
 

Bezpłatne badania u specjalistów? 
Bez kolejki? Bez skierowania? 

Bezpłatne badania laboratoryjne?

Tylko u nas! 
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego do specjalisty – kardiologa lub dermatologa 
lub endokrynologa lub urologa lub onkologa – trzeba się zarejestrować z dowodem 

osobistym w sali narad starostwa powiatowego w dniach:
20 czerwca (piątek) – 7.30 – 15.30

23 czerwca (poniedziałek) – 8.00 – 12.00

Każdy, kto się zarejestruje do lekarza, otrzyma informację o godzinie przyjęcia przez 
specjalistę, a także talon na wcześniejsze bezpłatne badania 

w Laboratorium Szpitala Powiatowego, wykonywane w dniach:
23-27 czerwca w godz. 7.00-9.00 
28. czerwca w godz. 7.30-10.00 

Podczas Białej Soboty można zrobić też bezpłatne badania 
mammograficzne i cytologiczne w Szpitalu Powiatowym po wcześniejszej 

rejestracji pod numerem telefonu 77/40 70 149. 

Szczegóły na plakacie poniżej 
oraz 

www.powiatstrzelecki , www.facebook.com/starostwostrzelecki

Rocznicę 25 lat wolności, 4 czerwca, 
obchodziliśmy tak, jak na takie święto 
przystało: radośnie! Było kolorowo i 
wesoło. Przed 25 laty plakat z Gary 

Cooperem zachęcał do udziału w wybo-
rach – teraz wisiał na siedzibie starostwa. 
Refren z piosenki „Chłopców z Placu 
Broni” „Wolność kocham i rozumiem / 
Wolności oddać nie umiem” widniał na 
plakacie niesionym przez starszych panów 
z czerwonymi muszkami. Inni uczestnicy 
mieli biało-czerwone kokardki na pier-
siach, takież baloniki w rękach, jabłuszka 
z biało-czerwonymi flagami, nawet trafił 
się biało-czerwony parasol! Przed siedzibą 
starostwa stawiły się dzieci, młodzież i 
dorośli. Było sympatycznie i bez zadęcia. 

„Spotkanie z wolnością”, pod patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go to nie tylko wspomnienia, ale zarazem 
lekcja patriotyzmu dla najmłodszych.
Piosenki sprzed ćwierć wieku przypo-
mniała młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zawadzkiem Marzena 
Rakowska  (kl. 2b LO) – śpiew Szymon 
Lizurej (kl. 1b LO) – akompaniament oraz 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich: Monika Drabik (kl. 
IID), Aneta Drabik (IIA), Julia Kwiatek (kl. 
IB), Rafał Kaniak (kl. IIIA gimnazjum).

28 CZERWCA 2014
W tym dniu Powiat Strzelecki zaprasza na bezpłatne porady lekarzy specjalistów:

Specjalizacje:

- Kardiologiczna,
- Endokrynologiczna.

- Onkologiczna,
- Dermatologiczna,

- Urologiczna,
Biała Sobota to także rekreacja i dobra zabawa dla 

WSZYSTKICH – ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY 
na boisko szkolne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 

START O GODZINIE 12:00 

W programie:

MARSZE z kijkami dla dzieci  i dorosłych 
dmuchany PLAC ZABAW, KULE WODNE, BAJLANDIA dla najmłodszych

WARSZTATY KULINARNE i PLASTYCZNE dla dzieci
PORADY DIETETYCZNE

ZDROWY POCZĘSTUNEK dla wszystkich uczestników
ŚMIECH TO ZDROWIE – 

zapraszamy do Powiatowego Centrum Kultury na godzinę 18:00 

Samorząd powiatowy nie odpowiada za 
państwową służbę zdrowia, ale kiedy widzi, że 
jest z nią coraz gorzej, a na wizytę u specjalisty 
można czekać choćby rok, jak np. do endokry-
nologa, to musi jakoś temu przeciwdziałać, bo 
przecież jego rolą jest służyć mieszkańcom 
– mówi wicestarosta Waldemar Gaida. - Tak 
właśnie zapadła decyzja o zorganizowaniu 28 
czerwca tej pierwszej w naszym powiecie Białej 

Biała Sobota po raz pierwszy
Soboty. Owszem, wcześniej przyglądaliśmy się 
działaniom innych samorządów, które podobne 
akcje już organizowały. To dobra praktyka, 
więc postanowiliśmy iść w ich ślady. Te Białe 
Soboty będziemy organizować raz-dwa razy w 
roku. Ta jest pierwsza, ale na pewno nie ostatnia 
– zastrzega. 
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Zwołana na 28 maja sesja rozpoczęła się 
od gratulacji. Tym razem grono, któremu je 
przekazywano było całkiem spore. W ciągu kilku 
dni poprzedzających obrady aż 8 mieszkańców 
naszego powiatu zostało uhonorowanych – przy 
różnych okazjach. Wśród tej ósemki znaleźli się:
• ks. Wolfgang Jośko – laureat plebiscytu 

Człowiek 25-lecia Powiatu Strzeleckiego
• Rajmund Adamietz  – który zdobył tytuł 

Opolski Super Lider,
• Józef Swaczyna – który zdobył tytuł Opol-

ski Super Lider,
• Piotr Bielak – który zajął 1. miejsce w Su-

perfinale XIV edycji konkursu językowego 
„Pokaż nam język” ,

• Magdalena Michalska – zdobywczyni 1.  
miejsca w XL Olimpiadzie Historycznej,

• Jessica Andraczek - Mistrzyni Polski w In-
dywidualnych Mistrzostwach Polski w Te-
nisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych,

• Zuzanna i Bernard Sdzuj – pełniący rolę 
zawodowej rodziny zastępczej, których 
Prezydent RP Bronisław Komorowski od-
znaczył Złotym Medalem Zasługi.
Kolejnym punktem obrad było zaprezen-

towanie przez  E. Woźną, przedstawicielkę 
Departamentu Pożytku Publicznego Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej propozycji 
modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego w Polsce.
- Był to projekt realizowany przy udziale środ-
ków UE przez 4 partnerów: Instytut Prawa i Spo-
łeczeństwa, Fundacja Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych, Związek Wielu Porad Obywatelskich, 
Instytut Spraw Publicznych. Jego celem było 
stworzenie spójnego systemu poradnictwa stano-
wiącego skuteczną pomoc dla tych, których nie 
stać na korzystanie z porad kancelarii prawnych. 
Zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych 
UE każdy obywatel UE ma mieć zapewnione 
prawo dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej 
i niestety jesteśmy jedynym z 11 państw, które 
jeszcze nie ma tego systemu wprowadzonego. 
Stąd pomysł na realizację projektu. - W jego 
trakcie – mówiła dalej E. Woźna – powstało 
kilka koncepcji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
by ktoś z państwa terenu jechał do Opola po to, 
aby skorzystać z bezpłatnej pomocy u prawnika. 
Powiat ma przy sobie działającego rzecznika 
praw konsumentów, PCPR, oddziały ZUS. 
Instytucje te mają już swoje doświadczenie. Po 
części moich wystąpień wiem, że państwo przede 
wszystkim zgłaszacie pytania jak to wszystko 
miałoby być finansowane. Podkreślam, że 
propozycje systemowe, które przedstawiłam są 
tylko propozycjami. Tak naprawdę od tego, jakie 
dane zostaną zebrane co do pojawiających się 
problemów, zależeć będzie jak ten system będzie 
zrealizowany. Sama idea wprowadzenia systemu 
poradnictwa jest niezbędna. Jako społeczeństwo 
mamy bardzo niską świadomość prawną w 
zakresie obowiązujących przepisów. Pozwolę 
sobie przytoczyć dane statystyczne, które zostały 
ujawnione przez Krajową Radę Radców Praw-
nych. W 2010 r. zostało przeprowadzone badanie 
nt. świadomości prawnej Polaków. Ponad połowa 
z nas nie rozróżnia zawodu adwokata od radcy 
prawnego, 38% nie wie co to jest pozew, a prawie 
80% nie wie, że postępowanie przed sądem jest 
dwuinstancyjne. Ja z wykształcenia jestem praw-
nikiem, jestem też osobą działającą w organizacji 
pozarządowej. Dla mnie są to dane zatrważające. 
Nie wyobrażam sobie, że nie mając świadomości 
tego co to jest pozew, czy co to jest postępowa-
nie procesowe a nieprocesowe, występujemy 
do sądu, a sąd niestety musi się domyśleć o co 
nam chodzi. Albo my rozwiążemy ten problem 
i wprowadzimy racjonalny system w sposób 
rzetelny pomagający obywatelom rozwiązywać 
problemy życiowe rozwiązywać, albo wszyscy 
staniemy się ofiarami braku systemu. Bo każdy 
z nas chcąc wystąpić do sądu będzie musiał po 
2 latach procedowania wystąpić ze skargą na 
przewlekłość postępowania, bo sąd nie będzie w 
stanie zweryfikować co obywatel chce. 

Radny Jan Zubek: – Jestem pod wraże-
niem świetnego przygotowania materiału. Z 
zainteresowaniem przyglądałem się prezentacji 
i jestem zaskoczony jednym faktem. Dlaczego 
w zastosowanej prezentacji użyto słownictwa 
anglojęzycznego? Z tego wynika, że język pol-
ski jest chyba ubogi.  Proszę to przetłumaczyć 
na język polski, a wówczas z przyjemnością to 
przeczytam. 

E. Woźna: – Myślę, że prędzej czy później 
większości z nas dotyczyć może postępowanie 
spadkowe. Będzie więc konieczność sporzą-
dzenia do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku. Wówczas będzie musiał pan znaleźć 
prawnika, który panu takiej informacji udzieli.  

Radna Joanna Mróz: – W naszym powie-
cie działa sprawnie doradztwo konsumenckie. 
Uważam, że wystarczyłoby je rozbudować o 
inne aspekty. U nas jest spore zainteresowanie 
prawem międzynarodowym, wiele osób pracuje 
za granicą. 

E. Woźna: – Przedstawione koncepcje to 
tylko propozycje. U państwa działa powiatowy 
rzecznik konsumentów, który nie jest w stanie 
załatwić niektórych kwestii międzynarodowych. 

Sesja Rady Powiatu
Państwo jako samorząd powiatowy macie ro-
zeznać, jakie problemy występują u was. Jeśli 
będą ze strony państwa racjonalne plany dot. 
tego, jakie problemy pojawiają się najczęściej, 
takie też będą przedstawione propozycje co 
do podjęcia ustawy w zakresie nieodpłatnego 
systemu poradnictwa. 

Radny Norbert Lysek: – Powiedziała pani, 
że taki system funkcjonuje w Europie – czy może 
pani przedstawić doświadczenia np. Niemiec 
czy Francji? 

