Szanowni Dy�ektorzy, Nauczyciele,
Pedagodzy i Pracownicy Oświat�!
Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

dziękując wszystkim Państ�u
za Waszą codzienną pracę i zaangażowanie
w wychowanie i rozwój młodego pokolenia,
życzy�y wszelkiej pomyślności w życiu osobist��,
sat�sfakcji z własnych osiąg�ięć
i sukcesów Waszych uczniów,
któr�ch prowadziliście w myśl zasady Sokratesa
„Ja t�lko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć”.
Wszystkim, także sobie, życzmy
szkół przyjaznych i ot�ar��ch
– na pot�zeby pracowników oświat� i pot�zeby uczniów.
Szkół ot�ar��ch na przyszłość, podejmujących wyzwania,
z któr��i młody� ludziom przyjdzie się zmierzyć,
a Wy do tego ich poprowadzicie.

Mój przepis na domowy chleb

Jeszcze tylko do końca października!
Czekamy na Wasze przepisy i zgłoszenia do konkursu
Oto nagrody:
I miejsce – wypiekacz do chleba,
II – robot kuchenny,
III – toster.

Wszystkie – bardzo znanej niemieckiej firmy!

Przypominamy: przepisy nie mogą pochodzić z blogów kulinarnych ani kucharskich
książek. To ma być chleb taki, jaki piekło się
w domu. Waszym, Waszych rodziców, dziadków, wujków czy ciotek lub kogoś znajomego.
Szczegóły – na plakacie na str. 8, a karta
zgłoszenia do konkursu – na str. 6. Karty
zgłoszenia są też dostępne na stronie internetowej i w holu Starostwa Powiatowego.

Opolskie na Rowery!

Rada Powiat� St�zeleckiego
Zarząd Powiat� St�zeleckiego

Z

Wracają prace na moście

amknięcie odcinka ul. Ujazdowskiej
w Strzelcach Opolskich w związku z
przebudową mostu, spowodowało ogromne
emocje: że zbyt późno mieszkańcy zostali o
tym poinformowani, że objazdy są zbyt długie,
wreszcie – że na budowie nic się nie dzieje.
- Przyczyną tego stanu rzeczy było odkrycie podczas prac remontowych kolizji sieci
wod.kan i gazowych z przebudowywanym
mostem – informuje starosta Józef Swaczyna.
– W tej sytuacji wykonawca musiał przerwać

Powiat się
(za)szczepi

roboty, by wyjaśnić wszystkie rozbieżności,
bo przecież nikt by nie chciał, żeby doszło
do rozszczelnienia rurociągu gazowego albo
uszkodzenia wodociągu, co groziłoby prawdziwą katastrofą. Po uzyskaniu odpowiedzi z
Polskiej Spółki Gazownictwa i ze Strzeleckich
Wodociągów firma wykonująca roboty już
wróciła na plac budowy i zapewnia, że ten
przestój nie wpłynie na opóźnienie terminu
zakończenia inwestycji, który przewidziano
na połowę grudnia tego roku.

Punkt szczepień w Powiatowym Centrum Kultury przy ul. Dworcowej
w Strzelcach Opolskich będzie działał tylko do końca października!
Jeszcze można się zaszczepić pierwszą, drugą oraz trzecią dawką szczepionki!
Punkt szczepień jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
KONTAKT z Punktem Szczepień Powszechnych: tel. 530 808 464
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Fot. B. Duk

października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich odbyło się
spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ze
starostą i włodarzami wszystkich gmin z naszego powiatu na temat dużego projektu „Opolskie na Rowery”.
- To było pierwsze spotkanie, ale nie jedyne - mówi starosta Józef Swaczyna. – Na kolejnym,
już w gronie samorządowców z naszego powiatu, omawialiśmy docelowy plan, czyli zebranie
wszystkich naszych propozycji w spójną całość. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego jest
bardzo dobra: jeśli uda się nam pozyskać unijne środki, do 2030 roku powstanie w naszym
powiecie ok. 150 km ścieżek rowerowych. Istotne jest przy tym, że w ramach tego projektu
połączone zostaną już istniejące odcinki z nowo budowanymi, nasze ścieżki łączyć się będą
z tymi w ościennych powiatach i województwach. Ponadto rowerowy szlak będzie prowadził przez miejsca kultu religijnego, tak, by np. można było dojechać z Izbicka przez Otmice,
gdzie ścieżka już jest, do Kamienia Śląskiego czy od ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich
do Góry św. Anny. Wreszcie osiągnąć chcemy kolejny cel: ułatwienie dojazdu rowerem do
pracy, prowadząc ścieżkę od ul. 1Maja do Kronospanu, dalej do Rozmierki, Grodziska, Kadłuba czy ze Strzelec Opolskich do strefy gospodarczej Gminy Ujazd, a także chcemy ułatwić
dojazd do terenów inwestycyjnych w Kolonowskiem i Zawadzkiem. Wszystkie propozycje
zostały już zebrane i wysłane.
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Kwiaty w Łambinowicach

