Medal dla PUP
24 lutego z rąk Ministra Pracy Władysława
Kosiniaka-Kamysza
dyrektor strzeleckiego
PUP Norbert Jaskóła
odebrał medal za
osiągnięcie najwyższej
efektywności naszego
urzędu pracy w województwie opolskim i
jednego z najwyższych
wskaźników w kraju.
- To zasługa wszystkich
naszych pracowników,
którym zależy, by jak
najwięcej osób bezrobotnych znalazło za-

Z okazji Dnia Kobiet
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Paniom, mieszkankom naszego powiatu.
Życzymy Wam, dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń i wiele radości,
powodzenia w życiu prywatnym oraz zawodowym.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

trudnienie z godziwym wynagrodzeniem i by zadowolić pracodawców, którym zależy na
pracownikach, ale nie z wysoką pensją - mówi dyrektor strzeleckiego PUP. - Pogodzenie
tych interesów łatwe wcale nie jest, ale robimy co możemy.

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Premier Tusk w Staniszczach Wielkich

Powiat wspiera edukację
Uczniowie naszych szkół, tj. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, będą mogły wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych. Właśnie została zakończona
procedura oceny wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach „Grantów Edukacyjnych Powiatu Strzeleckiego 2014” na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
szkół i placówek Powiatu Strzeleckiego.
Komisja oceniła 39 wniosków złożonych przez jednostki oświatowe Powiatu Strzeleckiego. Spośród nich dofinansowano 20 wniosków na łączną kwotę 82.220,00 zł.
Granty przyznawane są od roku 2006, choć były dwa lata przerwy – w roku 2011 i 2013.
To świetna formy rozszerzania oferty edukacyjnej naszych szkół - zajęcia pozalekcyjne,
zachęcające do rozwijania swoich zainteresowań, poszerzenia znajomości języków, a
także uczestniczenia w zajęciach sportowych.

Wydział Komunikacji
zaprasza w sobotę

w dniu 15 marca 2014 roku (sobota) w godz. od 9.00 – 13.00.

Opowiedz mi swoją historię.
Najważniejszy dzień życia
Konkurs trwa!

Od lewej stoją: Anna Jaguś, Joanna Smykała – z synkiem Wojtusiem w wózku, Katarzyna Smykała – przed nią stoi Oliwia, premier
Donald Tusk, Sabina Kałuża, Agnieszka Smykała z Martynką na rękach
Więcej czytaj na str. 2

Bezpieczny powiat
w roku 2013

Będzie! Będzie zabawa!
Będzie się działo!

Szczegóły na str. 2

UWAGA!
DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
10 ZAPROSZEŃ DLA 2 OSÓB
NA GALĘ LAURI 2014 !!!
Po odbiór wejściówek zapraszamy do starostwa na ul. Jordanowską 2
do pokoju nr 7 na parterze z aktualnym numerem „Powiatu Strzeleckiego”

Strzelecka Policja podsumowała swoją pracę w 2013 roku.
P.o. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł.
insp. Sebastian Maj wraz z kadrą kierowniczą przedstawili wyniki
pracy osiągnięte w ubiegłym roku. W naradzie rocznej policji
uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Opolu insp. Jan Lach oraz przedstawiciele samorządów gminnych
i prokuratury oraz wicestarosta Waldemar Gaida.

13 lutego na długo pozostanie w pamięci uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych w Zawadzkiem. W tym dniu bowiem miał
miejsce I Charytatywny Bal Kostiumowy dla dzieci, rodziców
nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół szkoły.
Więcej czytaj na str. 6
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O krok od współpracy z Czechami

Lucie Machova i Michaela Skrobankova z Agencji Rozwoju w Hranicach, Starosta Józef
Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida, Joanna Koszela i Joanna Popów-Bogdoł
z Powiatu Strzeleckiego.

Powiat wspiera edukację

dok. ze str. 1

W dniu 17 lutego br. zebrała się komisja ds. oceny wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach konkursu „Granty Edukacyjne
Powiatu Strzeleckiego 2014”. Ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Strzelecki, nadesłano 39 wnioski. Komisja zapoznała się
każdym projektem i po dokonaniu ich oceny zaproponowała dofinansować 20 najwyżej
ocenionych projektów. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji Zarząd Powiatu
postanowił przyznać dofinansowanie na zajęcia pozalekcyjne w kwocie 82.220,00zł.
CKZiU w Strzelcach Opolskich otrzymało dofinansowanie na granty:
• Jak zdać maturę z matematyki?
• Zdaj maturę z matematyki
• Matematyka dla maturzysty
• “Literatura może być piękna” - zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas maturalnych
• Let’s talk - zajęcia dla uczniów klas III i IV Technikum, rozwijające umiejętności
komunikacji w języku angielskim
• Śląscy nobliści wynalazcy pochodzący ze Śląska - warsztaty historii regionalnej
• Zajęcia sportowe przygotowujące uczniów do międzyszkolnych rozgrywek sportowych
• Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz
zachowań prozdrowotnych , poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ruchowych,
popularyzacji gry w tenisa stołowego, ukazanie aktywnego sposobu spędzania czasu
wolnego z dala od nałogów na jakie młodzież jest narażona oraz wychowanie ich
przez sport. Osiąganie zamierzonych coraz wyższych celów w rywalizacji sportowej
na różnych szczeblach rozgrywek od Finału Powiatowego do Mistrzostw Polski
ZSP w Zawadzkiem otrzymało dofinansowanie na granty:
• Zajęcia lekkoatletyczne
• Multimedialne Centrum Aktywności Informacyjne
ZSS przy DPS w Kadłubie otrzymało dofinansowanie na granty
• Terapia integracji sensorycznej dla najmłodszych
• Zajęcia sportowe - pływanie
ZSO w Strzelcach Opolskich otrzymało dofinansowanie na granty:
• Koło olimpijskie z języka niemieckiego
• Zajęcia wsparcia i pomocy dla uczniów drugich klas liceum ogólnokształcącego
realizujących nauczanie matematyki w zakresie rozszerzonym
• “Poznać, żeby zrozumieć, czyli spotkania z geografią”
• Program edukacyjny “U źródeł cywilizacji Europy - mity i religie ludów i narodów
Europy”
SOSW w Leśnicy otrzymało dofinansowanie na granty:
• “Aktywny w szkole, aktywny w pracy - świat wirtualny i realny jako przestrzeń
rozwoju osobistego, budowanie aktywności ucznia w pracy i życiu osobistym”
PPP w Strzelcach Opolskich otrzymało dofinansowanie na granty:
• “LABIRYNT” grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
ZSS w Zawadzkiem otrzymało dofinansowanie na granty:
• Olimpijczyk
MOW w Leśnicy otrzymało dofinansowanie na granty:
• Wypoczywam aktywnie - sposób na czas wolny

Więcej patroli w Zawadzkiem
Gmina Zawadzkie przeznaczyła 15 000 złotych na dodatkowe patrole policji. Porozumienie w tej sprawie podpisali pełniący obowiązki Komendant Powiatowy Policji w
Strzelcach Opolskich mł. insp. Sebastian Maj i Mieczysław Orgacki Burmistrz Zawadzkiego.
Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą
odbywały się na terenie całej gminy Zawadzkie w miejscach uznanych, czy wskazanych
przez mieszkańców za szczególnie zagrożone. Policjanci dodatkowe patrole będą
wykonywać w czasie wolnym od służby.