E. Woźna: – Taki system najbardziej 
rozwinięty jest w Wielkiej Brytanii i w Belgii. 
W Wielkiej Brytanii działają sieci nazywające 
się biurami porad obywatelskich i w ramach tej 
sieci są one finansowane w ramach budżetu cen-
tralnego. U nas w Polsce działające w Związku 
Biur Porad Obywatelskich rocznie przyjmują 
ok. 30 tys. osób. Natomiast sieć w Wielkiej 
Brytanii przyjmuje ok. 160 tys. osób rocznie. 
Drugi najbardziej rozwinięty system w Europie 
jest w Belgii. Opiera się na tym, że w głównej 
mierze działają tam przedsiębiorstwa doradztwa 
prawnego i kancelarie prawne, które na zasadzie 
umów z tamtejszymi samorządami terytorialnymi 
wykonują takie zadania. 

Radny Janusz Żyłka: – nie podoba mi się 
to, że mamy koncepcje, które prawdopodobnie 
zostaną wrzucone do kosza – tak to zrozumiałem. 
Rozumiem ideę i uważam, że jest ona potrzebna, 
wskazana, bo sam rzecznik praw konsumenta 
działa wówczas, gdy już coś się stało. Większość 
społeczeństwa to ludzie żyjący w ubóstwie i nie 
mający możliwości udania się do prawnika, bo 
ich na to nie stać. Rozumiem, że pani wystąpie-
nie ma na celu zdiagnozowanie tego w naszym 
powiecie. Nie widzę żadnych przeszkód, by taką 
diagnozę przedstawić, potrzeby przygotować 
i przesłać do tych, którzy pracują nad tymi 
projektami. 

E. Woźna: - Jako Departament Pożytku 
Publicznego nie mamy na tę chwilę żadnej infor-
macji nt. tego, czy ktoś się zechce przychylić i 
czy ktoś się szybko zainteresuje wprowadzeniem 
systemu. Moim celem jest przede wszystkim 
zasygnalizowanie, że taki problem jest i w przy-
szłości będzie musiał być rozwiązany. Kwestią 
jest to, jakie rozwiązanie przyjąć, by było ono 
najbardziej racjonalne. 

Radna J. Mróz: – Czy planowane jest 
przetestowanie każdej z koncepcji na wybranych 
powiatach? 

E. Woźna: – Przedstawiony projekt jest 
realizowany do końca sierpnia 2014 r. partnerzy 
starają się o jego przedłużenie do końca roku, 
dlatego że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do 
wszystkich powiatów w Polsce, a chcielibyśmy 
każdemu powiedzieć, że taki problem jest. Na 
chwilę obecną nie są planowane programy pilota-
żowe. Departament opiera się na już działających 
organizacjach pozarządowych. Na ich podstawie 
weryfikuje, czy sprawdzają się wprowadzone 
metody, standardy poradnictwa. 

Po przerwie druh P. Doliński przypomniał, 
że w Powiatowym Centrum Kultury jest wystawa 
pt. „Harcerze w Legionach Polski”, obrazująca, 
jak harcerze realizowali swoją ideę, a jedno-
cześnie bronili naszego państwa przed nawałą 
bolszewicką. 
- Jestem tutaj po to – mówił - by władzom 
Powiatu, a szczególnie Staroście i Zarządowi 
złożyć podziękowania za pomoc  w realizacji 
tej wystawy. Pragnę dodać, że sprowadziliśmy 
ją z Głównej Kwatery ZHP, a także z Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie. Jeszcze raz 
pragnę podkreślić, że ta wystawa sprowadzona 
przeze mnie z Warszawy, aczkolwiek jesteśmy 
podporządkowani Hufcowi ZHP w Krapkowi-
cach). Jeszcze feniks strzelecki nie ożył, ale być 
może kiedyś ożyje i narodzi się hufiec strzelecki 
ZHP. Należę do tej kadry, która pierwsze kroki 
stawiała w drużynie im. Zawiszy Czarnego. Do 
listu gratulacyjnego dla starosty i wicestarosty 
harcerze dołączyli koszulki.

Radny N. Lysek: – Uczestniczyłem w 
uroczystości w Teatrze im. J. Kochanowskiego 
w Opolu, gdy nasz starosta przyjmował nagrodę 
byłem dumny. Troszkę mi się nie podobało, że 
powiedział pan, że jednym z najnowocześniej-
szych przedsiębiorstw na terenie powiatu jest 
Kronospan. Muszę powiedzieć jedno. Żyję w 
tym województwie, obserwuję życie polityczne, 
dużo czytam i jestem dumny, że jestem radnym 
tej Rady Powiatu. Gdy popatrzymy na inwestycje 
zrealizowane przy udziale środków europejskim, 
szczególnie imponują mi inwestycje oświatowe. 
Tutaj należy się uznanie dla wicestarosty. 

Radny Jan Bogusz: – Z wielką uwagą 
obserwujemy działania dot. poprawy sytuacji 
osób starszych. Z lekką zazdrością czytamy o 
sukcesach niektórych samorządów, szczególnie 
gminy Gogolin. W związku z tym mam pytanie 
dot. zmiany regulaminu organizacyjnego DPS 
podjętej uchwałą nr 629/2014. Czy w tych zmia-
nach nie ma zmiany dot. możliwości sprzedaży 
posiłków przez DPS na rzecz osób spoza DPS? 
Sprawa ciągnie się przez 2 lata, mieszkańcy z 
dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości 
zakupu posiłków. Obiecano, że sprawa zostanie 
postawiona na Zarządzie Powiatów Polskich w 

zakresie zmiany możliwości prawnych. Czy w 
tej sprawie coś się zmieniło?

Dyrektor DPS J. Osuch: – Nie zostało to 
ujęte w regulaminie organizacyjnym, ponieważ 
wydawaliśmy z naszego Domu już tylko 2 obia-
dy. Dla ich obsługi trzeba by stworzyć odrębną 
księgowość, ponieważ zgodnie z przepisami 
należałoby to zgłosić w Urzędzie Skarbowym. 
Uspokoję pana, ponieważ w projekcie ustawy 
o pomocy społecznej jest zapis, że będzie 
taka możliwość. Wówczas my zmienimy nasz 
regulamin. 

Następnie przewodniczący komisji proble-
mowych przedstawili opinie swoich komisji do 
projektów uchwały w sprawie: 
-  przyjęcia sprawozdania rocznego z wy-

konania za rok 2013 planu finansowego 
Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, 
dla którego organem założycielskim jest 
Powiat Strzelecki.

-  zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego z siedzibą w Strzelcach 
Opolskich za ten sam okres.
Radny Ryszard Nocoń: – Komisja Bez-

pieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał. Osiągnięty wynik dodatni pozwolił na 
zmniejszenie wyniku ujemnego wygenerowane-
go w latach poprzednich. 

Radny N. Lysek poinformował, że Komi-
sja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały 
pozytywnie, jednak zwróciła się z pytaniem o 
stopień wykorzystania łóżek w szpitalu. 

Dyrektor szpitala Beata Czempiel: – Na 
różnych oddziałach kształtuje się to różnie, śred-
nie wykorzystanie łóżek wynosi 70%. 

Radny Franciszek Łupak: - Komisja 
Budżetu analizując sprawozdanie i wynik osiąg-
nięty przez Szpital Powiatowy za rok 2013, po 
zapoznaniu się z opinią Rady Społecznej oraz 
biegłego rewidenta, pozytywnie zaopiniowała 
projekty uchwał. Komisja przekazuje na ręce 
pani Dyrektor podziękowania dla wszystkich 
pracowników, którzy pilnują rachunkowości i 
finansów szpitala. A pani życzymy, aby opinie 
o działalności naszego szpitala były zawsze 
jak najlepsze. 

P. Szuba  – Komisja Edukacji pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał. 

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Kolejny temat omawiany na sesji to dzia-

łalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadz-
kiem. Przygotowane projekty uchwał w sprawie:
- przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2013 z 

działalności rehabilitacyjnej i wykorzysta-
nia środków finansowych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem złożonego 
przez podmiot Zgromadzenie Braci Szkół 
Chrześcijańskich w Kopcu 

- oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Zawadzkiem w 2013 roku. 
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały, podobnie jak 
Komisja Gospodarcza i Komisja Budżetu.

Radny Piotr Szuba:  – Komisja Edukacji na 
swoim ostatnim posiedzeniu wysłuchała Kierow-
nika WTZ oraz przeanalizowała ocenę PCPR w 
tym zakresie. Jedyna uwaga dotyczyła zwięk-
szenia liczby uczestników, uwagi Kierownika 
dotyczyły stanu środków transportu, będących 
w dyspozycji WTZ. Jeden z pojazdów wymaga 
remontu, którego koszt to 6 tys. zł. W pozo-
stałych kwestiach Komisja nie wniosła uwag 
i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwał przyjęte zostały jednogłośnie, 
podobnie jak dwie kolejne:
• w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 

z wykonania planu finansowego za rok 
2013 Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Op. 

• w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania fi-
nansowego Powiatowego Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich
Radny Norbert Lysek: – Przy otwarciu 

tej jednostki było usłyszeć różne opinie typu 
„po co”. Z zainteresowaniem obserwatora życia 
społecznego byłem kilka razy w tym Centrum. 
Stwierdzam, że to trafiona inwestycja. Wszyscy 
radni głosowali jednomyślnie – za.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad 
projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatu Strzele-
ckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2013. Przewodniczący Rady 
Henryk Bartoszek poinformował, że RIO wydała 
pozytywną opinię w tej sprawie.

Radny R. Nocoń: – Komisja Bezpieczeń-
stwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
podkreślając dobre wykonanie budżetu, a miano-
wicie zmniejszenie zadłużenia i wynik dodatni. 

Radny N. Lysek: – Komisja Gospodarcza 
wnikliwie przeanalizowała sprawozdanie i 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 
1 głosie wstrzymującym się. 

Radny Franciszek Łupak: - Komisja 
Budżetu dokonała analizy sprawozdania z 
wykonania z wykonania budżetu za rok 2013, 
sprawozdania finansowego, w tym skonsolido-
wanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz 

informacji o stanie mienia powiatu na dzień 31 
grudnia 2013. Komisja przeanalizowała projekty 
uchwał w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Strzeleckiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 
2013, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 
Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 
2013 roku.  Komisja stwierdza również, że wszyst-
kie sprawozdania sporządzone zostały  w trybie 
i terminach określonych prawem. Po dyskusji 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie 
sprawozdania finansowe za rok 2013 oraz projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowa-
nego bilansu. Dochody powiatu w 2013 r. zostały 
wykonane w 99,3% (68.356.000 zł), a wydatki 
w 97,4% (66.275.000 zł). Nadwyżka bilansowa 
wynosi 2.081.000 zł i została przeznaczona na 
pomniejszenie zadłużenia powiatu, które na dzień 
31 grudnia 2013 r. wynosi 9.804.000 zł. Komisja 
stwierdza, że wszystkie wskaźniki ekonomiczne 
uzyskane przez powiat są prawidłowe. Komisja 
Budżetu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
realizowali budżet w 2013 r. oraz tym, którzy 
sporządzili sprawozdanie.

