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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Nie dla czadu! - w obrazkach Gimnazjum Dwujęzycz
ne zaprasza

Wiecej o konkursie plastzcynzm cyztaj na str

Nie pociesza, 
że gdzie indziej 

jest jeszcze gorzej
- mówi Norbert Jaskóła, 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

■ Dobrze zaczął się ten rok dla mieszkańców powiatu szuka
jących pracy? A może gorzej, niż można się było spodziewać 
w najczarniejszych snach?

Już w końcu ubiegłego roku dało się odczuć dotkliwie skutki 
kryzysu, zwłaszcza w branży budowlanej. W listopadzie i grud
niu przybyło nam blisko 400 osób. Początek roku był również 
trudny, choć w miesiącu lutym przyrost wyniósł tylko 36 osób. 
Na koniec lutego w PUP było zarejestrowanych 2907 osób, tj. 
276 osób więcej niż w lutym 2012 roku.

dok. na str 5

Załapiemy się 
na ten tort?

Zgodnie z planem, o czym informowaliśmy w poprzednim 
numerze naszego dwutygodnika, 7 marca odbyło się w siedzibie 
naszego starostwa spotkanie samorządowców z terenu powiatu 
strzeleckiego i kędzierzy ńsko-kozielskiego, na którym zastanawiano 
się, czy uda się sięgnąć wspólnie po unijną kasę w okresie progra
mowania 2014-2020. Nikt nie ukrywał, że nie będzie to łatwe. A 
współpraca jest konieczna, bo w strategii województwa opolskiego, 
którą uchwalono pod koniec ubiegłego roku, wyraźnie wskazane 
jest, że o sposobie wydania części funduszy mają też decydować 
subregiony. To właśnie one mająszansę na dofinansowanie projek
tów istotnych w skali makro (województwa), a nie mikro (jednego 
samorządu). Na Opolszczyźnie ośrodkami subregionalnymi są: 
Opole, Brzeg, Nysa, Kluczbork i Kędzierzyn-Koźle.
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Dyrektor i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Op., ul. Krakowska 38, 

zapraszają uczaiów klas szóstych i ich rodziców

w dniu 29 marca 2013 r. (środa) o godz. 17.00

(aula szkolna - II piętro) 
na spotkanie z nauczycielami i uczniami 

w ramach Dnia Drzwi Otwartych Szkoły.

Zaprezentujemy możliwość kształcenia w naszej Szkole, bazę dydaktyczną 
i osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach.

Zapraszamy na doroczny 
kiermasz wielkanocny!

Od poniedziałku (18 marca) do wtorku 
(26 marca) w Wielkim Tygodniu w holu 

starostwa będzie można kupić mnóstwo 

drobiazgów, które przystroją świątecznie 

nasz dom - od koronek i kroszonek, po 
bazie, palmy, zajączki. Będą Będzie 

wesoło i kolorowo. Każdego dnia - coś 

innego, bo co dzień swoje prace będzie 
prezentował kto inny.

Zapraszamy serdecznie 
już od godz. 9 rano!
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Wspomóż lokalne 
organizacje 1% podatku!
Jak wynika z zaprezentowanych niedaw

no danych, na przekazywanym przez nas 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz organizacji pożytku publicznego najwięcej 
zyskują te największe. To świadczy nie tylko 
o tym, że są najlepiej rozpoznawalne, ale też, 
że obdarzane są przez nas największym zaufa
niem. Może właśnie dlatego, że ich nazwy w 
mediach pojawiają się dość często (często też 
związane są np. ze stacjami telewizyjnymi), a 
swym działaniem obejmują cały kraj. Z drugiej

strony - wiele organizacji pożytku publicznego 
działających lokalnie ledwo dyszy, bo wspoma
gane są sporadycznie i niewielkimi kwotami. A 
mogłoby być inaczej.
Mogłoby być inaczej, gdybyśmy w zeznaniu 
rocznym wpisywali nazwy tych organizacji, 
które znamy nie tyle ze słyszenia, ile z działania w 
naszym środowisku. Robią dużo dobrego, ale do 
działania z prawdziwym rozmachem brakuje im 
pieniędzy. Dlatego też apelujemy - wspomóżmy 
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Mniej nas 
do pieczenia chleba

Zapewne wszyscy z państwa pamiętają tę 
piosenkę z dzieciństwa. Ale tym słowom można 
przecież nadać bardziej dosłowne znaczenie. I 
to „podbudowane” oficjalnymi danymi.

Urząd Statystyczny w Opolu opublikował 
właśnie „Statystyczne Vademecum Samorzą-* 
dowca 2012”. Wybrane dane dotyczące całego 
województwa opolskiego i poszczególnych po
wiatów pokazują, jak w ostatnich trzech latach 
(2009-2011) zmieniała się nasza rzeczywistość. 
Pokazane zostały również wybrane wskaźniki 
powiatowe w relacji do średniej województwa 
w roku 2011.

Zatem co zmieniło się w powiecie strzelec
kim? Nie będzie zaskoczeniem wymienienie na 
pierwszym miejscu danych demograficznych. 
Wszak nie od dziś wiadomo, że Opolszczyzna 
to region wyludniający się w skali niespotykanej 
w kraju. Dlatego przecież powstała idea objęcia

całego województwa specjalną strefą demogra
ficzną.

Zacznijmy zatem od liczby ludności w 
powiecie strzeleckim. W roku 2009 mieszkało tu 
79177 osób, natomiast w roku 2011 nieco mniej, 
bo 76764.

Tym samym zmniejszyła się gęstość zalud
nienia na 1 km kw. - ze 106 (w roku 2009) do 
103 (2011 r.), i tak niższa niż średnia w woje
wództwie, która wynosi 108 osób na 1 km kw.

'Niekorzystnie kształtuje się też liczba 
urodzeń. Na Opolszczyźnie wskaźnik urodzeń 
żywych na 1000 mieszkańców kształtował się 
na poziomie 9,0 w roku 2009 i 2010 oraz 8,6 
w 2011 roku. Tymczasem w naszym powiecie 
wskaźnik ten wynosił: 8,3 (2009), 9,0 (2010)) 
oraz 8,5 (2011). W tym samych latach liczba
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Sesja Rady Powiatu
27 lutego 2013 r. odbyła się ostatnia sesja 

Rady Powiatu Strzeleckiego. Pierwszym z 
tematów była Informacja Powiatowego Rzecz
nika Konsumentów za 2012 r., która radnym 
przedstawiła Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, 
pełniąca tę funkcję od lutego 2005 r.
Dość szeroko informowaliśmy o tym na łamach 
poprzedniego numeru naszego dwutygodnika, 
zatem przypomnijmy teraz trzy najistotniejsze 
dla mieszkańców informacje.

Po pierwsze - od kilku lat działa instytucja 
e-sąd, czyli sąd elektroniczny. Wszystkie pisma 
przychodzące stamtąd należy traktować nad wy
raz poważnie, mimo braku pieczątek urzędowych 
czy wskazówek, że pisma są istotne dla adresata. 
Nieprzywiązywanie wagi do tej korespondencji 
dotkliwie skutkuje - prawomocnym wyrokiem.

Po drugie - nie dajcie się oszukać firmie 
Pobieraczek! To firma, która mimo ukarania 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów, nadal wysyła wezwania do zapłaty, a klienci, 
mimo braku jakichkolwiek podstaw do realizacji 
tego wezwania - płacą!

Po trzecie - każdy mieszkaniec powiatu 
strzeleckiego ma prawo zasięgnąć bezpłatnej 
informacji lub porady u Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów.

Drugim tematem sesji była informacja 
Komendanta Powiatowego Policji o stanie 
bezpieczeństwa w powiecie strzeleckim w roku 
2012, którą przedstawił Zastępca Komendanta 
kom. Krzysztof Łyżwa. O danych potwierdza
jących ocenę: „powiat strzelecki, mimo pewnych 
zagrożeń, należy do bezpiecznych” również 
informowaliśmy niedawno na naszych łamach 
(nr 3/2013 naszego dwutygodnika).

Po wystąpieniu kom. K. Łyżwy opinię Ko
misji Bezpieczeństwa na ten temat przedstawił 
jej przewodniczący Ryszard Nocoń.

Radny R. Nocoń: - Komisja Bezpie
czeństwa stwierdziła co następuje: zagrożenie 
przestępczością pospolitą jest średnie, a czas 
reakcji policji na zdarzenie - satysfakcjonujący. 
Niepokoi natomiast wzrost przestępstw nie
letnich, oraz fakt, że nawet w szkołach na wsi 
pojawił się problem narkotyków, chociaż skala 
tego problemu jest jak na razie niewielka. Dobre 
efekty dajądziałania profilaktyczne prowadzone 
przez policję w szkołach. Za sukces naszej policji 
można uznać bardzo dobre wyniki w łapaniu 
pijanych kierowców. Obecnie w statystykach 
podaje się oddzielnie ilość pijanych kierujących 
jednośladami (rowerami) i kierujących pojazda
mi mechanicznymi.

W województwie opolskim nasza policja 
zajmuje czołowe miejsce, za co należą się słowa 
uznania. W bezpieczeństwie ruchu drogowego 
również nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości 
zdarzeń oraz liczby rannych i zabitych.

Radni ocenili działalność policji jako do
brą podkreślając, że takie wyniki osiągnięto w 
porównywalnie trudniejszych warunkach niż w 
innych powiatach naszego województwa, gdyż:

przez teren powiatu przebiega A4, na której 
występuje duża ilość zdarzeń,
są dwa Zakłady Karne, z czym wiążą się ko
nieczne konwoje i przesłuchania skazanych 
na wniosek policji z innych województw, 
występuje największa ilość wakatów.
W posumowaniu radni podkreślili, że: 
wakaty stały się stałym elementem działal
ności policji od wielu lat nie rozwiązanym 
samorządy wspierają finansowo służby 
ponadnormatywne z powodu wakatów 
brak współdziałania policji z wydziałem 
zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta 
w Strzelcach.
Komendant obiecał, że w przyszłości 

burmistrz i odpowiednie służby zarządzania 
kryzysowego będą od razu informowane o 
zdarzeniach.
Komendant w podsumowaniu podkreślił dobrą 
współpracę policji ze strażą pożarną. Szczególnie 
korzystnie ta współpraca układa się w przypadku 
poszukiwania osób zaginionych w kompleksach 
leśnych (gminy Zawadzkie, Kolonowskie, 
Jemielnica), Strażacy ochotnicy wykazują się 
lepszą znajomością przeszukiwanego terenu, co 
przy dużej ich liczbie znacznie zwiększa szanse 
na szybkie odnalezienie zaginionych.
Radny Norbert Lysek: - Jestem członkiem Ko
misji Bezpieczeństwa. Wszyscy podkreślamy 
bardzo dobrą pracę strzeleckiej policji, mimo 
wakatów. Mimo to nie uważałbym, że nasz po
wiat jest aż tak bezpieczny. Mamy 2 więzienia, 
problem narkomanii wśród nieletnich nasila się. 
Uważam, panie starosto, że należy zmienić ka
tegorię naszej Komendy, w Namysłowie jest ona 
wyższa niż w Strzelcach Opolskich. Komenda 
nie powinna utrzymywać poziomu największych 
braków etatowych w województwie.

Radna Joanna Mróz: - Na Komisji Eduka
cji prosiliśmy o dodatkową informację na temat 
zamalowywania tablic dwujęzycznych - jak są 
te czyny kwalifikowane?

Kom. K. Łyżwa: - Obecnie jest 35 waka
tów, bo 10 funkcjonariuszy kontynuuje naukę w 
szkołach. Mimo to na pewno bezpieczeństwo 
w powiecie nie będzie zagrożone. Staramy się 
pozyskać 1 policjanta z Komendy Miejskiej w 
Gliwicach, drugiego ze Straży Granicznej (który 
będzie pełnił służbę w KP w Zawadzkiem). Pan 
Komendant spotka się Dyrektorem PUP, ponadto 
medialnie problem też zostanie nagłośniony. 

