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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Wiwat maj!
Ustawa rządowa z dnia 3 Maja 1791 roku.

„(...jUznąjąc, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, 
długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa 
znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy 
nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i 
wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na 
wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować 
mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z naj
większą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, 
dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego 
artykułuj...) ’’

Wszystkich mieszkańców powiatu strzeleckiego serdecznie
zapraszamy

godz. 8.45
godz. 8.50
godz. 9.00
godz. 10.15

10.40

na uroczystość obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja

zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem
przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła pw. Św. Wawrzyńca 
uroczysta msza święta
uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiarom Wojen i Przemocy 
spotkanie przy kawie w strzeleckim Ratuszu

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc

Święto Flagi
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Pol
skiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czer
wonym.

Uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831

Wszystkich mieszkańców powiatu strzeleckiego 
serdecznie zapraszamy 2 maja 

na uroczystość podniesienia flagi z okazji 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spotkamy się o godzinie 8.00 na Placu Żeromskiego 
w Strzelcach Opolskich.

godz. 8:00 -
godz. 8:15 -
godz. 8:30 -

Powitanie Gości
Uroczyste podniesienie flagi na maszt
Okolicznościowe wystąpienie Komendanta Powiatowe
go Policji w Strzelcach Opolskich

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc

Wojna na drodze
Od 16 kwietnia strzelecki PKS ob

niży! o 15% ceny biletów na trasie 
Strzelce Opolskie - Opole. To powin
no ucieszyć pasażerów, bo to o 1,47 zł 
taniej niż dotychczas. Ale w tym sa
mym czasie na tę samą trasę swoje au
tobusy wypuścił prywatny przewoźnik 
-LUZ. I tu bilety są jeszcze tańsze. O 
uruchomienie kursów na tym odcinku 
starał się od stycznia tego roku. Dećy- 
zję pozytywną dla tej firmy wydał Urząd 

Marszałkowski, i to pomimo sprzeci
wu Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Nie 
oznacza to, że Zarząd Powiatu jest w 
ogóle „na nie”. Wręcz przeciwnie - w 
uzasadnieniu swojej opinii wskazywał, 
że uruchomienie połączeń w okresach, 
kiedy PKS nie kursuje jest wskazane 
(np. w godzinach wieczornych). Ale 
fakt, że nowy przewoźnik uruchomić 
zamierzał (i istotnie to zrobił) swoje 
kursy niemal w tych samych godzinach 

co strzelecki PKS, Zarząd Powiatu uznał 
za przesadę.

Trudno tu mówić o uczciwej kon
kurencji, kiedy godziny odjazdów róż
nią się o 5-10 minut! - irytuje się sta
rosta Swaczyna. - Na razie klienci są 
zadowoleni, bo tańsze bilety to czysty 
zysk. Oby jednak nie stało się tak, że 
nowy przewoźnik w niedługim czasie 
zrezygnuje z wielu kursów, bo będą nie
opłacalne, a ograniczy się wyłącznie do 

tych najbardziej dochodowych. Wcale 
bym się nie zdziwił, gdyby ten scena
riusz został zrealizowany. Te zastrzeże
nia podnosiliśmy w piśmie do Urzędu 
Marszałkowskiego, ale nie zostały 
uwzględnione. Niemniej w ciągu dwóch, 
najbliższych dni jestem umówiony na 
kolejne rozmowy - być może znajdzie- 
my jakieś wyjście z tej sytuacji.

Nie jest tak, że proponując rozkład 
jazdy na tej linii chcemy kogoś znisz

czyć - mówi prezes firmy LUZ Miro
sław Domagała. - Przed otrzymaniem 
zezwolenia analizowaliśmy wszystkie 
przesłanki i oczekiwania pasażerów. 
Gdy ilość połączeń ograniczyło PKP i 
PKS - my uruchomiliśmy kilkanaście 
kursów.

Gdy pytam, jaki okres dała sobie 
firma na analizę ich rentowności, sły
szę:

dok. na str. 4
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rodzy Druhowie, Strażacy Powiatu Strzeleckiego
Z okazji Dnia Strażaka

X'.’; składamy W am
serdeczne gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami 

za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków.
Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy

> akcjach ratowniczych, w czasie których spieszycie z pomocą chroniąc życie, 
zdrowie i mienie mieszkańców Powiatu Strzeleckiego

Życzymy Dam dobrego zdrowia, satysfakcji

Z trudnej, ale jakże potrzebnej służby.

Przewodniczący
Rady Powiatu 

Henryk Bertossdk

Starosta Strzelecki

MzefSwacąęna

Wiosenne inspiracje

Wiosenne dziewczyny z ZSZ nr 1, więcej czytaj na str. 8

http://www.powiatstrzelecki.plwww.bip.powiatstrzelecki.pl


Nowy komendant

W Komendzie Powiatowej Policji 
odbyło się uroczyste wręczenie rozka
zu Opolskiego Komendanta Wojewódz
kiego Policji o powołaniu podinspek
tora Dariusza Wierzbickiego na sta
nowisko Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Opolskich. W uro
czystości uczestniczył m.in. I Zastęp
ca Komendanta Wojewódzkiego Poli
cji w Opolu i Starosta Strzelecki.

Dzisiaj (10.04.) w świetlicy Ko
mendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich uroczyście w obecności

przedstawicieli władz samorządowych 
m.in. Starosty Strzeleckiego -Józefa 
Swaczyny i Prokuratora Rejonowego 
w Strzelcach Opolskich - Henryka Wi- 
lusz, p.o. I Zastępcy Komendanta Wo
jewódzkiego Policji w Opolu inspektor 
Jan Lach wręczył rozkaz o powołaniu 
na stanowisko Komendanta Powiato
wego Policji w Strzelcach Opolskich 
podinspektorowi Dariuszowi Wierzbic
kiemu. Do 9 kwietnia br. pełnił on obo
wiązki Komendanta Powiatowego Po
licji w Brzegu.

Więcej kasy dla policji
Cztery gminy powiatu strzeleckie

go przekazały środki finansowe na do
datkowe służby dla policjantów. Funk
cjonariusze kierowani będąm.in. w miej
sca występowania problemów oraz 
konfliktów społecznych zgodnie z wy
stępującym w tym zakresie zapotrze
bowaniem społecznym.

Cztery gminy powiatu strzeleckie
go w pierwszym kwartale br. przekaza
ły środki finansowe na organizację do
datkowych patroli: gmina Izbicko - 
5000 zł, gmina Jemielnica - 4000 zł, 
gmina Strzelce Opolskie - 20000 zł i 
gmina Zawadzkie - 10000 zł. Służby 
organizowane będą w porze rannej oraz 
popołudniowo-nocnej, a patrole kiero

wane będą w miejsca szczególnie za
grożone przestępczością zgodnie z 
przeprowadzanymi miesięcznymi ana
lizami stanu bezpieczeństwa i porząd
ku publicznego na terenie gmin. Po
nadto policjanci będą pełnić służbę w 
miejscach występowania problemów 
oraz konfliktów społecznych zgodnie 
z występującym w tym zakresie zapo
trzebowaniem społecznym. Wiele z or
ganizowanych do tej pory służb było 
odpowiedzią na bieżące potrzeby spo
łeczności lokalnej. Zorganizowanie 
tych służb pozwala na zapobieżenie do
konywaniu przestępstw i wykroczeń 
oraz zwiększenie ujawnianych wykro
czeń popełnianych na terenie poszcze
gólnych gmin.

Zostali sędziami
„ Pożar na wprost, stanowisko 

wodne, rzeczka, rozdzielacz na wyso
kości, dwóch odcinków węża B... " - 
takimi słowami wg. regulaminu CTIF 
rozpoczyna się start każdej drużyny po
żarniczej w zawodach sportowo-pożar
niczych. Zawody takie odbywają się dla 
drużyn ochotniczych straży pożarnych 
co najmniej raz w roku. A jeśli są zawo
dy, muszą być również odpowiednio 
przeszkoleni sędziowie. Aby móc zo
stać sędzią w tego typu imprezach trze
ba przejść odpowiednie szkolenie. Dla
tego też w dniach 22-25 marca ucznio
wie Fabian Rosły z III Tm, Sebastian 
Majnusz z III mk, Krzysztof Strużyna 
z II Tm oraz nauczyciel Marcin Busz- 
man uczestniczyli w szkoleniu dla sę
dziów zawodów sportowo- pożarni
czych, wg regulaminu CTIF zorganizo
wanych w Turawie przez Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Nad
mienić należy, że szkolący się ucznio
wie mimo młodego wieku są opiekuna
mi młodzieżowych drużyn sportowo- 
pożarniczych w swojej macierzystej 
jednostce OSP Zalesie Śl. W ramach 
swoich obowiązków kształtują oni u 
adeptów sztuki strażackiej świadomość 
ratowniczą, mobilizują do stałego do
skonalenia swoich umiejętności a tak
że popularyzują działalność OSP.

Szkolenie, w którym uczestniczyli 
uczniowie naszej szkoły odbywało się 
w grupie 43 kandydatów na sędziów z 
różnych regionów Polski Południowej 
(min. Z Podkarpacia, Małopolski, Dol

nego Śląska i woj. Łódzkiego). Szkole
nie odbywało się pod nadzorem Leona 
Mądrego - Przewodniczącego Zarządu 
Krajowego Kolegium Sędziów Zarządu 
Głównego Związku OSP RP. Program 
szkolenia w części teoretycznej obej
mował zapoznanie się z regulaminem 
młodzieżowych zawodów sportowo - 
pożarniczych oraz tradycyjnych mię
dzynarodowych zawodów pożarni
czych. Regulaminy te bardzo obszernie 
i szczegółowo regulują kwestie związa
ne z przeprowadzaniem zawodów tego 
typu. W części praktycznej szkolenia 
oceniano trening jednej z najlepszych 
drużyn sportowo- pożarniczych w Pol
sce - OSP Raszowa. Drużyna ta zapre
zentowała start drużyny bojowej oraz 
sztafetę z przeszkodami. Największe 
wrażenie na uczestnikach zrobił czas, 
w jakim drużyna przeprowadziła zada
nie bojowe. Na rozwinięcie węży i przy
gotowanie się do gaszenia pożaru po
trzebowała jedynie 35 sekund. Ostatni 
dzień szkolenia zwieńczał egzamin, 
który wszyscy złożyli z wynikiem po
zytywnym zasilając tym samym Wo
jewódzkie Kolegium Sędziów.