Radny P. Szuba:  – Komisja Edukacji pozy-
tywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2013 przyjęto większością głosów: 16 za, 3 
wstrzymujące się. 

Następnie przewodnicząca Komisji Rewi-
zyjnej J. Mróz odczytała uchwałę Komisji Re-
wizyjnej Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie: 
rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 
31 grudnia 2013 r., sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Strzeleckiego za rok 2013 wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia 
Powiatu Strzeleckiego na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Przedstawiła również Radzie Powiatu Strze-
leckiego wniosek w sprawie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu. RIO również wypowiedziała 
się w tej sprawie pozytywnie.

Głosowanie radnych na absolutorium: 16 za, 
3 wstrzymujące się.  

Starosta Józef Swaczyna: – W 1999 r. 
powiat miał budżet na poziomie 20 mln zł. W 
tej chwili jest ponad 70 mln zł. sami widzicie jak 
ogromna ilość pieniędzy w tym czasie wpłynęła 
do samorządu powiatowego. Myślę, że rok 2013 
był okresem przygotowawczym do dalszego 
zwiększania budżetu z tytułu uczestnictwa w 
projektach zewnętrznych. Dziękuję w imieniu 
Zarządu wszystkim radnym za udzielone abso-
lutorium. Dziękuję również przedstawicielom 
Platformy Obywatelskiej za to, że się wstrzymali, 
a  nie byli przeciwko. Dziękuję również im za 
zaangażowanie w pracę w Radzie. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skon-
solidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku 
została przyjęta stosunkiem głosów: 17 za, 2 
wstrzymujące się. 

Następnie radni zajęli się skarga jednego 
z mieszkańców DPS. Komisja Rewizyjna po 
przeanalizowaniu sprawy oceniła, że wszystkie 
podniesione zarzuty nie potwierdziły się, a jedyną 
ich przyczyną była chęć przeniesienia się miesz-
kańca do DPS usytuowanego bliżej jego miejsca 
zamieszkania.

Radna J. Mróz: - Komisja proponuje Ra-
dzie uznanie skargi za bezzasadną i prosi Radę 
o wystosowanie pisma do MOPS o rozważenie 
możliwości przyjęcia pana K. do DPS na terenie 
Częstochowy. 

Dyrektor J. Osuch – Pan K. otrzymał 
odpowiedź z MOPS w Częstochowie, z której 
wynika, że zakwalifikował się do DPS na ternie 
Częstochowy. Jest trzeci na liście oczekujących, a 
czas oczekiwania wynosi ok. 3 miesięcy. 

Uchwałę w sprawie uznania skargi za bez-
zasadną radni przyjęli jednogłośnie, podobnie jak 
uczynili to w przypadku:
-  uchwały zmieniającej  Uchwałę  Nr 

XLII/431/14 Rady Powiatu Strzeleckie-
go z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w  Strzelcach 
Opolskich 

-  uchwały w sprawie określenia zasad roz-
liczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego 

-  uchwały w sprawie określenia obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dyrektorów 
szkól oraz nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze.
O tym, że Powiat Strzelecki przygotowuje 

się do emisji obligacji komunalnych pisaliśmy 
już kilkakrotnie. Na ostatniej sesji przewodni-
czący komisji problemowych o przedstawili 
opinie komisji do projektu uchwały w sprawie 
emisji obligacji komunalnych Powiatu Strze-
leckiego oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, bez uwag, 
podobnie jak Komisja  Edukacji i Komisja 
Gospodarcza, przy czym jej przewodniczący N. 
Lysek  podzielił się osobistą opinią: za późno 
występujemy z obligacjami, już wcześniej 
można było to zrobić. 

Radny F. Łupak: - Komisja Budżetu 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W 
czasie dyskusji radni pytali panią Skarbnik o to, 
ile obligacje będą nas kosztować w porównaniu 
do kredytu bankowego. Komisja doszła do 
przekonania, że to rozwiązanie będzie lepsze. 
Najistotniejszy jest ten „oddech karencyjny” – 
realizacja będzie w tym roku, a pierwsza spłata 
dopiero w 2017 r. W tym czasie możemy ure-
gulować  nasze dotychczasowe zobowiązania 
wobec banków. Celem tych działań jest pozy-
skanie wkładu własne na lata przyszłe. Koszt za 
cały okres finansowania będzie wynosił ponad 
800 tys. zł. Ale ten okres karencji spowoduje, 
że najprawdopodobniej będzie lepiej.  

Radny N. Lysek: – Myślę, że to słuszna 
decyzja. Starostwo najbardziej jest krytykowane 
za stan dróg. Dzięki tej decyzji drogi zostaną 
naprawione, co przełoży się na powodzenie 
w nadchodzących wyborach samorządowych. 

Radni w tej sprawie głosowali jedno-
myślnie, natomiast przy projekcie uchwały w 
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej powiatu – 18 za , 1 wstrzymujący się. Tak 
samo głosowano w sprawie zmiany budżetu i 
zmian w budżecie powiatu na rok 2014 oraz w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy 
nieruchomości. 

W punkcie interpelacje radny N. Lysek 
przypomniał, że złożył interpelację w sprawach 
uporządkowania ruchu drogowego w m. Izbicko  
i mimo upływu miesiąca nie otrzymałem jeszcze 
odpowiedzi. 

Starosta J. Swaczyna: – Otrzyma pan 
odpowiedź w planowanym terminie. 

Radny J. Żyłka: – Od wielu lat rozmawia 
się o parkingu przy Szpitalu Powiatowym – 
może jest to dobry rok, by zastanowić się nad 
oszczędnościami. W ubiegłym roku dowiedzie-
liśmy się, ile ma to kosztować i może jest to 
dobry czas, by zakończyć wstyd, który nazywa 
się parking przy Szpitalu. 

Przewodniczący Rady H. Bartoszek: 
– W sprawach bieżących informuję, że otrzy-
maliśmy:
• skargi na Powiatowy Urząd Pracy – w 

zakresie braku skierowania na staż - 
proponuję skierować skargi do Komisji 
Rewizyjnej celem przeprowadzenia postę-
powania wyjaśniającego.(19 radnych było 
za). Oczekujemy przedstawienia wyników 
prac Komisji na kolejnej sesji;

Dh P. Doliński składa podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu wystawy obrazującej walkę 
harcerzy w Legionach, wystawę można obejrzeć w Powiatowym Centrum Kultury

dok. na str. 7
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

DORDCA KLIENTA ZAWADZKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera, - prawo jazdy kat.B
  -  mile widziane doświadczenie
SPEDYTOR PIOTRÓWKA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
  -  biegła znajomość j. niemieckiego i j. angielskiego
SPEDYTOR  DOLNA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  dobra znajomość j. niemieckiego oraz mile widziana j. angielskiego
SPECJALISTA DS. MARKETINGU OLSZOWA -  prawo jazdy kat.B, - aktualna książeczka sanepidowska
  -  odpowiedzialność
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - swobodne wysławianie się,
(oferta pracy dla studentów!!)  - łatwość nawiązywania przyjaznych relacji,, - miły ton głosu,
CUKIERNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - umiejętność pieczenia, dekorowania,
  -  książeczka sanepidowska, - min. 3 lata doświadczenia
KELNER KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - aktualne badania lekarskie
POMOC KUCHENNA OLSZOWA -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  umiejętność pracy w zespole
BARMAN/KA -KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie zawodowe, - komunikatywność
  -  doświadczenie mile widziane
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
CIEŚLA/ ZBROJARZ/ MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  praktyka w zawodzie
PRACOWNIK BUDOWLANY/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie budowlane,
KAFELKARZ/GIPSIARZ  -  prawo jazdy kat.B, - wymagane doświadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B,
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK POJAZDÓW SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
KIEROWCA AUTOBUSU STRZELCE-DYLAKI   + KRAJ -  prawo jazdy kat. D,  upr. na przewóz rzeczy
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY TRASY MIĘDZYNARODOWE -  wykształcenie średnie lub zawodowe
 – PILOT POJAZDÓW  -  znajomość j.niemieckiego
 PONADNORMATYWNYCH  -  doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dmc 3,5 t
  -  mile widziane uprawnienia BF3
STOLARZ KOLONOWSKIE
PRACOWNIK OBRÓBKI DREWNA KOLONOWSKIE
STOLARZ STRZELCE OPOLSKIE -   wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -   mile widziane doświadczenie
TOKARZ/FREZER STRZELCE OPOLSKIE -   wykształcenie zawodowe kierunkowe, - wymagane doświadczenie
ŚLUSARZ ZAWADZKIE -   wykształcenie zawodowe, - mile widziane uprawnienia spawacza
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -   zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym,
  -   umiejętność współpracy w zespole,
  -   zaangażowanie, - mile widziane doświadczenie na produkcji
KIEROWCA WÓZKÓW OLSZOWA -   wykształcenie zawodowe
JEZDNIOWYCH  -   mile widziane uprawnienia operatora

KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność współpracy w zespole,
JEZDNIOWYCH  - zaangażowanie, - upr. operatora, -doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK LINIOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie podstawowe/zawodowe, - umiejętność pracy w 

zespole, - 2-3 letnie doświadczenie
TECHNIK MECHANIK SZYMISŻÓW -  wykształcenie: ukończone technikum mechaniczne
INŻYNIER DS. PROCESU PRODUKCJI SZYMISZÓW -  wykształcenie: wyższe –inżynier po uczelni technicznej (budow-

laniec, mechanik)
OBUWNIK MONTAŻYSTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, zawodowe – techniczne (elektryk, informatyk, 

elektromechanik, budowa maszyn),
  -  dokładność, - precyzja,
  - mile widziane doświadczenie w pracy przy wtryskarkach
OPERATOR ŁADOWARKI LEŚNICA 
TELESKOPOWEJ
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, - doświadczenie
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe elektryczne,
  - umiejętność czytania schematów elektrycznych, - upr. SEP do1 kV,
  -  doświadczenie jako elektryk w dziale utrzymania ruchu
OPERATOR MASZYN PAKUJĄCYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie – techniczne, - obsługa komputera
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
KONSTRUKTOR ROZJAZDÓW ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
KOLEJOWYCH  -  praktyczna znajomość AutoCAD,
  -  bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
  -  język angielski
LABORANT BADAŃ METALI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  znajomość właściwości metalu i przeprowadzania badań
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY OPOLE  -  wykształcenie średnie,
 – STRZELCE OPOLSKIE - upr. INSTRUKTORA NAUKI JAZDY
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - samodzielność
  -  doświadczenie mile widziane 
SPRZĄTACZKA KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe

w dniu  16.06.2014 roku 
o godz. 10.00 

w PUP w Strzelcach Opolskich w pok. 22 

spotkanie z Agencją Pracy:
RANDSTAD  POLSKA  SP. Z O.O. 

 na stanowiska:
montażowe, spawacze MAG, lakiernicy, technicy jakości

miejsce pracy: 
POLARIS - OPOLE

w dniu  18.06.2014 roku 
o godz. 10.00 

w PUP w Strzelcach Opolskich w pok. 22 

spotkanie z Agencją Pracy:
OTTO POLSKA SP.Z O.O. 

miejsce pracy: 
ROLNIK SP.Z O.O. – DANIEC

SORTOWANIE WARZYW

OGŁOSZENIA!!!