19 lutego br. władze Powiatu Strzeleckiego Starosta Józef Swaczyna
oraz Wicestarosta Waldemar Gaida spotkali się w Czechach z przedstawicielami
Agencji Rozwoju w Hranicach - z Lucie Machovą i Michaelą Skrobankovą.
Celem spotkania było wstępne nawiązanie
współpracy z Agencją Rozwoju
w Hranicach, by razem móc stworzyć
wspólny projekt finansowany ze środków
unijnych, a dokładnie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad
z Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2007-2013. Po oficjalnych rozmowach
przedstawicielki hranickiej organizacji
zaprezentowały kilka rezultatów swoich
projektów, w tym wypożyczalnię rowerów
oraz kawiarnię połączoną ze sklepem
z produktami regionalnymi. Współpraca
Powiatu Strzeleckiego z Agencją Rozwoju
w Hranicach będzie miała swój finał podczas tegorocznego Święta Chleba.

Kilka wybranych produktów regionalnej marki Brama Morawska, produkowanych w
Hranicach.

Strzelecka porodówka na miejscu...?
- Ranking jaki jest, każdy widzi – Beata
Czempiel, dyrektor Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich komentuje ranking porodówek, przygotowany przez
Nową Trybunę Opolską. Dodajmy, że
wyprzedził nas np. szpital w Nysie i Krapkowicach, ale za to za nami uplasował się
największy szpital w naszym regionie, z
najwyższym stopniem referencyjności –
szpital położniczy w Opolu.
– Kryteria, którymi się posłużono do
sporządzenia zestawienia nie wyczerpują
całej problematyki – ocenia. – Zastrzeżenia
budzić może fakt, że autorzy nie wskazali,
ile porodów przyjmuje się rocznie w danym szpitalu – u nas w ubiegłym roku
było ich 930, a połowa z nich to pacjentki
spoza naszego terenu. To chyba dobitnie
świadczy o tym, że rodzące mają zaufanie
do naszej opieki okołoporodowej i do
fachowości całego personelu. Mamy drugi
stopień referencyjności, a więc wysoki,
z naszego oddziału w ciągu roku tylko
5-6 noworodków wymagających bardzo

specjalistycznego leczenia trafia do szpitala
o wyższym stopniu referencyjności, czyli
do Opola. To świadczy o wysokiej klasie
naszej kadry, bo inne szpitale położnicze
wysyłają znacznie więcej małych pacjentów
do Opola.
- Co do znieczuleń zewnątrzoponowych
– u nas przeprowadza się ich 4-5 w ciągu
miesiąca, ale połowa pacjentek jest konsultowana przez anestezjologów i lekarzy
innych specjalności pod tym kątem. Trzeba
pamiętać, że decyzja w tej sprawie nie
zależy wyłącznie od chęci pacjentki, ale
przede wszystkim od stanu jej zdrowia i
od lekarza. Często zdarza się, że po konsultacjach i rozmowach pacjentki zamiast
znieczulenia zewnątrzoponowego wybierają
inne sposoby łagodzące bóle, np. gaz
rozweselający czy poród w wannie.
- Fakt, nie mamy sal dwuosobowych. To
jeszcze przyszłość, bo czekamy na unijne
środki, o które aplikowaliśmy na rozbudowę
oddziału ginekologicznego. Gdy je dostaniemy, zostanie również przebudowany oddział

położniczy. Wówczas sale pacjentek
będą liczyły mniej łóżek niż obecnie. W
p[pierwszym rzędzie czeka nas jednak
remont łazienek na tym oddziale. A przy
okazji remontu mamy również nadzieję
na wygospodarowanie pomieszczenia na
szkołę rodzenia. Nasz budynek narzuca
pewne ograniczenia lokalowe, a umowy
na wynajem pomieszczeń w Zdzieszowicach i Zawadzkiem zostały nam wypowiedziane.
Robimy, co w naszej mocy, i na
ile nam starcza środków, by opiekę nad
pacjentkami, które zdecydowały się
wybrać nasz oddział położniczy na miejsce narodzin swoich dzieci, sprawować
w jak najlepszy sposób i by panie czuły
się u nas bezpiecznie i jak najlepiej.
Wszystkie opinie o naszej pracy, także te
niepochlebne, bierzemy pod uwagę, by
w przyszłości zdarzało się jak najmniej
mankamentów.
Marta Górka

Premier Tusk w Staniszczach Wielkich

dok. ze str. 1

W sobotę, 15 lutego, premier Donald Tusk odwiedził Staniszcze Wielkie,
konkretnie – strażaków z OSP. Jeszcze
ściślej: głównym powodem spotkania
było specjalne podziękowanie jednemu
z nich – Adrianowi Smykale za to, że w
listopadzie ubiegłego roku uratował życie
pracownikowi leśnego, który dostał zawału
podczas pracy – reanimował go, wioząc
żonę na porodówkę.
Nie było to pierwsze spotkanie
premiera Tuska ze strażakami naszego
powiatu. Pierwsza wizyta jednak miała
związek z dramatycznym wydarzeniem
na naszym terenie – tornadem w sierpniu
2008 roku, którego skutki usuwali strażacy.
I premier już zapowiedział następne,
przyjmując zaproszenie na spływ kajakowy Małą Panwią i na mecz piłki nożnej
– na boisku mają spotkać się strażacy i
drużyna premiera.
Sobotnie spotkanie miało niezobowiązujący charakter, jednak poruszono na

NIDAN zaprasza
8 marca Klub Karate NIDAN z
Zawadzkiego organizuje XX Turniej Karate „Rada Regentów”. Starosta Strzelecki
pan Józef Swaczyna objął ten turniej
patronatem, a Zarząd Powiatu Strzeleckiego wsparł jego organizację. KK NIDAN
zaprasza wszystkich sympatyków do
wspólnego uczestnictwa i kibicowania już
8 marca do hali sportowej w Zawadzkiem!

nim także tematy istotne dla jednostki
OSP, a dotyczące m.in. unormowania
spraw związanych z wyjazdami do akcji

ochotników zatrudnionych w prywatnych
firmach, kwestie emerytalne oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Dietera

Przewdzinga

Burmistrza Zdzieszowic,
wieloletniego samorządowca.
Rodzinie i Bliskim
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają
Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
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OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Powiat Strzelecki – równamy do najlepszych”