Sytuacja ma też związek ze zmienioną z dniem 
1 stycznia reformą służby mundurowej: policjant 
wstępujący do formacji będzie pełnił służbę przez 
25 lat, do 55 roku życia. W związku z tym jest 
mniej kandydatów, ale mam nadzieję, że uda się 
zmniejszyć liczbę wakatów.
W 2012 r. nie odnotowaliśmy przypadków 
niszczenia, dewastacji czy zamalowywania 
tablic dwujęzycznych. Jest to wykroczenie z 
art. 63a Kodeksu wykroczeń, za co sprawca 
podlega karze grzywny. Co do nieletnich - de
cyzją Komendanta Powiatowego Policji został 
powołany specjalny zespół, w skład którego 
wchodzą: Zastępca Naczelnika, pracownik 
Wydziału Kryminalnego, pracownik posterunku 
policji w Leśnicy, w Zawadzkiem, specjaliści 
od spraw prewencji kryminalnej. Chcemy, by 
liczba czynów karalnych nieletnich w tym roku 
była mniejsza, chodzi głównie o te czyny, gdzie 
nieletni dokonująkradzieży pospolitych batonów 
o wartości 2 zł w supermarketach (Kaufland, Bie
dronka). Wykazujemy ten czyn jako demoraliza
cję nieletniego. W sprawie wysyłamy wniosek do 
sądu, przeprowadzamy spotkania z rodzicami, 
pedagogami szkół. W poprzednich latach zakres 
popełnionych czynów jest podobny do 2012 r.

Radny Janusz Żyłka: - Chciałbym w 
imieniu mieszkańców gminy Kolonowskie 
zwrócić się z prośbą do pana, aby w związku z 
zamknięciem drogi wojewódzkiej 463 między 
Kolonowskiem i Ozimkiem skierować dodat
kowe patrole. O ile jest wyznaczony objazd dla 
samochodów ciężarowych, to osobowe mają al
ternatywę przejazdu przez mniejsze miejscowo
ści. Proszę zatem o wzmożenie w czasie remontu 
kontroli drogowych samochodów ciężarowych w 
Spóroku na ul. Chrobrego, gdzie wyjeżdżają w 
stronę Ozimka z Krasiejowa i ulicach: Granice i 
Cmentarna w Staniszczach Małych. To wpłynie 
na ich bezpieczeństwo, a także na to, że drogi po 
czasie remontu będą się nadawały do użytku. 
Radny Henryk Bartoszek: - Na wielu sesjach 
rad gmin w lutym mówiono o wakatach w 
komisariatach policji. Temat ten został mocno 
zaakcentowany przez pana starostę na naradzie 
rocznej. Myślę, że im więcej głosów w tej 
sprawie, to być może prędzej nastąpi poprawa.

Następnie radni przyjęli przedstawiony 
przez dr. Andrzeja Golisa - Przewodniczącego 
Zespołu Koordynującego Realizację Narodowe
go Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego e 
Raport o zdrowiu psychicznym mieszkańców 
powiatu strzeleckiego w 2011 r.

W bloku uchwałodawczym Rada przyjęła 
następujące uchwały:

w sprawie określenia zadań realizowanych 
przez Powiat Strzelecki, na które prze
znacza się w 2013 r. środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych i wysokości środków na ich 
finansowanie
w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłu
żony dla Powiatu Strzeleckiego”
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Szpital Powiatowy im. Prałata “J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Op. umowy 
dzierżawy nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Szpital Powiatowy im. Prałata “J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Op. umowy 
dzierżawy nieruchomości
zmieniającą Uchwałę Nr XXVIII/267/12 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grud
nia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego 
zmieniającą uchwałę nr XXVIII/268/12 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2013
w sprawie zmiany kwot wydatków na 
realizację przedsięwzięć, o których mowa 
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych
w sprawie zmiany budżetu i zmian w bu
dżecie powiatu na rok 2013
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XXXIX/341/10 z dnia 24 lutego 2010 
roku w sprawie przyjęcia do realizacji 
„Powiatowego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych”.

Wicestarosta Waldemar Gaida swoim 
wystąpieniem wprowadził radnych w następny 
temat, choć nie ujęty w programie sesji - kwestię 
przyszłości dawnego „Casina”, czyli multiplek
su usług kulturowych. W każdym razie do tej 
pory taka nazwa była w użyciu, przynajmniej 
oficjalnym, choćby w projekcie na dofinanso
wanie ze środków unijnych (w rankingu Powiat 
Strzelecki zajął z nim 2 miejsce). Z jednej strony 

'tak sformułowana nazwa podkreślała wielość i 
różnorodność planowanej tam działalności, z 
drugiej strony - była na tyle niejednoznaczna, że 
nie wszystkim odpowiadała. Faktem jest jednak, 
że inwestycja dobiega końca, a zanim zostanie 
w dawnym „Casinie” uruchomiona jakakolwiek 
działalność, należy sprecyzować zasady funkcjo
nowania tego obiektu, określić nazwę i przyjąć 
statut.
- Zarząd Powiatu - mówił wicestarosta Gaida
- długo czekał na interpretację Urzędu Marszał
kowskiego co do funkcjonowania tego obiektu 
jako instytucji kultury, mimo że pierwotnie miała 
to być jednostka budżetowa. Ostatecznie okazało

się, że jest to możliwe i samorząd powiatowy 
nie musi jej wyposażać w majątek, natomiast 
będzie przeznaczał co roku dotację na pokrycie 
kosztów jej działalności w wysokości określonej 
w uchwale budżetowej Powiatu Strzeleckiego. 
Nie chcieliśmy również - jako Zarząd Powiatu 
- narzucać radnym żadnego rozwiązania, ani w 
kwestii nazwy ani profilu działalności, bardzo 
szerokiego - od imprez artystycznych, organizo
wania konferencji, przez prowadzenie biblioteki, 
po inkubator dla organizacji pozarządowych i 
działalność związaną z historią lokalną. Tu ko
nieczne wyjaśnienie: wymogi ustawy o muzeach 
są tak restrykcyjne, że trzeba było odejść od niej 
na rzecz „izby tradycji”, w najnowocześniejszym 
rozumieniu tego określenia. Tym bardziej, że 
stoimy przed kolejnym wyzwaniem uzyskania 
pieniędzy zewnętrznych na tzw. wkład miękki 
do scenariusza projektowego związanego z „mu
zeum powiatowym”. Powiat opierał swoją kon
cepcję na zastosowaniu nowoczesnej technologii, 
podobnie jak uczyniono to np. w muzeum pod 
Sukiennicami, Muzeum Chopina w Warszawie, 
czy innych miastach (jednym z partnerów była 
wrocławska firma z doświadczeniem w projek
towaniu nowoczesnych placówek muzealnych). 
Wystawa ma być zupełnie nową propozycją nie 
tylko dla mieszkańców, ale i turystów odwiedza
jących Kamień Śląski czy Górę św. Anny. Będzie 
też elementem świetnych zajęć edukacyjnych dla 
wszystkich grup wiekowych, także dla dorosłych. 
Ma mieć charakter uniwersalny. Dobrze byłoby, 
gdyby udało się nam zdobyć finansowanie z Fun
duszu Norweskiego. Zarządzanie tą placówką 
zostanie przekazane wyłonionej w konkursie 
osobie - na zasadach kontraktu menedżerskiego. 
Proszę zatem o propozycje nazwy.

Radny N. Lysek: - To obiekt bardzo 
potrzebny i chwała temu, kto go zaprojektował; 
będzie służył społeczeństwu przez długi czas. 
Ale jak wiemy, społeczeństwo będzie mówić: 
dlaczego nie wyremontowali drogi, a coś takiego 
zrobili? Nazwa: multipleks kulturowy nie jest 
czytelna, a przecież nazwa musi trafiać do ludzi.

Radny Jan Bogusz: - Przydały się wyja
śnienia ze strony wicestarosty, bo już nasuwało 
mi się pytanie, dlaczego inwestycja, która 
kosztowała 6 min zł i pochłania prawie 2 min zł 
z budżetu powiatu wprowadzana jest w nagłym 
trybie pod obrady Rady Powiatu, choć trwa już 
prawie 2 lata. Wydaje mi się, że w dniu dzisiej
szym na pewno nie wymyślimy żadnej nazwy, 
która byłaby adekwatna do tego, co tam będzie. 
Wymaga to zastanowienia i prac w komisjach. 
Najlepiej byłoby ogłosić konkurs - niech miesz
kańcy powiatu strzeleckiego się wypowiedzą.

Wicestarosta Gaida: - Inwestycja nie 
trwa dwa lata! Dwa lata liczone są od ogłoszenia 
konkursu i zdobycia finansowania. Sama nazwa 
na dzisiaj nie jest najistotniejsza, dlatego że 
Rada Powiatu, która jest władna do powołania 
lub zmiany statutu każdej jednostki organiza
cyjnej, także instytucji kultury, w każdej chwili 
może nazwę zmienić. Bardziej nam zależy na 
czasie z innych względów: uzyskania stanowi
ska Urzędu Marszałkowskiego o możliwości 
powołania w tym obiekcie instytucji kultury, 
szybkim zbliżaniu się końcówki inwestycji oraz 
zarysowanej możliwości współpracy z SOK w 
zakresie prowadzenia biblioteki na całym piętrze, 
wyposażonym w system elektroniczny. Z mojego 
punktu widzenia brak nazwy stanowi barierę dla 
utworzenia, w drodze uchwały na dzisiejszym 
posiedzeniu Rady, instytucji kultury. My nie bu
dujemy domu kultury, my proponujemy zadania, 
zgodne zresztą z opiniami mieszkańców, od lat 
wysuwanymi. Do tego są potrzebni odpowiedni 
ludzie, ale także moduł wspólnej działalności 
samorządów - na rzecz mieszkańców. Nie 
chodzi o wykorzystanie sali koncertowej do 
jednego występu, nawet biletowanego, w mie
siącu. Kluczowym elementem jest pozyskanie 
pieniądza zewnętrznego dla projektu scenariusza 
muzealnego, ale też dla działalności trochę 
szerszej, innej niż rozumiana w kategorii „dom 

kultury”. Być może będziemy inkubatorem dla 
zespołów mających coś do zaprezentowania i o 
charakterze wielokulturowym. Dla przykładu, 
jedna z naszych grup artystycznych, która śpiewa 
po polsku, czesku, Śląsku, niemiecku i tańczy 
regionalne tańce, została zaproszona na przegląd 
zespołów amerykańsko-niemieckich do Nowego 
Jorku. Jeśli zapytam: czy ktoś zna zespół Silesia 
z Rozmierki, to nie wiem czy znajdzie się 10 
osób, które podniosą rękę. Okazuje się, że Europa 
ich zna. To jest działalność wielopokoleniowa, 
regionalna. Proszę wszystkich, aby spróbować 
podjąć tę uchwałę o utworzeniu, a nawet jeśli 
nazwa będzie dzisiaj stworzona ad hoc, nie 
znaczy, że powiat nie może tej nazwy zmienić.

Radna J. Mróz: - Moja propozycja nazwy, 
nawiązująca do istniejącej nazwy „kasyno” oraz 
planowanej działalności proponuję: Kasyno 
kulturowe.

Radny H. Bartoszek: - Jako Prezydium 
Rady proponujemy nazwę: Powiatowe Centrum 
Kultury. W przyszłości oczywiście można by 
rozpisać konkurs na nazwę i logo. Jakie są inne 
propozycje, opinie?

Radny J. Żyłka: - Jakie są konsekwencje 
przyjęcia uchwały za miesiąc? Ta uchwała nie 
dotyczy tylko nazwy, ale też statutu, którego nie 
jestem w stanie prześledzić dzisiaj w ’5 minut. 
Dotyczy braku odpowiedzi z naszej strony na 
zapytanie, jak będą się dzielić koszty. Rok temu 
zadawaliśmy pytanie nt. tego, co zostało usta
lone z Burmistrzem Strzelec Op. nt. kosztów. 
Powiedziano nam wtedy, że będą prowadzone 
rozmowy. Podejmiemy tę uchwałę, bo jest to 
wspaniały obiekt, mam nadzieję, że nie będzie 
kumulował strat w przyszłości. Mam wątpli
wości co do podejmowania jej w takim tempie, 
do którego załącznikiem jest statut instytucji, 
którego - założę się - oprócz wicestarosty nikt 
nie prześledził.

