieniem kandydatury
(zwięzła nota o osiągnięciach i działal
ności kandydata) oraz jasno określoną
dziedzinę działalności (spośród a-e) zgła
szanej osoby/firmy/instytucji.
d.
e.

Zgłoszenia należy przekazać do 26 marca 2012 roku (godz,15:00),
w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”, na adres:

STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
ul. Wałowa 5, 47 - 100
Strzelce Opolskie

Gmina
6.05
6.55
9.10
9.15
9.20
9.55
10.55
12.05
12.45
15.50
17.50

Izbicko
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
6.10
10.50
12.00

Kolonowskie
Strzelce Op - Kolonowskie przez Zawadzkie
Strzelce Op. -Kolonowskie p. Kadłub - kurs skrócony do Kadłuba
Kolonowskie - Strzelce Op. p. Kadłub
- rozpoczęcie kursu od Kadłuba o godz. 11.30

Gmina Ujazd
5.30
Strzelce Op -. Ujazd p.Zimną Wódkę
5.45
Strzelce Op. - Ujazd p. Jaryszów
5.55
Ujazd - Strzelce Op. p. Jaryszów
6.00
Leśnica - Strzelce Op. p Zalesie
6.15
Ujazd -Strzelce Op. p. Zimną Wódkę
6.15
Ujazd-Kędzierzyn p.Sławięcice
6.35
Strzelce Op. -Leśnica p. Zalesie
8.20
Strzelce Op. -Koźle p. Jaryszów
9.05
Strzelce Op. - Niezdrowice p. Zimną Wódkę
- kursuje tylko we wtorki i piątki
9.45
Niezdrowice - Strzelce Op. p. Zimną Wódkę
- kursuje tylko we wtorki i piątki
10.00 Koźle -Strzelce Op. p.Jaryszów
10.30 Opole - Ujazd p. Jaryszów
12.45 Ujazd - Strzelce Op. p. Zimną Wódkę
6.05
Żędowice - Koźle p. Jaryszów - kurs skrócony do Sławięcic
6.50
Kędzierzyn - Opole p. Jaryszów
- 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
Strzelce Op. - Kolonowskie p. Zawadzkie
8.55
Strzelce Op-Zawadzkie p. Jemielnicę
11.50 Zawadzkie - Strzelce Op. p. Jemielnicę
16.40 Strzelce Op.- Kielcza p. Zawadzkie
17.30 Kielcza -Strzelce Op. p, Jemielnicę
Gmina Jemielnica
6.00
Barut -Strzelce Op. p.Łaziska, Gąsiorowice
6.10
Strzelce Op. -Kolonowskie p. Zawadzkie
8.20
Strzelce Op. - Centawa p. Błotnicę
8.50
Centawa - Strzelce Op. p. Błotnicę
8.55
Strzelce Op. Zawadzkie p. Jemielnicę
9.00
Strzelce Op. - Barut p. Jemielnicę
9.30
Barut -Strzelce Op. p. Jemielnicę
11.20 Strzelce-Centawa p. Błotnicę
12.00 Centawa - Strzelce Op. p. Błotnicę
11.50 Zawadzkie - Strzelce Op. p. Jemielnicę
13.30 Strzelce - Centawa p. Błotnicę
14.05 Centawa - Strzelce Op. p. Błotnicę
16.40 Strzelce Op. - Kielcza p. Zawadzkie
17.30 Kielcza - Strzelce Op. p .Zawadzkie
4.45
Strzelce -Zawadzkie p. Jemielnicę, Gąsiorowice, Łaziska
- zmiana relacji na kurs o godz,5.05 Strzelce Op.-Zawadzkiep.
Jemielnicę
6.05
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
Strzelce Op - Barut p. Jemielnicę, Gąsiorowice, Łaziska
- kursuje tylko we wtorki i piątki
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, 12.45 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 sb

7

POWIAT STRZELECKI
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
; e-mail: dps.s8zektxrpolslae@wp.pl
zfiliąwSzymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840. 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

Zespól Szkół Ogólnokształcących
w Strachach Opolskich
tel. 4612225
e-mail lo Strzelce op@o2.pl

Powiatowy Informator Medyczny (4)
Szanowni Państwo,
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.