W dniu 31.01.2014 roku zakończyła się realizacja projektu pt. „Powiat Strzelecki – równamy do najlepszych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych”. Projektem, który rozpoczął się 01.11.2012 roku, zostali objęci uczniowie
z LO w Strzelcach Opolskich i w LO w Zawadzkiem. Największy nacisk położony został na rozszerzenie oferty edukacyjnej w każdej ze szkół poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w związku z
czym prowadzono dodatkowe zajęcia takie jak matematyka miedzy szkołą średnią a wyższą, zajęcia
z technologii informacyjnej, nauka języka niemieckiego i angielskiego. Celem projektu było również
zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej w procesie kształcenia. W tym celu zorganizowano zajęcia
wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, geografii, chemii, j. polskiego, historii i biologii. Ponadto
w każdej ze szkół została utworzona Pracownia Rozwoju Osobistego, gdzie przeprowadzono zajęcia
z poradnictwa i doradztwa zawodowego. W wyniku zrealizowanego projektu wsparciem objęto 362
uczniów. Dodatkowym osiągnięciem jest uzyskanie przez uczniów certyfikatów i zaświadczeń, potwierdzających zdobyte umiejętności. 66 uczniów zdobyło certyfikaty TELC na poziomie B2 z języka
angielskiego i TELC na poziomie B1 z języka niemieckiego (100% zdawalność w LO w Strzelcach
Op. i 88% w LO w Zawadzkiem), 24 uczniów otrzymało zaświadczenia dokumentujące umiejętność
analizy matematycznej na poziomie szkoły wyższej, a 15 zdobyło certyfikat ECDL ze znajomości
technologii informacyjnej.
Całkowita wartość projektu wyniosła 284 110,00 zł z czego 85% kosztów pokrytych zostało ze
środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego.

chemia

fizyka

geografia
OFERTY PRACY DO FIRMY COROPLAST W STRZELCACH OPOLSKICH:

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,
			
- dobra znajomość j. niemieckiego
MISTRZ ZMIANOWY
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,
			
- umiejętność zarządzania zespołem
				 pracowniczym,
			
- dobra znajomość j. niemieckiego
MECHATRONIK
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie: mechatronik
			
- średnie techniczne, wyższe techniczne,
			
- znajomość rysunku technicznego
				 i czytania dokumentacji maszyn,
			
- dobra znajomość języka niemieckiego
ELEKTRYK/
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe elektryczne,
ELEKTROINSTALATOR		
- upr. SEP do 15KW ”E”, powyżej 1 KW

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje,
iż w dniu 06.03.2014 roku, o godz. 10.00 w PUP w sali nr 22
odbędzie się spotkanie z pracodawcą - Agencją Pracy:

SANPRO JOB SERVICE Sp. z o.o. – czynności produkcyjne

miejsce pracy: INTERSILESIA McBRIDE POLSKA – Strzelce Opolskie
*****
w dniu 07.03.2014 roku , o godz. 13.00 w PUP w sali nr 22
odbędzie się spotkanie z pracodawcą:

DSO Sp. z.o.o. i KRONOSPAN Sp. z o.o.

-

na niżej wymienione stanowiska pracy:

operator (wykształcenie średnie techniczne, obsługa komputera, obsługa maszyn produkcyjnych, doświadczenie);
pomocnik operatora (wykształcenie min. zawodowe, mile widziane upr. do obsługi wózków
widłowych oraz doświadczenie)
mechanik utrzymania ruchu (wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, doświadczenie)
elektryk utrzymania ruchu (wykształcenie zawodowe min. elektryczne, upr. SEP do 1kV, doświadczenie, umiejętność czytania schematów elektrycznych)

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie przybycia tel. 77 462 18 10

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie: inżynier budownictwa,
ZAWODOWYCH		
- upr. pedagogiczne
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe kierunkowe, - min. rok doświadczenia,
		
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie lub wyższe, - min. rok doświadczenia,
		
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
PRACOWNIK DS.ADMINISTRACJI
OLSZOWA
- wykształcenie wyższe,
		
- znajomość prawa pracy i zagadnień dot. czasu pracy,
		
- znajomość zagadnień kadrowych (teczki osobowe, dokumentacja)
		
- doświadczenie zawodowe w dziale kadr/personalnym
KOORDYNATOR ZESPOŁU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie,
KONSULTANTÓW – TEAM LEADER		
- zdolności organizacyjne pracy własnej i podległego zespołu,
			 umiejętność planowania pracy, umiejętność współpracy z ludźmi
			 i rozwiązywanie konfliktów, ambicja i nastawienie na realizację
			 wyznaczonych celów, samodzielność, umiejętność pracy pod presją
			 czasu, zaangażowanie,
		
- mile widziane doświadczenie w branży Call Center
DORADCA FINANSOWY
STRZELCE OPOLSKIE,
- otwartość,
POWIAT STRZELECKI
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów
I OPOLE
DYSPOZYTOR-SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe lub średnie, - komunikatywność
		
- mile widziane doświadczenie,
		
- biegła znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego,
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
		
- znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
			 znajomość pakietu MsOffice,
		
- niekaralność, - pełna zdolność do czynności prawnych,
		
- min. 3 letnie doświadczenie w księgowości
FUNDRAISER
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, - łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
		
- mile widziane prawo jazdy,
		
- doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
PRACOWNIK BIUROWY –
GRODZISKO
- wykształcenie techniczne; średnie lub wyższe;
TECHNOLOG		
- znajomość programu CAD, - doświadczenie mile widziane,
		
- dobra znajomość języka niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY –
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, wyższe, - obsługa komputera,
TECHNOLOG		
- znajomość j. francuskiego
ASYSTENT HANDLOWY
CAŁA POLSKA
- wykształcenie średnie, - praca przy komputerze,
		
- prawo jazdy kat. B
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa komputera, - miły ton głosu,
¾ etatu		
- odporność na stres, - dyspozycyjność
KONSULTANT DS. OBSŁUGI KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa komputera, - miły ton głosu, - odporność na stres,
		
- dyspozycyjność
KONSULTANT TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność swobodnego wysławiania się, - komunikatywność,
		
- łatwość nawiązywania przyjaznych relacji,
		
- umiejętność swobodnego wysławiania się,
		
- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu przyjaznych relacji,
		
- umiejętność słuchania i analizy potrzeb klienta,
		
- entuzjazm i zaangażowanie, - dobra dykcja
TELEMARKLETER
STRZELCE OPOLSKIE
- miły ton głosu, - obsługa komputera,
		
- doświadczenie mile widziane
PREZENTER HANDLOWY
CAŁA POLSKA
- wykształcenie średnie, - umiejętność pracy przy komputerze,
NEGOCJATOR		
- prawo jazdy kat. B, - odporność na stres,
		
- wysoka kultura osobista, - umiejętność pracy w zespole
KASJER-KELNER
STRZELCE OPOLSKIE
- książeczka senpidowska, - prawo jazdy kat. B
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
		
- dyspozycyjność, - doświadczenie mile widziane
KELNER/KA
IZBICKO
- wykształcenie min. średnie,
		
- wysokie umiejętności interpersonalne,
		
- aktualna książeczka sanepidowska,
		
- dobra znajomość j. niemieckiego,
		
- podstawy znajomości j. angielskiego
SZEF KUCHNI
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie - wykształcenie min. średnie gastronomiczne,
		
- znajomość GHP/GMP/HACCP
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie, - umiejętność gotowania, - ułożenie karty menu
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOSLKIE,
- wykształcenie min. zawodowe, - zdolność logicznego myślenia,
ZAWADZKIE
- mile widziane doświadczenie
STRAŻNIK
STRZELCE OPOLSKIE
- mile widziane doświadczenie w ochronie
MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ
WG. ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
		