Wicestarosta W. Gaida: - Na dzisiaj nie 
ma to nic wspólnego z kosztami. Akt założy
cielski jest wymogiem formalnym wynikającym 
z podpisanej umowy na realizację projektu. 
Powtórzę więc: pierwotnie myśleliśmy o 
powołaniu jednostki budżetowej, ale to wyklu
czałoby wspólne prowadzenie biblioteki przez 
samorząd powiatowy i gminny; nie wyklucza 
tego natomiast powołanie instytucji kultury. 
Informacja z urzędu Marszałkowskiego trafiła do 
nas w zeszłym tygodniu. W tej sytuacji Zarząd 
Powiatu zdecydował się poprosić państwa o 
przyjęcie tej propozycji w ramach autopoprawki, 
dlatego, że statut jest wymogiem formalnym. 
Organ stanowiący może zmienić statut każdej 
jednostki w każdej chwili. Prosiłem państwa o 
to, aby wziąć pod uwagę możliwość rozpoczęcia 
już ustaleń formalnych, bo uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa. Stąd 
taki pośpiech. Samo przeniesienie biblioteki 
po wynegocjowaniu zmian, to 3 miesiące pracy 
zespołu. W budżecie państwo macie zaprojek
towaną dotację na podmiot, który nazywa się 
centrum kultury. Co więcej Zarząd może zrobić 
niż to, do czego delegowała go Rada w budżecie 
powiatu? Faktem jest, że gdy instytucja będzie 
już powołana, będzie można ogłosić konkurs na 
logo wraz z nową nazwą, która odpowiada miesz
kańcom powiatu. Można rozszerzyć na wniosek 
potencjalnego dyrektora rozszerzyć działalność 
statutową poprzez zmianę uchwały i statutu. Te 
kompetencje Rada ma i nikt ich jej nie zabierze. 
Pan pyta, co stoi na formalnej przeszkodzie? 
Poza czasem, nic. Poza tym, że opóźnimy i ma
jątek za 6 min zł będzie stał czekając na ruchy 
urzędnicze. Natomiast z punktu widzenia, że 
czas nas goni, majątek za chwilę będzie gotowy, 
pierwszym elementem musi być biblioteka, musi 
być wyłoniony dyrektor, który zacznie szukać 
pieniędzy także na ten rok budżetowy, musi być 
pomysł na rozwój centrum w kontekście tego, 
co budżet zapewnia i pieniędzy zewnętrznych. 
Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, 
jesteśmy uzależnieni od partnerów. Jeśli będzie 

wola - dziękuję. Jeśli nie - trudno.
Starosta Józef Swaczyna: - Chciałbym 

prosić o przyjęcie nazwy proponowanej przez 
Prezydium Rady, aby pomóc zacząć funkcjo
nować jednostce. Potem może być ogłoszony 
konkurs, nawet ze skromną nagrodą.

Radny Franciszek Łupak: - Niedługo 
obiekt zostanie oddany do użytku. Dokumenty 
są przygotowane, jest statut. Nazwa tymczasowa 
mogłaby być, a na logo może być ogłoszony 
konkurs. Trzeba dziś głosować.

Radny J. Żyłka: - Panie Starosto, myślę, 
że może pan pracować spokojnie. Powtórzę to, 
czego pan czasem nie słyszy - uważam pana za 
bardzo dobrego fachowca w swojej dziedzinie. 
Dzisiaj mnie pan przekonał i ja będę głosował 
za. Jednak moja ciekawość nie ma granic i 
rozdzielając dwa tematy - nie wierzę w to, że 
państwo przez rok, półtora, kiedy zwracaliśmy 
się o spotkanie robocze w zakresie kosztów, rtie 
spotkali się ani razu z burmistrzem Strzelec Op. 
w zakresie ustaleń. Dlatego proszę o pisemną in
formację, ile to będzie kosztowało w przyszłości 
i jak koszty będą dzielone.

Henryk Bartoszek - my dziś dyskutujemy 
o nazwie, a nie o kosztach.

Wicestarosta W. Gaida: -Nie ustalono nic 
wiążącego, mimo wielu spotkań, bo tak naprawdę 
te kompetencje ma też Rada Miejska. Jeżeli 
wynegocjują dwa samorządy zasady prowadze
nia wspólnej biblioteki, to Rada Gminy jako 
organizator wyrazi zgodę (w budżecie gminy jest 
dotacja na SOK, w tym na biblioteki). Wszystko 
zależeć będzie od negocjacji. My w projekcie 
określiliśmy skalę zatrudnienia - 6,5 etatu. 
Jest to elementem trwałości projektu, podobnie 
jak określone zadania. Partnerem od samego 
początku dla wspólnego zadania bibliotecznego 
jest gmina. Jeśli uda nam się zrobić następny 
krok, będą dalsze negocjacje. Zarząd przedstawi 
to panu również na piśmie.
Ostatecznie w głosowaniu radni (19 głosów za) 
przyjęli propozycję nazwy: Powiatowe Centrum 
Kultury.

W końcowej części obrad głos zabrał radny 
N. Lysek. - Proponuję Zarządowi, aby zastanowił 
się nad sprawą, która wynikła na posiedzeniu 
Komisji Gospodarczej, na które przybyli przed
stawiciele Stowarzyszenia Ósemka, aby przed
stawić pewne propozycje w kwestii oszczędności 
w funkcjonowaniu Zespołu Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Op. W mojej ocenie te propozycje 
są minimalistyczne, ale jest to krok w kierunku 
naprawienia tej sytuacji i atmosfery (chcemy 
mówić o ratowaniu sytuacji ku zadowoleniu 
społeczeństwa). Wnioskuję o ponowne robocze 
spotkanie radnych z przedstawicielami Zespołu 
Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich i me
diów, aby zpełnąświadomościąpodjąć uchwałę 
o ewentualnej likwidacji tej szkoły.

Radny H. Bartoszek: - Kilka dni temu 
otrzymaliśmy pewne materiały od Stowa
rzyszenia. W dniu wczorajszym na Komisji 
Budżetu szeroko dyskutowaliśmy o problemie. 
Ustaliliśmy, że prace będą kontynuowane, 
przedstawiciele Stowarzyszenia zostaną zapro
szeni na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia podali określone 
propozycje i kwoty, ale zaistniała rozbieżność 
między nimi, a tym co faktycznie poprzez pewne 
redukcje można by osiągnąć. Stąd też wydaje mi 
się, że nie ma potrzeby masowego spotykania 
się z wszystkimi ludźmi, należy spokojnie roz
pracować problem przez poszczególne komisje, j 
Wówczas, mając określony materiał, można do 
takiego spotkania doprowadzić.

' Radny N. Lysek: - Chciałbym mieć spo
kojne sumienie, że zagłosowałem tak, jak moi 
wyborcy proponują. W związku z tym proszę 
nie głosować mojego wniosku, lecz zastanowić 
się nad problemem.

dok. na str. 4



Nie pociesza, że gdzie 
indziej jest jeszcze gorzej

dok. ze str. 1

To, że w okresie zimowym przybywa osób 
bezrobotnych jest rzeczą naturalną z uwagi 
tiasezonowość pewnych prac. Problemem 
jest ponadprzeciętna dynamika wzrostu 
oraz fakt spadku o 40% liczby ofert pracy. 
Marnym pocieszeniem jest to, że w innych 
powiatach jest jeszcze gorzej, gdyż nasza 
stopa bezrobocia to 12,3%, a w powiecie 
nyskim, czy brzeskim przekroczyła 25%.
- Strzelecki bezrobotny to...

Trudno scharakteryzować w kilku 
zdaniach strzeleckiego bezrobotnego. Do
konując analizy ze względu na płeć, wiek, 
wykształcenie czy okres aktywności zawo
dowej otrzymujemy różne wyniki. Moim 
zdaniem w najtrudniejszej sytuacji są 
osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z 
wyższym wykształceniem, choć i te grupy 
znacznie się różnią w dostępie do zatrud
nienia. Osoby 50+ są niechętnie przyjmo
wane przez pracodawców. I to nie jest tylko 
kwestia, że osoby te sąoceniane jako mniej 

I wydajni pracownicy, którzy może więcej 
chorują czy też gorzej przyswajają nowe 
zadania. W wielu przypadkach istotny jest 
wiek o,soby zarządzającej firmą. Młodzi 
pracodawcy często na wstępie „skreślają” 
osobę wieku 50+, bo „boją się”, albo nie 
chcą zarządzać osobami znacznie od nich 
starszymi.

Natomiast problem ludzi z wyższym 
wykształceniem narasta z każdym rokiem. 
Co roku kilkaset osób kończy studia, a 
ofert pracy na naszym terenie mamy dla 
nich kilkadziesiąt. Np. w całym 2012 roku 
samorządy gmin i powiatu ogłosiły 20 kon
kursów na wolne stanowiska urzędnicze. 
Tymczasem w strzeleckim urzędzie pracy 
mieliśmy ponad 300 osób z wyższym 
wykształceniem. Do tego należy doliczyć 
jeszcze kilkaset osób, które również po
siadają wyższe wykształcenie, ale nie są 
zarejestrowane w urzędzie, gdyż pracują 
na różnych stanowiskach w produkcji, 
usługach, przy pracach nie wymagających 
wyższego wykształcenia.
- Liczy Pan, że wraz z mijaniem zimy 
ofert pracy będzie przybywać? I jednak 
będzie lepiej? Czy po uruchomieniu filii 
Coroplastu i nowej produkcji w firmie 
Adamietz coś się ruszy na rynku pracy, 
czy też nie jest spodziewany duży wzrost 
zatrudnienia?

Miesiące wiosenne, a później okres 
letni zawsze przynosi poprawę na rynku 
pracy. Nie sądzę jednak, że uda nam się 
zniwelować tą kilkusetosobową nad
wyżkę, która pojawiła się w stosunku do 
2012 roku. Nie przeceniałbym również 
oddziaływania na strzelecki rynek pracy, 
w początkowym okresie, działalności filii 
Coroplastu. Oczywiście cieszę się, że ta 
firma zlokalizuje się na naszym terenie. 
Ta radość jest dla mnie osobiście trochę 
spóźniona. Dlaczego? Otóż w 1995 roku na 
moje zaproszenie w Strzelcach Opolskich 
gościł prezes firmy Coroplast i pokazywa
łem mu hale w funkcjonującym jeszcze 
Agromecie. Ironią losu jest fakt, że panu 
prezesowi podobała się hala Wydziału 
Mechanicznego, a ówczesne kierownic
two Agrometu chciało się ewentualnie

pozbyć innych hal, ale nie tej. Rozmowy 
zakończyły się fiaskiem, a hala Wydziału 
Mechanicznego jako jedna z ostatnich już 
od 13 lat niszczeje niezagospodarowana.

Wracając do rozpoczętej inwestycji 
filii Coroplastu i jej wpływu na rynek pracy
- przewiduję, że w pierwszym okresie dzia
łalności pracę w firmie znajdą osoby, które 
już w Coroplaście pracują. Przecież ponad 
200 osób z naszego powiatu dojeżdża do 
pracy w Dylakach i Krapkowicach. To oni 
będą najbardziej zainteresowani podjęciem 
pracy bliżej miejsca zamieszkania. Ponadto 
obecnie brakjeszcze bliższych szczegółów 
kiedy filia Coroplastu istotnie ruszy z pro
dukcją. Nie mniej - rozpoczęcie budowy to 
bardzo pozytywny fakt i strzelecki rynek 
pracy na etapie budowy również dużo 
zyskuje.

Jakie są prognozy na najbliższe 
miesiące?

Coroczna ankieta jakąprzeprowadza- 
my wśród największych kilkudziesięciu 
firm powiatu strzeleckiego wskazuje na 
niewielki (100-120 osób) wzrost zatrud
nienia w tych firmach. Wielkość ta jest róż
nicą pomiędzy planowanymi przyjęciami i 
zwolnieniami. Nie jest to dużo, ale zawsze 
jakaś nutka optymizmu się pojawia.
- Niedawno skończył się termin przyj
mowania wniosków przez PUP o dofi
nansowanie do uruchomienia własnej 
działalności. Dużo osób było tym za
interesowanych? Jakie pomysły mają 
mieszkańcy? Wszyscy mają szansę 
skorzystać z dotacji?

W ostatnich wydaniach Powiatu Strze
leckiego pojawiały się informacje o nabo
rze wniosków osób bezrobotnych zamie
rzających rozpocząć działalność gospodar
czą. Zainteresowanie było bardzo duże. W 
końcowym efekcie złożono 40 wniosków. 
Ile z nich zostanie pozytywnie ocenionych 
przez komisję, okaże się 15 marca. Sporo 
z tych wniosków jest ukierunkowanych 
na usługi remontowo-budowlane, choć 
branża ta moim zdaniem jest już mocno 
nasycona podmiotami gospodarczymi i 
trzeba być naprawdę dobrym fachowcem, 
stosującym przystępne ceny, aby mieć stały 
portfel zamówień. Inne znaczące wnioski 
to usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kra
wieckie, ubezpieczeniowe, fotograficzne, 
stolarskie, czy warsztaty samochodowe. Są 
też bardzo niszowe oryginalne pomysły np. 
cukiernia artystyczną serwis dźwignic, czy 
zarządzanie budową sieci światłowodowej.