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Lek. storn. Dariusz Parkitny

Zespól Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: ZSZ:Stgel£e.0P@,9.Swiata.Qrg,pl
Zespól Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430

Tel: 77 463 85 21, www.parkitny.pl

Dzień tygodnia

Godziny Przyjęć

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

14.00-19.00
9.00-15.00
14.00-19.00
9.00-15.00
9.00-15.00

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Reiestracia
Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja
Rejestracja

tel. 4615473
e-mail: szkokesęhmiskp@wp,p.l

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77'4428008. fax 77/4428009

4)
5)

Tel: 501 307 825
6)

Godziny Przyjęć

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.

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: sta
żu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej - w przypadku
nauczyciela akademickiego oraz stażu pracy, w tym: na stanowisku kierowniczym - w przypad
ku osoby niebędącej nauczycielem;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w punkcie 3;
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia stu
diów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania,
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym;
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowa
niem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14,
poz. 114 z późn. zm.);
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

Zmiany w rozkładzie PKS
od 1 marca 2012
Gmina Leśnica
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

Oferta osoby przystępującej do konkursu ma zawierać:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicz
nego przedszkola, i publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej (odpowiednio);
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub inne
go dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

7)

X
10.00-14.00
12.00-16.00
12.00-16.00
10.00-14.00

dok. ze str. 6

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

1

3)

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

, • Wydawca: Powiat Strzelecki
i Redaktor Naczelny: Marta Górka
K* Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
L nie zamówionych nie zwracamy.
f Druk: Drukarnia ..PRO MEDIA"

2)

Ul. Krakowska 25, 47-100 Strzelce Opolskie

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny

i 47-100 Strzelce Opolskie,
Ł
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20;
I
tel kom. 604 540 402

II.
1)

telefoniczna
telefoniczna
telefoniczna
telefoniczna
telefoniczna

Prodent
Anna Martuszewska

Dzień tygodnia

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 4615261

Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich 2,
Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich, ul. K. Wyszyńskiego 6,
Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, ul. K. Wyszyńskiego 12,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej, ul. Toszecka 19,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 3,
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, ul. Sosnowa 3,
Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie ul. Szkolna 4.

rownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z
2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn.zm.)

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

I.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach: 1,2,5,10
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wyma
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kie

Ul. 15 grudnia 41, 47-180 Izbicko
Godziny Przyjęć

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

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Tel: 692343680, www.denstystaopole.com.pl

Dzień tygodnia

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

załącznik do „Zarządzenia nr 32/2012
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 15.02.2012 roku

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
„Aldent”
Lek. storn. Aleksandra Kalemba

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: ppp,rzeke <fpocaa.onet.pl

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

Stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnia
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227
z 2008r. z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu
dnia 08-02-2012r. na rzecz IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem przy ul. Polnej 3,
decyzji adminis-tracyjnej Nr 42/12 o pozwoleniu budowę obiektów technolo
gicznych dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii i Produktów Stalo
wych, w skład których wchodzą: silos na granulowany polietylen, centrale wen
tylacyjne, chłodnie kominowe, filtry śrutownicy, stacja transforma torową,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Kolonowskiem przy ul. Opol
skiej, na działce nr 153/3.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul.Jordanowska 2, Wy
dział Architektoniczno-Budowlany, pokój nr 212,
(w godz. pn.800-1600, wt.-pt. 730-1530)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Osiedle Piastów Śląskich 21, 47-100 Strzelce Opolskie

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: ocnrstrzelceoo@oo.pl

STAROSTA STRZELECKI

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw

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

III. Kandydaci na stanowisko dyrektora placówki podlegają ustawie z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz . 425 z późn. zm.).
IV.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz ew. z nume

rem tel. kontaktowego i - odpowiednio - z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora” (należy
podać nazwę przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjalnej), w terminie do 19 marca 2012 r.,

do godziny 15.00, na adres:
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich,
47-100 Strzelce Opolskie; ul. Wałowa 5
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powia
domieni indywidualnie.

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

POWIAT STRZELECK

Ad multos annos!
Luty „obrodził” uroczystościami urodzinowymi! I dobrze zaczęła się druga po
łowa miesiąca: aż trzy mieszkanki naszego powiatu świętowały 90 urodziny.
Szacowne Jubilatki, w świetnej formie, pełne uśmiechu i radości przyjmowały życzenia
i gratulacje 16 i 17 lutego. Składali je bliscy, ale też władze samorządu powiatowego
i gminnego.
Szesnastego lutego Jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Francziszka Hajduk i
Agnieszka Polaczek, natomiast następnego dnia - Pani Marta Koj.
Do wszystkich życzeń spokojnych i dobrych długich jeszcze lat w zdrowiu oraz
dni pełnych słońca przyłączamy się i my!