Oto ich wykaz tych, które zostały zakończone: 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 
O Strzelce Opolskie – Kolonowskie w m. Kolonowskie 

ul. Ks. Czerwionki – Etap IIIb

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 
O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle 

w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – etap IV

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami

I ETAP – zakończony

Roboty bitumiczne na drogach powiatowych 
Powiatu Strzeleckiego – Etap I (Sieroniowice – Ujazd, 

Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle 
plus odcinek Dolna-Raszowa)

Roboty bitumiczne w ciągu drogi powiatowej 1842 
O Piotrówka – Osiek

Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd, 
w miejscowości Olszowa ul. Wiejska

(częściowy odbiór – 9 czerwca)

Roboty bitumiczne na drogach powiatowych 
Powiatu Strzeleckiego – Etap II 

(Kolonowskie, Kadłub - Krasiejów)

Roboty bitumiczne na drogach powiatowych gminy Izbicko 
(Ligota Czamborowa, Otmice – Siedlec)

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg 
powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga powiatowa 1839 

O Spórok – Staniszcze Wielkie

Zakończone remonty dróg
Milo nam poinformować, że niektóre z zaplanowanych inwestycji 
na drogach powiatowych zostały już zakończone, część z nich 
nawet przed terminem. 

Została zakończona inwestycja pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1809 O 
Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec”. 
Zadanie polegało na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej klasy 
zbiorczej Z, na odcinku długości 345 m. Zakres robót to frezowanie starej nawierzchni, wykonanie 
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy ścieralnej o gr. 4 cm, utwardzenie poboczy. 
Umowny termin realizacji od 02.05.2014 r. do 16.06.2014 r., został znacznie przyśpieszony. Wyko-
nawcą zadania była firma „Trakt” z Kluczborka, koszt wykonanych robót to prawie 68 tyś. zł, z czego 
połowa stanowi dotacja Gminy Izbicko.

Lepiej się jeździ

PORR (Polska) SA informuje, że w dniach od 04.06 Do 20.07.2014 roku nastąpi całodobowe 
zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w km 67, 526 w ciągu ul. Habryki w Strzelcach Opolskich, 
spowodowane koniecznością remontu wiaduktu kolejowego. Prace te będą realizowane, aby 
maksymalnie ograniczyć czas ich zamknięć.

Zamknięty przejazd pod wiaduktem
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Ilu pacjentów zostanie przyjętych?
Około trzystu – a każdy może wybrać tylko 

jednego lekarza. Wizyty u specjalistów, podobnie 
jak wskazane przez nich badania są BEZPŁAT-
NE dla mieszkańców naszego powiatu. Wszystko 
pokrywamy z budżetu Powiatu Strzeleckiego. 

Drogo to kosztuje?
Negocjowaliśmy ceny – zaproponowano 

nam najpierw 150 zł za pacjenta, skończyło się 
na stu złotych. Tyle pewnie, albo i więcej, każdy 
zapłaciłby za wizytę w prywatnym gabinecie, 
jeśli by chciał ominąć kolejkę i nie czekać na 
łaskę NFZ. Ale wielu, zbyt wielu ludzi na to nie 
stać. I to robimy głównie dla nich.

Skąd przyjadą do nas lekarze? 
Ze szpitali wojewódzkich i klinicznych 

Śląska i województwa opolskiego.

Biała Sobota po raz pierwszy
Kiedy następna taka Biała Sobota? 
Może już jesienią tego roku, może wiosną 

przyszłego. Na pewno będzie podobna: wizyty 
u specjalistów, badania laboratoryjne, porady 
dietetyków – co ważne: indywidualne! Chce-
my propagować ideę zdrowego odżywiania, 
zwłaszcza wśród dzieci. W programie mamy 
też zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. nordic 
walking, biegi, mnóstwo atrakcji ruchowych dla 
dzieci. Nie przypadkiem starożytni kierowali się 
przysłowiem: w zdrowym ciele zdrowy duch!

Pan sam stosuje się do tej zasady?
Owszem, zacząłem biegać razem z żoną. 

Nie codziennie, ale dwa-trzy razy w tygodniu. 
Widać efekty?
W ciągu półtora miesiąca pasek skróciłem 

o trzy dziurki! 
M. Górka

Po tym, jak z budynku zwanego potocznie 
„kurnikiem” wyprowadziła się szkoła (Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), 
budynek został przez samorząd powiatowy 
wystawiony na sprzedaż. Zgodnie z przepisa-
mi – musiał zostać ogłoszony przetarg. Nawet 
dwa: w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpo-
spolita”, NTO, w „Strzelcu Opolskim”, naszym 
dwutygodniku, na stronie internetowej Powiatu 
Strzeleckiego oraz na BIP.

Zainteresowanie? ZEROWE. Nawet przy 
obniżeniu ceny nieruchomości przy drugim 
przetargu, w styczniu 2014.

Na początku marca tego roku Prokurator 
Rejonowy w Opolu zwrócił się do Starosty 
Strzeleckiego z prośbą o „rozważenie możliwości 
oddania w trwały zarząd nieruchomości w Strzel-
cach Opolskich przy ul. Kościuszki 8 na potrzeby 
Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich”. 

Sprawa stanęła na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu Strzeleckiego 27 marca br. Jednak 
okazało się, że w świetle obowiązujących ure-

Sprzedaż za złotówkę? Nierealna
gulowań prawnych i najnowszego orzecznictwa 
nie ma możliwości przekazania nieruchomości 
stanowiącej własność samorządu terytorialnego 
w trwały zarząd państwowej jednostce orga-
nizacyjnej.

Taka też odpowiedź została wystosowana 
(31 marca) do Prokuratora Okręgowego w Opo-
lu, jednak z zastrzeżeniem, że „Zarząd otwarty 
jest na propozycję sprzedaży ww. budynku, jak 
również na przeprowadzenie negocjacji w tym 
zakresie”. List pozostał bez odpowiedzi.

- Niszczejący budynek wystawiony na 
sprzedaż, którego kupnem nikt nie jest zainte-
resowany, to dla nas, podobnie jak dla każdego 
samorządu, ogromny problem. Nie ukrywam – 
mówi starosta Józef Swaczyna – że liczyliśmy 
na pieniądze z tej sprzedaży, ale co możemy 
zrobić w tej sytuacji? Jesteśmy zobligowani 
do trzymania się przepisów. Zgodnie z nimi: 
ponownie będziemy chcieli zaoferujemy sprze-
daż tego obiektu w przetargu. Zanim to nastąpi 
- ponownie nieruchomość zostanie wyceniona, 

bo wcześniejsza wycena już straciła ważność. 
Ponownie poniesiemy koszty ogłoszeń w prasie 
ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Ponownie 
będziemy czekać na zainteresowanych kupnem. 

- Nie możemy tego budynku sprzedać za 
złotówkę! Pewnie, łatwo krytykować: obiekt 
niszczeje, oddajcie go. A my musimy dbać o 
stan naszego budżetu – to są publiczne pieniądze. 
Chciałbym przy tym zauważyć, że utrzymujemy 
w powiecie niejeden obiekt, w którym funkcjo-
nują państwowe instytucje i stosujemy wobec 
nich preferencyjne stawki za lokale. Są to m.in.: 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Sanepid, strzelecka „drogówka”. Chyba jest coś 
nie tak z rządowymi finansami...

Nam każdy grosz się przyda, choćby na re-
monty dróg. Dlatego dawny budynek „szkoły św. 
Anny” chcemy sprzedać. Ale, jak już wcześniej 
powiedziano – jesteśmy otwarci na propozycje 
i negocjacje.

M. Górka

Adrian Smieszkoł, uczeń klasy I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
zdobył II miejsce w finale regionalnym konkursu 
geologicznego organizowanego przez Państwo-
wy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy. Tegoroczna, piętnasta już edycja kon-
kursu, odbywała się pod hasłem „Od pionierów 
życia do gazu łupkowego”. Konkurs skierowany 
jest do uczniów wszystkich typów szkół. W 
przypadku uczniów szkół podstawowych ma 
on charakter plastyczny (trzeba wykonać pracę 
plastyczną związaną tematycznie z hasłem 
przewodnim konkursu), natomiast w przypadku 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
jest pisemną formą sprawdzania wiedzy geolo-
gicznej. Na pierwszy etap uczeń pisze pracę na 

jeden z trzech wskazanych przez organizatorów 
tematów. Do zawodów finałowych, które odby-
wają się w kwietniu, jury konkursowe kwalifikuje 
ok. 50 uczniów – autorów najlepszych prac. Za-
wody te mają postać testu złożonego z 30 pytań, 
a zakres wiadomości, które trzeba opanować  jest 
niemały. 16 maja 2014 roku w siedzibie PIG PIB 
w Sosnowcu odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursu połączone z wręczeniem nagród laure-
atom, wśród których znalazł się również uczeń 
naszego liceum. Warto przy tym nadmienić, że 
w teście finałowym wzięło udział 54 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, natomiast wśród ucz-
niów nagrodzonych we wszystkich kategoriach 
wiekowych Adrian był jedynym reprezentantem 
województwa opolskiego.

Adrian w finale konkursu 
geologicznego

Na zdjęciu od lewej: prof. W. Mizerski, B. Gratzke (opiekun ucznia), A. Smieszkoł, dr inż. M. 
Krobicki (dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG PIB). 

Fot. Robert Formowicz

Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce 
nieustannie stają przed nowymi wyzwaniami 
związanymi z dynamicznie zmieniającą się 
sytuacją na rynku pracy. Mając do dyspozycji 
ograniczone środki finansowe, nie zawsze 
wystarczające zasoby kadrowe, urzędy pracy 
muszą planować pomoc kierowaną do osoby 
bezrobotnej w taki sposób, aby optymalnie 
wykorzystywać i właściwie adresować dostępne 
formy pomocy. Pomoc ta, powinna być zawsze 
dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby 
bezrobotnej. Jednym ze sposobów, które mogą 
ułatwiać dobieranie form pomocy dla bezrobot-
nego jest określanie jego potencjału zatrudnie-
niowego. W oparciu o tę informację możliwe 
jest formułowanie odpowiednich programów 
i dobieranie takich form aktywizacji, które z 
największym prawdopodobieństwem mogą przy-
czynić się do wejścia lub powrotu bezrobotnego 
na rynek pracy. Takie podejście leży u podstaw 
koncepcji profilowania pomocy wprowadzonej 
do praktyki urzędów pracy na podstawie zmian 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy wprowadzonych ustawą obowiązu-
jącą od dnia 27.05.2014 r.