Uczniowie biorący udział w szko
leniu wrócili do domu nie tylko z no
wym certyfikatem umożliwiającym 
prowadzenie zawodów sportowo-pożar
niczych, ale także z wspaniałymi wra
żeniami oraz nowymi znajomościami i 
chęcią niesienia pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.

Serdecznie gratulujemy i czołem!!! 
Marcin Buszman

„LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ” 
PO RAZ CZTERNASTY!

Uroczystość wręczania „Laurów" odbędzie się 21 kwietnia bieżącego roku, w Strzeleckim Ośrodku Kultury. 
Poniżej przedstawiamy Państwu nominowanych do nagród.

KATEGORIA - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

JAN MIKA - właściciel firmy ro
dzinnej DREWNOPLAST, istnie
jącej od 1976 roku. W 1992 roku 
jako pierwszy w Polsce produko
wał okna zPCV na licencji znanej 
niemieckiej firmy VEKA. Po uru
chomieniu zakładu w Strzelcach 
Opolskich w 1999 roku rozpoczął 
również produkcję stolarki alumi
niowej. Okna tej firmy zostały wy

różnione m.in. Godłem Jakości Europejskiej.
Jan Mika został w 2008 roku uhonorowany Srebrnym Lau
rem Umiejętności i Kompetencji.

firm: Yolkswagen, Audi, Skoda.

ZAKŁAD USŁUGO
WO - HANDLOWY 
„ELIZA” z Boryczy, dzia- 
łający od 2005 roku w 
branży ogrodniczej i le
śnej w kraju i na terenie 
UE. W roku 2007 posze
rzył ofertę usług, dzięki 
nowoczesnemu zakładowi 
lakierniczemu. Jako jedy
na w województwie firma 
ma kontrakt na usługi la
kiernicze dla firmy Mer
cedes Benz w Opolu oraz 
podwykonawstwo dla

W roku 2011, w kategorii: działalność produkcyjna i usługo
wa, państwo Eliza i Henryk Gordzielik otrzymali tytuł „Naj
lepszy Produkt Powiatu za 2010 rok”.

JOACHIM I KRZYSZ
TOF SPYRA - właści
ciele firmy „Usługi Ogól
nobudowlane” w Błotnicy 
Strzeleckiej, funkcjonują
cej od 1996 roku i znanej 
z takich zadań, jak: roz
budowa Domu Środowi
skowego w Strzelcach 
Opolskich, rozbudowa 
świetlicy wraz z biblio
teką w Błotnicy Strzelec
kiej, budowa strażnicy dla
OSP w Błotnicy Strzelec

kiej i Kalinowicach czy modernizacja zbiorników p.poż., 
rewitalizację mostów oraz skarp w parku miejskim.
Firma aktywnie uczestniczyła w usuwaniu skutków tornada 
w Błotnicy Strzeleckiej, wspiera OSP, angażuje się w sponso
rowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.

KATEGORIA - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

ZESPÓŁ TA
NECZNY „FI
GIELEK” - 
skupia dzieci 
w wieku szkol
nym ze Sta- 
niszcz Wielkich 
(tu ma swoją 
siedzibę), Sta- 
niszcz Małych, 
Spóroka, Fo-

sowskiego i Kolonowskiego. Działa od maja 1999 roku. Zdo
bywca nagród na imprezach o zasięgu lokalnym, ogólnopol
skim, a nawet międzynarodowym. Kierownikiem i chore
ografem zespołu jest pani Alicja Iwańska, która zawsze może 
liczyć na wsparcie pani Regin Koloch i rodziców młodych 
artystów.

KATEGORIA - DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

WALDEMAR WOTKA były sol 
tys Ligoty Dolnej, który potrafi 
skupić wokół siebie mieszkańcowi 
razem z nimi zrobić wiele dla te
miejscowości, m.in.: uporządkować 
drogi, zbudować plac zabaw dla dzie
ci oraz miejsce spotkań. Dzięki jegt 
wieloletniemu osobistemu zaan»
żowaniu w upamiętnienie tradycji 
lotniczych miejscowości, w 20® 
roku odbył się w Ligocie Dolnej i 

Kamieniu Śląskim kilkusetosobowy Zjazd Pokoleń Lotniczy^ 
a dwa lata później otwarto Izbę Tradycji Lotniczych Ligoty 
Dolnej, do której Pan Waldemar osobiście zebrał wiele pamią
tek.

EWA PTOK - prowadzi wraz z ni
żem 42 ha gospodarstwo rolne i 
Centawie. Społeczniczka. Włączyli 
się w reaktywację Koła Gospody! 
Wiejskich. Od 2002 - radna. W Bi
dzie Gminy funkcję przewodniczą
cej Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Porządku Publiczne
go. W rok 2003, gdy Centowa przy
stąpiła do Programu Odnowy Wsi, 
została liderem grupy. Założone i

2005 roku Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa przygotow 
ło wieś do konkursu Piękna Wieś Opolska. Debiutująca w ni 
Centawa otrzymała wyróżnienie, a rokrocznie działalność sto
warzyszenia jest zauważalna przez organizatorów konkursu.

OHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU - jed
nostka po- 
w s tali 
w 1905 rokui 
od tej chwil: 
niosła pomrc 
i ratunel 
mieszkań
com gminy, 
powiatu 
kraju, m.in. a 
akcjach: 

gaszenie pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej, walka z powoda
i usuwanie jej skutków na terenie powiatu, usuwanie skutkół 
tornada na terenie Osieka i Błotnicy Strzeleckiej w latach 2001 
i 2008.
Członkowie OSP aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lo
kalnego, angażując się między innymi w działalność Stowarzy
szenia Rozwoju Wsi Grodzisko. W ciągu dwóch lat wykonali i 
czynie społecznym szereg prac związanych z rozbudową remi
zy strażackiej.

KATEGORIA - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

MIRELA PUŁTORAK - koszykarki 
pochodząca ze Strzelec Opolskich, za
wodniczka drużyny ekstraklasy PTS 
Lider Pruszków. W Strzelcach Opol
skich zdobyła Mistrzostwo Wojewódz
twa Opolskiego i IX miejsce na Mistrzo
stwach Polski w minikoszykówce szkół 
podstawowych. Później zawodniczki 
Klubu „Cukierki Odra Brzeg”. W 2001 
powołana do reprezentacji Polski kade-

tek, gdzie została kapitanem drużyny. W 2004 roku wystąpiła 
wraz z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy we Wło
szech. W latach 2004-2006 reprezentowała nasz kraj w kolej
nych Mistrzostwach Europy w Budapeszcie i na Teneryfie, tym 
razem w kategorii juniorek. Została także powołana do kadry 
Polski Under-20.

PIOTR SMYKAŁA - znawca oraz 
miłośnik historii lokalnej, kolekcjo
ner regionalnych pamiątek. Autor 
opracowań historycznych o miej
scowościach naszego powiatu. Jest 
również autorem lub współautorem 
wielu artykułów do prasy lokalnej: 
„Nowej Trybuny Opolskiej” i 
„Strzelca Opolskiego”.

KSIĄDZ HENRYK PICHEN - 
proboszcz parafii pw. Wniebowzię
cia Najświętszej Marii Panny w Je
mielnicy, który od momentu obję
cia probostwa (1992) przeprowa
dza sukcesywnie renowację wypo
sażenia kościoła (odrestaurowano 
wszystkie ołtarze).
Za swe wysiłki Ksiądz Proboszcz zo
stał wyróżniony przez Ministra Kul

tury RP złotą odznaką „Zasłużony dla ochrony zabytków", 
otrzymał również statuetkę „Cystersa”, przyznawaną przez 
Radę Gminy Jemielnica oraz tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Jemielnica".

ZBIGNIEW SWOREŃ - trener, in
struktor karate, wychowawca młodzie
ży. Od 1982 trenuje karate, od 1984 - « 
sekcji w Zawadzkiem. Od 1988 - instruk
tor sekcji. Prezes i trener Stowarzysze
nia Kultury Fizycznej - Klub Karate „NI- 
DAN” Uzyskał tytuł trenera drugiej kla
sy w dyscyplinie karate shotokan, sto
pień mistrzowski 5 dan oraz wicemistrzo
stwo Polski seniorów starszych. Obec

nie w zajęciach w klubie uczestniczy 140 dzieci i młodzieży, co 
roku do sekcji przychodzi około 30 nowych członków.

ANDRZEJ DAMASZEK od ponad 25 
łat trener i działacz sportowy. Jeden z 
założycieli, trenerów i aktywnych dzia
łaczy klubu MKS Strzelce Opolskie, a 
także klubów sportowych: UKS „Kusy”, 
UKS „G-2”. Od 2000 roku dyrektor 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Strzelcach Opolskich. Jest organiza
torem licznych sportowo-rekreacyj
nych projektów, jak np. Mała Olimpia

da Europejska, Turniej Piłkarski Visegrad Cup, Mała Olimpiada 
Sportowa w Druskiennikach na Litwie, Turniej Miast Partner
skich.

dok. na str. 5



4

Bezpłatnie dla pond 60 tysięcy Opolanek w wieku 50-69 lat

Zaproszenia
na mammografię

Opolanko, zgłoś się na mammografię!
Nawet jeśli czujesz się zdrowa, warto mieć tę pewność!

il! Kolejny, szósty już rok (od 2006), 
w całym kraju realizowany jest Narodo- 
wy Program Zwalczania Chorób Nowo- 

i; tworowych, w ramach którego każda 
:■ Opolanka w wieku 50-69 lat może co 2 
ś lah wykonać bezpłatnie badanie mam- 
i- litograficzne. Celem badania jest wykry
li cie w piersi możliwie najwcześniejszych 
J zmian chorobowych, albowiem w porę 
i podjęta terapia daje szanse na skutecz- 
i ne wyleczenie.
y • Co roku kilkadziesiąt tysięcy miesz- 
i- tanek Opolszczyzny otrzymuje zapro

szenie do uczestnictwa w bezpłatnym 
badaniu mammograficznym, które w na- 

. szym województwie wykonuje kilkana- 
s ście placówek (umowy z NFZ).
i W tym roku wysyłkę pierwszych 
i zaproszeń, przypominających zarazem 
, o potrzebie wykonania badania, rozpo- 
. częto w marcu br. Trafiły już one do 
i kilku tysięcy Opolanek. W sumie w 
i okresie najbliższych miesięcy zostanie
■ wysłanych ponad 62 tys. zaproszeń.
■ i Zapraszamy wszystkie mieszkanki 
, regionu w wieku 50-69 lat (które osta- 
, me badanie wykonały co najmniej 2 lata 
. temu) do zgłaszania się na mammogra- 
: tię, nawet bez zaproszenia.