Pyszności na stołach

Pani Franciszka Hajduk z Błotnicy Strzeleckiej

Z różnych stron świata, z różnych
tradycji... Tak mogłaby wyglądać naj
krótsza recenzja z „galowego” cateringu, przygotowanego przez uczniów ZSZ
nr 1. Galowego - bo był tak pięknie
podanego i tak smacznego nie powsty
dziłaby się żadna wielogwiazdkowa re
stauracja, no i - przygotowanego na naj
większą uroczystość w roku w Powiecie
Strzeleckim - Galę Lauri 2011.
W sobotę 18 lutego uczniowie klas
gastronomicznych przygotowali cate
ring dla dwustu osób!!! Stół z zimnymi
zakąskami, gustownie udekorowany w
tonacji ciemnej zieleni i bieli, aż uginał
się od tac i półmisków z kolorowymi
potrawami. W tym roku wprowadzono
wiele nowości, między innymi: tapenadę - z czarnych oliwek i kaparów, sałat

Pani Agnieszka Polaczek z Rozmierzy

kę taboulech - z kaszy kuskus aromaty
zowanej miętą, sałatkę capresse - z po
midorów i serka mozarella, udka z kur
czaka w miodowo sezamowej panierce,
pączki z mięsem. Oprócz stołu główne
go przygotowano również stoły z za
kąską gorącą oraz z ciastami i napoja
mi.
Uczniowie, którzy podjęli się wy
konania tego trudnego zadanie, byli po
dzieleni na cztery zespoły:
wykonywanie potraw - Dominika
Nieświec, Joanna Sładek, Patryk Rygoł.
Michaela Piontek, Mateusz Wieczorek,
Anna Gawrońska, Anna Drewniok, Wal
demar Przymus wszyscy z klasy IV Tg,
a ponad to Nikola Polaczek, Sabina Gu
zek, Ewelina Gawlik, Milena Szybiak,

Monika Czok, Artur Orzeszyna z ki
I Tg oraz Aneta Szopa z klasy III Tg k
Dominika Rzitka z klasy II h2/k I
dekorowanie potraw - Klaudia SkłJ
ra, Dominika Wolny i Martina Dejai!
klasy IV Tg
obsługa kelnerska - Joanna Swobo
da, Anna Mika, Monika Stróżyk z klas
IV Tg, Tomasz Piekut i Aleksander Kri
wiec z klasy III Tg a oraz Magdalen
Mnich i Aneta Koźlik z klasy I Tg
ekipa transportowa - Jakub Dolnj
Mateusz Popanda, Patryk Gogolii
Marcin Byczek i Paweł Kogut z kl. IT(
Pochwałą dla tych wszystkich
uczniów niech będą usłyszane przypał
kiem słowa „bardzo profesjonalnie w
konany catering”.
Krystian Gronie

Narciarska Zima 2012 w SOS W Leśnica

Pani Marta Koj z Dziewkowic

Bal kwiatów
|

i

1

Za oknem zimowa aura - śnieg i
mróz, a w Kadłubie gorąca atmosfera i
"łąka pełna kwiatów". To wszystko dzia
ło się w czwartek 9 lutego, podczas in
tegracyjnego „Kwiatowego balu karna
wałowego” zorganizowanego przez Ze
spół Szkół Specjalnych przy DPS w Ka
dłubie. Zabawa została rozpoczęta
wspólnym tańcem po przybyciu zapro

szonych uczniów Zespołu Szkół Ogól
nokształcących i Zespołu Szkół Zawo
dowych ze Strzelec Opolskich. Przy
dźwiękach muzyki, pięknej dekoracji
oraz gorącej atmosferze wszyscy bawili
się świetnie do późnych godzin wieczor
nych. Po czasie będziemy oglądać zdję
cia i wspominać ten radośnie spędzony
wieczór.
Iwona Mielcarz