Zmiany w urzędach pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób 
postępowania przez urzędy pracy przy obsłu-
dze bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji 
profilowania pomocy. Ustawa wprowadza trzy 
profile: profil pomocy I, przewidziany dla osób 
aktywnych, profil pomocy II, przewidziany dla 
osób wymagających wsparcia i profil pomocy III, 
dla osób oddalonych od rynku pracy.

W celu ustalenia profilu pomocy dla 
osoby bezrobotnej pracownik urzędu pracy 
wykorzystuje Kwestionariusz. Z metodycznego 
punktu widzenia jest to typowy kwestionariusz 
wywiadu. Składa się on z 24 pytań zamkniętych, 
do których przyporządkowane zostały możliwe 
odpowiedzi.

Zadając bezrobotnemu kolejne pytania 
pracownik gromadzi i analizuje informacje, które 
pozwalają określić potencjał zatrudnieniowy bez-
robotnego. Pod tym pojęciem rozumie się bilans 
jaki można wykonać biorąc pod uwagę zarówno 
silne i słabe strony cechujące bezrobotnego z 
punktu widzenia jego sytuacji na rynku pracy, 
jak i czynniki obiektywne, które mają wpływ 
na to jak łatwo może on wyjść z bezrobocia i 
podjąć pracę. 

Ustalenie właściwego profilu pomocy dla 
bezrobotnego jest ważnym elementem pozwa-
lającym na adekwatne adresowanie wsparcia 
obejmującego różne usługi i instrumenty rynku 
pracy. Z perspektywy realizowanych przez 
urzędy pracy procesów aktywizacyjnych, sta-
rannie i wnikliwie przeprowadzone profilowanie 
pomocy ma kluczowe znaczenie. Pytania zadane 
w trakcie wywiadu, jednakowe dla wszystkich 
osób bezrobotnych, pozwalają na ustalenie 
sytuacji każdego bezrobotnego na rynku pracy 
i jego szans na wejście lub powrót na rynek 
pracy oraz zaplanowanie odpowiednich działań 
aktywizacyjnych. 

Ważną rolę w procesie profilowania pomocy 
odgrywa rzetelność i kompletność danych zgro-
madzonych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego, 
prawdziwość informacji przekazywanych przez 
bezrobotnego w trakcie wywiadu oraz, co 
szczególnie ważne, umiejętność interpretowa-
nia odpowiedzi i zachowań osoby bezrobotnej 
przez pracownika powiatowego urzędu pracy 
prowadzącego wywiad. 

Roman Kus

W dniu 6 czerwca  2014 r. zakończyło się 
trwające trzy miesiące Szkolenie Uzupełniające 
Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej 
odbywające się w Ośrodku Szkolenia Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Opolu. Uczestnikami szkolenia byli strażacy 
naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej: st. str. 
Dawid Lorenc, st. str. Jan Gruszka, którzy z 
rąk Komendanta Centralnej Szkoły PSP w 
Częstochowie otrzymali świadectwa i zostali 
awansowani na pierwszy stopień podoficerski 
(sekcyjnego). 

Tekst i foto: st. kpt. Piotr Zdziechowski

dok. ze str. 1

Nowi podoficerowie w naszej JRG

Jeszcze o Dniu Strażaka

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza przyznało dh. Henrykowi Bartoszkowi,

„Strażaki rower” - przekazany komendantowi KP PSP Ste-
fanowi Szłapie przez wiceministra MSW Stanisława Rakoczego

11 czerwca rozpoczął się doroczny Międzydie-
cezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka. 
Tym razem rozegrany zostanie w formule 2-dnio-
wych Piłkarskich Mistrzostw Szkół pt. „MAŁY 
MUNDIAL św. JACKA” w środę 11 czerwca i 
w czwartek 12 czerwca 2014 roku na stadionie 
miejskim w Strzelcach Opolskich (ul. Strzelców 
Bytomskich 2a).
Oto najświeższe ze zdjęć - tuż przed odesłaniem 
gazety do druku.
Turniej ma charakter regionalno - integracyj-
ny, będzie odbywał się równolegle na trzech 
boiskach. 

Mały Mundial św. Jacka
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14 czerwca o godzinie 15:45 na Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich rozpocznie się 
akcja w ramach „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców, dzieci, młodzież do udziału w happeningu. Odbędzie się 
szereg atrakcji kulturalno rozrywkowych skierowanych do młodzieży naszego powiatu, policyjne 
pokazy m.in. tresura psów służbowych.
Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki kierowane jest do wszystkich, by 
we wspólnej sprawie promować modę na życie bez uzależnień.
Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez 
wszystkich uczestników akcji, w całym kraju, 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00.

Organizatorzy happeningu to Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich, 
Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich, Gmina Strzelce Opolskie.

Życie 
bez uzależnień

W ostatnich dniach pojawiły się informa-
cje o tym, że częściej niż dotychczas kierowców 
będzie się karać zatrzymaniem praw jazdy, 
co związek kierowców już oprotestował, że to 
prosta droga do zwiększenia liczby osób jeż-
dżących bez uprawnień. Zaczęła się ta akcja 
podobno już w maju. Kiedy trzeba się liczyć 
z tym, ze prawo jazdy zostanie zatrzymane/
odebrane? Na pytania odpowiada rzecznik 
prasowy KP Policji w Strzelcach Opolskich 
st. sierż. Katarzyna Nowak.

Jednym z głównych priorytetów polskiej 
Policji jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
I takie działania również prowadzimy na terenie 
powiatu strzeleckiego. Biorąc pod uwagę to 
co się dzieje na naszych drogach, tj. zbyt duża 
liczba zdarzeń, szczególnie tych, w których 
giną ludzie (od stycznia do maja 2014 roku na 
drogach powiatu strzeleckiego zginęło 9 osób, a 
19 zostało rannych), w sytuacjach szczególnie 
niebezpiecznych na drodze – zatrzymanie prawa 
jazdy jest coraz częstszym środkiem stosowanym 
przez policjantów nie tylko strzeleckich, ale 
również w całym kraju.

Weszły jakieś nowe obostrzenia?
Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym 

dają funkcjonariuszowi możliwość zatrzymania 

dokumentu. Przykładem jest spowodowanie 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
przez niezachowanie należytej ostrożności na 
drodze, o czym mówi art. 86 par.1 kodeksu 
wykroczeń, nawet jeśli nie dojdzie do fizycz-
nego kontaktu uczestników. Mimo, że ten 
przepis istniał już od dawna, coraz częściej go 
wykorzystujemy. W maju 2014 roku policjanci 
ruchu drogowego zatrzymali 14 uprawnień do 
kierowania za rażące naruszenie przepisów ruchu 
drogowego (np. spowodowanie kolizji).

Należy tutaj również przypomnieć, iż 
nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu, pierwszeństwa na przejściu 
dla pieszych, zmuszanie innych kierowców do 
nagłych manewrów obronnych – skutkują po-
wstaniem realnego i bezpośredniego zagrożenia 
życia i zdrowia.

Co z konkursem na komendanta Policji 
w Strzelcach?

26 maja 2014 roku Opolski Komendant 
Wojewódzki ogłosił konkurs na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach 
Opolskich – postępowanie kwalifikacyjne na 
powyższe stanowisko trwa. Termin jego zakoń-
czenia - 9 lipiec 2014 r.

(mg)

Będą zabierać prawa jazdy?

W nagrodę 
- Rzym

Kamil Żyłka, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Za-
wadzkiem zajął I miejsce w Konkursie Papieskim, poświęconemu 
życiu i nauczaniu Jana Pawła II.
W nagrodę czeka go na przełomie lipca i sierpnia wyjazd do 
Rzymu.
Gratulujemy i już zazdrościmy.
Mamy nadzieje, że po powrocie podzieli się z nami swoimi 
wrażeniami z Wiecznego Miasta.

Takich okrzyków pani Zuzanna słyszała 
już wiele. Przestało ją to w końcu dziwić, bo 
faktycznie – rodzin wielodzietnych nie jest u nas 
zbyt dużo. A dwunastka to nie byle co! Rodzina, 
można powiedzieć, jest patchworkowa. Jednak 
nieco inna, niż taka, wobec których używa się 
takiego określenia. Nikt się nie rozwiódł, nie 
wprowadził nowej żony ani nowego męża z 
dzieciakami, dziadkami, ciotkami. A jednak to 
dość nietypowa rodzina – utworzona z trzech. 
Rodzice są ciągle ci sami – Zuzanna i Bernard 
Sdzujowie. Do tego dochodzą ich biologiczne 
dzieci i dzieci niebiologiczne – z dwóch rodzin. 
Ale co to ma za znaczenie? I tak są „ich”. Razem 
jedzą, przygotowują lekcje (dobrze się złożyło, 
że mam te dzieci tak „do pary”, mniej więcej w 
jednym wieku – mówi pani Zuzanna), dzielą się 
czekoladą, wystawiają jasełka... Czwórka dzieci 
chodzi do ogniska muzycznego. Tak naprawdę 
w domu na co dzień jest mniej potomstwa niż 
cała dwunastka. Własna córka już jest na swoim, 
wyszła za mąż. Syn studiuje we Wrocławiu. Ale 
reszta – jest w domu.

Wszystko zaczęło się w 2000 roku – opo-
wiada pani Zuzanna. - Dużo się wtedy w mediach 
mówiło o tym, że są rodziny zastępcze, ale 
mogłoby ich być więcej.  Wtedy mieliśmy już 
własną czwórkę (najmłodsze miało 1,5 roku, 
najstarsze – 9 lat), ale jeśli moglibyśmy komuś 
pomóc – to czemu nie? No i decyzja zapadła: 
chcieliśmy zostać tzw. rodziną pogotowijną, ale 
myśleliśmy o jednym małym dzieciaczku. Długo 
trwało szkolenie w Opolu. W następnym roku 
okazało się, że pilnie trzeba zaopiekować się 
dwójką chłopców, którzy są w pogotowiu opie-
kuńczym. Najpierw zabraliśmy chłopców do nas 
na weekend. Na kolejny – przyjechali już do nas z 
dwiema siostrami. Ich mama osierociła nie dwoje, 
a czworo dzieci. Wszystkie chciały u nas zostać. 
Dwudziestego drugiego czerwca 2001 r. odbyła się 
w sądzie w Opolu rozprawa o umieszczenie dzieci 

Boże, ile ty masz dzieci!

w naszym domu. Staliśmy się dla nich rodziną 
zastępczą. Najstarsza z dziewczynek świetnie 
dawała sobie radę z nauką – wybrała jedno z 
liceów w Opolu, mieszkała w bursie, a do nas 
przyjeżdżała na weekendy. Kiedy skończyła 
18 lat, usamodzielniła się, była bardzo konse-
kwentna w swych dążeniach – to ona chciała 
stworzyć dom dla rodzeństwa. Najpierw udało 
się jej zaopiekować siostrą, potem – a bardzo 
się starała – braćmi. Stało się to w 2006 roku, 
po 4,5 roku pobytu u nas. Więzy nie zostały 
zerwane – nadal utrzymujemy kontakt. 