W tym samym terminie również 
pracodawcy mogli składać wnioski o 
wsparcie dla nowych pracowników. Byli 
zainteresowani skorzystaniem z pomocy 
PUP?

Pracodawcy złożyli 15 wniosków 
i planują utworzenie 39 nowych miejsc 
pracy. Wniosków byłoby zapewne więcej, 
ale z uwagi na konieczność zatrudnienia 
na nowo utworzonym miejscu pracy 
osoby bezrobotnej w wieku powyżej 50 
lat, wielu zrezygnowało z pomocy PUP. 
Urząd pracy natomiast grupę 50+ traktuje 
za priorytetową wymagającą wsparcia 
przy zatrudnieniu.

(mg)

UWAGA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sta
rostwa Strzeleckiego, przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich oraz na 
stronie internetowej www.bip.powiatstrzelecki.pl, został wywieszony wykaz nieru
chomości powiatowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego informuje
Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich informuje, że zlecenia na 
przedmioty ortopedyczne można potwierdzać codziennie w siedzibie Oddziału NFZ, 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Jednocześnie przypominamy o możliwości, wysyłania 
zlecenia celem potwierdzenia na adres:

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole ul. Głogowska 37.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY 

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01 

e-mail: opst@praca.gov.pl 
www.pup-strzelce.pl

POWIATOWY URZĄO PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

MIEJSCE 
PRACY STANOWISKO WYMAGANIA OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:
PRACOWNIK RECEPCJI KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie średnie lub wyższe;

- umiejętność pracy zespołowej, - obsługa komputera
- biegła znajomość j. niem., dobra znajomość j. angielskiego

SPECJALISTA DS. SPEDYCJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe
- umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizowania 

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

lub angielskiego
LOGISTYK, DYSPOZYTOR, 
PRACOWNIK BIUROWY

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- mile widziane doświadczenie w branży (betoniamia)

PRAKTYKANT W DZIALE ZAKUPÓW STRZELCE OPOLSKIE - student lub tegoroczny absolwent studiów wyższych
- znajomość MS Office
- mile widziana znajomość j. niemieckiego lub angielskiego

SPECJALISTA DS.MARKETINGU 
I HANDLU

OTMICE - wykształcenie średnie lub wyższe,
- znajomość biegła jeżyka niemieckiego,
- bardzo dobra znajomość komp.,- chęć podnoszenia kwalifikacji

GRAFIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie mile widziane poligraficzne,
- znajomość Corel Draw oraz grafiki komputerowej,
- doświad. na podobnym stanowisku np. drukarza cyfrowego,
- dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego

KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA 
3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera; - miły ton głosu
- odporność na stres; - dyspozycyjność

PREZENTER HANDLOWY 
-NEGOCJATOR

CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie
- praca przy komputerze - prawo jazdy kat. B
- odporność na stres; - wysoka kultura osobista 

komunikatywność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
- PRELEGENT

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie
- praca w zespole; - odporność na stres
- doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej

HANDLOWIEC/DORADCA KLIENTA WOJ.OPOLSKIE. SLĄSKIE 
DOLNOŚLĄSKIE

- wykształcenie min .średnie,
- umiejętność pracy w zespole i prezentacji produktu,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach

ASYSTENT CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie,
- umiejętność negocjacji handlowych,
- prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie

KASJER- SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie handlowe; - obsługa komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe; - aktualna książeczka zdrowia

- mile widziane doświadczenie
KASJER- SPRZEDAWCA BŁOTNICA STRZELECKA - wykształcenie zawodowe handlowe; - obsługa kasy fiskalnej
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE - tytuł czeladnika w zawodzie; - doświadczenie 3 lata
KUCHARZ/SZEF KUCHNI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe,

- doświadczenie mile widziane
KELNER/KELNERKA 1/2 etatu IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,

- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego

KELNER/KELNERKA IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego

MURARZ/ TYNKARZ/ 
OCIEPLENIOWIEC

WG ZLECEŃ - umiejętności zawodowe

MURARZ/BRUKARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe,
- upr. na ładowarkę, - doświadczenie

BRUKARZ WOJ. OPOLSKIE - doświadczenie w branży brukarskiej,
- mile widziane upr. na koparko-ładowarki, - prawo jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - 3 letnie doświadczenie
KIEROWCA- PILOT STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie; - prawo jazdy kat. B

- dobra znajomość j. niemieckiego
KIEROWCA W RUCHU 
MIĘDZYNARODOWYM

POLSKA, UE - wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy
- słaba znajomość i. angielskiego, niemieckiego

KIEROWCA SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO WYPOSAŻONEGO 
W DŹWIG

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność kierowania samochodem ciężarowym
- wymagane doświadczenie

KIEROWCA

KIEROWCA

STRZELCE OPOLSKIE
- TRASY MIĘDZYNARODOWE

STRZELCE OPOLKSIE

- prawo jazdy kat. A, B, C+E
- niekaralność
- prawo jazdy kat. A, B, C+E; - niekaralność

KIEROWCA- MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKEI - upr. HDS; - prawo jazdy kat. C+E
- upr. na przewóz rzeczy; - doświadczenie jako kierowca

KIEROWCA-KONDUKTOR 1/2 etatu GMINA UJAZD - prawo jazdy kat. D, - niekaralność,
- ważny dokument do wykonywania pracy kierowcy

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWSKIE - tytuł mistrza w zawodzie,
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów,

KOWAL OSOWIEC k. OPOLA
- min. 5 letnie doświadczenie
- wykształcenie zawodowe, - umiejętność kucia matrycowego
- świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 - E

FREZER RASZOWA
- 3 letnie doświadczenie na stanowisku kowala
- wykształcenie zawodowe,
- min. 5 lat doświadczenia w zawodzie

OPERATOR CNC 
MAGAZYNIER

STRZELCE OPOLSKIE 
JEMIELNICA

- wykształcenie kierunkowe
- wykształcenie zawodowe; - uprawnienia na wózek widłowy
- doświadczenie w pracy na magazynie

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE - chęć podjęcia pracy
- doświadczenie na stanowisku produkcyjnym

POMOCNIK OPERATORA S TRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne, - obsługa komputera,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

OPERATOR S TRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne,
- obsługa komputera; - znajomość rysunku technicznego,

KAMIENIARZ ROŹNIĄTÓW
- mile widziane doświadczenie
- umiejętność obsługi maszyn kamieniarskich
- ’upr. na wózek widłowy, - prawo jazdy kat. B

ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU • STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie min. zawodowe elektryczne
- umiejętność czytania schematów elektrycznych

KROJCZY STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia SEP do 1 kV, - mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe na kierunku krawiec
- umiejętność pracy w zespole - obsługa maszyn szwalniczych

SZWACZ STRZELCE OPOLSKIE
- wymagane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe na kierunku krawiec
- umiejętność pracy w zespole, - obsługa maszyn szwalniczych

OPERATOR KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE
- wymagane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe - obsługa koparki
- uprawnienia na operatora koparki, - wymagane doświadczenie

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność malowania konstrukcji stalowych - doświadczenie

POMIAROWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe (wskazane leśne)
- znajomość branży drzewnej
- doświadczenie na podobnym stanowisku

http://www.bip.powiatstrzelecki.pl
mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl


Mniej nas...
dok, ze str. 1 Na staże do Wiednia
zgonów na 1000 ludności wynosiła: 8,7 (2009), 
9,2 (2010) i 9,2 (2011). Jak widać z zestawienia, 
przyrost naturalny, czyli różnica pomiędzy liczbą 
urodzeń żywych a liczbą zgonów ma wartość 
ujemną, czyli mamy do czynienia z ubytkiem 
naturalnym. W roku 2011 przyrost naturalny w 
powiecie strzeleckim wynosił -0,7. Można w tym 
miejscu zadać pytanie, jak kształtuje się wobec 
tego przyrost rzeczywisty, na który wpływ ma 
saldo migracji.

Zjawisko migracji wewnętrznych i zagra
nicznych nie jest niczym nowym w naszym 
regionie, jednak niepokoić może fakt, gdy więcej 
ludzi wyjeżdża, niż przyjeżdża. Mamy wówczas 
do czynienia z ujemnym saldem migracji. Gdyby 
jeszcze ten wskaźnik utrzymywał się na niezmie- 
niającym się poziomie, nie byłoby tak źle, jak 
jest obecnie, gdy z roku na rok pogarsza się. Tak 
jest właśnie w naszym powiecie. W roku 2009 
wskaźnik ten (w przeliczeniu na 1000 ludności)

15 marca - Światowy Dzień 
Konsumenta

To święto każdego z nas, gdyż wszyscy 
jesteśmy konsumentami i to coraz bardziej świa
domymi. Światowy Dzień Konsumenta został 
ustanowiony w 1983 r. Stało się to w rocznicę 
przemówienia (1962) prezydenta Johna Kenne
dyego w Kongresie USA, w sprawie projektu 
ustawy o ochronie praw konsumenta. Wówczas 
padło z jego ust stwierdzenie „konsumenci to 
my wszyscy”. Święto to obchodzony jest 15 
marca, ponieważ tego dnia w 1962 roku miało 
miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kenne
dyego, w którym prezydent USA sformułował 
cztery podstawowe prawa konsumentów: do 
informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i 
do reprezentacji

Konsumenci są coraz bardziej świadomi 
swych praw jednak przedsiębiorcy również 
stosują coraz bardziej wyspecjalizowane prak
tyki, często wprowadzające w błąd. Uważajmy, 
zwłaszcza podczas zakupów w sieci, gdzie nie 
możemy dotknąć towaru i go realnie zobaczyć 
przed zakupem. Pamiętajmy, że jako konsumenci 
mamy swoje prawa i możemy z nich korzystać. 
Mamy prawo do reklamacji każdego towaru 
(oprócz żywności) do 2 lat od zakupu. Reklama
cję musimy złożyć do 2 miesięcy od stwierdzenia 
niezgodności towaru z umową, a sprzedawca 
musi rozpatrzyć naszą reklamację w terminie 
2 tygodni.

Możemy żądać w pierwszej kolejności 
wymiany towaru na nowy lub naprawy, a gdy to 
niemożliwe żądać zwrotu gotówki lub obniżenia 
ceny.

Sprzedawcy mają wobec konsumentów 
swoje obowiązki, o których konsumenci nie 
zawsze wiedzą.
Sprzedawca jest zobowiązany:
1. podać do wiadomości kupującego cenę 

oferowanego towaru oraz jego cenę jednost
kową (cenę za jednostkę miary), chyba że 
wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprze
daży towaru konsumpcyjnego oferowanego 
luzem jest wymagane podanie jedynie ceny 
jednostkowej. Taki sam sposób podawania 
cen powinien być stosowany w reklamie,

2. przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na za- 
mówienie, według wzoru lub na próbę oraz 
sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy 
złotych potwierdzić na piśmie wszystkie 
istotne postanowienia zawartej umowy, 

Z porad Powiatowego Rzecznika Konsumentów można skorzystać w godzinach:
- poniedziałek i piątek - 6.30 - 13.30
- wtorek, środa, czwartek - 7.00 - 14.00

wynosił -1,6, rok później -2,4, a w roku 2011 
-2,95. Oznacza to, że był niższy niż średnia 
wojewódzka, wynosząca wówczas -2,22.

Jak saldo migracji kształtowało się w roku 
2011 w poszczególnych gminach na terenie 
powiatu strzeleckiego (również w przeliczeniu 
na 1000 ludności)?
Kolonowskie: -0,49, w tym miasto -0,59 
Leśnica: -2,58, w tym miasto -7,65
Strzelce Op.: -4,56, w tym miasto -6,96 
Ujazd: 0,48 (jeden z nielicznych w powiecie 
w powiecie wskaźników dodatnich), w tym 
miasto -10,98
Zawadzkie: -6,70, w tym miasto -11,34 
Izbicko: 2,05
Jemielnica: 1,25

Jak widać z powyższych danych - rzeczywi
ście mamy się czym martwić. Już teraz, i niestety 
w przyszłości.