Wszelkich informacji na ten 
temat udziela Wojewódzki Ośro
dek Koordynujący Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi w Opolu, 
teł. 77 4416095, 77 4416153, e-mail: 
wok-opole@onkologia.opole.pl

Mammografię w ramach programu 
można wykonać w wielu placówkach, 
m.in.:

* Opolskie Centrum Onkologii. Opo
le, ul. Katowicka 66a,
tel. 77 44160 39, codziennie; 
we'wtorek dodatkowo do godz.18

* SPZOZ Centrum, Opole, ul. Budow
lanych 4, tel. 77 453 84 62

* SPZOZ Kędzierzyn-Koźle,
ul. 24 Kwietnia 7, tel. 77 48 24 114

* ZOZ, Strzelce Opolskie,
ul. Opolska 36a, 
tel. 77 461 32 91-5 w.143
w godzinach 13-14

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, iż dnia 25 maja 2012 roku

odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania wniosków 
o udzielenie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na po
moc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy 
składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze względu na zatrud
nienie do dnia 18 maja 2012 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki określa uchwała nr XXXVIII/336/ 
10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczy
cieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 29, poz. 
426 z późn. zm.). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek oświa
towych.

Przypominamy, że czas zgłoszeń do Otwartego Konkurs Ofert 
dla Organizacji Pozarządowych powoli dobiega końca.

Ostateczny termin składania ofert upływa 26 kwietnia o godz. 15:30. 
Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego.

Ogłoszenie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej 
www.powiatstrzelecki .pl

Zapraszamy turystów
Koło Turystyki Rowerowej "Kamienie szlachetne" - Strzelce Opolskie, zapra
sza w dniu 1 maja br. (wtorek) wszystkich chętnych na pierwszy, z zaplanowa
nych w bieżącym roku, rekreacyjny rajd rowerowy po okolicznych terenach 
naszego regionu. Start nastąpi o godzinie 10.00 z Placu Myśliwca przy strzelec
kim ratuszu, a zakończenie planowane jest w parku miejskim ok. godziny 13.30. 
Przewidziana długość trasy - ok. 35km.

Informuje się jednocześnie, że z terminarzem działalności naszego Koła 
w 2012r. można zapoznać się na stronie internetowej: 

www.kamienieszlachetne-strzelce.pl

PKS w Strzelcach Opolskich S.A.
ul. 1 Maja 59
ZAPRASZA DO

SERWISU KLIMATYZACJI
OFERUJEMY:

SEZONOWE PRZEGLĄDY KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH 
OBEJMUJĄCE:

-czyszczenie czynnika chłodniczego,
-sprawdzanie szczelności układu 
NAPEŁNIANIE, NAPRAWA

ODGRZYBIANE KLIMATYZACJI URZĄDZENIEM 
ULTRADŹWIĘKOWYM.

WSZYSTKO W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH
UWAGA RABAT!!!

Wymieniając komplet opon w naszym Serwisie Ogumienia 
uzyskasz 30 % rabatu na Serwis Klimatyzacyjny. 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ 
teł 77 462 25 42, 77 461 32 81

OFERTY PRACY
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
POWIATOWY URZĄD PRACY ) 
W SYRZeiCACM OPOLSKICH j

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

BANKOWY DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - średnie ogólnokształcące
- praktyczna znajomość technik sprzedaży i negocjacji, 
podstawowa wiedza z zakresu finansów,
prawa bankowego i handlowego, 
znajomość lokalnego rynku biznesowego

- prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
SPECJALIS TA DS. MARKETINGU
1 HANDLU

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie: handlowe, 
ekonomiczne lub marketing

- obsługa komputera i urządzeń biurowych
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
biura handlowego, - biegła znajomość j. angielskiego

KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA - TELEMARKETER 
6/8 ETETU

STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera
- miły ton głosu, odporność na stres, 
umiejętność pracy w grupie, dyspozycyjność

KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- obsługa komputera, - komunikatywność

KONSULTANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA/TELEMARKETER

STRZELCE OPOLSKIE - znajomość obsługi komputera
- mile widziane doświadczenie w kontakcie z klientem

HANDLOWIEC OPOLSKIE
+ DOLNOŚLĄSKIE

- wykształcenie średnie
- obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie w handlu bezpośrednim

ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie
- umiejętność pracy przy komp., - prawo jazdy kat. B

PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie
- umiejętność pracy przy komputerze
- prawo jazdy kat. B

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe - sprzedawca

- mile widziane doświadczenie
KASJER - SPRZEDAWCA
STOISKO MIĘSNE

ZAWADZKIE - książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
- doświadczenie mile widziane

KASJER - SPRZEDAWCA
STOISKO MIĘSNE

ZAWADZKIE - książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
- mile widziane dośw., - stopień niepełnosprawności

KASJER - SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - min. zawodowe
- mile widziana obsługa kasy fiskalnej
- stopień niepełnosprawności

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - min. zaw., - mile widziana obsługa kasy fiskalnej
- stopień niepełnosprawności

KELNER - BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - min. średnie
- łatwość nawiązywania kontaktów, 

samodzielność, uczciwość, - obsługa kasy fiskalnej
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna
- mile widziana znajomość j. angielskiego

w stopniu dobrym
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY KLUCZ - min. zawodowe, - zdany egzamin w TDT
KIEROWCA SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO

CAŁY KRAJ - karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy

KIEROWCA SAMOCHODU
CIĘŻAROWEGO

POLSKA. EUROPA - prawo jazdy kat. C+E, - ADR, - karta kierowcy
- doświadczenie min. 2 lata
- słaba znajomość języków obcych

KIEROWCA KAT. C+E WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
- kurs na przewóz rzeczy, - doświadczenie mile widziane

SAMODZIELNY MURARZ TEREN
WOJ. OPOSLKIEGO

- wykształcenie zawodowe
- samodzielność w wykonywaniu prac
- mile widziane doświadczenie

SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- samodzielność w wykonywaniu prac
- prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie

OPERATOR
KOPARKO-ŁADOWARKI

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - samodzielność
- uprawnienia operatora koparko-ładowarki
- mile widziane doświadczenie

DEKARZ WG. ZLECEŃ - doświadczenie 3-letnie
KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - obsługa szlifierki kątowej

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- obsługa wózka widłowego
- doświadczenie zawodzie kamieniarz

TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- doświadczenie 3-letnie w zawodzie

FREZER ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- doświadczenie 3-letnie w zawodzie

ŚLUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - znajomość rysunku technicznego
- doświadczenie na podobny stanowisku

TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe kierunek mechaniczny
- obsługa tokarki, - doświadczenie na stanowisku tokarz

ŚLUSARZ
URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe kierunek mechaniczny
- uprawnienia eneigetyczne GR 2, PKT. 2,4,5,6,7
- wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OLSZOWA - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
- doświadczenie mile widziane
- słaba znajomość j. angielskiego

LICENCJONOWANY PRACOWNIK 
OCHRONY FIZYCZNEJ

OLSZOWA - wykształcenie średnie
- licencja pracownika ochrony, pozwolenie na broń
- doświadczenie mile widziane
- słaba znajomość języków

PRACOWNIK OCHRONY 3/4 etatu STRZELCE OPOLSKIE - min. zawodowe, - zdolność logicznego myślenia
- mile widziany kurs pracownika ochrony
- doświadczenie w ochronie obiektów handlowych

PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE. KOLONOWSKIE - stopień niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe

- umiejętność współpracy w zespole
- doświadczenie mile widziane,
- stopień niepełnoprawności

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - zdolności manualne, - umiejętność pracy w grupie
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe

dok. na str. 7

mailto:wok-opole@onkologia.opole.pl
http://www.powiatstrzelecki
http://www.kamienieszlachetne-strzelce.pl
mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.p


Wojna na drodze Licealista znowu wśród laureatów
dok. ze str. 1

Nie mamy zamiaru likwidować żad
nych połączeń. One poszerzają paletę 
naszych usług. Wprowadziliśmy kursy 
poza godzinami kursowania PKS - ich 
ostatni autobus odjeżdża ze Strzelec o 
16.20, nasz — o 21.15, a pozostałe jeżdżą 
w optymalnych dla pasażerów godzi
nach. Nie będziemy likwidować nawet 
tych kursów, na których jeździ choćby 
jedna osoba - ci wszyscy, którzy kupili 
bilety miesięczne, składają się na to, by 
jeździć mogli pojedynczy pasażerowie. 
- Zaczęła się prawdziwa wojna cenowa 
na drodze - przyznaje Aleksander Pa- 
toła. prezes strzeleckiego PKS. - Jako 
firma nie możemy przeciw temu zapro
testować, nie mamy takich możliwości. 
To droga krajowa i decyzję podejmuje 
wyłącznie Urząd Marszałkowski. Jak wi

Wielki sukces Michała Ludwiga — trzecie miejsce w Polsce

Galeria olimpijczyków
- dłuższa

W dniach 30.03 | 01.04.2012 odbył 
się w Poznaniu centralny etap 35. Olim
piady Języka Niemieckiego, do którego 
zakwalifikowano tylko 55 osoby z całej 
Polski. To nie lada osiągnięcie, że ze 
strzeleckiego Liceum Ogólnokształcące
go znalazło się tam aż sześcioro uczniów: 
Nicole Kozioł, Piotr Bielak, Michał Lu
dwig, Mateusz Ludwig, Tomasz Szpunar. 
Rafał Korzeniec.