Sesja Rady Powiatu

P

o wakacyjnej sierpniowej przerwie
radni na kolejnej sesji spotkali się
29 września. Po wprowadzonych – i przyjętych jednogłośnie – autopoprawkach do
porządku obrad, starosta Józef Swaczyna
przedstawił Informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zaczął ją
od bardzo dobrej wiadomości dla wszystkich
mieszkańców: kolejna zagraniczna firma –
niemiecka -przymierza się do ulokowania w
Strefie Gospodarczej w Ujeździe, i zamierza
tu zainwestować ok. 60 mln euro.
W odniesieniu do tego materiału głos
zabrała radna Gizela Szendzielorz, pytając
o sierpniowe spotkanie na temat alei czereśniowych w gminie Leśnica: - Niektóre
z nich są suche, zagrażają bezpieczeństwu
użytkownikom dróg.
Janusz Żyłka, członek Zarządu Powiatu,
uczestniczący w tym spotkaniu poinformował, że cztery drzewa właśnie z tego względu
zostaną wycięte, a Gmina Leśnica rozpoczyna
akcję rewitalizacji czereśniowych alei –
swoistego znaku rozpoznawczego i gminy i
powiatu. Tę informację uzupełnił starosta J.
Swaczyna, który przekazał, że rozpoczęto ją
12 października. Za przyniesioną makulaturę
każdy mógł otrzymać czereśniowe drzewko
do posadzenia w swoim ogrodzie. W ramach
akcji – i to ważna informacja dla wszystkich,
którzy chcą przyczynić się do zachowania
pięknych alei – można „zaadoptować” własne drzewko! Otrzyma nie tylko tabliczkę z
nazwiskiem fundatora, ale i będzie właściwie pielęgnowane, czyli przede wszystkim
podlewane przede wszystkim w okresie tuż
po posadzeniu; zbyt wiele razy zdarzało się,
że akcje sadzenia kończyły się fiaskiem, bo
niepodlewane sadzonki szybko usychały.
W tym roku jesienna akcja nasadzeń już się
zakończyła, ale na pewno kontynuowana
będzie w przyszłości.
Przewodniczący Rady Stefan Szłapa
zapytał z kolei o spotkanie na temat przekazania części dróg w gminie Leśnica do
zimowego utrzymania temu samorządowi.
– Czy będzie to wyglądało tak, jak w gminie
Kolonowskie?
Starosta J. Swaczyna odpowiedział, że
na razie porozumienie nie jest jeszcze podpisane.
Kolejny punkt obrad to Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o
stanie rolnictwa w powiecie strzeleckim.
Radny Kazimierz Kubal, jako przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady, w swoim
wystąpieniu na temat przedstawionego
materiału, podkreślił ogromny wkład strzeleckiego ODR w pomoc dla rolników przy
przyjmowaniu wniosków o dopłaty, a także
jego działania edukacyjne i promocyjne.
Dziękując za zaangażowanie, wnioskował
również o zaaprobowanie przedstawionego
materiału przez radnych.
Następny punkt obrad to głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu
Strzeleckiego informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej; to
jedna z całego pakietu uchwał związanych z
finansami naszego samorządu powiatowego
na tej sesji.
Po zapoznaniu się ze stanowiskami
wszystkich komisji problemowych Rady,
które analizowały przedstawiony materiał
na swoich posiedzeniach, a przedstawili je
ich przewodniczący – wszystkie komisje zaakceptowały go - radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, bo realizacja wszystkich programów,

projektów lub zadań jest prowadzona zgodnie z planem, prowadzona prawidłowo jest
również spłata długu.
Uchwałę w sprawie przyjęcia Informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
za pierwsze półrocze 2021 r. radni przyjęli
również jednogłośnie: Powiat Strzelecki odnotował w tym okresie nadwyżkę budżetową,
i to wyższą niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
Kolejne punkty związane z finansami
dotyczyły podjęcia uchwał w sprawach:
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
za pierwsze półrocze 2021 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury oraz
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
za pierwsze półrocze 2021 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, dla którego organem
założycielskim jest Powiat Strzelecki -Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w
Strzelcach Opolskich. Radni obie uchwały
przyjęli jednomyślnie.
Następnym punktem obrad było powołanie Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel
Powiatu Strzeleckiego”, w związku z końcem
kadencji poprzedniej Kapituły. Radni jednogłośnie przyjęli jej skład, w który wchodzą:
dwóch przedstawicieli Rady Powiatu, jedna
osoba wskazana przez Zarząd Powiatu oraz
dwie osoby – przedstawicieli burmistrzów i
wójtów gmin naszego powiatu. Przedstawicielami Rady zostali radni: Waldemar Bednarek i Jan Zubek, Waldemar Gaida został
wskazany przez Zarząd, a przedstawicielami
gmin będą: Brygida Pytel wójt Izbicka oraz
Tadeusz Goc burmistrz Strzelec Opolskich.
W tym składzie kapituła działać będzie do 1
grudnia 2023 r., czyli mniej więcej do końca
kadencji obecnej Rady i Zarządu Powiatu.
Następny punkt to nowelizacja uchwały
z 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Powiat Strzelecki,
udostępnianych dla operatorów przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków. Podjęta w lipcu 2021 r.
uchwała w tej sprawie została uchylona przez
wojewodę.
Następne dwie uchwały również dotyczyły finansów Powiatu Strzeleckiego, a
radni jednogłośnie przyjęli je w sprawach:
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2021-2024 oraz zmiany
budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.
W punkcie Interpelacje i wnioski radny
Piotr Dreja, w ślad za ustnymi wnioskami złożonymi na sesji, złożył pisemną interpelację o
podjęcie działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa na drogach powiatowych:
wycięcie drzew przy ul. ks. Czerwionki w
Kolonowskiem – na odcinku od przejazdu
kolejowego do mostu na Małej Panwi;
odnowienie oznakowania poziomego dróg
powiatowych w gminie Kolonowskie (dotychczas odnawiano tylko te w obrębie przejść
dla pieszych), zwłaszcza: na skrzyżowaniu
ul. ks. Czerwionki i 1 Maja w Kolonowskiem,
skrzyżowania ulic: Sobieskiego, Żeromskiego
i Kościelnej w Staniszczach Wlk. i rozwidlenia
ul. Żeromskiego w kierunku Osieka i Spóroka,
a także podjęcia działań zmierzających do
poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
ul. Leśnej z drogą wojewódzką (ul. Opolska)
w Kolonowskiem.
Marta Górka

6 października starosta Józef Swaczyna uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf.
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Strategia Województwa
Opolskiego przyjęta

października starosta Józef Swaczyna
oraz wicestarosta Waldemar Gaida
wzięli udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego poświęconej w całości
przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa
Opolskiego do roku 2030. - To najważniejszy
regionalny dokument, który wskazuje, w jaki
sposób i w jakim kierunku województwo
powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Ujęliśmy w nim cele i kierunki
działania, służące temu, aby region rozwijał
się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju – mówił
marszałek Andrzej Buła.
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Wizja rozwoju, zawarta w strategii, określa Opolskie w 2030 roku jako region cenionej jakości życia, wynikającej z unikalnego i
uniwersalnego łączenia różnorodności dynamiki i równowagi, nowoczesności i tradycji,
otwartości i integracji.
Przypomnijmy, że pisząc w grudniu 2020 r.
o przyjęciu Strategii Powiatu Strzeleckiego na
lata 2021-2030 podkreślaliśmy, że nasz dokument musi być spójny zarówno ze Strategią
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, jak i
Strategią Województwa Opolskiego; bez tego
nie moglibyśmy aplikować o żadne środki
zewnętrzne, zwłaszcza unijne.