- mile widziane upr. na sprzęt ciężki
SPAWACZ KONSTRUKCJI
KOLONOWSKIE
- wykształcenie min. zawodowe techniczne,
STALOWYCH (MAG)		
- aktualne świadectwo spawacza met. MAG,
			 stal węglowa i niestopowa, - min. 5 lat doświadczenia
OPERATOR OBRABIAREK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne, - mile widziane doświadczenie
STEROWANYCH NUMERYCZNIE
TOKARZ
POZNOWICE
- umiejętność tłoczenia
POMOCNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
- komunikatywność, - mile widziane prawo jazdy
MECHANIK SAMOCHODOWY
BORYCZ
- mile widziane wykształcenie kierunkowe
MECHANIK SAMOCHODÓW
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe - kierunkowe
CIĘŻAROWYCH
KIEROWCA KAT.C
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. C,
		
- doświadczenie na samochodzie trzy lub czteroosiowym wywrot
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY MIĘDZYNARODOWE - prawo jazdy kat. C+E, - doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E
TRASY KRAJOWE
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
I MIĘDZYNARODOWE
ELEKTROMECHANIK/
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - doświadczenie mile widziane
MECHANIK SAMOCHODOWY
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE
STRZELCE OPOLSKIE
- zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności
			 w systemie czterobrygadowym,
		
- umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
		
- mile widziane doświadczenie na produkcji
OPERATOR URZĄDZEŃ
ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH DO PRZYUCZENIA
PIECOWY
ZAWADZKIE
- upr. energetyczne grupy II
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
- upr. S-I
LABORANT
ZAWADZKIE
Wykonywanie wzorów, wzorcowanie narzędzi pomiarowych
		
i manometrów, wykonywanie badań w metodach UT,PT,MT,
		
sporządzanie dokumentacji badań oraz opracowanie wyników i analiz.
		
Wymagane wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne,
		
doświadczenie zawodowe jako pracownik kontroli jakości, posiadanie
		
uprawnień do badań nieniszczących co najmniej w zakresie UT I
		
stopnia lub gotowość do ich uzyskania, gotowość do uzyskania
		
uprawnień w zakresie PT, MT I stopnia, mile widziana umiejętność
		
prowadzenia badań, znajomość języka angielskiego.
OPERATOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera,
		
- obsługa maszyn produkcyjnych, - doświad. na podobnym stanowisku
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - upr. do obsługi wózków widłowych,
		
- mile widziane doświadczenie na produkcji
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe mechaniczne,
		
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU
ŻĘDOWICE
- wykształcenie zawodowe lub średnie, - obsługa komputera
SZKLARSKIEGO
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne mechaniczne,
RUCHU		
- doświadczenie w organizacji służb remontowych
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Kasa na odbudowę dróg

O Śląskim Katyniu
Decyzją Sejmu RP 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Nie złożyli broni po drugiej wojnie. Stawili opór próbie podporządkowania Polski
ZSRR. Po latach żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego
nazwano wyklętymi.
Pod Barutem jest miejsce zwane Polaną
Śmierci. Tam – w wysadzonej przez UB w
1946 roku stodole – zginęło kilkudziesięciu
żołnierzy z oddziału Narodowych Sił
Zbrojnych Henryka Flamego, ps. „Bartka”. O tym zdarzeniu przez lata okoliczni
mieszkańcy – jeśli w ogóle mówili, to tylko
w ogromnym zaufaniu i szeptem - bo o
tym, co robił Urząd Bezpieczeństwa i jakie
metody stosował, lepiej było milczeć, dla
własnego bezpieczeństwa. Po roku 1989
Polska zmieniła się na tyle, że o tej zbrodni
zrobiło się głośniej i zaczęto badać ślady,
które bezpieka starannie starła się ukryć i
zniszczyć. Jednak w roku 1990 do prokuratury zgłosił się były funkcjonariusz UB,
który przyznał, że brał udział w akcji w
Barucie!
Na polanie w ciągu kilku lat prowadzono badania archeologiczne, szukając
śladów zbrodni. Początkowo poszukiwania
niewiele dały – odnaleziono jedynie fragmenty kości. Dopiero te przeprowadzone
w roku 2013 przyniosły istotne informacje.
Odnaleziono ryngraf, zegarek, pierścionek,
kolczyki i zapalniki do min. - To potwierdza,
że w tym miejscu doszło do masowego
mordu – mówił dr Krzysztof Szwagrzyk z
wrocławskiego Oddziału IPN w wywiadzie
dla PAP w kwietniu 2013 roku.
Badania w Barucie przeprowadzono w
ramach projektu „Poszukiwania nieznanych
miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956”, realizowanego na

terenie całego kraju . W latach 40. i 50.
XX wieku w efekcie wydanych przez
sądy wyroków śmierci, akcji pacyfikacyjnych i działań aparatu represji zginęło
ok. 50 tysięcy osób. Na Opolszczyźnie
w ramach tego projektu szuka się miejsc
pochówku ok. 160-200 partyzantów
oddziału „Bartka”, którzy, podzieleni
na trzy grupy, zostali zamordowani we
wrześniu 1946 roku. Oprócz Barutu
prawdopodobne miejsca mordu to okolice Grodkowa i Łambinowic.
Jak żołnierze NSZ z oddziału Henryka Flamego trafili na Opolszczyznę,
skoro był to oddział działający na
Podbeskidziu, stacjonujący na Baraniej
Górze.
Najkrótsza odpowiedź brzmi: w
wyniku operacji UB „Lawina” – od
pseudonimu rzekomego kpt Lawiny
z dowództwa VII Śląskiego Okręgu
NSZ, w rzeczywistości agenta UB Henryka Wendrowskiego, który wygłosił 20
sierpnia 1946 roku na Baraniej Górze
przemówienie do partyzantów NSZ, w
którym poinformował o rzekomym rozkazie dowództwa NSZ przegrupowania
oddziałów leśnych okolice Jeleniej Góry.
Obok „Lawiny” do oddziału Bartka udało
się przeniknąć drugiemu agentowi UB.
Jedna z grup żołnierzy „Bartka” trafiła pod Barut, gdzie zostali przyjęci serdecznie za rzekomych
sprzymierzeńców, w rzeczywistości

agentów UB, którzy zaoferowali im
nie tylko kolację, ale i nocleg, z czego
skorzystali. Prawdopodobnie do alkoholu
podczas kolacji dodano żołnierzom NSZ
środek nasenny, co umożliwiło ich szybkie
zamordowanie.
Dowódca oddziału, Henryk Flame,
przed wojną był pilotem 2 pułku lotniczego
w Krakowie. Po zakończeniu Kampanii
Wrześniowej przedostał się na Węgry,
gdzie został internowany. Uciekł stamtąd,
trafił do obozu jenieckiego. Zwolniony dzięki interwencji rodziny, wrócił
do Polski, pracował na kolei. Oto jak jego
późniejsze losy zostały scharakteryzowane
na stronie www.rokzolnierzywykletych.pl:
„ N a p r z e ł o m i e 1 9 4 3 i 1 9 4 4 r.
zorganizował oddział partyzancki
operujący w podbeskidzkich lasach. W
październiku 1944 r. podporządkował
się NSZ. Po wkroczeniu sowietów, na
polecenie dowództwa NSZ, ujawnił się i
objął stanowisko komendanta komisariatu
MO w Czechowicach. W kwietniu 1945
r., zagrożony aresztowaniem uciekł i
rozpoczął odtwarzanie oddziałów partyzanckich VII Okręgu Śląsko-Cieszyńskiego
NSZ. (…) przeprowadził ok. 340 akcji
zbrojnych, z których najgłośniejszą było
opanowanie Wisły 3 maja 1946 r. We
wrześniu 1946 r. w wyniku prowokacji
UB, podstępnie zamordowano ponad 160
żołnierzy „Bartka”, co ciężko przeżył.
Załamany, korzystając z amnestii, ujawnił
się w marcu 1947. 1 grudnia 1947 r. został
skrytobójczo zamordowany w Zabrzegu
pod Czechowicami.”
(m)