Mateusz ze względu na problemy 
zdrowotne nie mógł uczestniczyć w eta
pie centralnym, ale jako finalista z ubie
głego roku posiada już wszystkie dobro
dziejstwa z tym związane. Michał Lu
dwig uplasował się na trzecim miejscu, a 
Rafał Korzeniec na jedenastym. Nicole, 
Piotr, Tomasz uzyskali tytuł finalistów.

Olimpiada Języka Niemieckiego to 
stały element w krajobrazie każdej szko
ły. Uczniowie pragną zmierzyć się z ró
wieśnikami na polu uniwersalnym, bo 
testy redagowane są przez gremium ze
wnętrzne, a nauczyciele ciesząc się za
interesowaniem uczniów olimpiadą mo
tywowani są do rozwijania ich zaintere
sowań. Niestety, test olimpiady jako 
forma weryfikowania swych osiągnięć 
może często rodzić obawy. Nie jest on 
bowiem dla uczniów dobrych, jest tylko 
dla bardzo dobrych i zmotywowanych. 
A to dopiero namiastka potencjalnego, 
możliwego do osiągnięcia, sukcesu. Po 
etapie szkolnym Komisja Okręgowa 
OJN w Opolu kwalifikuje uczestników, 
którzy osiągnęli 80% ogólnej liczby 
punktów do etapu wojewódzkiego. Prze
kroczenie tego pułapu przy wyśrubowa
nym poziomie testu to nie lada osią
gnięcie. W obecnym roku udało się to 
ośmiu osobom ze strzeleckiego Liceum. 
Niestety akademicki poziom testu nie 
przepuścił przez gęste sito dwóch 
uczniów. Wielka szkoda, ale...

Katalog wymagań OJN obejmuje 
kilka obszarów wiedzy. Dla wtajemni
czonych to tajemniczo brzmiące słowo ! 
realioznawstwo krajów niemieckiego 
obszaru językowego. Kryją się za tym 
treści z zakresu polityki, historii, życia 
społeczno-gospodarczego nie tylko Nie

dać podjął taką, która mocno w nas ude
rza. Obsługując wiele kursów, wśród któ
rych wiele jest nierentownych - straty 
pokrywamy z zysków z innej działal
ności, ale też z tych połączeń, które są 
rentowne. A linia Strzelce - Opole była 
jedną z lepszych. Jeśli przegramy tę 
wojnę - będziemy zmuszeni do dalszych 
ograniczeń kursów. Na niedochodowych 
liniach nie ma chętnych do uruchamia
nia połączeń, ale z „delikatesów” chce 
korzystać wielu. Tylko wtedy przestają 
być delikatesami... Nie rozumiem, dla
czego dla jednostki wydającej decyzje 
wymogiem w takich przypadkach nie 
jest branie pod uwagę całej sieci połą
czeń na terenie danego obszaru, w na
szym przypadku - powiatu strzeleckie
go-

M. Górka

miec, ale także Austrii i Szwajcarii. Każ
dy uczestnik zobligowany jest do prze
czytania i literackiej interpretacji dwóch 
dzieł literackich sprzed roku 1945 oraz 
trzech po tej dacie. Na szczęście czyta
nie to mocna strona licealistów, nie tyl
ko tych przystępujących do olimpiad. 
Najchętniej wybierani autorzy to: Franz 
Kafka, Max Frisch, Erich Maria Rema- 
rque, Herman Hesse.

Centralny etap OJN odbywa się w 
Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza a jego bezpośrednim orga
nizatorem jest Towarzystwo Neofilolo
giczne. Kierownikiem Olimpiady jest 
prof. dr hab. Włodzimierz Bialik.

Przytaczając pokrótce dane staty
styczne: w obecnym roku do OJN przy
stąpiło ponad 25 tysięcy uczniów, do 
drugiego etapu (okręgowego dostało się 
już tylko tysiąc dwieście, a pięćdziesię
ciu pięciu najlepszych spotkała się w Po
znaniu, by rywalizować o tytuł laureata 
i finalisty.

Na tym etapie zmagania trwają dwa 
dni, a komisje składają się z wykładow
ców uniwersyteckich. Pierwszego dnia 
wszyscy kandydaci pracują nad testem 
gramatyczno-leksykalnym, następnego 
chwalą się swoją wiedzą lub jak kto woli 
przepytywani są przez specjalistów z 
określonej dziedziny, by w dniu ostat
nim otrzymać upragniony dyplom, któ
ry staje się przepustką nawet na uniwer
sytet. Ta najlepsza czterdziestka ma 
poza tym maturę z języka niemieckie
go już w kieszeni a i ocena celująca na 
świadectwie końcowym też jest dodat
kowym bonusem.

Jako nauczyciel powyższej szóstki 
mam nadzieję, że uzyskane laury nie 
przewrócą im w głowie i podwójnie zmo
tywowani będą dalej szli wytyczonym 
szlakiem po następne osiągnięcia, dając 
przykład i wspomagając swą postawą 
innych.

mgr Artur Gołdyn 
nauczyciel języka niemieckiego w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich

Tradycyjnie w ostatni piątek mar
ca w Centralnym Muzeum Jeńców Wo
jennych w Opolu odbył się Regionalny 
Konkurs Wiedzy Historycznej pt. „Obo
zy w Lamsdorf-Łambinowicach (1871- 
1946). Historia i współczesność”.

Niełatwa i dość wąska dziedzina wie
dzy historycznej, której nie dotyczą 
podstawy programowe żadnego ze szkol
nych przedmiotów, kolejny rok z rzędu 
przyniosła powód do dumy uczniom 
strzeleckiego ogólniaka. W tym roku w 
gronie laureatów znalazł się uczeń dru
giej klasy - Michał Sowa, otrzymując 
na etapie wojewódzkim nagrodę trze
ciego stopnia.

Konkurs, którego założeniem stało 
się inspirowanie do zajęcia czynnej po
stawy wobec otaczającej rzeczywistości 
i zainteresowanie historią Śląska Opol
skiego ostatnich 150 lat to wydarzenie 
urzeczywistnione dzięki współdziałaniu 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojen
nych, Opolskiego Kuratorium Oświaty 
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW. 
Dzięki tym patronom Miejsce Pamięci 
Narodowej w Łambinowicach/Lamsdorf 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
zyskuje co roku specjalnego znaczenia 
oraz staje się przedmiotem wnikliwych 
poszukiwań młodych historyków.

Co może zainteresować współcze
snego nastolatka w zbiorach łambino
wickiego muzeum? - Na pewno różno
rodność i obszemość zbiorów historycz
nych- podsuwa Michał. Co zaskakuje, 
zaciekawia młodego odbiorcę w tema
tyce, której dotyczył konkurs? - Dla 
mnie taką kwestią były losy jeńców ra

Damian Czempiel laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów

Gdy niemiecki staje się pasją
W sobotę 31 marca w Urzędzie Marszałkowskim w 

Opolu Damian Czempiel - uczeń Publicznego Gimna
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opol
skich odebrał z rąk Konsula Republiki Federalnej Nie
miec Petera Ecka dyplom laureata Wojewódzkiego Kon
kursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów. Na 
ogromną uwagę zasługuje fakt, że Damian uczęszcza do
piero do pierwszej klasy, a już odniósł tak duży sukces, 
którym sprawił radość swoim rodzicom i nauczycielom. 
Aby znaleźć się wśród 42 najlepszych uczniów wojewódz
twa opolskiego i uzyskać tytuł laureata nie wystarczy 
wykazać się tylko biegłą znajomością języka niemiec
kiego, ale również konkretną wiedzą z zakresu szeroko 
pojętego realioznawstwa Niemiec oraz Śląska Opolskie
go-

Pierwszymi nauczycielami Damiana byli jego dziad
kowie, którzy rozbudzili w wnuku zainteresowanie języ
kiem niemieckim. Teraz sam rozwija swoją pasję po
przez oglądanie niemieckich programów telewizyjnych, 
chętnie sięga również po literaturę niemieckojęzyczną, 
ponieważ zależy mu na udoskonalaniu swoich umiejęt
ności językowych oraz poszerzaniu wiedzy o krajach nie
mieckiego obszaru językowego. Damian jest też wielkim 
fanem sportu, zwłaszcza piłki nożnej. Uczeń chętnie re
prezentuje swoją szkołę także na zawodach sportowych.

Jako nauczycielka Damiana mam nadzieję, że osią
gnięty sukces uskrzydli naszego młodego laureata i zmo
tywuje do dalszej pracy, by zdobywać kolejne laury.

Anna Rzeźniczek

Premiera spektaklu "Pocałunek"
W Strzelcach Opolskich odbyła się 

premiera spektaklu „Pocałunek” teatru 
„Po drugiej stronie”. Dotyczył on uza
leżnienia od narkotyków i jego negatyw
nych skutków. Jego aktorami jest mło
dzież powiatu strzeleckiego, która kon
tynuuje w ten sposób działania pn. „Pro
filaktyka a Ty” zorganizowane przez 
MEN przy współudziale KGP.

4 kwietnia o godz. 15.00 na Placu 
Żeromskiego w Strzelcach Opolskich 
odbyła się premiera spektaklu „Pocału
nek” wystawionego przez teatr „Po dru
giej Stronie”. Młodzież swoje przedsię
wzięcie ukierunkowała na profilaktykę 
rówieśniczą dążącą do promowania mody 
na życie bez uzależnień. Spektakl obra
zuje negatywne skutki związane z po
kusą spożywania narkotyków.

Wystawiany on będzie w szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu strzelec
kiego w ramach profilaktyki rówieśni
czej. Aktorami teatru jest młodzież 
powiatu strzeleckiego, która swoją pra
cę rozpoczęła po zorganizowanych w

dzieckich w latach II wojny światowej- 
dopowiada.