(mg)

3. na żądanie kupującego wydać pisemne po
twierdzenie zawarcia umowy, zawierające 
oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, 
datę sprzedaży oraz określenie towaru 
konsumpcyjnego, jego ilość i cenę,

4. udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych 
i niewprowadzających w błąd informacji 
w języku polskim, wystarczających do 
prawidłowego i pełnego korzystania ze 
sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W 
szczególności należy podać: nazwę towaru, 
określenie producenta lub importera i kraj 
pochodzenia towaru, znaki bezpieczeństwa 
i zgodności wymagane przez odrębne 
przepisy, informacje o dopuszczeniu do 
obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, 
stosownie do rodzaju towaru, określenie 
jego energochłonności, a także inne dane 
wskazane w odrębnych przepisach. Wska
zane informacje powinny znajdować się 
na towarze konsumpcyjnym lub być z nim 
trwale połączone,

5. zapewnić w miejscu sprzedaży odpowied
nie warunki techniczno-organizacyjne 
umożliwiające dokonanie wyboru towaru 
konsumpcyjnego i sprawdzenie jego ja
kości, kompletności oraz funkcjonowania 
głównych mechanizmów i podstawowych 
podzespołów,

6. na żądanie kupującego wyjaśnić znaczenie 
poszczególnych postanowień umowy,

7. wydać kupującemu wraz z towarem 
konsumpcyjnym wszystkie elementy jego 
wyposażenia oraz sporządzone w języku 
polskim instrukcje obsługi, konserwacji i 
inne dokumenty wymagane przez odrębne 
przepisy,

8. ustosunkować się do żądania konsumenta, 
dotyczącego niezgodności towaru kon
sumpcyjnego z umową w terminie 14 dni 
od zgłoszenią pod rygorem uznania żądania 
za w pełni uzasadnione.

Z okazji Światowego
Dnia Konsumenta jak najmniej 

reklamacji i zadowolenia 
z zakupów!

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Od kilku lat Centrum Kształcenia Zawo
dowego i Ustawicznego podejmuje działania 
ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia 
zawodowego. W tym celu nawiązuje kontakty 
z partnerami w kraju i za granicą biorąc udział 
w różnych projektach, m.in. skierowanych do 
uczniów klas technikum organizacji usług ga
stronomicznych, technikum obsługi turystycznej, 
czy techników mechatroników. Dzięki temu 
szkoła nawiązała współpracę z pracodawcami 
w Niemczech i Austrii.

W 2012 r. uzyskaliśmy dodatkowe środki z 
Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez 
całe życie” w ramach projektu Leonardo da Vinci 
na realizację dwóch wniosków. Dzięki temu w 
latach 2013-2014 zostaną zrealizowane praktyki 
zagraniczne dla uczniów oraz dla absolwentów 
na łączną kwotę 100 tys. euro. Młodzież zapozna

Samorządom gminnym funkcjonują
cym na terenie naszego powiatu, a także 
samorządowi powiatowemu geograficznie 
najbliżej do subregionu kędzierzyńsko- 
-kozielskiego, ale... Gmina Izbicko już w 
ubiegłym roku przystąpiła do Aglomeracj i 
Opolskiej, a w tym roku samorządy w 
obszarze oddziaływania Kędzierzyna- 
-Koźle już podjęły pewne działania na 
rzecz współpracy. Powstał m.in. projekt 
umowy partnerskiej, podpisano listy in

Coroplast zainwestuje w Strzelcach
Coroplast, firma działająca w Niemczech 

od 1928 roku, zamierza uruchomić w Strzel
cach Opolskich nowy zakład kabli i wiązek 
elektrycznych dla motoryzacji. Hala produk
cyjna i pomieszczenia biurowe mają stanąć na 
7,5-hektarowej działce (w pobliżu ciepłowni) 
kupionej od gminy. W piątek 1 marca w siedzibie 
Starostwa Powiatowego pozwolenie budowlane 
dla Coroplastu zostało odebrane przez Michała 
Palusińskiego, głównego projektanta zakładu. 
Na Opolszczyźnie będzie to już kolejny zakład 
tej firmy, inne już od dawna funkcjonują w 
Dylakach, Krapkowicach i Prudniku. Oddziały 
firmy ulokowane są również w Tunezji, Chinach 
i Meksyku.

się z wymogami europejskiego rynku pracy 
oraz jego strukturą i zasadami funkcjonowania, 
będzie też miała okazję do porównań z lokalnym 
rynkiem pracy. Młodzież przed rozpoczęciem 
stażu, na nieodpłatnych kursach, uczy się 
języka niemieckiego, szkoli się praktycznie w 
zakresie nawiązywania i prowadzenia rozmów 
z pracodawcami, a także zdobywa dodatkowe 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Jednym z partnerów jest firma LKW-WAL
TER, należąca do wiodących firm transporto
wych w Europie. , na rynku europejskim. Ta 
założona w 1924 roku firma rodzinna, należy dziś 
do 70 największych przedsiębiorstw w Austrii. 
W centrali w Wiedniu/Wiener Neudorf i w filii 
w Kufstein/Tyrol, organizuje transport najnowo
cześniejszymi samochodami ciężarowymi oraz 
przyjazny dla środowiska alternatywny transport

Załapiemy się na ten tort?
tencyjne o przystąpieniu do partnerstwa i 
została opracowana fiszka projektowa na 
temat strategii i opracowania materiałów 
planistycznych dla obszaru partnerskiego.

Najwcześniej zainteresowały się 
tymi posunięciami gmina Ujazd i gmina 
Leśnica, niemniej nic nie przesądza, że 
partnerstwo ma charakter zamknięty. 
Wręcz przeciwnie - jego formuła ma cha
rakter otwarty. Większość samorządow
ców obecnych na spotkaniu w starostwie 

kombinowany (szyna-droga) na terenie całej 
Europy, WNP i Bliskiego Wschodu. Po wizycie 
Thomasa Denkingera, dyrektora personalnego 
firmy LKW Walter wiosną 2012 w CKZiU w 
Strzelcach Op. szkoła otrzymała zaproszenie do 
przyjazdu do Wiednia.

W dniach 4-5 marca br. grupa 44 uczniów 
szkoły wraz z opiekunami zwiedzała Wiedeń 
oraz siedzibę firmy logistycznej LKW Waiter. 
W trakcie wizyty podjęto decyzję o podpisaniu 
umowy o współpracy szkoły z firmą w ramach 
której uczniowie klas technik ekonomista, tech
nik spedytor będą mogli odbywać miesięczne 
płatne praktyki w LKW Walter, a absolwenci 
szkoły (technik ekonomistą handlowiec, obsługi 
turystycznej, spedytor) odbywać 3-miesięczne 
staże.

wydaje się zainteresowanych inicjatywą 
podjęcia współpracy i przyłączenia się do 
tworzącego się subregionu. To zdecydowa
ło, że dzień po zorganizowanym spotkaniu 
starosta strzelecki wystąpił do prezydenta 
Kędzierzyna-Koźla „z propozycją przy
stąpienia Powiatu Strzeleckiego do poro
zumienia o współpracy partnerskiej gmin 
subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego”.

Sesja Rady Powiatu
Wicestarosta W. Gaida: - Rozmowy w 

kwestii tego, o czym mówi Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej, cały czas trwają. Rze
czywiście wczoraj po Komisji Budżetu przez 
godzinę rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem. 
Umówiliśmy się na kilka roboczych spotkań, aby 
sobie kilka rzeczy wzajemnie wyjaśnić, żeby nie 
było dysonansu między propozycją oszczędności 
300 tys. zł bez wyliczeń, a kwotą oszczędności 
150 tys. zł, ale na granicy prawa. Po ostatniej 
redukcji wartości subwencji oświatowej dla po
wiatu strzeleckiego w roku 2013, na szkolnictwie 
specjalnym tracimy 2 min zł. Co nas czeka? To 
nie jest tylko temat Strzelec Opolskich, ale i 
Leśnicy. Dlaczego? Ponieważ już nie możemy 
robić naboru do liceum uzupełniającego, które 
zostało zlikwidowane, a to oznacza, że odpadły 
nam 2 oddziały. Już jest mniejszy nabór do kształ
cenia zawodowego specjalnego, który pochodził 
głównie spoza powiatu - o kolejne 2 oddziały. 
Zrobimy 1 oddział kształcenia zawodowego w 
Leśnicy za rok. Oznacza to kolejny milion na 
minusie. A zatem w roku szkolnym 2013/2014 
będziemy 3 min zł na minusie, jeśli nic nie zro
bimy. O taką kwotę spadnie nam liczba uczniów.

Stoimy zatem przed dylematem: czy będziemy 
patrzeć na Strzelce Opolskich przez pryzmat 
dzieci specjalnych w powiecie? Przypomnę 
pierwotne założenie propozycji Zarządu: 18 
nauczycieli kontynuuje zatrudnienie w Leśnicy, 
wszystkie dzieci trafiają do Leśnicy. Dowóz wraz 
z opieką będzie zapewniony. Nastąpi kumulacja 
oddziałów, co da nam oszczędność ok. 1,2 min zł. 
Czyli mimo 2 min zł strat, w następnym pełnym 
roku budżetowym zredukujemy poziom straty na 
subwencji w kształceniu specjalnym. Czas ten 
potrzebny jest nam na zreformowanie SOS W w 
wyodrębnionej części obiektu. To jedyny ratunek 
w sieci szkół specjalnych. Szkoły przy DPS-ach 
poradzą sobie bez nas. Kadłub jest na małym 
plusie, a szkołą w Zawadzkie w przyszłości 
ma się zainteresować stowarzyszenie - takie 
głosy dochodzą. My potrzebujemy silnej bazy 
dla dzieci z upośledzeniem lekkim, również w 
kształceniu zawodowym, być może poszerzonej 
o autyzm i deficyty sprzężone. Szkoły w Za
wadzkiem i Kadłubie, patrząc na przygotowanie 
od strony kwalifikacji, nie mają sobie równych 
w zakresie kształcenia dzieci z upośledzeniem 
umiarkowanym i ciężkim.

Po tej wypowiedzi przyszedł czas na inter
pelacje i zapytania radnych.
Radny J. Bogusz: - Od ponad roku proszę 
Przewodniczącego Rady i Starostę o podjęcie 
prac dotyczących:
1. uregulowania statusu Wiceprzewodniczą

cych Rady Powiatu (ostatnie spotkanie tzw. 
Prezydium Rady odbyło się jeszćze przed

* przerwą urlopową w czerwcu) i określenia 
ich zadań — zmiany zapisów w Statucie 
Powiatu

2. Uzupełnienia zapisów Statutu Powiatu 
Strzeleckiego o rozdział „Skargi i wnioski 
kierowane do Rady Powiatu dot. działalno
ści Radnych, Zarządu i Starosty”—wzorem 
innych powiatów — sugeruje się przyjęcie 
„Regulaminu rozpatrywania skarg przez 
Radę Powiatu”

3. Uregulowania również wymagają — okre
ślenie jasnych i przejrzystych sposobów 
realizacji zapisów art. 253 § 1 kpa oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 
sierpnia 2002r. w sprawie organizacji rozpa
trywania i przyjmowania skarg i wniosków.

• Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz zapisami naszego Statutu 
organami powiatu są:

Rada Powiatu - organ stanowiący i 
kontrolujący
Zarząd Powiatu - organ wykonawczy
Nigdzie nie doczytałem się informacji o 

miejscu oraz czasie wysłuchiwania i przyjmo
wania skarg przez organ stanowiący powiatu, 
co wg wykładni Jest poważnym naruszeniem 
prawa”. Inne samorządy opracowały i przyjęły 
„Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg 
przez RP” — stawiam wniosek o przyjęcie takich 
rozwiązań.
Wniosek radnego Bogusza został przyjęty - 13 
radnych głosowało za, 4 - wstrzymało się.

Radny J. Żyłka: - Proszę Starostę o 
wsparcie działań w sprawie nielikwidowania 
linii kolejowej Zawadzkie-Fosowskie. Obecnie 
trwają utrudnienia z powodu remontu torów i 
drogi, ale PKP zapowiada, że od grudnia ma 
być zlikwidowana trasa. Dojeżdżają nią m.in. 
nasi uczniowie do ZSP oraz pracownicy do za
kładów pracy. Nie wyobrażam sobie, by powiat 

nie wypracował stanowiska i nie skierował go 
do Urzędu Marszałkowskiego, łącznie z burmi
strzami Zawadzkiego i Kolonowskiego.

Starosta J. Swaczyna, podkreślając, że 
choć organizacja transportu stanowi zadanie wła
sne gmin, a nie powiatu, zauważył, że w ostatnim 
czasie doszło do kuriozalnych decyzji w zakresie 
połączeń kolejowych, przeciwko czemu zapro
testował pisemnie. W przypadku przywrócenia 
pociągów Przewozów Regionalnych na trasie 
Opole-Gliwice przyniosło to pozytywny efekt.