O przyszłości transportu w powiecie
13 lutego w redakcji „Strzelca Opolskiego” doszło do spotkania burmistrzów
i wójtów gmin z terenu naszego powiatu,
którego tematem była przyszłość transportu publicznego na naszym terenie.
Spotkanie jednak nie przyniosło żadnych
efektów – poza dyskusją.
- Wydawało mi się, że po przedstawieniu
włodarzom naszych gmin rozwiązań, jakie
wprowadzono na terenie powiatu kluczborskiego – co było przedmiotem obrad
tego samego gremium 28 października
ubiegłego roku w strzeleckim starostwie
– wszystkie wątpliwości burmistrzów i
wójtów zostały rozwiane. – komentuje starosta Józef Swaczyna. – Tymczasem w lutym okazuje się, że wracamy do początku,
bo znów włodarze gmin nie wiedzą, czy
mogą, a przede wszystkim – czy mają
podstawy prawne do proponowanych
przez nas rozwiązań. A przecież ustalenia z
tamtego październikowego spotkania były
punktem wyjścia do uchwały podjętej na
sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada
2013 r. uchwały Nr XXXVIII/397/13 w
sprawie nawiązania współpracy między

Opowiedz
mi swoją
historię.
Najważniejszy
dzień życia

Powiatem Strzeleckim, a gminami z obszaru Powiatu Strzeleckiego w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
- Przypomnę zatem – mówi starosta
Swaczyna, i te stwierdzenia znajda się
też w piśmie, jakie zostanie wysłane
do burmistrzów i wójtów – że Starosta
Kluczborski zachęcał do nawiązywania
współpracy w takim zakresie, w jakim
występuje ona na ich terenie. Dwa lata
doświadczeń wskazują dodatkowo, że taka
współpraca przynosi wyłącznie korzyści
- nie odnotował żadnych negatywnych
skutków ani dla samorządu powiatowego
ani samorządów gminnych, które w Kluczborskiem podpisały owo porozumienie.
Wręcz przeciwnie - zawarcie umowy
o współpracy pozwoliło tym podmiotom działać przy zawieraniu umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako grupie
właściwych organów lokalnych w rozumieniu prawa unijnego.
Zważywszy na fakt, iż Powiat
Strzelecki posiada również podmiot
wewnętrzny świadczący usługi przewo-

zowe (Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Strzelcach Op. S.A.),
zasadnym byłoby z faktu tego skorzystać
i podjąć konstruktywną współpracę. W
początkowym okresie ta umowa mogłaby
dotyczyć jedynie dowozu uczniów do szkół
. To tym ważniejsze, że jeśli nie zmieścimy
się w wyznaczonych ustawą terminach –
być może będziemy mogli zapomnieć o
opracowaniu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Posiadanie lub brak takiego planu
rodzić będzie w najbliższej przyszłości
poważne skutki ekonomiczne dla naszych
mieszkańców – od 1 stycznia 2017 r.
tylko organizatorzy (powiaty, gminy)
zlecający transport na podstawie zatwierdzonego planu, będą mogli stosować
ulgi ustawowe i nabędą prawo do dopłat
do tychże ulg.
Czas nagli, bo wszystkie decyzja
powinny zostać podjęte do 30 kwietnia
2014r. z uwagi na konieczność dotrzymania ustawowych terminów proceduralnych,
w szczególności dotyczących publikacji w
Biuletynie Informacji Publicznej .

Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Ma też takie, których nigdy nie zapomni – z powodu wielkiej radości, albo przeciwnie – głębokiego smutku, albo zupełnie jakiegoś
innego powodu.
Mógł być to dzień związany ze śmiercią kogoś bliskiego, albo wręcz przeciwnie – z
narodzinami dziecka. Mógł być to dzień podjęcia decyzji o emigracji lub powrocie z
niej. Dzień utraty pracy. Wiadomości o chorobie. Dzień ślubu lub rozstania. Wyrzucenia poza nawias. Powrotu do normalności. Po prostu – najważniejszy dzień życia.
Opowiedzą nam Państwo swoje historie?
Mogą brać w nim udział obecni i dawni mieszkańcy powiatu strzeleckiego – dorośli
lub młodsi, którzy spiszą wspomnienia swoich dziadków. Ważne jest jednak, by te
wspomnienia dotyczyły jednego, jedynego dnia!
Objętość prac nie może przekraczać 5500 znaków
(ok. 3 stron znormalizowanego maszynopisu); prace mogą być dostarczane:
- pocztą elektroniczną na adres: redakcja@powiatstrzelecki.pl
- pocztą lub osobiście na adres:
Redakcja „Powiatu Strzeleckiego”
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Autor może zastrzec nazwisko i imię do wiadomości redakcji.
Nagrody – bardzo atrakcyjne. Warto o nie powalczyć.
Ogłoszenie wyników konkursu – a prace będą oceniane przez jury – nastąpi podczas
Powiatowego Święta Chleba, we wrześniu 2014.
Na prace czekamy do 30 kwietnia 2014 roku. Mają się złożyć na książkę, która
stanowić będzie kontynuację opublikowanego w roku 2012 „Strzelczan Albumu
Rodzinnego”. Tym razem będzie to „Strzelczan album bardzo osobisty”.
Prosimy również o nadsyłanie zdjęć, ilustrujących nadsyłane wspomnienia. Oczywiście, niekoniecznie będą one związane z opisywanym przez Państwa dniem, ale mogą
być to fotografie rodzin, miejscowości itp.
Czekamy na Państwa historie, czyli opisy tego jednego, najważniejszego w Waszym
życiu dnia.