Jest energia

października w Strefie Gospodarczej
w Olszowej, w której pracuje już ok.
3 tysięcy osób, uruchomiono tzw. główny
punkt zasilania w energię elektryczną. W uroczystości uczestniczył również starosta Józef
Swaczyna. - To bardzo ważny dzień dla Strefy
Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd.
Dzięki uruchomieniu GPZ Olszowa zyskujemy
przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu

nowych inwestorów oraz dajemy możliwość
rozwoju istniejących przedsiębiorstw - powiedział Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Lokalizacja, zasoby ludzkie oraz media. To trzy
najważniejsze aspekty, którymi kierują się
inwestorzy przy wyborze lokalizacji. Dziękuję
spółce Tauron Dystrybucja za rozwiązanie
ostatniej z tych kwestii.

1 listopada – dyżur innej apteki

I

nformujemy, iż 1 listopada 2021 r. nastąpi zmiana apteki pełniącej dyżur w Strzelcach
Opolskich. Zamiast wskazanej w harmonogramie dyżurów, stanowiącym załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXV/250/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku
Apteki „VITA” dyżur w godzinach od 9.00 do 20.00 pełnić będzie apteka „DOZ Apteka. Dbam
o zdrowie” zlokalizowana w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 7/1E
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
z a w i a d a m i a s i ę,
że dnia 28 maja 2021r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich z siedzibą w
Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy Jana Rychla w
Strzelcach Opolskich w ramach zadania „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego ulicy J. Rychla w Strzelcach Opolskich”, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp.

Nr działki
przed
podziałem

Obręb

Nr działki
Nr działki
po podziale,
po podziale,
działki w liniach działki poza liniami
rozgraniczających rozgraniczającymi
1.
1955/2
Strzelce Op.
2.
1946/6
Strzelce Op.
3.
1955/3
Strzelce Op.
4.
1955/4
Strzelce Op.
5.
1950
Strzelce Op.
6.
1941/11
Strzelce Op.
7.
1934/5
Strzelce Op.
8.
2012/14
Strzelce Op.
9.
2012/12
Strzelce Op.
10
2012/13
Strzelce Op.
11.
2012/10
Strzelce Op.
12.
2012/9
Strzelce Op.
13.
1934/9
Strzelce Op.
1934/13
1934/14
14.
1941/18
Strzelce Op.
1941/24
1941/25
15.
1946/5
Strzelce Op.
1946/7
1946/8
16.
1934/6
Strzelce Op.
1934/11
1934/12
17.
1941/17
Strzelce Op.
1941/22
1941/23
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny:
Lp. Nr działki przed
Obręb
Nr działki po podziale,
podziałem
1.
1941/14
Strzelce Op.
2.
2009/4
Strzelce Op.
3.
2007
Strzelce Op.
4.
1994
Strzelce Op.
5.
2008
Strzelce Op.
6.
1991
Strzelce Op.
3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Opolskie oraz
nieruchomości na których wygasa użytkowanie wieczyste:
Lp. Nr działki przed
podziałem
1.
1934/9
2.
1941/18
3.
1946/5
4.
1934/6
5.
1946/6
6.
1941/22

Obręb

Nr działki po podziale

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

1934/13 (do przejęcia)
1941/24 (do przejęcia)
1946/7 (do przejęcia)
1934/11 (do przejęcia)
(do przejęcia w całości)
(wygasa użytkowanie wieczyste)

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi
wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 8.30-13.00,
wt.-czw. 8.30-13.30, pt. 8.30-13.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres
od 30 września 2021 r. do 21 października 2021 r.
							
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału - Architektoniczno-Budowlanego

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Irenie

Niewęgłowskiej

z powodu śmierci

Ojca

przekazują
Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich
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OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO
ROBOTNIK BUDOWLANY
ELEKTOMONTER/ ELEKTRYK
BETONIARZ/ ZBROJARZ
NAUCZYCIEL PSYCHOLOG

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

KOTULIN
KOTULIN
KOTULIN
ZAWADZKIE
2 h/ tydzień
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
STANISZCZE WIELKIE
1h/ tydzień
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
KOLONOWSKIE
11h/tydzień
NAUCZYCIEL
KOLONOWSKIE
		
		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
(SERWIS OPON)		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPEDYTOR
KOTULIN
		
		
SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
BRUKARZ/ POMOCNIK BRUKARZA
BŁOTNICA STRZELECKA
według zleceń
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
PRAC. DO PRAC REMONTOWYCH
WEDŁUG ZLECEŃ
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
STANISZCZE MAŁE/
KOLONOWSKIE
		
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
UJAZD
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
		
KIEROWCA KONDUKTOR
STRZELCE OPOLSKIE
		

- znajomość branży elektrycznej
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- uprawnienia pedagogiczne
- wykształcenie wyższe
- wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej
-

wykształcenie wyższe
uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji ruchowej
kwalifikacje pedagogiczne
wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B,
min. 1 rok doświadczenia zawodowego
wykształcenie średnie ogólnokształcące,
znajomość j. angielskiego B2,
znajomość j. niemieckiego B2
wykształcenie min. średnie,
znajomość obsługi komputera,
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

- wykształcenie podstawowe
-

KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE
		
KIEROWCA KAT. C+E
SIERONIOWICE
DO OBSŁUGI SKLEPÓW DINO		
		
KIEROWCA OPERATOR SPRZĘTU
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KIEROWCA C+E
TRASY KRAJOWE
KIEROWCA KARETKI
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
TRANSPORTOWEJ		
		
OPERATOR MASZYN/ PRACOWNIK
ZIMNA WÓDKA
DS. UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PROD.
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ/ SPAWACZ
IZBICKO
KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
KASJER/ SPRZEDAWCA
ZIMNA WÓDKA
(strefa ekonomiczna)
KASJER/ SPRZEDAWCA
IZBICKO
także praca dla osób
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA
LEŚNICA
także praca dla osób
z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
KASJER/ SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
SPRZEDAWCA NA DZIALE:
STRZELCE OPOLSKIE
SERY/WĘDLINY/MIĘSO
(INTERMARCHE)
KASJER / SPRZEDAWCA
SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
KRAWCOWA
SZCZEPANEK
PRACOWNIK DS.ZAŁADUNKU
ZAWADZKIE
I ROZŁADUNKU TOWARU		
		
PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
		

-

		
OPERATOR CNC
KOLONOWSKIE
		
		

-

PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
		
		

-

wykszt. zawodowe, preferowane średnie techniczne,
prawo jazdy kat. B+E/T,
umiejętność obsługi maszyn i urządzeń
prawo jazdy kat..C
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
prawo jazdy kat. D,
kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy
kat. D, - wykształcenie zasadnicze zawodowe
prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
obsługa tachografu cyfrowego
wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. C+E,
książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. C, - kwalifikacje zawodowe
2 lata doświadczenia zawodowego
prawo jazdy kat. C+E
wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B,
min. 5 lat doświadczenia w charakterze kierowcy
wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne,

- wykształcenie podstawowe
- mile widziane uprawnienia spawalnicze
- książeczka sanitarno - epidemiologiczna

- książeczka sanitarno - epidemiologiczna
- komunikatywność;
- umiejętność obsługi klienta
-

praca także dla osób z niepełnosprawnościami
wykształcenie średnie zawodowe
wykształcenie średnie; - samodzielność,
dobra organizacja pracy, - umiejętność pracy w zespole,
upr. na wózek widłowy
wykształcenie średnie,
ogólna znajomość gospodarki magazynu, samodzielność, skrupulatność, dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy w zespole;
mile widziane upr. na wózek widłowy
wykształcenie średnie/zawodowe;
mile widziane upr. na suwnicę;
znajomość rysunku technicznego, tematyki obróbki
skrawaniem, programowanie, frezowanie
wykształcenie średnie,
mile widziane upr. na wózek widłowy;
ogólna znajomość gospodarki magazynu

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Z kwiatami za pan brat

Z

Ad multos annos

ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę
urodzin – znów się powiększyło.

W

minionym miesiącu w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
odbył się cykl warsztatów i spotkań, nawiązujących do kultywowanej szczególnie mocno w
Gminie Ujazd tradycji zdobienia ulic kwietnymi
dywanami podczas obchodów święta Bożego
Ciała. Tradycja ta została szczególnie wyróżniona m.in. poprzez wpisanie jej na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Co
więcej, w kwietniu ubiegłego roku Polska złożyła
wniosek o wpisanie jej na Listę Reprezentatywną
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.
Chcąc jeszcze mocniej podkreślić znaczenie
lokalnych tradycji ludowych Powiatowe Centrum
Kultury zrealizowało projekt pn.: „Kwiaty drogowskazem tradycji”. Dzięki dofinansowaniu, pochodzącemu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu „Bardzo
Młoda Kultura 2019-2021” oraz budżetu Województwa Opolskiego udało się przeprowadzić
cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
nawiązujących do kwiatów, stanowiących nośnik
lokalnej tradycji kulturowej.
W ramach projektu odbyły się warsztaty
plastyczne dla dzieci, podczas których powstał
wielkoformatowy dywan kwietny. Dwa kolejne
spotkania przeprowadzone zostały pod czujnym
okiem Pani Małgorzaty Wojdyło - pedagoga z
wieloletnim doświadczeniem i aktywnie działającej artystki, członkini Związku Polskich Artystów
Plastyków. Były to plenerowe warsztaty malarskie,
podczas których uczestnicy różnymi technikami

malarskimi próbowali przenieść na papier to co
najpiękniejsze w przyrodzie. Na zajęciach pojawiły się pastele olejne, farby plakatowe, kredki
akwarelowe, kreda i tusz kreślarski. W projekcie
nie zapomniano o również o dorosłych. Podczas
warsztatów florystycznych Panie stworzyły przepiękne wianki, które z pewnością przyozdobiły
nie jeden dom. W projekt zaangażowane zostały
również Opolskie Dziouchy, które podeszły do
zajęć nie tylko stricte warsztatowo przygotowując
z uczestnikami drewniane zakładki malowanie
wzorem opolskim czy wianki. Twórczyni ludowa
prowadząca warsztaty każdorazowo rozpoczynała
spotkanie od prezentacji historii wzoru opolskiego, oraz zasad jego kompozycji, czy wypełniania
kolorem zgodnie z określonymi zasadami.
W ramach projektu odbyło się również szkolenie dla animatorów, nauczycieli, edukatorów i
pracowników instytucji kultury. Tematem spotkania, poprowadzonego w formie warsztatu, była
komunikacja, stanowiąca podstawowe narzędzie
do przekazywania lokalnych tradycji kulturowych
oraz angażowania społeczność lokalną w tym
procesie.
Wydarzeniem rozpoczynającym projekt
było otwarcie wystawy fotografii Błażeja Duka
przedstawiającej piękno lokalnej przyrody oraz
okoliczne krajobrazy. Nie zabrakło również zdjęć
upamiętniających kwietną tradycję naszego regionu. Wystawę tę można oglądać w Galerii III Filary
Powiatowego Centrum Kultury do 15 października,
więc spieszcie się – zostało tylko kilka dni!
Iwona Nieświec

Pani Elżbieta Skrobocz, mieszkająca w Dolnej, rocznicę 90. urodzin świętowała 3 września
br. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził starosta Józef Swaczyna, który przekazał gratulacje, najserdeczniejsze życzenia zdrowia i dalszych pomyślnych lat oraz urodzinowy upominek, Jubilatce
winszował również Andrzej Iwanowski zastępca burmistrza Leśnicy.

Pani Jadwiga Matuszek, mieszkająca w Olszowej, jubileusz 90-lecia świętowała 8 września
br. W imieniu władz Powiatu Strzeleckiego z listem gratulacyjnym, najlepszymi życzeniami
oraz urodzinowym prezentem wizytę złożyła Jej Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito, a w imieniu
Gminy Ujazd – burmistrz Hubert Ibrom.

Do wszystkich serdecznych życzeń dla Jubilatek dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w dobrym zdrowiu, pełnych uśmiechów i radosnych dni!