Dodajmy, że już po sesji Rady Powiatu (5 
marca) starosta strzelecki na ręce Prezesa Zarzą
du PKP Polskich Linii Kolejowych skierował 
protest w sprawie planowanego zawieszenia linii 
kolejowej nr 144 (na trasie do Zawadzkiego), 
wskazując, że spowoduje to nie tylko uciążli
wości dla mieszkańców, ale przede wszystkim 
marginalizację regionu poprzez utrudnienia w 
zaopatrzeniu i transporcie produkcji zakładów 
funkcjonujących na obszarze objętym decyzją, 
szczególnie w gminie Zawadzkie.



Gimnazjalisto,
TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy:

nowoczesną bazę dydaktyczną, 
nowoczesny kompleks boisk sportowych, 
praktyki zagraniczne, 
udział w projektach unijnych, 
możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nadających 
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 
pracownie zawodowe, równocześnie - ośrodki egzaminacyjne, 
cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny, 
szeroką ofertę imprez, od szkolnych po regionalne, 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 
udział w licznych akcjach charytatywnych, 
korzystną lokalizację szkoły, 
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Centrum

Wczoraj - Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Dziś - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Kształcenia

Całkiem Konkretny

Zawodowego i Ustawicznego
czyli szansa na...

Zawód i Umiejętności
Gimnazjalisto,
TU WARTO SIĘ UCZYĆ, u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód:

Technik mechanik
Technik cyfrowych procesów graficznych Nowość!!!!

Nauczymy Cię jak wytwarzać oraz montować części maszyn i urządzeń, a także 
jak organizować i kontrolować przebieg procesów produkcyjnych. Wdrożymy Cię 
w projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich 
dokumentacji konstrukcyjnej. Proponujemy Ci naukę w nowoczesnych pracowniach 
zawodowych wyposażonych m.in. w obrabiarkę sterownąnumerycznie oraz praktykę 
zawodową na warsztatach szkolnych i w firmach zewnętrznych.
Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł podjąć pracę przedsiębiorstwach pro- 
dukcyjno-usługowych oraz punktach serwisowych jako mechanik i monter maszyn 
przemysłowych, operator obrabiarek CNC, konstruktor czy technolog.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Pokażemy Ci jak założyć i prowadzić 
potrzeby „kuchennych rewolucji”. Na
uczymy Cię sporządzać potrawy i napoje 
zgodnie z zasadami racjonalnego żywie
nia, a także obsługiwać nowoczesny 
sprzęt gastronomiczny oraz zorganizo
wać i przygotować różnorodne imprezy 
okolicznościowe np. wesela, bankiety. 
Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. pra
widłowego i estetycznego podawania 
dań, kultury obsługi konsumenta oraz 
projektowania i aranżowania wnętrza sal 
konsumpcyjnych.
Oferujemy naukę w nowych, w pełni 
wyposażonych pracowniach gastrono
micznych, praktykę w restauracjach w 
kraju i zagranicą oraz możliwość udziału 
w dodatkowych kursach. 
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć 
pracę w restauracjach, barach, kawiar
niach (m.in. w hotelach, na promach i 
statkach) oraz założyć własny lokal gastronomiczny.

Technik mechatronik

własną działalność gastronomiczną bez

Oferujemy Ci nowy 
kierunek kształce
nia w technikum. 
Technik cyfrowych 
procesów graficz
nych przygotowuje i 
opracowuje różnego 
rodzaju projekty gra
ficzne o charakterze 
informacyjnym i re
klamowym. Efekty 
jego pracy widać 
w postaci reklamy 
w prasie, telewizji, 
Internecie, a także 
książek, folderów, 
ulotek, plakatów, 
czy na opakowa
niach i etykietach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Nauczymy 
Cię projektować i przygotowywać publikacje oraz prace graficzne do drukowania 
np. plakaty, foldery, czasopisma. Pokażemy, jak obsługiwać nowoczesne urządzenia 
graficzne.
Przeszkolimy Cię w zakfesie przygotowywania prezentacji graficznych i multime
dialnych ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania w zakresie grafiki 2D 
i 3D. Będziesz potrafił wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne 
oraz profesjonalnie łamać tekst i korygować pliki graficzne.
Technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest 
on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach 
wydawniczych.

Technik spedytor

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami 
elektromechanicznymi.
W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy Cię projekto
wania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Pokażemy Ci również, jak diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy machatro- 
niczne. Będziesz potrafił także analizować sporządzać i opracowywać dokumentacje 
technicznąz zakresu mechatroniki. Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie 
praktyki zawodowej w zewnętrznych firmach.
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, 
technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diagnosty np. w nowo
czesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie 
energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne urządzenia techniczne.

Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej oraz spedytora 
tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się miedzy innymi organizacją 
transportu ładunków.
W naszej szkole nauczymy Cię planować i organizować przewóz ładunków zwy
kłych i ponadgabarytowych oraz wypełniać dokumentację transportową. Pokażemy 
Ci jak kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i 
zagranicznymi. Przeszkolimy Cię w monitorowaniu procesów transportowo - spe
dycyjnych oraz obsłudze systemów i urządzeń spedycyjnych np. czytniki kodów 
QR, technologia RFID. W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć 
w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami i koleją.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w firmach transportowych, centrach 
logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich 
przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)

Proponujemy Ci zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach: 
ślusarz, z dodatkową ofertą: spawalnictwo z możliwością uzyskania uprawnień 
spawalniczych, 
operator obrabiarek skrawających.

W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nie rzemieślniczych i rze
mieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach m. in. kucharz, sprzedawca, 
mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ...
Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej będziesz miał możliwość dalszego 
kształcenia w Liceum dla Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu 
kursów kwalifikacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia Zawo
dowego i Ustawicznego

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy ofertę kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową szkołę 
podstawową możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość przystąpienia do egzaminu 
maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia potrzebnego do zdobycia tytułu 
technika. Zajęcia prowadzone będą w formie dziennej, zaocznej lub wieczorowej. 
Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć 
nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji.
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej szkoły 
zawodowej.
Proponujemy następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
A.23. Projektowanie fryzur
T.6 Kucharz
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
M. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Dodatkowe Płatne Kursy w ramach CKZiU:

Kurs Umiejętności Zawodowych - kurs niezbędny do uzupełnienia wiedzy i 
umiejętności przy podnoszeniu kwalifikacji, np. przy zdobywaniu tytułu technika 
(rozszerzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).
Kurs Kompetencji Ogólnych - uzupełnienie wykształcenia ogólnego, np. zdobycie 
wykształcenia zawodowego.
Inne kursy - organizowane na zlecenie firm i instytucji oraz osób prywatnych.

Technik elek
tronik zajmuje 
się instalacją, 
montażem, kon
serwacją i napra
wą aparatury i 
urządzeń elektro
nicznych - czyli 
takich, z którymi 
spotykamy się 
codziennie np. 
telefony komór
kowe, sprzęt 
AGD i RTV.
Nauczymy Cię 
montażu, urucha
miania i testo

Technik elektronik

Technik handlowiec

Nauczymy Cię jak organizować dostawy 
towarów, przygotowywać towary do 
sprzedaży oraż prowadzić dokumentację 
rozliczeniową. Przeszkolimy Cię w obsłu
dze klienta i prowadzeniu rozmów sprze
dażowych oraz skutecznych negocjacji. Po
każemy jak efektywnie prowadzić działania 
reklamowe i marketingowe. Przygotujemy 
Cię do podjęcia własnej działalności gospo
darczej w zakresie handlu.
Nasi absolwenci mogą być zatrudnieni 
w hurtowniach, magazynach, sklepach, 
przedsiębiorstwach handlowo-usługowych 
oraz prowadzić własną firmę handlową.

Technik ekonomista

wania urządzeń
elektronicznych. W nowej pracowni pokażemy, jak posługiwać się techniką kom
puterową oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projek
towanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych. Będziesz potrafił diagnozować 
stan układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiać uszkodzony sprzęt oraz 
posługiwać się aparaturą pomiarową i diagnostyczną. W czasie praktyki zawodowej 
zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne w firmach zewnętrznych.
Absolwenci tego kierunku mogąpodjąć pracę w zakładach produkcyjnych i napraw
czych sprzętu RTV i AGD, serwisie tych urządzeń oraz w dozorze technicznym 
nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach 
czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Technik elektryk
W naszej szkole nauczymy Cię montować i uruchamiać maszyny, urządzenia 
elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektować i wykonywać 
instalacje elektryczne. Pokażemy Ci, jak lokalizować i usuwać uszkodzenia ma
szyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny. W nowej 
pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego posługiwania się 
prądem i urządzeniami elektrycznymi. W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz 
dodatkowe umiejętności praktyczne i uprawnienia.
Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę w firmach 
wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, przedsiębiorstwach 
produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą.

W tym zawodzie pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na pytania związane z pla
nowaniem wydatków i nie tylko. Nauczymy Cię prowadzić własną działalność 
gospodarczą oraz obliczać podatki. Pokażemy Ci, jak prowadzić sprawy kadrowo- 
-płacowe i obliczać wynagrodzenia z różnych umów o pracę. Przeszkolimy Cię w 
zakresie prowadzenia rachunkowości i wypełniania dokumentacji finansowej przy 
użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania. Będziesz umiał sporządzać 
biznesplany, deklaracje podatkowe, prowadzić księgę przychodów oraz przeprowa
dzać analizy finansowe. Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki 
zawodowej w bankach, urzędach i biurach rachunkowych.
Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w dziale księgowym, 
kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, analiz czy sekretariacie zarówno 
w firmach prywatnych, a także bankach, urzędach biurach rachunkowych czy też 
założyć własną działalność gospodarczą

Technik obsługi turystycznej
„Podróże kształcą” - a my kształcimy w zakresie podróży.
Nauczymy Cię j założyć i prowadzić działalność turystyczną. Pokażemy, jak 
prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne krajowe i 
zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji. Przeszkolimy Cię w 
zakresie obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych. Będziesz umiał 
również obliczać koszty imprez i prowadzić ich rozliczenia. Nauczysz się obsługi 
specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w działalności turystycznej. 
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w biurach i 
agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach. *
Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w biurach podróży, agencjach i ośrodkach 
informacji turystycznej, własnym biurze podróży, ośrodkach wypoczynkowych, 
parkach i centrach rozrywki, liniach lotniczych, zajmujących się organizacją lotów 
czarterowych na zamówienia biur podróży.

Szczegółowe informacje o zawodach i naborze: 
www.ckziu-strzelce.pl

Na stronie www.koweziu.edu.pl znajdziesz odpowiedzi na 
nurtujące Cię pytania o szkolnictwie zawodowym.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul: Powstańców Śląskich 3,47-100 Strzelce Opolskie, 

tel./fax 77 461 27 01

http://www.ckziu-strzelce.pl
http://www.koweziu.edu.pl


Wspomóż lokalne organizacje 1% podatku!
dok. ze str. 1
te organizacje, które działają w naszej okolicy. 
Aby Państwu ułatwić orientację, publikujemy li
stę organizacji pożytku publicznego figurujących

w Krajowym Rejestrze Sądowym, a działających 
na terenie powiatu strzeleckiego.

Warto je wspomóc. I tak musimy wypełnić

odpowiednią rubrykę w naszym PIT, wpisując 
nazwę organizacj, której chcemy przekazać 1 
procent podatku.