Po raz kolejny, piąty już, ucznio
wie z naszej placówki wyjechali na wy
cieczkę w góry, tradycyjnie już z nauką
jazdy na nartach.
W tym roku wspaniale dopisała nam
pogoda. Obfite opady śniegu (poza tra
sami było go około 120 cm) i siarczy
sty mróz (słupki rtęci momentami wska
zywały temperaturę -28 stopni) nie
przeszkodziły w osiągnięciu zamierzo
nego celu.
Wraz z grupą 16 uczniów zakwate
rowaliśmy się w gospodarstwie agrotu
rystycznym w przysiółku Abrahamów
w Cięcinie niedaleko Węgierskiej Gór
ki.
Na miejsce dotarliśmy po ponad go
dzinnym marszu pod stromą górę, ale
miejsce jakie ujrzeliśmy zrekompenso
wało nasz trud i wysiłek. Przepiękna pa
norama Beskidu Żywieckiego, cudowne
słońce i pobliski stok z wyciągiem, oraz
brak innych osób w okolicy zapowiada
ły udany tydzień.
Po rozpakowaniu się i zakwatero
waniu w godzinach popołudniowych wy
ruszyliśmy na stok. Początkowo wszy
scy mieli tęgie miny, ale już po pierw
szych kilkudziesięciu minutach nauki
pod okiem Marka Walichowskiego, To
masza Siciaka i Ewy Kubiszok oczy adep
tów białego szaleństwa robiły się coraz
większe a i pewne okolice ciała zaczęły
boleć. Nie przeszkodziło to jednak za
paleńcom z SOSW kontynuować nauki.
I tak przez cztery dni. Kulminacyjny
punkt nauki nastąpił w środę , kiedy to
wszyscy uczestnicy wycieczki o wła
snych siłach wjechali orczykiem na górę.
Wtedy też po całych Beskidach przeto
czył się głośny oddech ulgi, że wreszcie
nie trzeba już wchodzić pod górę na nar
tach. Od tej pory zajęcia nabrały tem
pa, a młodzież skokowo czyniła postę
pyOstatniego dnia wszyscy samodziel
nie zjeżdżali na stoku, omijając prze

szkody, kontrolując tempo jazdy.
Zajęcia codziennie trwały 4,5 go
dziny z 2-godzinną przerwą na ciepły
posiłek gotowany przez właścicieli go
spodarstwa
W trakcie pobytu młodzież pod
czujnym okiem i niewielkiej pomocy p.
Kariny Knet samodzielnie przygotowy
wała śniadania dla całej grupy co po
zwoliło nauczyć się samodzielności i
odpowiedzialności za innych.
Z racji pobytu w niewielkiej odle
głości od Żywca gdzie znajduje się krę
gielnia tradycyjnie pojechaliśmy tam i
zagraliśmy w bowling , a dzięki uprzej
mości właścicielki obiektu otrzymaliśmy
duże rabaty. Pozwoliło nam to na utrzy
manie dyscypliny finansowej. Była wiec
emocjonująca gra, mała przekąska i coca
-cola, a potem wieczorową porą , przy
świetle księżyca i gwiazd powrót przez
las znaną już drogą na górę. Może i
można by było myśleć o romantycznej
atmosferze przed zbliżającymi się Wa
lentynkami, ale 25 stopniowy mróz
zamroził wszelkie uczucia i odczucia ?.
Podczas wycieczki wykonywaliśmy

mnóstwo zdjęć i filmów, które po wie
czornej kolacji wspólnie w świetlic;
oglądaliśmy przy trzaskającym ogniu«
kominku.
Niestety wszystko co dobre szybko
się kończy, więc nadszedł (wcale nie
oczekiwany) czas powrotu i pakowanii
się. Jeszcze tylko pożegnalny spacer po
okolicy ostatnie pamiątkowe zdjęcia
i.....wyruszyliśmy na niziny.
Droga powrotna do domu okazali
się bardzo krotka. Po drodze wizyta#
KFC w Żorach i ....1,2,3 już Leśnica.
Niedługo też zostaną nagrane płyty ze
zdjęciami z naszego wyjazdu, które
otrzyma każdy uczestnik , a w niedłu
gim czasie ukażą się one również ni
naszej stronie internetowej www.sosw.lesnica.pl , gdzie każdy będzie mógł po
dziwiać wyczyny naszych narciarzy.
Wycieczka okazała się nadzwyczaj
udana, dzieci wróciły zadowolone i zdro
we zapowiadając swój udział za rok.
Tekst :Marek WalichowsH
Foto: Tomasz Siciat