Drugoklasista ma za sobą nie tylko 
lekturę monografii oraz prac nauko
wych na temat obozów jenieckich i obo
zów pracy w Lamsdorf (najpoważniej
sza z nich to dzieło prof. E. Nowaka- 
do niedawna dyrektora placówki). Dzie
je miejscą które dziś ma status Miejsca 
Pamięci Narodowej poznał także w cza
sie lekcji muzealnych prowadzonych 
przez pracowników naukowych Cen
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 
-Szczególnie pamiętam zajęcia muze
alne dotyczące Sybiraków oraz ucieczek 
jeńców z obozów- wspomina Michał. 
- Dzięki nim pogłębiłem swoją wiedzę 
w nietypowy sposób.

Na pytanie o najbardziej interesu

miesiącu październiku ubiegłego roku 
działaniach pod nazwą Profilaktyka a 
Ty zorganizowanych przez MEN we 
współudziale z Komendą Główną Poli
cji.

Młodzi ludzie sami piszą scenariu

jący okres w dziejach Lamsdorf finalisto 
konkursu, a więc znawca tematu, odpo 
wiada jednak: -Według mnie najcieka* 
szy jest obóz dla jeńców francuskich. Ja 
to pierwszy obóz na terenie Lamsdorfi 
ciekawie obrazuje nową sytuację na tym 
terenie - uzasadnia.

Michał to dziś uczeń drugiej klasy 
liceum o profilu medyczno - fartnaw 
tycznym. To określa jego plany na przy
szłość raczej z dala od przedmiotu k» 
kursu, który przyniósł mu tytuł laure
ata. -Myślę, że mimo wszystko warte 
poznać historię, aby wyciągnąć z nią 
naukę —podsumowuje swoje doświadcze
nia, udowadniając, że przyszłość moi 
stać się łatwiejsza w zaplanowaniu, jeśli 
tylko zechcemy refleksyjnie spojrzeć a 
siebie chociaż na chwilę.

Dorota Maćkuli

sze, sami reżyserują sztuki oraz sami 
tworzą rekwizyty. Wspiera ich Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Al
koholowych przy naszym współudziale 
i nieocenionej pomocy Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury.



Casino zmienia oblicze
Mimo że od rozpoczęcia robót bu

dowlanych w ramach zadania pn. „Za
gospodarowanie terenu zdegradowane
go byłego budynku CASINO poprzez 
utworzenie multipleksu usług kulturo
wych, społecznych i edukacyjnych”, re
alizowanego przez Powiat Strzelecki w 
ramach Regionalnego Programu Ope
racyjnego Województwa Opolskiego 
lata 2007 - 2013 minęło raptem dwa 

[ miesiące, budynek i teren wokół niego
■ zmienił się nie do poznania. Wykonaw

ca zadania, firma POLBAU ostro wzię
ła się do roboty co widać na placu budo
wy, zniknęły drzewa przeznaczone do

■ wycinki, rozpoczęto dobudowę nowej 
części budynku gdzie będą m.in. po
mieszczenia do obsługi sali konferen
cyjnej, nowe pomieszczenia WC, sze
roka klatka schodowa z windą dla osób 
niepełnosprawnych, która umożliwi bez
problemowe poruszanie się wszystkim 
osobom po obiekcie. W starej części 
budynku Wykonawca wyburzył już nie
potrzebne ścianki, skuł tynki, wykuł 
okna, drzwi.

W najbliższym czasie poinformu
jemy Państwa o kolejnych postępach 
prac na obiekcie, który, mamy nadzie
ję, stanie się jedną z wizytówek Powiatu 
Strzeleckiego.

Młodzież zapobiega pożarom
Dobudówka wyrasta już ziemi

dok. ze str. 2

Uczniowie Zespołu Szkół Zawo
dowych Nr 1 w Strzelcach Opol
skich laureatami etapu powiato
wego Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za
pobiega pożarom”

30 marca w siedzibie Komendy Po
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich odbyły się eli
minacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po
żarniczej „Młodzież Zapobiega Poża
rom” (OTWP) jest konkursem popula
ryzującym przepisy i kształtującym 
umiejętności w zakresie ochrony lud
ności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej. W szczególności słu
ży popularyzowaniu wśród dzieci i mło
dzieży znajomości przepisów przeciw
pożarowych, zasad postępowania na wy
padek pożaru, udzielania pierwszej po
mocy, posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochro
ny przeciwpożarowej oraz historii i tra
dycji ruchu strażackiego. Organizatorem 
OTWP jest Zarząd Główny Związku

Ochotniczych Straży Po
żarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej we współpracy z 
Komendą Główną Pań
stwowej Straży Pożarnej i 
Komend Powiatowych 
Państwowej Straży Pożar
nej oraz Zarządów Oddzia
łów Związku OSP RP.

Konkurs podzielony 
jest na 4 etapy: szkolny, 
miejsko- gminny, powia
towy, wojewódzki oraz 
centralny.
Uczestnikami eliminacji 
powiatowych byli laureaci 
eliminacji gminnych. Gmi
nę Strzelce Opolskie repre
zentowało trzech uczniów 
Zespołu Szkół Zawodo
wych Nr 1 w Strzelcach 
Opolskich: Fabian Rosły, 
Dawid Skóra i Nikola Po
laczek. Do eliminacji wo
jewódzkich zakwalifikowa
ło się dwóch uczniów ZSZ 
Nr 1 w Strzelcach Opol
skich. Dawid Skóra z klasy I Tmt/ż, zdo- Gratulujemy i życzymy powodzenia w 
bywca 1 miejsca oraz Fabian Rosły z etapie wojewódzkim.
klasy III Tmt , który zajął II miejsce . Murek Rosiński

Języki obce śpiewająco
20 marca w Strzeleckim Ośrodku 

Kultury odbył się Powiatowy Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej „Znam języki 
obce śpiewająco”, który rozpoczął Dni 
Europejskie w Zespole Szkół Zawodo
wych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Or
ganizatorami konkursu były nauczyciel
ki języka angielskiego: Magdalena Bier
nat, Dominika Dyja i Sabina Pach. Rok 
temu miała miejsce pierwsza edycja tego 
konkursu. Wówczas występowali 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z 
naszego miasta. W tym roku organiza
torzy zaprosili do udziału młodzież szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
powiatu strzeleckiego. W konkursie 
wzięli udział soliści, zespoły wokalne 
oraz instrumentalno-wokalne z gimna
zjów w Ujeździe i Izbicku, z Liceum Ogól
nokształcącego w Strzelcach Opolskich 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w 
Strzelcach Opolskich.

Każdy wykonawca zaprezentował 
po jednym utworze w języku obcym, 
niemieckim lub angielskim. Młodzi ar
tyści byli oceniani przez jury w skła
dzie: mgr Joanna Palus, przedstawiciel
ka Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki Starostwa Powia

towego w Strzelcach Opolskich, mgr 
Halina Kajstura, dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1, p. Anna Gabor-Di- 
mitrow z Opolskiego Studia Piosenki 
oraz Sabina Pach, nauczyciel języka 
angielskiego w ZSZ nr 1. Jury oceniało 
dykcję, dobór repertuaru, interpretację, 
muzykalność oraz ogólny wyraz arty
styczny.

Uczestnicy zaprezentowali bardzo 
zróżnicowany repertuar. Można było 
pokołysać się do spokojnych i nastro
jowych utworów tj. „Only hope” Man- 
dy Moore czy poskakać w rytm prze
bojów tj. „Waka Waka” Shakiry, czy 
„Mamma Mia” Abby. Publiczność żywo 
reagowała na występy swoich kolegów i 
koleżanek i wszystkich nagradzała 
gromkimi brawami. Choć większość ar
tystów-amatorów śpiewała do podkładu 
karaoke, to nie zabrakło również mu
zyków grających na instrumentach, tj. 
gitary, keyboard czy saksofon. Trzeba 
przyznać, że wszystkie utwory zapre
zentowane zostały na bardzo wysokim 
poziomie i jury miało nie lada problem 
z wybraniem zwycięzców konkursu. No 
ale wyboru trzeba było dokonać i tak: I 
miejsce zajęła Natalia Wilczek z ZSZ nr

1, która swoim przepięknym wykona
niem utworu Christiny Aąuilery „Hurt” 
wzruszyła chyba wszystkich. II miejsce 
zdobyła Mirela Strokosz z Liceum Ogól
nokształcącego w Strzelcach Op. za 
utwór „Uber Sieben Brucken”, Petera 
Maffaya. III miejsce przypadło Patry
cji Grylowskiej z Publicznego Gimna
zjum w Ujeździe, za prezentację pio
senki „Halleluja” Leonarda Cohena przy 
akompaniamencie gitary w wykonaniu 
jej kolegi ze szkoły Dawida Grześko
wiaka. Jury przyznało również wyróż
nienie dla Michała Adamskiego, Micha
ła Żurka i Dariusza Kaliciaka z ZSZ nr 
1, którzy zaprezentowali utwór zespołu 
Black Veil Brides ,.Saviour”.

Po zakończeniu części konkurso
wej wystąpił gość specjalny - zespół He- 
adcrusher. który zaprezentował moc
niejsze metalowe brzmienie w doskona
łym stylu. Natomiast na samo zakoń
czenie imprezy mieliśmy przyjemność 
wysłuchania gościnnego występu p. 
Anny Gabor-Dimitrow, członka jury i 
absolwentki ZSZ nr 1. Jeszcze raz dzię
kujemy wszystkim uczestnikom i go
ściom za ich wspaniałe występy.

Magdalena Biernat

„LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ” 
PO RAZ CZTERNASTY!

KATEGORIA - DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

ZUZANNA I BERNARD SDZUJ - tworzą nie- 
spokrewnioną z dzieckiem, rodzinę zastępczą o cha
rakterze pogotowia rodzinnego.
Po zdobyciu w latach 2000 oraz 2004 odpowied
nich kwalifikacji, z ogromnym zaangażowaniem i 
sercem podjęli trud opieki nad dziećmi, które z 
różnych powodów zostały pozbawione rodzinnego 
wsparcia. Do dnia dzisiejszego zapewnili opiekę w 
sumie 36 dzieciom w różnym wieku, w tym 29 w 
ramach pogotowia rodzinnego. Aktualnie, wycho
wując piątkę własnych dzieci, sprawują opiekę nad 
czwórką małoletnich dzieci.