KRS NAZWA MIEJSCOWŚĆ Nr rachunku bankowego

0000023889 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STARY UJAZD 06890710212003200941680001

0000025552 AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ 
„ZAWADZKIE”

ZAWADZKIE 45890900062000000351450004

0000254998 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSO
BOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„SIEDLISKO”

ZAWADZKIE 20890900060010001557100001

0000047412 GMINNE ZRZESZENIE 
„LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE”

UJAZD 42890710212003200817770001

0000047662 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE 
SAMORZĄDOWE

LEŚNICA 28890700082001000007520001

0000053392 LUDOWY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” SZYMISZÓW 39890710892002100041410001

0000055501 STOWARZYSZENIE „RODZINA KOLPINGA” KOLONOWSKIE 35890910162001000592420001

0000025826 KLUB TENISA STOŁOWEGO MOKSIR ZAWADZKIE 86890900062000000367770001

0000057026 LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„NAPRZÓD” KIELCZA

KIELCZA 44890900062000000508290001

0000113477 STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ 
„BARKA”

STRZELCE 
OPOLSKIE

29890710892.002100072110002

0000176013 STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA 
W STANI SZCZACH WIELKICH

STANISZCZE 
WIELKIE

27890910162001000660480001

0000216692 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

IM. ŚW. JANA DE LA SALLE

ZAWADZKIE 22109022390000000103090847

0000230667 STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
WSI GRODZISKO

GRODZISKO 67888410302004000116730001

0000258236 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 
W ŻĘDOWICACH

ŻĘDOWICE 77890900060010001560810001

0000286552 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
MISJI FRANCISZKAŃSKICH 
IM. O. DOMINIKA KIESCHA

GÓRA ŚW. ANNY 09109022390000000107966107

0000296426 GMINNY ZWIĄZEK „LUDOWE KLUBY 
SPORTOWE” STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOL
SKIE

34193012462244025012510001

0000297614 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

STRZELCE OPOL
SKIE

66890710892002100132910003

0000304526 STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „PIAST” 
STRZELCE OPOLSKIE

STRZELCE OPOL
SKIE

46888410302004000121460002

0000306950 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KADŁUB 86888410302004000121200001

0000326190 STOWARZYSZENIE CHÓRALNE 
„COLNOVICA”

KOLONOWSKIE 47890910160020021131190001

0000343588 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 

Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM 
W ZAWADZKIEM

ZAWADZKIE 34890900060010001657700001

0000351288 LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY 
W PIOTRÓWCE

PIOTRÓWKA 98105014871000009073223969

Pochwała 
„chłopskiego jadła”

Każdy pamięta z dzieciństwa 
smaki, które mu towarzyszyły. Za
pach domowego ciasta przywołuje 
obrazy z wakacji spędzanych u babci 
a przecież jest to czas szczególny w 
życiu każdego człowieka. Do takich 
smaków nawiązała grupa rekonstruk
cyjna „Hrabia Renard” i Samorząd 
Uczniowski w Zespole Szkół Ponad- 
gimnazjalnych w Zawadzkiem.

28 lutego odbyła się tam impreza 
szkolna pod nazwą „Chłopskie Jadło”. 
Zapaleńcy z grupy historycznej oraz 
Samorząd Uczniowski przygotował 
prawdziwą ucztę dla podniebienia 
czyli pajdę chleba ze smalcem (albo 
masłem) oraz kiszonym ogórkiem 
a wszystko posypane solą (według 
uznania) i podane w iście wiejskiej at
mosferze gdyż opiekunki Samorządu 
zadbały o właściwą oprawę tego dnia. 
Na stole był więc obrus ręcznie hafto
wany, kamienny garniec na ogórki i 
typowe sprzęty, które można znaleźć 
w kuchni niejednej dobrej gospodyni.

Chleb został przygotowany już 
rano. Domowy piec (czytaj: przy
szkolny), który działa na terenie 
szkoły został uprzednio rozgrzany 
a lipowe drzewo nadało wypiekom 
piękny zapach i wygląd. Następnie 
jeszcze gorące bochny przeniesiono 
do przygotowanych wiklinowych 
koszy. Na chleb czekały już kiszone 
ogórki a „tłuste” czyli smalec dopełnił
reszty. Zapachy rozchodziły się po całej szkole. Gdy tylko, zadzwonił dzwonek, brać uczniowska 
ustawiła się w kolejce aby posmakować tak przecież prostego i tradycyjnego jedzenia. Prawdziwe 
„chłopskie jadło” odniosło niesamowity sukces! Poczęstunek był serwowany przez „dziouchy”, 
uczennice klasy 3C. Dziewczyny kroiły, smarowały i podawały świeże kromki, które znikały w oka 
mgnieniu. Ci, którzy nie zdążyli, musieli obejść się smakiem.

Na twarzach jedzących można było zobaczyć wyraz zachwytu i błogości, który nieobcy jest 
smakoszom. Któżby przypuszczał, że w dobie przetworzonej żywności i wszechobecnych restauracji 
fast food młodzi ludzie są w stanie docenić takie smaki. A jednak !

Warto było włożyć w przygotowanie tej imprezy tyle trudu, aby popróbować takiego świata, który 
powoli odchodzi w zapomnienie. Mamy więc nadzieję, że to początek a następne akcje w Zespole 
Szkół zachwycą i poruszą nasze zmysły i podniebienia. Czekamy więc na więcej!

Dorota Nemś - opiekun Samorządu Uczniowskiego

Nieźle w Nysie

6 marca rozegrano finał wojewódzki tenisa sto
łowego w grach indywidualnych i deblowych. 
Nasza młodzież spisała się całkiem nieźle: 
Dziewczyny indywidualnie:
III pi Jessika Andraczek

Chłopcy indywidualnie:
III m Bartłomiej Koj
VII m Dariusz Strzeja
Chłopcy gry deblowe:
II m Bartłomiej Koj-Grzegorz Wróbel
III m Dariusz Strzeja-Tomasz Piekut

B. Furman

Kamil - zwycięzcą

dok. ze str. 1

Nie dla czadu! - w obrazkach
11 marca w siedzibie starostwa odbyły się 

eliminacji XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego 2012/2013 dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „Twój wiedza i czujka czadu w domu, 
tlenek węgla i nic złego nie zrobi nikomu”.

Celem Konkursu jest uświadomienie 
młodemu pokoleniu, że takie czad to realne 
niebezpieczeństwo. Ale można się przed nim 
ustrzec. Kształtowaniu właściwych postaw u 
dzieci i dorosłych na służyć akcja społeczno - 
edukacyjna „NIE dla CZADU!”, w której m.in. 
można zdobyć czujki tlenku węgla oraz otrzymać 
ulotki zawierające porady, jak ustrzec się przed 
niebezpieczeństwem.
Jury w składzie: Barbara Macygon, nauczyciel 
ZSS przy DPS w Kadłubie, mł. bryg. Artur Wi
śniewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej 
w PSP w Strzelcach Opolskich, Rajmund Sus 
oraz Bernadetta Kałuża, przedstawiciele Sta
rostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
miało twardy orzech do zgryzienia. Nadesłano 
aż 90 prac, a w każdej z 4 kategorii wiekowych 
najlepszych 5 zostało zakwalifikowanych do 
konkursu na szczeblu wojewódzkim. 
Najlepszymi pracami okazały się:

I grupa - uczniowie klas I - III
I. Julia Frank - Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Suchej
II. Wiktoria Łucarz - Publiczna Szkoła Pod

stawowa w Jemielnicy
III. Marcel Gawlik - Publiczna Szkoła Podsta

wowa w Piotrówce
IV. Kamil Warzecha - Publiczna Szkoła Pod

stawowa w Ujeździe
V. Paweł Sowa - ZPO w Kadłubie, PSP w 

Kadłubie
II grupa - uczniowie klas IV - VI
I. Agnieszka Klobisz - Publiczna Szkoła 

' Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich
II. Karolina Tomaszek - Publiczna Szkoła

Podstawowa w Ujeździe
III. Szymon Czech - Zespól Szkolno - Gimna

zjalny w Żędowicach
IV. Małgorzata Rataj - Publiczna Szkoła Pod

stawowa w Ujeździe
V. Karolina Kołodziej - Publiczna Szkoła Pod

stawowa w Jaryszowie
III grupa - uczniowie gimnazjum
I. Franciszek Czech - Zespół Szkolno - Gim

nazjalny w Żędowicach

II. Ewelina Skut - Publiczna Gimnazjum Nr 1 
w Strzelcach Opolskich

III. Nadine Strzoda - Zespół Szkolno - Gim
nazjalny w Żędowicach

IV. Bartłomiej Czok - Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 w Strzelcach Opolskich

V. Paulina Pluder - Zespół Szkolno Gimna
zjalny w Żędowicach

IV grupa: uczniowie i wychowankowie 
świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii 
zajęciowej i ośrodków szkolno - wycho
wawczych

I. Piotr Bosy - Zespół Szkół przy DPS w 
Kadłubie

II. Marcin Król - Zespół Szkół przy DPS w 
Kadłubie

III. Piotr Pzionka - Zespół Szkół przy DPS w 
Kadłubie

IV. Sebastian Bok - Zespół Szkół przy DPS w 
Kadłubie

V* Jan Marcinek - Zespół Szkół przy DPS w 
Kadłubie

Życzymy powodzenia na kolejnych etapach!

Już po raz trzydziesty szósty odbyły się 
eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożamiczej/OTWP/ „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Zostały przeprowadzone 
6 marca w Domu Strażaka w Kadłubie. Orga
nizatorami byli: Burmistrz Strzelec Opolskich, 
Zarząd Oddziału M-G Związku OSP RP,Referat 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, 
Gminny Zarząd Oświaty oraz Zarząd OSP w 
Kadłubie

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwała komisja pod przewodnictwem mł. bryg. 
Janusza Filipkowskiego z KP PSP w Strzelcach 
Opolskich. Eliminacje odbyły się w 3 kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimna
zjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs 
składał się z 2 etapów: pisemnego i ustnego.

Etap ustny został poprzedzony prezentacją 
wozów strażackich będących na wyposażeniu 
OSP Kadłub. Młodzież miała okazję zapoznać 
się z nowoczesnym sprzętem strażackim wyko
rzystywanym podczas różnych akcji ratowni
czych.

Do etapu ustnego zakwalifikowało się od 
3 do 4 uczniów z każdej kategorii wiekowej, 
którzy uzyskali największą ilość punktów z 
testu pisemnego obejmującego zagadnienia 
m.in z zakresu przepisów przeciwpożarowych, 
sprzętu gaśniczego i ratowniczego, pierwszej 
pomocy, stopni, odznaczeń oraz struktury PSP 
i OSP a także historii ruchu strażackiego. Do

etapu ustnego zakwalifikował się m.in. Kamil 
librom uczeń I klasy Tm CKUiZ, który został 
także zwycięzcą. Będzie on reprezentował 
gminę Strzelce Opolskie i CKZiU w etapie 
powiatowym. Mamy nadzieję, że zajdzie aż do 
finału konkursu, czego życzymy Kamilowi. I

Marek Rosiński



Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
lei. 77 4612329,77 4613480 
e-mail: dos.strzelceopolskie@wp.pl 
z filią w Szymiszowie 
tel. 77 4623845 
z filią w Leśnicy 
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
tel. 774636337, 774636422, 
fax 774636744

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.ftn.pl

Centrilm Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op. 
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl 
hkaistura@ckziu-strzelce.pl

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1,47 - 120 Zawadzkie 
tel.77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodro.onole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381,77 4613901 
e-mail; pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049 
e-mail: zss_ zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespól Szkól Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882 
e-mail: aimspeąj(«;tlen.pl

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

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do 
publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 07-03-2013r. na rzecz Zakładu Go
spodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2, 
decyzji administracyjnej Nr 66/13 zmieniającej decyzję nr 207/07 z dnia 28-05-2007r. w 
części dot. projektu budowlanego w zakresie zmiany odcinków tras kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Dobrego Pasterza, Leśnej, Powstańców Śląskich, Krótkiej, Zielonej, Polnej, 
Ks.Wajdy - w Kielczy, oraz budowy dodatkowych przepompowni ścieków wraz z ruro
ciągami tłocznymi i ich zasilaniem elektroenergetycznym - Etap 1 zmian: na działkach 
nr 245, 299, 301/2,167- ark.2 oraz na działkach nr 693, 692/1, 697, 698, 718/2, 727, 365, 
692/3, 756/3, 782, 692/2, 378, 798, 394/4, 691/3, 394/3, 2103, 459, 471, 481, 482, 484, 
485, 448, 579/2, 641, 684, 836, 843/2, 849, 667, 832/8 - ark. 3.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Wydział 
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, pokój nr 212 

(w godz. pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna

PUNKT A unia europejska

INFORMACYJNY .H opolski* wawoMm-rJoiuSS

Projekt jest finansowany 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.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH 
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI 
ROLNICTWA ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU

serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Fundusze unijne na założenie i rozwój działalności 
gospodarczej na terenie wiejskim”

które odbędzie się w dniu 22.03.2013 roku (piątek) 
o godzinie 10.00

w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2 

Spotkanie obejmować będzie Szczegółowe przedstawienie i omówienie warunków 
dotyczących naboru w ramach działania: 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsie- 
biorstw, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym między innymi środków 
przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu, typy projektów możliwe 
do realizacji, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu, 
wymagania finansowe, wymagania odnośnie przygotowania i złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w 
spotkaniu do dnia 20.03.2013r. (środa) pod nr tel. (77) 440 17 05. Więcej szczegó
łowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego 
pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz-Dusza.
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy! ! !