Jak było na początku? No, przyznać 
trzeba, że ciężko, ale były wakacje, zakład 
mamy zafundował im wyjazd, potem – władze 
Opola. Dobrze, że tak się stało, to nam bardzo 
pomogło, bo mieliśmy trochę czasu na przy-
zwyczajenie się do nowej sytuacji.

Po odejściu tej pierwszej czwórki ze zwy-
kłej rodziny zastępczej staliśmy się rodzinnym 
pogotowiem – czyli osiągnęliśmy cel, o jakim 

myśleliśmy od początku. Byliśmy tym pogo-
towiem do 2013 roku. Potem - już zawodową 
rodziną zastępczą dla siódemki – dwójki dzieci 
z jednej rodziny i pięciorga rodzeństwa – z dru-
giej. Ta piątka miała trafić do różnych domów, 
miała być rozesłana po Polsce. Czy mogliśmy 
do tego dopuścić?!

„Po drodze” urodziło się państwu Sdzujom 
jeszcze jedno dziecko, a pani Zuzanna zaczęła 
studiować naukę o rodzinie. Zrobiła licencjat, 
w lipcu tego roku będzie bronić pracy magister-
skiej (wszystko wskazuje na to, że uda się jej to 
zrobić w terminie). To nie są jakieś wygórowane 
ambicje: zauważyłam, że brakuje nam wiedzy, i 
to takiej specjalistycznej.

Jak się postępuje z tak licznym potom-
stwem? Jak to w rodzinie – w każdym dziecku 
trzeba dostrzec jego mocne strony i potencjał, 
jaki w nim tkwi. Jeśli to się uda – dziecko ma 
szanse na sukces w dorosłym życiu. 

Marta Górka

Rodzinne zdjęcie w Pałacu Prezydenckim, po odznaczeniu Zuzanny i Bernarda Sdzujów Złotym Krzyżem Zasługi

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, 28 maja, państwo Sdzujowie uhonorowani zostali przez samorząd 
honorowy listem gratulacyjnym.

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy
Uczniowie klas III Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej zostali zaproszeni na spotkanie z p. 
Kamilą Figurą – psychologiem, couchem i dorad-
cą osobistym z firmy Projektanci Kariery. Był to 
kolejny element programu Opolskiego Centrum 
Rozwoju Gospodarki, finansowanego z funduszy 
europejskich: „Opolskie szkolnictwo zawodowe 
bliżej rynku pracy”.

Tematem wykładu były uwarunkowania 
uzyskania dofinansowania do nowo zakładanej 
działalności gospodarczej – informacje bardzo 
przydatne uczniom klas III Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. 

W ramach projektu możliwe jest uzyskanie 
bezpłatnych porad z obszarów: księgowości, 
przygotowania biznesplanów, oraz porady prawne 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy im. s.  Zofii Moroz, od września 2013r.  
biorą udział w projekcie edukacyjnym pn. „Opol-
skie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” 
który jest realizowany przez Regionalne Centrum 
Rozwoju Edukacji w Opolu i współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie w 
ramach tego projektu biorą udział w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych „Każdy może tworzyć 
kulinarne dzieła”. Podczas zajęć uczestnicy przy 
pomocy nowoczesnych narzędzi ICT poznają 
tradycje kulinarne różnych regionów świata,  sami 
tworzą mini książkę kucharską oraz przygotowują 
wybrane potrawy. 

W ramach projektu odbył się także konkurs 
dla uczniów szkół specjalnych „e –Portfolio”. Fina-
listami wojewódzkiego etapu zostali: Michał Cza-

niecki, Dariusz Dwornik oraz Kamil Kiszkiel. 
Podczas finału, który odbył się 28.05.2014, 
zaprezentowano prace, były to prezentacje 
multimedialne za pomocą których uczniowie 
przybliżyli innym swoje pasje, niezwykłe 
umiejętności i konsekwencje w dążeniu do 

CKZiU

ZSS w Kadłubie

celu. Uczniowie zdobyli wyróżnienia     i nagrody 
rzeczowe: zegarki oraz słuchawki nauszne. 

To przedsięwzięcie umożliwi uczniom 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy zdobycie 
nowych doświadczeń i poszerzenie horyzontów.

Monika Szendzielorz-Nowakowska
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W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie 
klasy I technikum w  zawodzie technik eko-
nomista z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wzięli 
udział w pierwszej edycji  konkursu „Elek-
trośmieci oddajesz – pieniądze dostajesz”.  
Organizatorem konkursu było gliwickie przed-
siębiorstwo PTH Technika. 

Uczniom, którzy zaangażowali w zbiórkę 
elektrośmieci swoje rodziny, sąsiadów, innych 
uczniów szkoły oraz przedsiębiorstwa z terenu 
miasta, udało się zebrać ponad 2 tony zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Udział w konkursie zakończył się sukcesem 
i  zajęciem I miejsca w województwie opolskim. 
Nagrodą była wycieczka do stolicy polskich 
Tatr – Zakopanego. 

W dniach od 20 do 23 maja 2014 roku 
uczennice i uczeń klasy II technikum ekono-
micznego CKZiU wyjechali na wycieczkę do 
Zakopanego. Sponsor, czyli PTH Technika z 
Gliwic, zagwarantował uczestnikom nocleg w 
Starej Chacie w Zakopanem. Była to oryginalna 
drewniana góralska chata z 1933 roku o trady-
cyjnej podhalańskiej konstrukcji.

Pierwszy i ostatni dzień poświęcone zostały 
na zwiedzanie Zakopanego oraz poznaniu najcie-
kawszych atrakcji turystycznych stolicy Tatr. W 
drugim i trzecim dniu młodzież wędrowała po Ta-

Od elektrośmieci do Zakopanego

trzańskim Parku Narodowym. Pierwsza wyprawa 
na Halę Gąsienicową pozwoliła zmierzyć się z 
górami i własnymi możliwościami. Zapewniła 
jednak przede wszystkim niesamowite widoki 
gór, szczytów i dolin. Bardziej wymagająca 
była trasa trzeciego dnia, która zaprowadziła 
uczestników w Dolinę Pięciu Stawów, ale dostar-
czyła również przepięknych i niezapomnianych 

widoków Tatr. W czasie całego pobytu dopisała 
pogoda dzięki czemu na twarzach i ramionach 
pojawiła się, wręcz wakacyjna, opalenizna.

Pobyt w stolicy polskich Tatr był udanym 
ukoronowaniem wysiłku włożonego w zbiórkę 
elektrośmieci i dbania o nasze środowisko 
naturalne.

Eligiusz Stańczak

W dniach 26-31 maja uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie mieli 
okazję skorzystać z uroków polskiego morza. 
Pod opieką p. Iwony Mielcarz i p. Marty Kapica 
wyjechali na „Zieloną szkołę” do Grzybowa, 
pięknej i spokojnej miejscowości położonej k/
Kołobrzegu. Dla niektórych uczniów był to 
pierwszy kontakt z morzem. Codzienne spacery 
brzegiem morza, zabawy na plaży, zwiedzanie 
latarni, rejs statkiem, sprawiły że wspomnienia 
na długo zostaną w pamięci. Dzięki wyjazdowi 
uczniowie poznali nowy środek komunikacji 
morskiej oraz środowisko nadmorskie. „Zielo-
na szkoła” nad morzem to nie tylko doskonałe 
warunki do zabawy, rozwijanie umiejętności 
poznawczych i edukacyjnych, ale również ko-

rzyści zdrowotne. Nadmorskie nasycone jodem 
powietrze to silny i bardzo pozytywny bodziec 
dla układu odpornościowego.

Wyjazd był możliwy dzięki Stowarzysze-
niu na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, które 
sfinansowało większą część kosztów wycieczki. 
Pobyt nad morzem został przedłużony o jeden 
dzień dzięki uprzejmości gospodarzy pensjonatu 
„Bida”, którzy zasponsorowali nam jeden nocleg. 
Na pożegnanie przygotowali dla nas pyszne 
kiełbaski i kaszankę z grilla. Dziękujemy bardzo 
p. Halinie i Andrzejowi Rajskim za życzliwe 
przyjęcie i rodzinną atmosferę.

Iwona Mielcarz, Marta Kapica

Szkoła nad morzem

Strzelce Opolskie były kolejnym przystan-
kiem na trasie spotkań marszałka województwa 
z przedsiębiorcami i samorządowcami w powia-
tach całego województwa.
– Przyjechaliśmy tutaj, bo chcemy się zastano-
wić, co możemy zrobić wspólnie, by Opolskie 

było bardziej przyjazne dla mieszkańców i 
przedsiębiorców – mówił wicemarszałek Roman 
Kolek, otwierając to spotkanie.

Z prognoz demograficznych wynika, że za 
kilkanaście lat w powiecie strzeleckim będzie 
dużo mniej młodych ludzi niż obecnie – liczba 

Opolskie przyjazne 
mieszkańcom i przedsiębiorcom

młodzieży w wieku 18-25 lat spadnie o około 
2 tysiące. To duże wyzwanie zarówno dla 
edukacji, jak i rynku pracy. Jak mówił starosta 
Józef Swaczyna, w perspektywie najbliższych 
lat w powiecie można być spokojnym o miejsca 
pracy. – Jednak nie możemy być spokojni o pra-
cowników. Dziś powstają w powiecie nowe firmy 
i już one mają czasem problem ze znalezieniem 
odpowiednich pracowników – ostrzegał.

Dlatego tak ważna jest współpraca przed-
siębiorców ze szkołami, wspólna praca nad 
odpowiednimi programami kształcenia, przede 
wszystkim zawodowego. Zwracała na to uwagę 
m.in. dyrektor Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
Halina Kajstura, zaś dyrektor Karina Bedrunka 
podkreślała, że w podwyższaniu kompetencji po-
mogą pieniądze z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w przyszłej perspektywie finansowej.
– Wielka jest też wasza rola – mówił marszałek 
Andrzej Buła do przedsiębiorców. – Im szybciej 
zainteresujecie młodych swoimi firmami, tym 
szybciej przyniesie to wymierne efekty. Dlatego 
jesteście nam potrzebni w tych działaniach.