Nowy rok szkolny

S

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

zkoły na nowo otwarły się na przyjęcie
uczniów i nauczycieli. Powrót po wakacjach, a wcześniej po długim okresie nauki
zdalnej, stawia nie lada wyzwanie. Warto się
nad tym zastanowić, bo spotykamy się w nowej
rzeczywistości, bogatsi o nowe doświadczenia
i umiejętności.
Aby ułatwić ponowną adaptację do wymagań szkolnych i powrót do edukacji stacjonarnej
proponujemy:
Stałe, comiesięczne spotkania dla pedagogów szkolnych, na których podejmowane będą
tematy dotyczące dysleksji, problemów dziecka
zdolnego, stresu u dzieci i młodzieży, mutyzmu,
przyczyn niepowodzeń szkolnych, pracy mózgu
i jego możliwości.
Stałe, comiesięczne spotkania Akademii
doradców kariery, w czasie których poruszone

zostaną zagadnienia kształcenia uczniów w
liceum ogólnokształcącym, technikum, szkole
branżowej z udziałem przedstawicieli tych szkól,
Powiatowego Urzędu Pracy, Fundacji Aktywizacja i innych instytucji.
Filmy prezentujące różne formy aktywności i zabaw z dziećmi w ramach akcji „Mniej
ekranu, więcej zabawy” promującej aktywne
spędzanie czasu przez dzieci i młodzież bez
udziału wysokich technologii (laptopa, komputera, smartfona, telewizji).
Spotkania rehabilitanta z uczniami w
szkołach na temat wad postawy związanych
z nadmiernym korzystaniem ze smartfonów.
Cykl spotkań „Dziecko w Poradni” dla nauczycieli i rodziców prezentujących zagadnienia
z zakresu psychologii i pedagogiki dla rodziców
i nauczycieli.

Cykl artykułów ”Radość czytania. Poradnia poleca” publikowanych w dwutygodniku
„Powiat Strzelecki”, w których omawiane
są treści z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej w oparciu o propozycje książek
wartych przeczytania.
Cykl „Zabawy matematyczne” filmy przedstawiające proste zabawy kształtujące umiejętności liczenia.
„Terapia logopedyczna w odcinkach” – cykl
filmików z prostymi ćwiczeniami logopedycznymi na FB.
Utworzenie Centrum Szkoleniowo-Doradczego dla rodziców, nauczycieli i dzieci z
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

ze szczególnym uwzględnieniem spektrum
autyzmu. Prowadzenie na terenie poradni
cyklicznych konsultacji dla rodziców i nauczycieli, dotyczących metod i form pracy z dziećmi
z autyzmem i zespołem Aspergera, organizowanie konferencji, odczytów, dotyczących tej
problematyki.
Zajęcia grupowe dla dzieci najmłodszych
„Piaskownica emocji” ukierunkowane na
kształtowanie i wzmacnianie kompetencji
społeczno – emocjonalnych dzieci.
Mirosława Stańczak - Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Op.

Zapraszamy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Op.
ul. B. Chrobrego 5, tel./fax 77 4613026, mail sekretariat@ppp.powiatstrzelcki.pl.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Dobry nauczyciel to… kto?
N

auczyciel jaki jest – każdy widzi, tak
można by sparafrazować stare powiedzenie. A jednak – nie można. Każdy nauczyciel
jest inny. Jednych pamiętamy dlatego, że byli
świetni, potrafili nie tylko tłumaczyć, ale zainteresować swoim przedmiotem i zachęcać do
własnej pracy. Stanowili wsparcie nie tylko w
przedmiocie, ale i życiu. Innych – dlatego, że
nie tłumaczyli, a wymagali ponad miarę, byli
niesprawiedliwi – nazwisko dla nich znaczyło
więcej niż praca ucznia. Jeszcze innych – z powodu odnoszenia się do ucznia, pogardliwego
traktowania, agresji, nawet wyzwisk. Większości nie pamiętamy – byli, uczyli nas, ale byli tak
„letni”, że nie było powodu, by ich zapamiętać.

Więc jaki powinien być dobry nauczyciel?

Z tym pytaniem zwróciłam się do dwójki
emerytowanych nauczycieli naszych szkół.
Nauczycieli matematyki – dodajmy. Nie przypadkiem: od lat słyszy się „znów pogrom na
maturze z matematyki”. A jednak ich dawni uczniowie mają o nich bardzo dobrą opinię: umieli
uczyć i nauczyć, i to tak, że egzamin maturalny
nie stanowił dla nich problemu.
Pani Cecylia Greb, matematyczka, przez
30 lat pracowała w ZSZ nr 1 w Strzelcach
Opolskich: - Moja szkoła podstawowa była tak
ciasna, że gdy nauczyciel miał zastępstwo, w
jednym pomieszczeniu uczyły się dwie klasy
– piąta i szósta. Byłam dobra z matematyki,
więc mój nauczyciel Józef Lissy, prosił, bym
po swojemu tłumaczyła piątoklasistom, jak
rozwiązać zadania proste zadania, podczas gdy
on prowadzić będzie normalną lekcję z klasą
szóstą. Spodobało mi się to! Tak „zaraziłam
się” nauczaniem. I gdybym miała jeszcze raz
wybierać drogę życia – powtórzyłabym ją. Na
początku szkoły średniej też miałam świetną
matematyczkę, ale… poszła na urlop macierzyński i zastąpił ją nauczyciel, który już nie był
tak dobry; zdecydowanie widać było różnicę.
A po studiach, na których miałam i stypendium naukowe i fundowane przez kuratorium,
trafiłam – żeby je „odpracować” – do Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.
W pierwszych miesiącach usłyszałam cenną
radę. Zwrócił się do mnie doskonały nauczyciel
mgr Jerzy Raszka takimi słowami: Tak ucz i tak
wymagaj od uczniów, żebyś rano bez wstydu
w lusterku mogła sobie spojrzeć w twarz. Nasi
uczniowie muszą być fachowcami, ale czy
uczący się w zawodówce na malarza musi znać
deltę? Nie, ale musi ją znać uczeń technikum,
bo będzie zdawał maturę i pójdzie na studia.
Wzięłam sobie te uwagi do serca, i kierowałam
się nimi przez cały czas.
Praca nauczyciela wymaga poświęcenia,
systematyczności i ogromu pracy, ale jest
nieopłacalna. Nigdy nie była doceniana przez
rząd, i teraz nie jest, popieram strajkujących
nauczycieli. Młodzież jest różna, bywa trudna,
ale rodzice są jeszcze trudniejsi. Ileż to razy słyszałam: „A po co mu to? Ma mieć fach w ręku”.
No tak, ale żeby obliczyć, ile rolek tapety zużyje
na jedną ścianę, na cały pokój - to musi umieć