Minister Administracji i Cyfryzacji przyznał promesy dla kilku samorządów na uszkodzone w wyniku powodzi drogi.
Powiat Strzelecki otrzyma w 2014 r. z tej puli 700 tysięcy złotych na remont drogi
powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn Koźle na odcinku
Poręba - Leśnica
Gmina Leśnica otrzyma 200 000 na remont drogi gminnej nr 105889 ul. Wiejska VII
w Porębie
Gmina Zawadzkie otrzyma 45 000 na remont drogi gminnej 105634 ul. Andrzeja w
Zawadzkiem

Dwie komisje o jednym
zespole szkół
Wyjazdowa część posiedzenia Komisji
Edukacji przy Radzie Powiatu odbyła się
w Zawadzkiem 20 lutego, na zaproszenie
Komisji Oświaty przy tamtejszej Radzie
Miejskiej.
Głównym tematem była przyszłość
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Wszyscy byli zgodni co do jednego
– bez współpracy między wszystkimi
zainteresowanymi wiele się nie osiągnie.
A zainteresowani to zarówno władze
samorządu powiatowego (które są organem
prowadzącym Zespół Szkół), władze gmin
(bo trudno odmówić tej szkole o chlubnych
tradycjach pełnienia w pewnym stopniu
czynnika miastotwórczego), mieszkańcy
(bo po co ich dzieci w wieku gimnazjalnym mają jeździć gdzieś daleko, skoro
dobrą szkołę mają na miejscu, a w dodatku
prawdopodobnie będą mogli liczyć na
dofinansowanie dojazdów).
Tak więc spotkanie, choć zaczęło
się w nieco napiętej atmosferze, kiedy
odpytywano się nawzajem, co zrobiono
dla Zespołu Szkół, to jednak zakończyło
się w znacznie łagodniejszym nastroju, w
dodatku udało się osiągnąć porozumienie
w kilku kwestiach, choć trudno w tej chwili
mówić o wiążących ustaleniach.
Po pierwsze – ankiety, które trafiają
już do szkół będą stanowiły podstawę
do oceny, jakimi kryteriami kierują się
gimnazjaliści przy wyborze szkoły pon-

adgimnazjalnej. Choć, jak zauważa dyrektor ZSP Ryszard Pagacz, opinie młodzieży
w tej chwili i za trzy miesiące, kiedy będzie
musiała zapaść ostateczna decyzja, gdzie
papieru zostaną rzeczywiście złożone,
mogą się bardzo różnić.
Po drugie – dopowiada radny Powiatu Piotr Szuba – dobry pomysł jednego z zawadczańskich radnych trzeba
zrealizować jak najszybciej: chodzi o to,
by równocześnie w naszym dwutygodniku,
jak i miesięczniku „Krajobrazy Zawadzkiego” pojawiły się materiały prezentujące
ofertę edukacyjną Zespołu Szkół.
Po trzecie – mówi dalej Piotr Szuba
– trzeba by również wykorzystać do maksimum obecność na wszelkich możliwych
portalach społecznościowych . W sieci
młodzież spędza dziś tyle czasu, że trudno
nie wykorzystać takiej okazji i takich
możliwości, jakie stwarza Internet.
Wicestarosta Waldemar Gaida pointuje to zagadnienie w następujący sposób:
- Żadnego problemu nie da się rozwiązać,
stawiając kwestie na ostrzu noża. Wierzę,
że razem znajdziemy rozwiązania takie, które zapewnią dobrą przyszłość
Zespołowi Szkół w Zawadzkiem, a
absolwentom gimnazjów z okolicznych
gmin – dobre warunki nauki w dobrej szkole, niedaleko od domu. W tym kierunku
zmierzają wszystkie nasze działania.
mg

Walentynkowe delicje
Walentynki były
świetną okazją dla
uczniów klas gastronomicznych CKZiU
w Strzelcach Opolskich aby wykazać
się umiejętnościami
sporządzania wyrobów kulinarnych, a
zwłaszcza wypieków.
Swoje prace zaprezentowali na pięknych,
w romantycznym
stylu udekorowanych
stołach. Walentynkowe
delicje ułożone na talerzach i półmiskach
przyciągały uwagę wykonaniem, pomysłowością i miłymi skojarzeniami.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyły uczennice klasy III Tg Aneta Koźlik i Magdalena Mnich, drugie miejsce Daria Kasprzyk i Artur Orzeszyna z klasy II Tsg, a trzecie
Jessika Klyszcz i Martina Pantke również z klasy II Tsg.
Słowa uznania i podziwu za zaangażowanie i entuzjazm należą się jednak wszystkim
uczniom, którzy brali udział w konkursie.
Krystian Grondes

Pomoc dla ofiar przestępstw
W tym roku każdy zainteresowany będzie
mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1
marca 2014 roku.
W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły
się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów Sądowych, Naczelna Izba Adwokacka,
Naczelna Izba Radców Prawnych, Komenda
Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada
Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz
organizacje pozarządowe.
W tym roku w dniach 24 lutego – 1 marca
zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc
do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione
dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach
od 10:00 do 13:00.
Dzięki zaangażowaniu się w obchody
„Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać
będzie na tym, że informacji prawnej udzielać
będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni,
aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także
prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli
osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę
dotyczącą postępowania przygotowawczego
oraz - w zakresie postępowania wykonawczego
- kuratorzy sądowi i komornicy.
Jednocześnie osoby pokrzywdzone
przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc
psychologiczną. Niezależnie od dyżurów
pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju
- dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych
w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.
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Po spotkaniu z ministrem Szkoły wyższe zabiegają o absolwentów CKZiU
Starosta Józef Swaczyna jako Zastępca
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Związku Powiatów Polskich wziął udział
w Posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów
Polskich, które odbywało się 24 lutego br.
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie, z udziałem ministra rolnictwa
Stanisława Kalemby i wiceminister Zofii
Szalczyk.
- Omówiono ma nim m.in. przedsięwzięcia dotyczące samorządów lokalnych w Programie Operacyjnym Rozwój
Obszarów Wiejskich 2014-2020. Bardzo
ucieszyła mnie informacja, że w ramach tego
programu będzie można aplikować o środki
przeznaczone na budowę dróg powiatowych,
a także aplikować o pieniądze na DPS w
Szymiszowie – z części przeznaczonej na
ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uzyskaliśmy też informację,
że spółki wodne będą – w ramach PROW
– mogły występować o pieniądze na sprzęt
przeznaczony do utrzymywania właściwego
stanu urządzeń melioracyjnych, co, jak
wiemy, stanowi bolączkę w ostatnich latach – zaniedbane rowy to prawdziwa
zmora naszych czasów. Ja sam – kon-

tynuuje starosta Swaczyna – podniosłem
natomiast kwestię finansowania pracy
pielęgniarek zatrudnionych wcześniej
w podmiotach świadczących usługi
opiekuńcze na rzecz DPS i pielęgniarek
środowiskowych. Wprowadzone przed
kilku laty rozwiązanie było dla nas
bardzo korzystne – bo w całości za
usługi pielęgniarskie w takim zakresie
płacił Narodowy Fundusz Zdrowia.
Potem reguły gry zmieniły się, zmieniły
się także niekorzystnie przeliczniki, a to
spowodowało, że powiaty z dnia na dzień
stanęły przed faktem przyjęcia z powrotem pielęgniarek do DPS-ów. Z tego
powodu obciążyło to Powiat Strzelecki
w ubiegłym roku kwota przekraczająca
300 tysięcy złotych. W podobnej sytuacji
są inne powiaty, tylko w naszym województwie dodatkowe koszty, które spadły
na samorządy powiatowe, przekroczyły
ponad milion złotych. W najbliższym
czasie przygotujemy w tej sprawie
stanowisko, które skierowane zostanie do
Zarządu Powiatów Polskich i na pewno
będziemy o tym dyskutować na Kongresie Powiatów Polskich w Mikołajkach.