VR 

Uczeń Piotr Bosy z Zespołu Szkół przy DPS 
w Kadłubie na podstawie wysłanego nagrania 
zakwalifikował się w tym roku do udziału w 
VII Festiwalu Piosenki „Integracja Malowana 
Dźwiękiem” w Bochni. W dniach 20 – 22 maja 
brał w nim udział  pod opieką nauczycielki 
p. Agnieszki Sepioło, która podczas występu 
finałowego akompaniowała  mu na gitarze.  W 
Festiwalu wzięło udział 40 wykonawców z całej 
Polski w trzech kategoriach.

Piotr wraz z Wiktorią (ze Śródmiejskiego 
Ośrodka Kultury w Krakowie) wystąpili w ka-
tegorii: integracyjne duety muzyczne. Ich występ 
poprzedziły dwudniowe warsztaty muzyczne z 
Anią Rusowicz. 

Wspólne działanie, próba osiągnięcia 
zamierzonego celu z równoczesnym zrozumie-
niem wzajemnych możliwości i ograniczeń to 
najlepsza integracja „o jakiej w książkach się 
nie przeczyta”- jak powiedziała Anna Dymna 
– gość Festiwalu. 

Dużym przeżyciem dla uczestników war-
sztatów muzycznych  i Festiwalu była możliwość 

Trzy dni z gwiazdami w Bochni

spotkania się ze znanymi piosenkarzami i aktora-
mi, słuchania ich rad, wskazówek, podpatrzenia 
jak pracują…

W tym roku przewodniczącym jury był 
Krzysztof Zanussi, zaś jurorzy którzy wcześniej 
przez dwa dni byli trenerami na warsztatach to: 
Ania Rusowicz, Marek Piekarczyk, Maurycy 

Polaski, Mateusz Ziółko, prof. Wiesław Komasa.
Festiwal zakończył koncert Mateusza Ziół-

ko (zwycięzcy III edycji The Voice of Poland) 
oraz innych uczestników tego telewizyjnego 
programu. Te trzy majowe dni pozostaną długo 
w naszej pamięci. 

Agnieszka Sepioło

Masyw Ślęży zdobyty...teraz czas na zasłużony odpoczynek. W 
sobotę 31 maja uczniowie i absolwenci ZSS Zawadzkie wzięli udział 
w Rajdzie Młodzieży Szkolnej, którego celem było promowanie wa-
lorów krajoznawczo-turystycznych Masywu Ślęży oraz popularyzacja 
turystyki górskiej. Dla niektórych uczniów była to pierwsza okazja, by 
zmierzyć się przede wszystkim z własnymi ograniczeniami, gdyż wbrew 
pozorom zdobycie Ślęży może rodzić trudności. Jednak wszyscy stanęli 
na wysokości zadania no i szczyt Ślęzy został zdobyty. Rozpościerał się 
z niego widok na Nizinę Śląską i pomimo tego, że klimat na masywie 
charakteryzuje się dużą ilością opadów, nam trafiło się doskonało słońce, 
co dodatkowo wynagrodziło wysiłek. Na szczycie zwiedziliśmy kościół 
pod wezwaniem NMP z 1852 roku i Dom Turysty oraz zobaczyliśmy 
granitową rzeźbę kultową „niedźwiedź”, milenijny krzyż oraz maszt wieży 
Radiowo Telewizyjnego Centrum Nadawczego Ślęża. Dziękujemy OZ/
PTTK „Huta Andrzej” za zorganizowanie rajdu :)

A.Szampera

Zdobyliśmy Ślężę

Odbył się w Zawadzkiem, a jego celem jest zainteresowanie lasem, kształtowanie postaw 
w duchu poszanowania przyrody, poszerzanie wiedzy ekologicznej, integracja uczniów 
oraz wspólne spędzenie czasu na łonie natury. 

IV Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej
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• zaproszenia na spotkania konsultacyjne w 
sprawie  opracowania Strategii Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020.
Informuję również, że wstępny termin 

spotkania radnych został wyznaczony na 27 
czerwca br. Bliższe szczegóły zostaną państwu 
przekazane na skrzynki mailowe. 

Starosta J. Swaczyna: – Jak państwu 
wiadomo, nic nie dzieje się w temacie koszenia 
poboczy na drogach powiatowych. Oferent, 
który wygrał pierwszy przetarg, na krótko przed 
podpisaniem umowy wycofał się. Zwróciliśmy 
się do przedsiębiorcy, który zajął 2. miejsce. Ma 
siedzibę niedaleko Bielska. Dwa tygodnie temu 
miał rozpocząć koszenie. Dziś będzie na posie-
dzeniu Zarządu wniosek o zerwanie umowy z 
tym panem, ponieważ nie przystąpił do pracy. Od 
poniedziałku zwodzi nas, że przyjedzie. Do jutra 
ma czas na przyjazd z dwoma ciągnikami. Jeśli 
tego nie zrobi, w trybie awaryjnym, będziemy 
starali się, aby w tym tygodniu rozpoczęło się 
koszenie poboczy dróg powiatowych. Myślę, że 
ustawa, która weszła, a mówiąca o 30 tys. euro 
w trybie zapytania o cenę, dopomoże samorzą-
dom. Wyślemy tylko zapytania o ofertę do tych 
firm, które znamy i jesteśmy pewni, że będą u 
nas pracować. W ubiegłym roku mieliśmy też 
problemy – firma ze Strumienia (też nieopodal 
Bielska) także nie przystąpiła w czasie do kosze-
nia. Jeśli ktoś powie mi jeszcze, że w Polsce nie 
ma pracy, to uznam, że jest to nieprawda. Firmy 
startują w przetargach, ale nie wywiązują się, nie 
podpisują umów. 

Radny N. Lysek: – Mam pytanie w sprawie 
strategii – są planowane 2 spotkania. Na jednym 
już uczestniczyliśmy i było ono nieprzygotowa-
ne. Czy to będzie kontynuacja tego spotkania? 
Ja uważam, że nad strategią powinniśmy się 
solidnie zastanowić. 

Radny H. Bartoszek – będą to dwa spotka-
nia tematyczne: w jednym dniu dot. infrastruk-
tury, a w drugim – inwestycji. 

Wicestarosta Waldemar Gaida: – To nie 
jest kontynuacja. Tamto spotkanie było na prośbę 
firmy, która wygrała przetarg w subregionie 
Kędzierzyn-Koźle w ramach opracowania kie-
runków strategicznych obszarów oddziaływania 
subregionu. To spotkanie będzie dotyczyło naszej 

strategii powiatowej, którą przygotowujemy 
w kontekście Polska i powiat w konsekwencji 
wykorzystania nowego okresu programowania. 
Dlatego zaangażowanie państwa w tym pierw-
szym obszarze diagnozy wstępnie określonej 
przez firmę ERGO, która wygrała u nas zapytanie 
na realizację. Jest to ta sama firma, która realizuje 
strategię dla miasta Strzelce Op. Konsultacje 
są istotnym elementem budowania elastycznej 
strategii, która będzie mogła dostosować się do 
programów operacyjnych, które jeszcze są na 
etapie konsultacji. 6 programów krajowych jest 
jeszcze otwartych do konsultacji. My chcemy tę 
strategię przygotować tak, by nie tylko z regio-
nalnego otwartego konkursu, ale w dużej mierze 
z subregionu, gdzie jesteśmy częścią tworzącej 
się struktury organizacyjnej samorządów. Po 
trzecie – z pozycji subregionu i suwerennie być 
może w ramach tworzonych doraźnie partnerstw 
projektowych z 6 programów operacyjnych na 
poziomie krajowym plus projektów miękkich, 
które będą także możliwe do pozyskania w 
ramach partnerstw z poziomu Brukseli (bo to 
też jest możliwe). 

Radny J. Żyłka: – Starosta wyjaśnił sprawę 
koszenia, ale chcąc wyprzedzić pytania radnych 
z mojej gminy, chciałbym zapytać, czy ta sama 
firma wygrała remonty cząstkowe i masami 
bitumicznymi (to znajdzie się na łamach dwu-
tygodnika i radni przeczytają, dlaczego mamy 
dwutygodniowe opóźnienie w realizacji zgodnie 
z harmonogramem, który pan podał wszystkim 
radnym). 

Starosta J. Swaczyna – też firma wygrała 
przetarg i przystąpiła do prac zgodnie z umową. 
Później zaczął się okres, firma dwukrotnie wy-
stępowała o przedłużenie terminu. To jest kolejna 
firma, która nie wywiązuje się z umowy. Niedłu-
go będą naliczane kary umowne. Firmy startują 
do przetargów, zbierają zamówienia, ale ich nie 
realizują. Jestem za tym, by na etapie przetargów 
sprawdzać czy oferentem jest rzetelna firma. W 
sprawach sądowych sąd sprawdza, czy powiat 
poniósł szkodę materialną. Nie jest tak ważna 
umowa jak to, czy została poniesiona szkoda. Z 
kolei przedsiębiorcy grożą zwolnieniami, jeśli 
zostaną im naliczone kary. To jest błędne koło. 

(it)

Sesja Rady Powiatu
dok. ze str. 1

 K O M U N I K AT
Zarząd koła „ Miasto”  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Strzelcach Opolskich zaprasza członków z całego powiatu 

na  „MAŁĄ  OLIMPIADĘ SENIORÓW”, 
której głównym elementem będzie kolejny SPŁYW KAJAKOWY doliną Malej Panwi 

w dniu 11 lipca 2014. 
Płynąć będziemy malowniczą trasą z Zawadzkiego do Kolonowskiego 

– nurt spokojny, rzeka płytka (ok. 50 cm).
Na mecie w gospodarstwie agroturystycznym „ Dzika Chata” odbędzie się ognisko z poczęstun-
kiem, biegi i rzuty sportowe do celu. Na zakończenie – zwiedzenie Domu Rodziny Kolpinga w 
Kolonowskiem.

Zapisy w biurze koła. Opłata 15 zł od uczestnika. 
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu – parasole przy ul.  Parkowej  11 lipca 2014. 

Liczba miejsc ograniczona.
Janusz Wnuk – przew. koła „Miasto”

Zadanie publiczne dotowane Przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.

W dniach 23 maja do 1 czerwca 36 seniorów  
Polskiego Związku Emerytów powiatu strzele-
ckiego uczestniczyło w 10 dniowym pobycie 
na wczasach w Kastel Luksić w Chorwacji za 
1490 zł. Riwiera Kastelańska polożona jest 
między dwoma uroczymi miastami – Trogirem 
i Splitem oraz wyspą Ciovo. Oba miasta oferują 
turystom niezapomniane atrakcje, oraz wspaniałe 
zabytki. Cała Riwiera usiana jest niewielkimi, 
zabytkowymi miasteczkami, ośrodkami wypo-
czynkowymi i rybackimi wioskami. Znakiem 
rozpoznawczym Riwiery jest 17 zamków 
(kasteli) i wież obronnych z XVI w. Spacero-
waliśmy kilkukilometrową promenadą  łączącą 
miasteczka korzystając z wielu kafejek, kawiarni 
i resteuracji.