W

liczyć i znać tabliczkę mnożenia. Rodzice jednak
nie dopilnowują tego, a od tabliczki mnożenia
wszystko się zaczyna. Kiedy dziecko nie zna jej,
trudniejszych zadań nie zrozumie, zniechęci się
do przedmiotu. Matematyka wymaga systematyczności, od pierwszych klas.
A potem efekty widać w kolejnych latach,
i na maturach, choć tak naprawdę maturę na
poziomie podstawowym wcale nie jest trudno
zdać. Trzeba tylko przed nią poćwiczyć powtórzenie materiału z książeczką „Tablice wzorów
matematycznych”, tu nauczyciel powinien
wskazać na logiczne myślenie.
Pan Ryszard Pagacz, uczył matematyki przez
41 lat w Liceum Ogólnokształcącym w Zawadzkiem; przez wiele lat był dyrektorem szkoły.
Dobry nauczyciel? Stara się rozumieć młodzież. Ten, który wie, że ucząc – sam może się
wiele nauczyć. Który korzysta z doświadczeń
innych i sam się dokształca. W dodatku: czyta
nie tylko fachową literaturę, ale – literaturę
w ogóle. Ten, który jest zawsze perfekcyjnie
przygotowany do lekcji. Wymagający – ale
przede wszystkim od siebie, dopiero w drugiej
kolejności od uczniów. Konsekwentny. Sprawiedliwy. Potrafiący przyznać się do błędu w
ocenie sprawdzianu, przecież każdy ma prawo
do niego i nie wstyd mu przyznać się do tego
przed uczniem. Dobry nauczyciel to ten, który
wie, że nauczanie to 10 proc. talentu, a dziewięćdziesiąt – to praca. Trzeba jednak przyznać,
że predyspozycje do nauczania mieć trzeba, bo
tę pracę trzeba lubić. Jeśli nauczyciel z pokoju
nauczycielskiego wychodzi na lekcje z miną
cierpiętnika, na pewno nie nauczy dobrze.
Nauczanie to ciekawa droga, ale bardzo trudna.
Pensje nigdy nie były wysokie, teraz też nie są,
ale w ostatnich czasach doszła do tej kwestii
jeszcze jedna: resort edukacji potraktował ich
„z buta”, a wystarczyło porozmawiać podczas
strajków, które popieram. Nauczyciel zawsze
pracuje pod presją, głównie rodziców, którzy
oczekują bardzo wiele od nauczycieli, za to wybaczają wszystkie grzechy dzieciom. Oczywiście,
trzeba je bardzo kochać, ale zachować przy tym
rozsądek w ocenie
Dzieci nie lubią matematyki? To nieprawda.
Przedszkolaki się nią pasjonują, ale w nauczaniu
początkowym stale gdzieś popełniamy błędy,
bo dzieci przestają lubić ten przedmiot, ba,
nawet się go boją. A matematyka to łamigłówki. Wiele osób bardzo je lubi rozwiązywać, ale
już nie matematyczne. Matura słabo wypada z
matematyki? Tak, ale prowadzi do niej cały cykl
kształcenia, a błędy popełnione na początku
nauki potęgują się i narasta też zniechęcenie
do matematyki. Nie tylko to: także ściąganie.
Uczeń chce mieć szybko wynik – szuka odpowiedzi gdzie się da odpowiedzi, a nauka to praca,
wymagając wysiłku. Ten fakt też nauczyciel
powinien uświadomić uczniom. Przygotowywałem kiedyś do matury uczennicę, która
sztywniała na słowo „matematyka”, ale była
bardzo pracowita, i to zaowocowało zdanym
egzaminem dojrzałości.
Marta Górka

Powiat z dawnych lat

minionym roku Powiatowe Centrum
Kultury zakupiło dzięki dotacji z Powiatu Strzeleckiego kolekcję starych kart pocztowych z lat z lat 1898 – 1956. Kolekcja znalazła
się z w zbiorach specjalnych Powiatowej
Biblioteki Publicznej. W oparciu o nią zorganizowano już szereg wydarzeń, nawiązujących
do lokalnej historii – grę terenową, spacery
historyczne, konkurs fotograficzny. Część pocztówek przeniesiono na wielkoformatowe
tablice i w formie wystawy plenerowej od
czerwca bieżącego roku prezentowane są
wokół siedziby powiatowej instytucji kultury.
Lokalna historia, atrakcyjnie podana, wzbudza zainteresowanie naszych mieszkańców.

Dlatego przygotowujemy dla Państwa nowy
cykl – „Powiat z dawnych lat”, który będzie
ukazywać się na łamach dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w najbliższych numerach,
a w nim zaprezentujemy Państwu wybrane
reprodukcje pocztówek z komentarzem na
temat przedstawionych na nich miejsc, czy
architektury. Pierwszy artykuł z cyklu już w
najbliższym numerze. Całość kolekcji zostanie
pokazana w Regionalnej Izbie Tradycji PCK 21
listopada b.r.
Joanna Popów-Bogdoł
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
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W Dniu Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom

wraz z podziękowa n i a m i za
sprostanie wyzwaniom w czasach pandemii
koronawirusa i
codzienne zaangażowanie w
Waszą pracę w
zwykłym trybie
nauczania, życzę,
byście z tej pracy
czerpali satysfakcję, bo sukcesy uczniów są przecież Waszymi
sukcesami.
Jeśli nawet Wasi wychowankowie nie będą
zwycięzcami konkursów, olimpiad
czy nie będą prymusami, ale z radością będą przychodzić do szkoły
z tego powodu, że czują się w niej
dobrze, wiedząc, że kolejny w niej
dzień spędzą z tymi, którzy potrafią
rozbudzić w nich zainteresowania,
którzy z pasją zachęcą ich do zgłębiania tajników przedmiotu, a w ra-

zie potrzeby – znajdą w nich oparcie i nie zawiodą
pokładanego nich zaufania – to także będzie Wasz
sukces. Również wtedy, gdy dacie siłę i chęć do
walki zarówno dobrym, jak i gorszym uczniom.
Wsparcie okazane przez Was uczniom, towarzyszenie im w rozwoju, zainteresowanie nim, nie
tylko wynikami ze sprawdzianów i klasówek – to
wyposażenie go w cechy, które zaowocują w jego
przyszłości, już po opuszczeniu murów szkoły.
I na koniec jeszcze jedno życzenie: oby Wasz
zawód cieszył znów takim prestiżem, także finansowym, jak w II Rzeczpospolitej.