TERESA FURMAN - od ponad dwudziestu lat nauczy
ciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, od 2003 
roku - dyrektor tej placówki.
Współpracując z Radą Sołecką w Suchej i Rozmierzy, 
corocznie organizuje imprezy środowiskowe (Dzień Se
niora, Festyn Rekreacyjny dla mieszkańców wsi), zało
życielka szkolnego zespołu „Suskie Skowroneczki”.
W kwietniu 2010 roku szkoła w Suchej zakwalifikowała 
się do trzyletniego projektu współfinansowanego ze środ
ków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

TERESA SMOLEŃ i jej nieżyjący mąż Stanisław to pa
sjonaci i dokumentaliści historii naszej „Małej Ojczyzny 
- Ziemi Strzeleckiej”. Zaowocowało to wieloma publi
kacjami książkowymi. Pani Teresa Smoleń kontynuowała 
tę pasję dokumentacyjno-historyczną dotyczącą Strze
lec Opolskich. W swojej pracy wychowawczej propago
wała ideę wychowania przez sztukę, była organizatorem 
kilkuset wyjazdów młodzieży na spektakle teatralne, mu
zyczne, operowe, kinowe. Aktywnie brała udział w two
rzeniu społeczeństwa obywatelskiego ziemi strzeleckiej. 
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ziemia Strze
lecka.

Śląskie beranie w Izbicku
Finał XIX Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego, pod patronatem Mar

szalka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Strzelec
kiego i Wójta Gminy Izbicko wyłonił najlepszych śląskich gawędziarzy spośród 28 
uczniów z 16 gimnazjów oraz 224 uczniów z 32 szkół podstawowych.

Kilkunastuosobowe jury pod przewodnictwem prof. Teresy Smolińskiej. Kie
rownika Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego po 
wysłuchaniu uczestników w kategoriach występów indywidualnych i scenek rodza
jowych postanowiła przyznać:

W kategorii „małych” scenek rodzajowych - 2-6 osób (szkoły podstawowe)
I miejsce - SP Nr 1 w Gogolinie („Zazdrosny baby”) opiekun - Renata Larysz
II miejsce - ZSGI PSP w Izbicku ("Opowieści starzików o Sprzęcicach”) - opiekun 
Monika Gołofit, Tomasz Freidrich
III miejsce- PSP w Żyrowej („Rady hejbamy”)- opiekun Jolanta Kujawska
IV miejsce- PSP w Krępnej ( „Szkubanie piyrzoł”)- opiekun Agata Kurpas
V miejsce - SP Nr 1 w Gogolinie ( „Ło naszyj gołdce”) -opiekun Renata Larysz

W kategorii „dużych” scenek rodzajowych 7-10 osób (szkoły podstawowe) 
I miejsce - PSP w Borkach Wielkich - „Boreckie legendy i historie prawdziwe”, 
opiekun Anna Meryk
I miejsce - ZPO w Kadłubie - „Grej muzyczko, grej”, opiekun Angela Szewczyk
II miejsce - ZSG w Żędowicach - „Downo temu na wsi”- opiekun Anita Stachowska
II miejsce - ZSG w Żędowicach - „Skarbnikowe dary”- opiekun Jolanta Baron
III miejsce - SP w Kotulinie - „O kotulińskim kościłółku i ludziach proboszcza - 
przedstawienie na motywach lokalnych legend”- opiekun Beata Grochla, Małgo
rzata Powrósło

Wyróżnienia:
ZSGI PSP w Otmicac h- „Artyści bez rodowodu”, opiekun Marianna Gordzielik i 
Monika Raczek
ZSGI PSP w Kraśnicy -„ Babski comber”, opiekun Adriana Jarosz
ZSP Stowarzyszenia Pro Liberis Silesia w Raszowej, „Jak to boło w rodzinie Mariki 
i Franca”, opiekun Ewa Hurek

W kategorii występów indywidualnych (gimnazja)
I miejsce - Natalia Świerc, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach - „Kochejcie 
ślonsko gwara”- opiekun Anita Stachowska
II miejsce - Seweryn Grabarek, ZSGI Publiczne Gimnazjum w Izbicku - „Jak Alojz 
chcioł się łożynić” - opiekun Violetta Besz, Aneta Kurek
II miejsce - Natalia Głodek, Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Żędowicach - „Jak się 
Natala warzić uczoła” - opiekun Jadwiga Breguła
II miejsce - Daria Skóra, Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Strzelcach Op. - „Nasz kościół”- opiekun Wiesława Tubek, Gabriela Skóra
III miejsce - Kamil Skawiński, Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Toszku - „Mój 
ołpa Hajnuś”- opiekun Aleksandra Rduch
III miejsce - Andrea Czok. Publiczne Gimnazjum w Biadaczu, opiekun Magdalena 
Klotka
IV miejsce - Sonia Banert. Publiczne Gimnazjum w Gogolinie, „Jak żech hadziaja do 
chałupy przykludziła”, opiekun Małgorzata Pacion



OGŁOSZENIE O KONKURSIE PUNKT
INFORMACYJNY

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie

1. Do konkursu może przystąpić na
uczyciel mianowany lub dyplomo
wany, który spełnia łącznie nastę
pujące wymagania:
1 ) ukończył studia magisterskie i po

siada przygotowanie pedagogiczne 
oraz kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole 
wchodzącej w skład zespołu, w któ
rej wymagania dotyczące kwalifi
kacji nauczycieli są najwyższe;

2) ukończył studia wyższe lub studia 
podyplomowe z zakresu zarządza
nia albo kurs kwalifikacyjny z za
kresu zarządzania oświatą, prowa
dzony zgodnie z przepisami w spra
wie placówek doskonalenia nauczy
cieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż 
pracy pedagogicznej na stanowisku 
nauczyciela lub pięcioletni staż pra
cy dydaktycznej na stanowisku na
uczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy 

w okresie ostatnich pięciu lat 
pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawo
dowego w okresie ostatniego 
roku albo

c) w przypadku nauczyciela akade
mickiego - pozytywną ocenę 
pracy w okresie ostatnich czte
rech lat pracy w szkole wyższej 
- przed przystąpieniem do kon
kursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbęd
ne do wykonywania pracy na sta
nowisku kierowniczym;

6 ) nie był karany karą dyscyplinarną 
o której mowa w art. 76 ust. 1 usta
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). a w 
przypadku nauczyciela akademic
kiego - karą dyscyplinarną o któ
rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz 
nie toczy się przeciwko niemu po
stępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wy
rokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu po
stępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego;

9 ) nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dysponowa
niem środkami publicznymi, o któ
rym 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.).

2. Do konkursu może przystąpić 
także osoba niebędąca nauczycie
lem, która spełnia łącznie nastę
pujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z 

tym że wymóg ten nie dotyczy 
obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw człon
kowskich Europejskiego Porozu
mienia “o Wolnym Handlu (EFTA) 
- stron umowy o Europejskim Ob
szarze Gospodarczym oraz Konfe
deracji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż 

pracy, w tym co najmniej dwuletni 
staż pracy na stanowisku kierowni
czym;

4) ma pełną zdolność do czynności 
prawnych i korzysta z praw publicz
nych;

5) nie toczy się przeciwko niej postę
powanie o przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub postę
powanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w pkt 
1 ppkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogło
szenia.

3. Oferty osób przystępujących do 
konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do kon

kursu oraz koncepcję funkcjonowa
nia i rozwoju Zespołu;

2) poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię do
wodu osobistego lub innego doku
mentu potwierdzającego tożsamość 
oraz poświadczającego obywatel
stwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy 
zawodowej, zawierający w szczegól
ności informację o:

stażu pracy pedagogicznej - w 
przypadku nauczyciela albo 
stażu pracy dydaktycznej- w 
przypadku nauczyciela akade
mickiego, albo
stażu pracy, w tym stażu pracy 
na stanowisku kierowniczym - 
w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z orygina
łem kopie dokumentów potwierdza
jących posiadanie wymaganego sta
żu pracy, o którym mowa w ppkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez 
kandydata za zgodność z orygina
łem kopie dokumentów potwierdza
jących posiadanie wymaganego wy
kształcenia, w tym dyplomu ukoń
czenia studiów wyższych lub świa
dectwa ukończenia studiów pody
plomowych z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego z zakresu zarzą
dzania oświatą

6) zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandy
datowi nie toczy się postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarże
nia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyśl
ne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był 
karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środ
kami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial
ności za naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obo
wiązku, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944
- 1990 oraz treści tych dokumen
tów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 
425 z późn. zm.);

1 1 ) oryginał lub poświadczoną przez 
kandydąta za zgodność z orygina
łem kopię aktu nadania stopnia na
uczyciela mianowanego lub dyplo
mowanego - w przypadku nauczy
ciela;

12) oryginał lub poświadczoną przez 
kandydata za zgodność z orygina
łem kopię karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego - w 
przypadku nauczyciela i nauczycie
la akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie byl 
karany karą dyscyplinarną o któ
rej 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 
2005 r. - Prawo “o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 
z późn. zm.) - w przypadku nauczy
ciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną 
zdolność do czynności prawnych i 
korzysta z pełni praw publicznych
- w przypadku osoby niebędącej na
uczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso
bowych 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 celu 
przeprowadzenia konkursu na sta
nowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w za
mkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym i dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko dyrekto
ra Zespołu Szkół Ponadgimnazjal
nych w Zawadzkiem”, w terminie 
do dnia 4 maja 2012 roku włącznie 
na adres: Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich, ul. Jorda
nowska 2, 47 — 100 Strzelce Opol
skie.
Konkurs przeprowadzi Komisja Kon
kursowa powołana przez Zarząd Powia
tu Strzeleckiego. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia postępowania konkur
sowego kandydaci zostaną powiadomie
ni indywidualnie w formie pisemnej.