Zwiedziliśmy Trogir, 300 tysięczny Split, 
autokarem wzdłuż wybrzeża dotarliśmy do 
przepięknego Dubrownika, gdzie znajduje się 
znakomicie zachowane Stare Miasto  - unikalne 
ze względu na wykładane jasnym marmurem 
place, strome brukowane uliczki, wysokie domy, 
klasztory, kościoły, pałace, fontanny i muzea. 
Stare mury odgradzają miasto od ruchu ulicz-
nego. W wąskich uliczkach znajduje się wiele 
przytulnych kafejek i restauracji. Poznaliśmy 
historię miasta, prześlijmy się murami obron-
nymi zwanymi „murem chińskim” z uwagi na 
podobieństwo i podobne przeznaczenie przed 
wiekami jak mur w Chinach.

Pocztówka z Chorwacji

Dla osób lubiących morze odbył się rejs 
statkiem po zatokach i wyspach Dalmacji 
połączony z degustacją wina oraz obiadem -  
grillowaną rybą, sałatką, pieczywem i owocami. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Plitwicki 
Park Narodowy z 16-toma tarasowo położonymi 
jeziorami połączonymi  92 wodospadami. Park 
utworzony w 1949 roku, a w 1979 wpisany 
na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO  jako fenomen 
krasowej hydrografii kaskad tufu wapiennego. 
Obszar Parku kryje bogactwo środowiska leśne-
go z różnorodnymi rodzajami roślin i zwierząt, 
a jeziora obfitują w kilka gatunków ryb, które 
na trasie zwiedzania oczekują przy mostkach 
na pożywienie. O różnorodności flory świadczy 
1267 rozpoznanych rodzajów roślin, z których 
75 to endemity. Można tutaj obejrzeć również 
55 różnych rodzajów orchidei. Dotychczasowe 
badania, przeprowadzone na terenie parku, 
potwierdziły istnienie 321 rodzajów motyli, 
161 rodzajów ptaków, oraz około 21 rodzajów 
nietoperzy – co ukazuje wielkie bogactwo świata 
zwierząt, zwłaszcza, że mieszkańcem lasów jest 
drapieżnik niedźwiedź brunatny – Ursus arcros.

Uczestnicy z pobytu w Chorwacji wynieśli 
niezapomniane wrażenia, które pozostaną w ich 
pamięci na długie lata.

Janusz Wnuk

Po raz pierwszy st. sierż. Krzysztof 
Kinel reprezentował strzelecką 
komendę w finale wojewódzkim „Po-
licjant Roku Ruchu Drogowego”. 
Wśród opolskich funkcjonariuszy 
był czwarty. Rywalizował z innymi 
m.in. w konkurencjach strzelania, 
udzielania pierwszej pomocy przed-
lekarskiej, kierowania ruchem na 
skrzyżowaniu. 

Gratulujemy!

Strzelecka
drogówka

górą



Czytająco, filmowo i artystycznie w PCK-u
Już połowa czerwca upłynęła kulturalnie w Powiatowym Centrum Kul-
tury w Strzelcach Opolskich. Szósty miesiąc 2014 roku rozpoczął się 
spotkaniem z Rafałem Witkiem, autorem książek dla dzieci, który zawitał 
2 czerwca do Powiatowej Biblioteki Publicznej. Pan Rafał napisał m. 
in. takie książeczki jak: „Maja na tropie jaja”, „Dzieciaki kontra FOBIA” 
czy „Psotnice podwórkowe”. Zaraz po wizycie w bibliotece zaprosiliśmy 
najmłodszych na filmowe świętowanie Dnia Dziecka. Nasi mali goście 
z przedszkoli oraz szkół podstawowych mogli uczestniczyć w projekcji 
filmowej „Pinokio”.
Nie zabrakło także rozrywki dla amatorów podróży. 5 czerwca już po 
raz piąty odbyły się Strzeleckie Spotkania Podróżników. Zaproszonymi 
gośćmi byli: Wojtek Chomicz z biura podroży Kiribati Club , który opo-
wiadał  o Peru oraz Andrzej Grzegorzek – znany strzelecki podróżnik, 
który opowiadał o swojej podróży po Azji, a w szczególności o Tajlandii, 
Laosie i Indonezji.

A co jeszcze w PCK …
13 czerwca zmieni się także wystrój 
Galerii III Filary. Przez kolejny miesiąc 
będzie można tam oglądać prace pani 
Małgosi Mutor, artystki pochodzącej 
z Warszawy, ale zamieszkującej na 
terenie naszej gminy. Jej kontakt ze 
sztuką rozpoczął się we wczesnym 
dzieciństwie. Maluje pejzaże, chaty i 
zwierzęta, jednak jej ulubionym tema-
tem są kwiaty. Wystawa nosi tytuł „ 
Dziekując swojej Matce”.

18 czerwca o godzinie 18.00 za-
praszamy wszystkich uczniów na 
muzyczne zakończenie roku. Na naszej 
scenie zaprezentują się zespoły ze 
szkół średnich w Strzelcach Opolskich 
oraz Zawadzkiem. Będzie rock, dobra 
zabawa i profesjonale granie młodych 
muzyków. Wstęp wolny.

P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 

Ad multos annos!

 Niech żyją!!! Wiwat Jubilatki! Z ogromną przyjemnością dziś przed-
stawiamy Panie mieszkające w powiecie strzeleckim, które w ostatnim czasie 
świętowały swoje okrągłe urodziny. 
 Są to: Pani Anna Bula z Jemielnicy, która 1 czerwca skończyła 90 
lat. Pani Zyta Sabina Horzowska, mieszkająca w Zawadzkiem tak zacny 
jubileusz obchodziła 2 czerwca, a Pani Małgorzata Strużek, mieszkanka 
Kielczy - dzień później. Tego samego dnia, czyli 3 czerwca Pani Anna 
Leszczyna z Kolonii Jaryszów świętowała 90. rocznicę urodzin.
Szóstego czerwca Pani Elżbieta Łucja Jaworska z Leśnicy skończyła 90 
lat i w tym samym dniu miała swoje święto Pani Helena Urbaś, miesz-
kająca w Strzelcach Opolskich. Pani Adelajda Szroeter, mieszkająca w 
Zawadzkiem, 95 lat skończyła 9 czerwca.
W tak wyjątkowych i ważnych dla Jubilatek dniach z serdecznymi gratula-
cjami i życzeniami oraz koszami słodkości odwiedzili Jubilatki członkowie 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego.  
Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubilatki usłyszały z okazji swoich 
urodzin dołączamy i swoje: długich jeszcze ,wspaniałych lat w jak najlep-
szym zdrowiu, samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.

28 czerwca również o godzinie 18.00 zapraszamy 
wszystkich, którzy lubią spędzać wieczory na wesoło. 

Na naszej scenie gościć będzie Kabaret Ske-
czów Męczących, który przedstawi swój naj-
nowszy program : „ Z życia niższych sfer”. Program 
Jest adaptacją nigdy wcześniej niepublikowanych 
opowiadań Mrożka*. Zrealizowany z rozmachem god-
nym Broadwayowskich musicali spektakl, jest próbą 
odpowiedzi na fundamentalne pytanie „jak żyć panie 
premierze”? Twórcom spektaklu przyświeca jedna 
zasada - przede wszystkim ma być bardzo śmiesznie.  

* Bohdan Mrożek - były portier gimnazjum, wielo-
krotnie odnotowany w urzędzie pracy, kontestator 
win w roczniku bieżącym... jak coś, to robi teraz 
drobne remonty

Zaraz po kabarecie zapraszamy serdecznie wszystkich 
na otwarcie kolejnej wystawy w Izbie  Tradycji- tytuł 
ekspozycji to „ Stroje Śląska Opolskiego”.

Ponadto jak co tydzień w PCK odbywają się warsztaty 
taneczne, wokalne, teatralne oraz plastyczne, na które 
serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież. Szcze-
góły dotyczące wydarzeń minionych i nadchodzących 
dostępne są na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu oraz facebook’u PCK. 

W dniu 31 maja reprezentacja dziewcząt z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
uczestniczyła w turnieju piłki siatkowej, który został zorganizowany w Publicznym Gimnazjum nr 2 
z okazji Dni Ziemi Strzeleckiej. W turnieju wzięły udział drużyny z Opola , Krapkowic , Jemielnicy, 
Ujazdu oraz Strzelec Opolskich. Nasze dziewczyny po dzielnej walce zajęły ostatecznie 7 miejsce 
wyprzedzając reprezentacje z Ujazdu i Jemielnicy.

W poniedziałek  9 czerwca uczniowie szkoły podstawowej z Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie pojechali na wycieczkę nad jezioro Dzierżno. Tym razem pogoda nam dopisała i 
w gorącym słońcu mogliśmy długo pływać łódkami.  Przeżycie tej wspaniałej przygody umożliwili 
nam nasi przyjaciele z Klubów Żeglarskich „Kornelius”, „Klar” i „Dal”. Dodatkowo upiekli specjalnie 
dla nas pyszne ciasta, przygotowali kiełbaski, które piekliśmy w ognisku. Wspaniale spędzony dzień 
zostało zakończone wspólnym śpiewaniem piosenek przy dźwiękach gitary.  Pobyt  nad jeziorem na 
długo zostanie nam w pamięci. 

Wycieczka ta była możliwa, dzięki realizacji projektu „Poznajemy świat” w ramach rozszerzenia 
oferty edukacyjnej opracowanego przez nauczycielki szkoły,  sfinansowana przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie. 

Dziękujemy wszystkim za życzliwość i miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że za rok również się 
spotkamy i wspólnie razem popływamy. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły i obejrzenia zdjęć z wycieczki oraz 
innej działalności placówki. 

Iwona Mielcarz

Siatkarki z CKZiU

Dzień na łódkach

Pani Anna Bula z Jemielnicy, 1 czerwca skończyła 90 lat.

Pani Zyta Sabina Horzowska, mieszkająca w Zawadzkiem 2 
czerwca obchodziła 90 urodziny

Małgorzata Strużek, mieszkanka Kielczy, Jubileusz 90. lecia 
obchodziła 3 czerwca

Szóstego czerwca Pani Elżbieta Łucja Jaworska z Leśnicy skoń-
czyła 90 lat

Pani Helena Urbaś, mieszkająca w Strzelcach Opolskich obcho-
dziła urodziny 6 czerwca.