Afrykański pomór świń – groźny
dla hodowców, ale nie dla ludzi
- Mamy w naszym powiecie ponad 600
gospodarstw, w których hoduje się świnie.
To, że przy wschodniej granicy, ale już
po polskiej stronie, znaleziono dwa dziki
padłe w wyniku zarażenia tym wirusem.
Znaleziono je w wojewódzkie podlaskim,
900 metrów od granicy z Białorusią, co
oznacza, że to „uciekinierzy” z tego kraju,
gdzie zdecydowano się na masowy odstrzał
dzików. Te dwa przypadki sprawiły, że
wstrzymany został wstrzymany import
zarówno przez wschodnich sąsiadów,
zwłaszcza Rosję, zwierząt żywych, jak i
polskiego mięsa i przetworów niepoddanych
obróbce termicznej – mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Włodara. – To
oznacza realne zagrożenie dla hodowców
trzody chlewnej w naszym kraju – bo ceny
polecą na łeb, na szyję. Wprawdzie żaden
z rolników-hodowców w naszym powiecie
nie jest bezpośrednim eksporterem zwierząt
ani mięsa wieprzowego na Wschód, a
powiat strzelecki na razie jest w tzw. II
strefie zagrożenia, ale to nie znaczy, że nasi

hodowcy nie odczują tych sankcji w
aspekcie ekonomicznym. Cena wieprzowiny w skupie spada co dzień.
- Chcę również uspokoić mieszkańców
naszego powiatu – mówi W. Włodara ten wirus nie jest groźny dla ludzi, nie
można się nim zarazić od zwierząt. Na
afrykański pomór świń mogą zachorować
wyłącznie świnie, dziki i guźce. Choroba
jednak dla zwierząt jest tak groźna, że
jedynym sposobem na powstrzymanie
jej rozprzestrzeniania jest wybicie stad.
Zaostrzone rygory wprowadzono na
razie w trzech powiatach: bialskim,
włodawskim oraz w mieście Biała Podlaska. Na tym terenie nie można m.in.
organizować targów, wystaw i pokazów
z udziałem świń, a trzoda chlewna musi
być trzymana w zamkniętych pomieszczeniach. To samo dotyczy weterynarzy.
Rolnicy muszą też pilnować, aby dzikie
zwierzęta nie miały dostępu do paszy
trzody chlewnej.
(mg)

Nie wpuszczaj obcych
Strzeleccy policjanci apelują o
ostrożność i rozwagę. Pod żadnym pozorem nie wpuszczajmy do mieszkań,
domów nieznajomych osób. Sprawdzajmy kogo wpuszczamy do środka. Jeżeli
mamy podejrzenie, co do złych intencji
odwiedzających natychmiast zadzwońmy
na policję.
Często złodzieje, oszuści wykorzystują
nieuwagę, naiwność i dobroduszność
starszych osób, dlatego przestrzegamy
wszystkich przed czyhającymi na nich
niebezpieczeństwami.
18 lutego br. popołudniu do drzwi
70-letniej mieszkanki powiatu strzeleckiego
zapukały dwie kobiety. Zapytały, czy starsza
pani posiada stare ubrania. Kobieta wpuściła
nieznajome osoby do domu. Jak ustalili
wstępnie policjanci w trakcie wizyty jedna
z kobiet wykorzystując nieuwagę 70-latki
skradła jej pieniądze. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
Metody działań przestępców za każdym
razem są bardzo podobne. Oszuści
najczęściej wyszukują osoby samotne. Liczą
na ich łatwowierność. Pod różnym pretekstem wchodzą do ich mieszkań, domów.
PAMIĘTAJMY:
- nie wpuszczajmy do mieszkania nieznajomych osób – nie każdy jest tym za
kogo się podaje,
- zanim wpuścimy kogoś do domu –
spójrzmy przez wizjer i zapytajmy kto
i po co przyszedł;
- pomysłowość oszustów jest nieogran-

iczona – mogą podawać się za
członków rodziny, pracowników
administracji, inkasentów opłat,
przedstawicieli różnych instytucji,
policjantów ale też za osoby pokrzywdzone przez los,
- upewnijmy się kogo wpuszczamy do
domu. Żądajmy legitymacji, identyfikatorów, upoważnień. Zadzwońmy
do instytucji, na które się powołują,
- oszuści wykorzystują dobre serce,
ufność i gościnność swoich ofiar, a
ich miła powierzchowność pomaga
zdobyć nasze zaufanie,
- jeśli przed drzwiami stoi przedstawiciel jakiejś instytucji np.
banku, administracji, elektrowni
czy gazowni, bez otwierania drzwi
sprawdźmy telefonicznie czy był on
kierowany; jeśli nie mamy telefonu
poprośmy, aby przyszedł z sąsiadem
mieszkającym obok;
- jeśli musimy kogoś wpuścić, nie zostawiajmy go ani na chwilę samego w
mieszkaniu; najlepiej, żeby w trakcie
wizyty towarzyszył wtedy np. sąsiad
lub ktoś z rodziny;
jeżeli mamy w domu pieniądze
schowajmy je w miejscu trudno
dostępnym.
Pamiętajmy także, aby zawsze
o swoich podejrzeniach powiadomić
Policję. Wówczas postarajmy się
zapamiętać jak najwięcej szczegółów
dotyczących wyglądu i zachowania
osoby podejrzanej.

Uczniowie ostatnich klas naszej
szkoły mają okazję uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych prowadzonych
przez przedstawicieli wyższych uczelni z
Opola.
I tak w czwartek, 13 lutego 2014 r.
w szkole gościli: dr inż. Iwona KłosokBazan /adiunkt w Katedrze Techniki
Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechniki Opolskiej/. Gość przedstawił

ofertę edukacyjną ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków studiów na
Wydziale Mechanicznym. Przedstawiciele
Wydziału Promocji i Działu Nauczania
Uniwersytetu Opolskiego informowali
uczniów CKZiU o kierunkach otwieranych corocznie oraz przygotowywanych
nowinkach na lata następne.
Dzień później w CKZiU przebywali
pracownicy kolejnej uczelni:

W ramach spotkań studenci wydziału
ekonomicznego: Karolina Ceglarz /
zarządzanie/ oraz Adam Hańbicki /finanse i rachunkowość/ zachęcali uczniów klas IV technikum do podjęcia
studiów w swojej Alma Mater, dzielili
się też doświadczeniem pedagogicznym
– przeprowadzili zajęcia „Wystąpienie
publiczne” wskazujące sposoby opanowania stresu, jasnego formułowania myśli.

*****
Każdej uczelni zależy na rekrutowaniu
dobrych studentów, dlatego 13 lutego br.
pracownicy Uniwersytetu Opolskiego
przybyli do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich, aby zachęcić przyszłych studentów do wstąpienia w progi tej uczelni.
Spotkanie rozpoczęło się od ogólnych
informacji o uczelni. Maturzyści mogli
zapoznać się z ofertą przygotowaną prze
Uniwersytet Opolski. Pracownicy Uniwersytetu Opolskiego przedstawili przyszłym
studentom kierunki kształcenia oraz
możliwości rozwoju w czasie studiów. Uczniowie mieli możliwość indywidualnego
zadawania pytań.
Spotkanie jest elementem współpracy
pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a CKZiU w ramach umowy partnerskiej, która
została podpisana w listopadzie ubiegłego
roku. Kolejnym działaniem będzie wyjazd
uczniów CKZiU na uczelnię, gdzie

maturzyści będą mogli wziąć udział w
zajęciach razem ze studentami. Na lekcje

przyjeżdżać będą również pracownicy
naukowi uczelni.