UWAGA
KIEROWCY

ZAWODOWI!
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe i 
uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do 10 września 2013 

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kat C1 lub C w terminie od 1 stycznia 200 lr do dnia 31 grudnia 2005

- katDl lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2008r 
Obowiązkowi szkolenia podlegają także kierowcy, którzy wcześniej uzyskali prawo 
jazdy, ale z różnych przyczyn tego szkolenia nie odbyli.

Natomiast kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy:
- kat. D lub D+E wydane po 10 września 2008 r

- kat. C lub C+E wydane po 10 września 2009 r
są zobowiązani do uzyskania kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przy
śpieszonej

Nie czekaj do końca terminu - odbądź szkolenie już dziś. 
ZAPRASZAMY 

Szczegółowe informacje:
tef. 774613101, kom.723186618

lub osobiście: Ośrodek Szkolenia Kierowców PKS w Strzelcach Opolskich SA ul. 1 
Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie.

Plan Pracy Komisji Problemowych 
Rady Powiatu

Komisja Bezpieczeństwa

KWIECIEŃ
1. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 

PCPR w 2012 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych.

MAJ
1. Ocena realizacj i budżetu za 2012 r.
2. Analiza materiałów sesyjnych. •
3. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu kajakowego na rzece Mała Panew - część wy

jazdowa w Nadleśnictwie Zawadzkie.

Komisja Budżetu

KWIECIEŃ
1. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych - PCPR
2. Informacja o skutkach zimy na drogach powiatowych.
3. Analiza materiałów sesyjnych.

MAJ
1. Ocena realizacji budżetu powiatu strzeleckiego za rok 2012.
2. Analiza materiałów sesyjnych.

Komisja Edukacji

KWIECIEŃ
1. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 

PCPR połączone z oceną zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za 
rok 2012.

2. Ocena realizacji projektów dot. edukacji, pomocy społecznej, kultury i kultury 
fizycznej zawartych w Strategii Powiatu Strzeleckiego.

3. Analiza materiałów sesyjnych.

MAJ
1. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.
2. Opinia dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za rok 2012.
3. Analiza materiałów sesyjnych.

Komisja Gospodarcza

KWIECIEŃ
1. Analiza materiałów sesyjnych
2. Stan rzek i cieków wodnych na terenie powiatu na przykładzie rzeki Sucha (na ode. 

Od Cementowni do stawów w Grabowie) - część wyjazdowa

MAJ
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012
2. Analiza materiałów sesyjnych

Komisja Rewizyjna

KWIECIEŃ
Kontrola organizacji i finansowania turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w 

ramach środków PFRON

MAJ
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 

r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o 
stanie mienia powiatu. Przedstawienie Radzie Powiatu wniosku w sprawie absolutorium 
dla Zarządu.

Terminy i tematy sesji 
Rady Powiatu Strzeleckiego

KWIECIEŃ
1. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 

PCPR w 2012 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Po

wiecie Strzeleckim za rok 2012.
3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organi

zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2012”

4. Ocena realizacji projektów priorytetowych „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego 
do roku 2015”

MAJ
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawoz

daniem z wykonania budżetu za rok 2012. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego za rok 2012.
3. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.

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
Teł. 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 Turystki
Tel. wew.: 770, 771,772,773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713 
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780,781, 782, 785, 786i
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Perłą Roku - Barbara Musioł Ad multos annos!
Tuż po Dniu Kobiet, w sobotę 9 marca, tygodnik „Strzelec Opolski” ogłosił wyniki plebiscytu Perła Roku 2013. Głosami mieszkańców 
powiatu wyróżnienie to otrzymała Barbara Musioł, wieloletnia przewodnicząca Odnowy Wsi Staniszcze Małe.

Grono 9. pań nominowanych do tytułu Perła Roku. Są to Małgorzata Kozioł, "Janina Urbańczyk, Barbara Musioł, Krystyna Richter, 
Teresa Podolska, Jolanta Dec, Katarzyna Muszyńska, Marta Kordowska-Wileńska iAngela Kurelowska. Towarzyszą im Karol Cebula, 
prezes wydawnictwa Silesiana i fundator nagród dla Pereł, wiceprezes Elżbieta Jacheć i Beata Kowalczyk redaktor naczelna Strzelca.

Biskup Czaja w DPS
Niedziela 24 lutego br. była szczególnym 

dniem dla mieszkańców i pracowników strze
leckiego Domu Pomocy Społecznej. W tym dniu 

"Wizytujący parafię pod wezwaniem św. Waw
rzyńca ksiądz biskup Andrzej Czaja zaszczycił 
duszpasterskimi odwiedzinami nasz Dom.

Przybył wraz z księdzem proboszczem - 
Wolfgangiem Jośko oraz administratorem parafii 
księdzem prałatem - Rudolfem Nieświecem.

Szacownych gości w progach Domu 
przywitali: starosta strzelecki Józef Swaczyna, 
dyrektor DPS Jolanta Osuch oraz kierownik 
Domu Teresa Słoniną. W naszej kaplicy p. w. 
Zesłania Ducha Św. oczekiwali na ich przyby
cie mieszkańcy oraz pracownicy DPS. Ksiądz 
biskup zwracając się do zebranych pokrzepił 
wszystkich Słowem Bożym. Jego prosty, wyra
zisty i trafiający do ogółu sposób przekazu waż
nych dla zgromadzonych kwestii wiary poruszył 
nasze serca. Po wspólnych modlitwach ks. biskup 
udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

W naszym domu w Szymiszowie również 
mieliśmy zaszczyt gościć księdza biskupa opol
skiego Andrzeja Czaję. Dniem jego odwiedzin 
była sobota 2 marca br. Jego wizyta rozpoczęła 
się uroczystą mszą na sali balowej, która została 
odpowiednio przystrojona na tę okazję. We mszy 
św. oprócz nas brali też udział mieszkańcy 
wiosek Szymiszów i Rożniątów. Celem wizyty 
ks. biskupa były odwiedziny chorych, nad któ
rymi służbę kapłańską pełni nasz ks. proboszcz 
parafii Ferdynand Wójcik. Po uroczystej mszy 
wspólnie z nasząp. dyrektor Jolantą Osuch oraz 
kierownik naszego domu p. AnnąMigoń-Wirską,

XIX Turniej Karate „Rada Regentów”
Starosta Strzelecki objął patronatem 

organizowany przez Klub Karate „Nidan” w 
Zawadzkiem, już po raz 19. Międzynarodowy 
Turniej Karate „Rada Regentów”. W roku 
bieżącym do rywalizacji przystąpiło 320 zawod
ników z 23 klubów Polski i Czech. Rozegrano 
57 konkurencji, w tym 24 konkurencje kata i 
33 kumite. Zawodnicy rywalizowali w katego
riach wiekowych dzieci, młodzików, kadetów 
i juniorów na 4 tatami. Otwarcie zawodów 
nastąpiło o godzinie 9.30 prezentacją klubów 
uczestniczących w turnieju tj. KK Jesenik Cze
chy, KK Shotokan Krapkowice, LKS Zarzewie 
Prudnik, UKS Hitotsu Ostrzeszów, Arawashi- 
-Sanbon Siechnice, LZS Karate-Głubczyce, 
LKKS Łódź, Pleszewski Klub Karate, Harasuto 
Karate Klub Łódź, KK Shotokan Tora Legnica, 
Karate Goju Ryu Shuseikan Ścinawa, AZS UP 
Wrocław, KS Olimp Łódź, Bushi-do Bydgoszcz, 
Bushido K. Koźle, Champion Łódź, KS Shindo 
Cieszyn, KK Funakoshi K. Koźle, Budokan 
Wrocław, Tornado Kalisz, KSA Atemi Bielsko 
Biała i KK Nidan Zawadzkie. W uroczystym 
otwarciu uczestniczyli Przewodniczący Rady 
Powiatu Pan Henryk Bartoszek, Radny Sejmiku 
Województwa Opolskiego Pan Dariusz Zaj
del, Burmistrz Zawadzkiego Pan Mieczysław 
Orgacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Zawadzkiem Pan Stanisław Kiełek, Pan Łukasz 
Orłowski właściciel Z.G. „Orland”, członkowie 
zarządu spółki z o.o „Technar” z Rudy Śląskiej 
Panowie Zbigniew Całka i Adam Ostoński, Pan 
Roman Sprancel właściciel Restauracji Zielona 
Oberża, Pan Józef Polis leśniczy Nadleśnictwa 
Zawadzkie.

Po prezentacji klubów o zabranie głosu 
poproszono Przewodniczącego Rady Powiatu 
Henryka Bartoszka, który w imieniu Starosty

Pan Franciszek Nowak, mieszkaniec Sieroniowic 90 urodziny obchodził 7 marca

ksiądz proboszcz wraz z ks. biskupem wspólnie 
odwiedzili mieszkańców w pokojach mieszkal
nych.

W podziękowaniu za odwiedziny, słowa 
życzliwości kierowane do nas ,wręczyliśmy 
drobny upominek zrobiony w terapii przez na

Strzeleckiego Józefa Swaczyny wręczył puchar 
dla najmłodszego zawodnika. Został nim 6-letni 
Mikołaj Padus z Zawadzkiego. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Zawadzkiego, który również 
serdecznie przywitał wszystkich uczestników i 
życzył zdrowej i bezpiecznej rywalizacji. Orga
nizację turnieju wsparli: Urząd Marszałkowski w 
Opolu w ramach realizacji zadania publicznego, 
Gmina Zawadzkie udostępniając obiektów hali 
sportowej, Powiat Strzelecki, Drukarnia Sil-Veg- 
-Druk z Lublińca, Bank Spółdzielczy w Zawadz
kiem, Firma P.K. Active +, Spółka z o.o Technar 
z Rudy Śląskiej, Restauracja Zielona Oberża 

szego mieszkańca Antoniego, którzy wręczyli p. 
Klara i p. Stanisław.

Spotkanie z księdzem biskupem sprawiło 
naszym mieszkańcom dużo radości i napełniło 
nas wiarą.

Aleksandra Rusińska 
Leon Pankowski

Romana Sprancla, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Hutnik, Auto Adamietz Serwis Marek Adamietz 
z Ozimka, Mydlamia Lawenda z Lublińca, Firma 
MERKUR Staniszcze Małe oraz Firma Rajan 
Jana Raszki z Opola.

Zawodnicy klubu Karate Nidan wywalczyli 
6 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych medali, 
co w ogólnej klasyfikacji punktowej pozwoliło 
na zajęcie 3 miejsca. Zwyciężył klub LKS Za
rzewie Prudnik przed KSA Atemi Bielsko Biała. 
Zarząd Klubu serdecznie dziękuje członkom oraz 
rodzicom za pomoc w organizacji oraz Staroście 
za objęcie patronatem tej imprezy sportowej.

W tym numerze po czterokroć skła
damy gratulacje naszym Dostojnym Jubi
latom! Cała czwórka to 90-latkowie, ale 
przecież wcale tego nie widać!

Troje z tego szacownego grona obcho- • 
dziło swoje urodziny 7 marca: Pani Helena 
Duda z Zalesia Śląskiego, Pan Franciszek 
Nowak, mieszkaniec Sieroniowic oraz Pan 
Józef Kaczor z Szymiszowa.

Natomiast Pani Hildegarda Głąbik, 
mieszkanka Kolonowskiego swoje święto 
obchodziła 11 marca.

Przy tak uroczystych okazjach do 
wszystkich naszych Jubilatów z gratula
cjami, życzeniami i prezentami spieszyli 
goście. Ci najbliżsi, i ci dalsi, mniej i 
bardziej oficjalni. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli władz Powiatu 
Strzeleckiego, którzy Jubilatki odwiedzili 
z kwiatami i koszami pełnymi słodkości 
oraz gratulacjami i gorącymi życzeniami.

Dołączamy do nich i swoje, najser
deczniejsze:

Pan Józef Kaczor, mieszkaniec Szymiszowa 90 urodziny obchodził 7 marca

Pani Hildegarda Głąbik, mieszkanka Kolonowskiego 
rocznicę 90 urodzin obchodziła 11 marca

Pani Helena Duda z Zalesia Śląskiego 90 
urodziny obchodziła 7 marca

Wszystkim Jubilatom życzymy wielu 
jeszcze spokojnych i długich lat w jak 
najlepszym dobrym zdrowiu, dni pełnych 
słońca i szczęścia, otoczenia rodziną i 
gronem serdecznych bliskich!