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.

SIĘGNIJ PO FUNDUSZE!!!
Przyjdź do Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach 
Europejskich w Strzelcach Opolskich, aby otrzymać bezpłat
ne informacje o możliwości skorzystania z dotacji unijnej na 
realizację Twojego projektu.
Udzielamy nieodpłatnych informacji w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym możliwości uzyskania wsparcia ze środ
ków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych 
wynikających z Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. 
Ponadto organizujemy spotkania, szkolenia, konferencje dla 
potencjalnych beneficjentów z obszaru powiatu. W zależności 
od potrzeb beneficjentów informacje są udzielane osobiście, 
telefonicznie, listownie i drogą elektroniczną.

Zapraszamy również do Mobilnych Punktów Informacyjnych 
(MPI). Będziemy na Państwa czekać:
* 20 kwietnia (piątek) - sala konferencyjna Urzędu Gmi

ny w Jemielnicy, w godzinach od 13.00 do 14.30
* 27 kwietnia (piątek) - w sali przy Bibliotece Publicznej 

w Kolonowskiem na rogu ul. Szkolnej i ul. 1 Maja, w 
godzinach od 13.00 do 16.00

* 14 maja (poniedziałek) sala konferencyjna (nr 9) w Urzę
dzie Miejskim w Leśnicy w godzinach od 14.00 do 16.00

Zgłoszenia: pod numerem telefonu 77 440 17 05

Służymy pomocą w godzinach: 
poniedziałek 8.00 - 16.00 

wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, 

ul. Jordanowska 2,
pok. nr 7. tel.: 77 440 17 05; fax: 77 440 24 42; 

e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

W teatrze...

W czwartkowe przedpołudnie 12 kwietnia 2012 roku I 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i wychowankowie Domu I 
Pomocy Społecznej w Kadłubie wraz z opiekunami wybrali I 
się na spektakl muzyczny pt. Skarby Złotej Kaczki do teatru I 
Muzycznego w Gliwicach.

Było to niezwykłe przeżycie. Muzyka w wykonaniu or- I 
kiestry oraz przepięknie zaśpiewane piosenki oczarowały wi
dzów, a scenografia, kostiumy i gra aktorska zachwyciła. 
Uczestnicy jeszcze długo będą wspominać to wspaniałe wyda- I 
rżenie, a w głowach będąbrzmiały słowa Złotej Kaczki: „Morał | 
tej baśni niechaj rozjaśni, to coście tutaj widzieli. Złoto nie I 
cieszy, skarby nie cieszą kiedy ich z nikim nie dzielisz.

Wsparcia finansowego na zorganizowanie tego wyjazdu 
udzieliło Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rehabilitacji I 
Osób Niepełnosprawnych z Kadłuba.

Monika Szendzielon

Po niemiecku we Wrocławiu

oi 1 ITI1 f 
iit

Rankiem 27 lutego grupa 40 
uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 biorących udział w programie Szkoła 
Kluczowych Kompetencji, doskonalą
cych umiejętności w czterech dziedzi
nach: język niemiecki, przedsiębior
czość, technologię informacyjną i geo
grafię już po raz 6 pojechała na Koła 
Naukowe przygotowane przez Dolno

śląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu.
Z największą niecierpliwością na 

wyjazd czekali uczniowie szlifujący ję
zyk niemiecki, gdyż w programie zajęć 
przewidziana była wycieczka po Wro
cławiu. Nie byłoby w tym nic niezwy
kłego, gdyby nie fakt, że zwiedzanie 
miasta w towarzystwie niemieckoję
zycznego przewodnika miało się odby-

Wielkanoc z PCK i
Wraz ze zbliżającymi się Świętami 

Wielkanocnymi ruszyły rozmaite ak
cje wspierające najuboższych. Jak co 
roku Opolski Oddział PCK zorganizo
wał zbiórkę pieniędzy aby przygotować 
paczki żywnościowe i w ten sposób 
wspomóc potrzebujących. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
uczniowie klasy 2c Liceum Ogólno
kształcącego w Zawadzkiem włączyli się 
w tę działalność charytatywną.

Pomimo niesprzyjającej aury, gru
pa licealistów wraz z wychowawcą wy
brała się do Opola na coroczną akcję. 
To już kolejny raz w historii tej klasy. 
Rok temu po raz pierwszy wzięli udział 
w akcji PCK i od razu udało im się ze
brać pokaźną kwotę, która znacząco 
zasiliła organizację Czerwonego Krzy
ża. W tym roku również nie odmówili.

Nic nie zapowiadało, że ten dzień 
(deszczowy i pochmurny piątek 30 
marca br.) tak dobrze się zakończy. 
Uczniowie zjawili się w Opolu około 
godziny 10.30. Miasto przywitało ich

wiatrem i chłodem. „Mamy mieszane 
uczucia” - mówili. „Taka pogoda nie 
pomaga w zbieraniu, wręcz utrudnia i 
zniechęca”- dodawali. Pracownicy PCK 
podziwiali determinację i szczere chęci 
młodzieży, a ta z uśmiechem odbierała 
identyfikatory i czerwone puszki - cha
rakterystyczny znak kwestujących.

Licealiści ruszyli w miasto. Nauczeni 
doświadczeniami ubiegłego roku, wie
dzieli jak rozmawiać z przechodniami, 
kogo prosić o wsparcie, a kto odmówi. 
- Najchętniej pomagają uczniowie, stu
denci a więc ci, którzy sami wiele nie 
mają - przyznają Są i tacy, którzy prze
praszają tłumaczą się, że nie mogą dać 
więcej ale są też i tacy, którzy w pośpie
chu znikają. Nierzadko zdarzają się też 
niezbyt miłe zachowania w stosunku do 
zbierających. Kwestowanie to napraw
dę trudne zajęcie, wymagające wiele cier
pliwości i samozaparcia.

Uczniowie zakończyli akcję około 
godziny 14.00. W siedzibie PCK spo
tkali się na liczeniu zasobów puszek i

wać zabytkowym tramwajem. Po zaję
ciu miejsc wszyscy uczestnicy otrzymali 
kartki z zadaniami, które należało roz
wiązać w czasie zwiedzania i w końcu 
mogliśmy wyruszyć. Zaczęliśmy od Par
ku Technologicznego. Stamtąd wyruszy
liśmy do centrum miasta i mogliśmy 
zobaczyć Uniwersytet wraz z kościo
łem uniwersyteckim oraz najdłuższą w 
mieście barokową fasadą Ossolineum, 
Halę Targową katedrę, Plac Domini
kański, Operę, Teatr Lalek. Urozma
iceniem był spacer po Parku Szczytnic- 
kim, z bliska mogliśmy zobaczyć odno
wioną Halę Stulecia. Dzięki obecności 
przewodnika dowiedzieliśmy się nie tyl
ko istotnych historycznych faktów ta
kich jak: kto i kiedy założył Uniwersy
tet. Dowiedzieliśmy się również gdzie 
znajduje się wrocławski Manhattan, co i 
dlaczego nazywane jest „sedesowcem” i 
dlaczego w krajobraz miasta coraz bar
dzie wpisują się małe krasnoludki.

upłynęły dwie godziny, a czas naszej I 
wycieczki dobiegł końca. Z nieukrywa- | 
nym żalem opuszczaliśmy tramwaj. | 
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia, roz
wiązanie konkursu i trzeba było wracał 
do Strzelec. Zwyciężczynią konkursu 1 
została uczennica klasy II TG Aneta 
Musioł. Serdecznie gratulujemy!

Aleksandra Piechaczek 
Opiekun grup}

LO
odpoczynku po ciężkim dniu. Wymie
niali też poglądy i na gorąco opowiadali ' 
jak im minął ten dzień. A dzień okazał 
się prawdziwym sukcesem! Uczniowie 
zebrali sumę, która ich samych zasko
czyła.

Powtórzyliśmy swój wynik z ubie
głego roku, to cudownie, że się udało!” ■ 
przyznali. - W przyszłym roku znowa 
przyjedziemy, na pewno!”

Pracownik PCK przyznał też, że Li
ceum z Zawadzkiego jest jedyną szkołą 
spoza Opola, która odpowiada na apel 
pomocy i przyjeżdża kwestować w sto
licy województwa.

Czy oznacza to, że tylko licealiści 
widzą jak ważne jest pomaganie innym? 
Mamy nadzieję, że nie. Ale jedno nie 
ulega wątpliwości: chcą to robić, do
strzegają innych, są wrażliwi na potrze
by drugiego człowieka. I to ma znacze
nie!

Dorota Nem, 
wychowawca klasy 2c, LO Zawadzkie

mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl


Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 4612329, 4613480 
e-ma| dps.strzelceopolskie@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
e-mail: dpszawadzkie@poczta.ftn.pl

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

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: oppstrzelce@Doczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049 
e-mail: zss zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespól Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pi

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
wKadlubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub.u:wp.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy 
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w (kirze Św*. Anny 

tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

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

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 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich 
lei. 4400313

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

Powiatowy Informator Medyczny (9)

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 Lekarska
Lek. med. Piotr Faryan - specjalista chorób wewnętrznych

Plac Kopernika 2A, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 600 652 772, 77 463 05, 71 77 461 28 95

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek X
Wtorek 16.00 - 18.00
Środa X
Czwartek X
Piątek X

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Dr n. med. Jarosław Mijas

- specjalista chorób dzieci, chorób płuc, med. ratunkowej
Ul. Mickiewicza 33 47-100 Strzelce Opolskie

Tel: 604 246 827

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek 16.00-18.00
Wtorek X
Środa 16.00-18.00
Czwartek X
Piątek Rejestracja 

telefoniczna wcześniej

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Gabinet Lekarski Reumatologiczno - Internistyczny 
Lek. med. Marek Skrzypulec

Osiedle Piastów Śląskich 20, 47-100 Strzelce Opolskie

Tel: 77 461 23 26

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek X
Wtorek X
Środa Od godz. 18 po wcześniejszej 

rejestracji telefonicznej
Czwartek X
Piątek X

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Joanna Chwiłowicz - Faryan - specjalista ginekolog - położnik