Wszystkim
Pracownikom Oświaty

składam wyrazy uznania i najszczerszego podziękowania za Waszą codzienną pracę, ciężką,
potrzebną, a jakże często niezauważaną i niedocenianą. Bez Waszego
uśmiechu, dobrego słowa i pomocy
dla uczniów i nauczycieli – szkoła byłaby niepełna. Jesteście nieodzowni
dla jej istnienia.
Waldemar Gaida
- Wicestarosta Strzelecki

150 lat historii

30 października minie 150 lat od położenia kamienia węgielnego
pod Prowincjonalny Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w Leśnicy;
dziś mieści się tu Zespół Placówek Oświatowych.

D

ecyzję o ulokowaniu w Leśnicy Zakładu Opiekuńczego podjęło w 1865 r.
„Towarzystwo dla Wychowania i Nauczania
Dzieci Upośledzonych Umysłowo Górnego
Śląska”. Jednak wojna prusko-austriacka z
1866 roku przerwała działalność Towarzystwa.
Dopiero w 1870 r. wrócono do tej sprawy,
co zaowocowało otwarciem 30 października

1871 roku Prowincjonalnego Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego w przekazanym na
ten cel przez Radę Miejską Leśnicy budynku
przy obecnej ul. Zdzieszowickiej. W roku 1875
zakład liczył już 30 wychowanków.
Budowę obecnej siedziby przy ul. Kozielskiej rozpoczęto w 1880 r. - 30 października
tegoż roku położono kamień węgielny pod
budowę pierwszego budynku.

dok. na str. 7
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Zgłoszenie udziału w konkursie

„MÓJ PRZEPIS NA DOMOWY CHLEB”
Oświadczam, że:

Nazwa produktu

• zapoznałem/ -am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję
jego postanowienia,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), dla potrzeb realizacji Kokursu, włącznie z ujawnieniem ich w mediach,
• wyrażam zgodę na rozpowszechnienie moich danych osobowych oraz prac nadesłanych na powyższy Konkurs, na potrzeby
reklamy Konkursu.

Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej
Miejscowość
Numer tel. kont.
Adres e-mail
Przepis
(składniki + szczegółowy sposób wykonania)

………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
www.powiatstrzelecki.pl, tel. 77 440 17 13
Informacje Organizatora niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych
Uczestników:

Źródło pochodzenia przepisu

Informacje dodatkowe, np. historia związana
z przepisem, opis walorów zdrowotnych chleba
i inne ciekawe informacje związane z przepisem

1. Administratorem danych jest Organizator mający siedzibę w
Strzelcach Opolskich 47-100 przy ul. Jordanowskiej 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, poprzez email iod@
powiatstrzelecki.pl lub tel. 77 440 17 82.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania
konkursu, a po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującą u
Organizatora Instrukcją Kancelaryjną.
4. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niezbędne jest
do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
7. Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku Uczestnikowi przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania
Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

……………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Regionalne Spotkanie
Integracyjne
Rodzin Zastępczych

25 września br. w Zespole Pałacowo-Dworskim w Wysokiej odbyło
się Regionalne Spotkanie
Integracyjne Rodzin Zastępczych. Nasz powiat
reprezentowała długoletnia zawodowa rodzina zastępcza Państwo
Zuzanna i Bernard Sdzuj,
z dwójką swoich podopiecznych oraz koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej Pani Janina
Kruk.
Spotkanie zostało zrealizowane dzięki projektowi pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze
oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, realizowanemu przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.
Inicjatorem spotkania była Opolska Ambasadorka UE Pani Anita Juchno,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę oraz dyrektora Departamentu
Funduszy Europejskich.
Strzelce Opolskie dnia 12.10.2021 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (J.t. Dz.U. z
2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 11.10.2021r. na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, decyzji administracyjnej
Nr 464/2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
budowę wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, trzech kontenerów magazynowych, utwardzenia, wagi z fundamentem, tablic edukacyjnych,
ogrodzenia wraz z bramą, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu,
instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej wraz ze zbiornikiem p.poż., w
Otmicach przy ul. Skalnej, na działce ewid. nr 3/4 obręb ewid. Otmice, jednostka
ewid. Izbicko, w ramach „Budowy punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy Izbicko”.
Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763
(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).
z up. Starosty
Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza
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Pożegnanie lata

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

30 września

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

w Spółdzielni Socjalnej przy ul. K.
Wyszyńskiego w
Strzelcach Opolskich Strzeleckie
Stowarzyszenie
Seniorów zorganizowało imprezę
pod nazwą „Pożegnanie lata” dla
75 osób. Na początku odbyło się
krótkie zebranie sprawozdawczo-informacyjne przy kawie i pączku
- na którym podsumowano wydarzenia w Stowarzyszeniu podczas
pandemii w roku ubiegłym, bieżącym oraz nakreślono plany na rok
przyszły. Zaplanowane są wyjazdy
na wycieczki i turnusy, które się nie
odbyły przez pandemię: wczasy w
Chorwacji, w Zakopanem, wycieczka Strasburg-Paryż oraz nowe, np.
do Ciechocinka, czy Mazury-Wilno.
Powtórzyć zamierzamy kolejny raz
wyjazdy na turnusy w Dźwirzynie
nad Bałtykiem i w Iwoniczu-Zdroju.
Po obiedzie rozpoczęła się zabawa

przy zaprzyjaźnionym duecie, w
trakcie której doszła emerycka
kapela z ulicy Akacjowej ze Zdzieszowic i tak w piątkę dano piękną
oprawę muzyczną całej imprezie.
Na kolację o godz. 19-stej - atrakcja imprezy – wjechał pieczony w
piecu chlebowym świniak i dwa olbrzymie chleby, po czym aktywiści
Stowarzyszenia przystąpili do porcjowania i częstowania zebranych.
Impreza z zabawą trwała jeszcze
do godz. 22, a uczestnicy wynieśli z
niej niezapomniane wrażenia.
Prezes Stowarzyszenia
– Janusz Wnuk