Plac Kopernika 2 A, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 608 552 231

Szpital Psychiatryczny w Toszku 
Poradnia Ginekologiczno — Położnicza

Ul. Gliwicka 5

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek X
Wtorek 15.00-20.00 Toszek

- kontrakt NFZ
Środa X
Czwartek 16.000-18.00 Gabinet prywatny
Piątek

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

dok. ze str. 3

OFERTY
PRACY

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

PRACOWNIK DZIAŁU
SPRZEDAŻY

STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe
- obsługa wózka widłowego,
- doświadczenie 1 rok

MONTER TEREN CAŁEGO
KRAJU RP

- wykształcenie średnie 
zawodowe/techniczne

- mile widziana znajomość 
rysunku technicznego

- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie mile widziane

OPERATOR
WÓZKA WIDŁOWEGO

STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe
- uprawnienia na wózki widłowe

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - min. zawodowe, techniczne 
mile widziane

- umiejętność pracy w zespole, 
nastawienie na realizację celów

- mile widziane uprawnienia 
na wózki widłowe

- mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku

KONSERWATOR 
MASZYN I URZĄDZEŃ

STRZELCE OP. - wykształcenie średnie 
techniczne lub zawodowe

- uprawnienia SEP
1 kV-eksploatacyjne

NAPRAWIACZ FORM 
DO PLASTIKÓW

STRZELCE OP. - średnie lub wyższe techn.
- naprawa form do plastików, 
frezowanie CNC,
elektrod rażenie, spawanie form

- doświadczenie 2-3 lata
KOSMETYCZKA STRZELCE OP. - wykształcenie kierunkowe
FRYZJER JEMIELNICA - wykształcenie kierunkowe

- umiejętność współpracy 
z ludźmi

- wymagane doświadczenie

PROMOCJA!!!

Uwaga Pasażerowie!!!
Z dniem 16.04.2012

PKS w Strzelcach Opolskich 
wprowadza ulgę handlową

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

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

tel kom. 604 540 402

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

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
Zespól Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Tury stki
Tel. wew.: 770, 771,772, 773.
Zespól 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

mailto:dpskadlub2@go2.pl
mailto:dpszawadzkie@poczta.ftn
mailto:lo_Strzelce_op@o2.pl
mailto:zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
mailto:zsz_zawadzkie@interia.pl
mailto:lozawadzkie@gmail.com
mailto:pcprstrzelceop@oo.pl
mailto:oppstrzelce@Doczta.onet.pl
mailto:zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
mailto:gimspeci@tlen.pi
mailto:soswlesnica@poczta.onet.pl
mailto:szkolneschronisko@wp.pl
mailto:szpital@szpitai.strzelce-op.pl
mailto:opst@praca.eov.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
mailto:abi@powiatstrzelecki.pl


Admultosannos! O krok od Korei
Pani Anastazja Klyszcz, mieszkan

ka Grabowa, swoje 90 urodziny obcho
dziła 6 kwietnia. W tak wyjątkowym 
dniu goście przybywali do Jubilatki nie 
tylko z gratulacjami i powinszowania- 
mi, ale i kwiatami i prezentami. Prze
cież nie mogło być inaczej!

W imieniu Zarządu Powiatu i całej 
społeczności Jubilatce gorące życzenia 
przekazał wicestarosta Waldemar Gaida.

Do wszystkich ciepłych słów, które 
Pani Anastazja usłyszała w dniu swoich 
urodzin, dołączamy nasze, mniej oficjal
ne, ale równie serdeczne: wielu jeszcze 
długich lat w jak najlepszym zdrowiu, 
dni pełnych uśmiechu i szczęścia, w oto
czeniu najbliższych i przyjaciół!

Wiosenne inspiracje

28 marca 2012 r. w ZSZ im. Stani
sława Staszica w Opolu odbył się Kon
kurs Fryzjerski „Wiosenne Inspiracje”, 

który swoją tematyką nawiązywał do 
szeroko pojętej charakterystyki panu
jącej obecnie pory roku. Ocenie jury, w 

skład którego weszli znani opolscy sty
liści, podlegało przede wszystkim wy
konanie fryzury, ale również makijaż i 
strój, a także sposób prezentacji mo
delki - wszystkie wymienione elemen
ty miały odnosić się do tematyki kon
kursowej. Zmagania te odbyły się już 
po raz siódmy, ale uczestnictwo uczen
nic ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich 
było dla nas debiutem.

W tegorocznym konkursie wzięło 
udział 57 adeptów sztuki fryzjerskiej z 
całego województwa opolskiego. Naszą 
Szkołę reprezentowały uczennice klas 
I a/f, II f oraz III f. Jury nagrodziło 9 
pierwszych miejsc.

Uczennica klasy III f - Sandra 
Buchta zajęła premiowane 5. miejsce. 
Serdecznie gratulujemy oraz dziękuje
my wszystkim uczestniczkom za zaan
gażowanie i trud włożony w przygoto
wanie się do konkursu.

Sonia Tudyka

Od 29 lutego do 3 marca trwały VIII 
Ogólnopolskie Igrzyska Zimowe Olim
piad Specjalnych. Do Kielc i Skarżyska 
zjechało 360 niepełnosprawnych spor
towców, 120 trenerów i 35 sędziów z 
całej Polski oraz ekipa z Niemiec. Pa
tronat honorowy nad igrzyskami obję
ła Prezydentowa Pani Anna Komorow
ska.

Sportowcy rywalizowali w narciar
stwie zjazdowym, łyżwiarstwie szybkim 
i hokeju halowym. Konkurencje spor
towe odbywały się w obiektach sporto
wych w Kielcach i Skarżysku Kamien
nej.

Nasze województwo w hokeju ha
lowym reprezentowała drużyna składa
jąca się z zawodników z sekcji „Szczy
gły” z Zespołu Szkół im. Aleksandra Ka- 
mińskiego w Strzelcach Op. i sekcji „Fi
lip” z Zespołu Szkół Specjalnych w Za- 
wadzkiem (wcześniej drużyna w tym 

składzie zajęła I miejsce w turnieju re
gionalnym).

W igrzyskach wzięło udział 18 dru
żyn z całego kraju. Wszystkie drużyny 
przeszły przez wstępną rundę tzw. me
czy obserwowanych, po czym zostały 
zakwalifikowane do jednej z pięciu grup. 
Po wielu wyrównanych, a zarazem trud
nych meczach nasza drużyna zajęła IV 
miejsce.

Mimo, iż to właśnie nasza grupa 
została wylosowana na Światowe Igrzy
ska Zimowe Olimpiad Specjalnych, które 
odbędą się w 2013 roku w Pyeong Chang 
w Korei Południowej, to niestety wy
jazd nas ominie, bowiem IV miejsce nie 
kwalifikuje na Igrzyska Światowe. Za
brakło niewiele do wyjazdu do Korei 
Może następnym razem...

Agata Zalejski 
Artur Walkowiik

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011 J
*** ZWYCIĘSTWO W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ***

Więźby dachowe na szczycie! Produkt
Powtou sowłeddeji

Dekarstwo- Ciesielstwo Augustyn Krystian
ul.Wiejska 24, 47-133 Wierchlesie, woj. Opolskie, Tel. 606 978 250, tel/fax (77) 463 22 24

Firma Dekarstwo - Ciesielstwo Augustyn Krystian istnieje od 2001 roh 
Swoje doświadczenie zdobywaliśmy w kraju i za granicą.

Dbamy o ciągły rozwój firmy. Mocnym jej atutem jest kadra fachowców, wie
loletnie doświadczenie w dziedzinie prefabrykacji i montażu konstrukcji drewna 
nych, jak i pokryć dachowych oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie umiejętności 
To sprawia, że nasz zespół projektowo-wykonawczy jest w stanie spełnić wszelkie 
oczekiwania Klientów. Nasze pomysły i rozwiązania techniczne niejednokrotM 
umożliwiły im nie tylko znacznie obniżyć koszty i czas trwania inwestycji, alt 
również optymalnie zagospodarować powierzchnie wznoszonych budynków.

W tym roku wzięliśmy udział w konkursie na Najlepszy Produkt Powiat! 
Strzeleckiego w kategorii usługa i udało się! Tym razem więźba dachowa jest i 
samym szczycie - wyżej nie ma już nic. Bardzo dziękujemy za uznanie wszystki 
osobom , które oddały na nas swój głos.

Produkujemy i montujemy:
Konstrukcje dachowe, dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, ho

telowego, gastronomicznego, hal przemysłowych, handlowych, sportowych i obiek
tów rolniczych, wiat i zadaszeń magazynowych,

Wykonujemy pokrycia dachowe w każdej technologii. Nasze ekipy montażów 
posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Do projek
towania wykorzystujemy specjalistyczny program, dzięki któremu jesteśmy w sa
nie wykonać nawet najbardziej złożoną konstrukcje dachową .

Oferujemy wysokiej jakości drewno z najlepszych tartaków, drewno konstnife 
cyjne, łaty i kontrałaty.

Innowacją w naszej firmie jest budownictwo domów szkieletowych drew® 
nych.

Posiadamy również ofertę dla firm budowlanych:
Masową sprzedaż więźb. Nasze więźby są perfekcyjnie wykonane, ponumero

wane i bardzo łatwe w montażu (zapewniamy go na życzenie Klienta). Komplekso
wa obsługa zleceń umożliwia klientowi wykonanie w krótszym czasie większej ilości 
usług najwyższej jakości.

Jesteśmy jedyną firmą na Opolszczyźnie, która posiada tak wysokiej klasy 
sprzęt do produkcji więźby dachowej, a w Europie jedynie kilka firm może poszczy
cić się wyposażeniem na podobnym poziomie.

Stawiamy na zadowolenie klienta ze sposobu i jakości realizacji inwestycji oraz 
poziomu kosztów, czasu trwania zadania, estetykę wykonanych prac, brak rekla
macji.

Zapraszamy do współpracy
- firmy budowlane
- prywatnych inwestorów.

Naszą pasją twój dach nad g/ową! i

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego