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

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 Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

zjum i Liceum Koedukacyjne. Jednak w związku z małym naborem
do obu szkół (Leśnica liczyła wtedy
tylko niecałe 2 tys. mieszkańców),
w 1948 r. Kuratorium Oświaty
w Katowicach podjęło decyzję o
reaktywowaniu w Leśnicy szkolnictwa specjalnego. W 1948 roku (15
października) nastąpiło oficjalne
otwarcie Państwowego Zakładu
Wychowawczego w Leśnicy Opolskiej, który w 1962 r. zmienił nazwę
na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Reforma szkolnictwa z 2000 r.
zaowocowała powstaniem Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do
Pracy. W roku 2013 obok Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy powstała nowa
placówka: Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. W
2015 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy zostały
wciągnięte w jedną strukturę organizacyjną - tak powstał Zespół
Placówek Oświatowych w Leśnicy.
W ciągu tych wielu lat, w
których istniał Prowincjonalny Zakład Opiekuńczo- Wychowawczy,
Państwowe Gimnazjum i Liceum
Koedukacyjne, Państwowy Zakład
Wychowawczy, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy a
następnie Zespół Placówek Oświatowych, tysiące dzieci specjalnej
troski ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, zdobyły zawód w
szkole zawodowej/ branżowej lub
zostały przysposobione do wykonywania zawodu.
Tadeusz Leśko

Gra uliczna

Szkolenie w ramach
„Śladami serdecznie dobrego człowieka”
projektu WFzAWF

W

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Powstał duży kompleks budynków, z których pierwszy, Dom
Dziewcząt (dzisiejsza szkoła)
został oddany do użytku już
1 kwietnia 1891 roku. W 1896 r.
wybudowano salę gimnastyczną,
a w 1899 r. powstał Dom Chłopców - obecny budynek MOW i
internatu SOSW. Po drugiej stronie
ulicy Kozielskiej w latach 1904/05
wzniesiono budynek dyrekcji.
W najlepszym okresie swego
rozwoju, w pierwszej połowie XX
wieku, przebywało w placówce
przeciętnie 500 wychowanków.
Zakład był samowystarczalny.Po-siadał 360 ha gruntów, budynki
mieszkalne dla pracowników, własne zaplecze gospodarcze m.in. z
pralnią, kuchnią, piekarnią, centralną kotłownią parową, studnią głębinową, wieżą ciśnień, wewnętrzną
siecią telefoniczną.
Gospodarstwo rolne „Pokój”
oraz ogrodnictwo zakładowe umożliwiały przysposobienie zawodowe
wychowanków w zakresie uprawy
roli, hodowli bydła, ogrodnictwa,
warzywnictwa i sadownictwa. Zakład kształcił również w zawodach
rzemieślniczych, m.in. w warsztacie
stolarskim, ślusarskim, krawieckim,
szewskim, koszykarskim, szczotkarskim i introligatorskim.

30 września na-

„Każda dobra dusza jest jako ta świeca,
Sama się spala a innym przyświeca”

Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

150 lat historii

W chwili zakończenia II wojny
światowej 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych Zakładu
było zdewastowanych, a budynek Domu Dziewcząt spalony
(żołnierze Armii Czerwonej zabili
też kilkudziesięciu pensjonariuszy
i dwóch opiekunów). Jednak już w
październiku 1945 r. na bazie Zakładu powstało Państwowe Gimna-

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

dok. ze str 5

Historia po 1945 roku

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

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
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dniach 7 i 8 października na terenie
naszego miasta rozegrana została gra
uliczna, której celem było przybliżenie uczniom
postaci bł. Edmunda Bojanowskiego i pracy
Sióstr Służebniczek w naszym mieście. W grze
wzięły udział klasy drugie i trzecie technikum,
konkretnie 3- lub 4-osobowe drużyny z tych klas.
Uczniowie podążali śladami sióstr służebniczek,
rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania,
które dotyczyły zarówno wiedzy religijnej, znajomości Pisma Świętego, jak i życia bł. Edmunda
Bojanowskiego, wkraczali także na płaszczyznę historyczną naszego miasta, w której wielką rolę odgrywały
siostry z tego zakonu. Każda z drużyn otrzymała teczkę z zadaniami i krzyżówkę, podsumowującą zdobywaną wiedzę. Drużyny otrzymały także wytyczne co do trasy, którą powinni przejść aby ukończyć bieg i
odkryć nowe pokłady wiedzy tak religijnej jak i historycznej.
Pierwsze miejsce zdobywając 155 punktów zajęła drużyna z klasy 3 Prc, na drugim miejscu plasowali się uczniowie z klasy 2 Tad (154 punkty), trzecie miejsce zajęła drużyna z klasy 3 Pe zdobywając
146 punktów.
Wszystkim uczniom biorącym udział dziękujemy i gratulujemy wiedzy oraz umiejętności łączenia
zdobywania wiedzy z zabawą. Nasze podziękowania kierujemy także dla Sióstr Służebniczek, które wspomogły nas materiałami, dobrym słowem oraz zaangażowały się realizując zadania naszej wspólnej drogi.
Edyta Bem, Aleksandra Piechaczek

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, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

uczyciele wychowania fizycznego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich wzięli
udział w projekcie „ Aktywny
powrót uczniów
do szkoły”. Projekt został przygotowany przez
MEiN i AWF z całej Polski. Główny
celem szkolenia
była poprawa i
monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po
powrocie do zajęć stacjonarnych i walka ze skutkami pandemii koronawirusa.
Uczestnicy wynieśli ze szkolenia wiele cennych informacji i wskazówek a także poznali ciekawe formy prowadzenia
zajęć, które z pewnością wykorzystają w swojej pracy z
młodzieżą.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

8

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