Ekonomia po prostu

Zmodyfikowane banknoty już wkrótce
Od kwietnia 2014 Narodowy Bank
Polski wprowadza do obiegu zmodyfikowane pod względem zabezpieczeń
banknoty. Zmianie ulegną wszystkie
banknoty poza 200 zł. Nie jest to żadna
wymiana pieniądza, bo wszystkie banknoty zachowują swoją ważność, będą
jednak sukcesywnie wycofywane z rynku
i zastępowane bardziej bezpiecznymi.
Nie zmieniają się nominały i wizerunki, a tylko zabezpieczenia. Na
nowszych banknotach będzie widniał
podpis Marka Belki – prezesa NBP, a
nie jak dotychczas Hanny GronkiewiczWaltz. Wzbogacony będzie znak wodny
– do wizerunku władcy dojdzie nominał.
Wpleciona w papier nitka zabezpieczająca
będzie bardziej wyrazista. W świetle UV
świecić będzie kwadrat z nominałem i inne
elementy.
Na drugiej stronie banknotu 10 i 20
zł umieszczone zostanie nowe zabezpieczenie tzw. pasek opalizujący z nominałem.
Modyfikacji ulega również efekt recto-

Śląskie beranie
pod patronatem
Starosty Strzeleckiego
Gratka dla wielbicieli gwary śląskiej
- już po raz 21. W dniach 9-11 maja
w Publicznej Szkole Podstawowej w
Izbicku odbędzie się XXI Wojewódzki
Konkursu Gawędziarski „Śląskie Beranie”
połączony z Izbickim Jarmarkiem Folklorystycznym.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego kolejny
raz docenił wkład organizatorów konkursu
w propagowanie wartości dziedzictwa
własnej kultury oraz popularyzowanie
znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa oraz wartości i wsparł finansowo
organizację tego konkursu, natomiast
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna objął
konkurs swoim patronatem.
Wszystkich wielbicieli gawędzenia po
śląsku zapraszamy do Izbicka już w maju !

verso – korony, której elementy widziane
pod światło tworzą jedną spójną całość.
Ponadto na 50 zł w prawej części banknotu królewska litera K będzie zmieniała
kolor w zależności od padania światła
przechodząc z zielonego w niebieski. Na
100 zł podobnie będzie zmieniała kolor
rozeta przechodząc ze złotego w zielony,
a ponadto zmieni się tzw. efekt kątowy - w
zależności od kąta patrzenia pojawiał się
będzie napis „sto NBP 100”.
To oczywiście nie wszystkie zabezpieczenia – jest jeszcze tzw. mikrodruk
widoczny przy dużym powiększeniu, a o
pozostałych, niewidocznych dla zwykłego
człowieka wie tylko wąska grupa specjalistów.
Zmiany banknotów często są
wykorzystywane przez różnego rodzaju
oszustów, którzy próbują przy tej okazji
wprowadzić do obiegu fałszywki, wciskają
nieświadomym ludziom podrobione banknoty. Dlatego też zachęcamy do zapoznania
się z najnowszymi informacjami o zmo-

dyfikowanych banknotach oglądając je
na stronie www.nbp.pl, a także na stronie
www.ckziu-strzelce.pl w dziale „Zakładka
ekonomiczna”.
A teraz kilka ciekawostek. Autorem
projektu polskich banknotów jest Andrzej Heidrich. Przed denominacją w
1995r. miał być wprowadzony do obiegu
banknot 5 milionów zł z wizerunkiem
Józefa Piłsudskiego. Jedne z najwyższych
nominałów we współczesnym świecie
występowały w Zimbabwe. W 2009r.
miały nominał 100 bilionów (1 i 14 zer)
dolarów Zimbabwe.
Przypominamy na koniec. Wszystkie
dotychczasowe banknoty pozostają ważne
bezterminowo. Zmianie ulegają jedynie zabezpieczenia na banknotach 10,20,50,100
zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian.
Dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź.
Opracowali uczniowie technikum
ekonomicznego CKZiU Strzelce Opolskie
pod opieką Krzysztofa Kalisza
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Cała Polska trzyma formę!
Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji
Producentów Żywności (PFPŻ ZP) w
2006r. wdrożono Ogólnopolski Program
Edukacyjny „Trzymaj formę!”, mający
na celu promocję zbilansowanej diety
i aktywności fizycznej wśród młodzieży
i rodziców. Program realizowany jest
pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Trzymaj formę!” to pierwsza na tak
szeroką skalę inicjatywa, której celem jest
edukacja żywieniowa i promocja aktywnego trybu życia wśród polskiej młodzieży.
W trakcie 8 lat trwania programu, wzięło
w nim udział blisko 8 000 szkół na terenie
całej Polski, a edukacją objęto już ponad
5 milionów uczniów.
„Czy Twoje dziecko trzyma formę?” to
hasło nowej kampanii medialnej realizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Trzymaj formę!”. Jej
celem jest zwrócenie uwagi rodziców na
konieczność kształtowania prawidłowych
nawyków żywieniowych oraz promowania
aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.
Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu
internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia którego zachęca
w/w kampania. Ambasadorką kampanii
została Monika Mrozowska - polska
aktorka, autorka książek kulinarnych i
blogerka, promująca zbilansowaną dietę
oraz zdrowy styl życia.
Fakt, że obecnie trwa już VIII edycja
”Trzymaj Formę” potwierdza zarówno
coraz większą popularność programu w
środowisku szkolnym, jak i zapotrzebowanie na wiedzę o racjonalnym żywieniu
dzieci i młodzieży oraz roli aktywności
fizycznej w ich prawidłowym rozwoju.
Nabiera to szczególnego znaczenia w
kontekście długoterminowego celu programu jakim jest pomnażanie potencjału

zdrowotnego polskiego społeczeństwa.
Realizując program “Trzymaj Formę!”
skierowany do bardzo młodych ludzi,
chcemy także ukształtować świadomych
konsumentów, którzy czytając etykiety
zawarte na produktach żywnościowych,
będą dokonywali właściwych wyborów
zdrowotnych – mówi Marek Posobkiewicz,
p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.
Poprzez program „Trzymaj formę!”,
chcemy znacząco zwiększyć wiedzę
na temat roli prawidłowych nawyków
żywieniowych oraz aktywności fizycznej
dla utrzymania właściwego stanu zdrowia.
Zwracamy się zarówno do młodzieży,
jak i do rodziców oraz nauczycieli. Ich
zaangażowanie uważamy za kluczowe dla
skutecznej prewencji nadwagi i otyłości,
gdyż rodzina i szkoła mają realny wpływ
na kształtowanie właściwych postaw
prozdrowotnych – wyjaśnia Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny PFPŻ ZP.
W kampanii zobaczymy Monikę
Mrozowską – Jako rodzic czuję dużą
odpowiedzialność za to, jakie nawyki –
zarówno te żywieniowe, jak i związane z
aktywnością fizyczną, przekażę moim dzieciom. To, czego je nauczę, będzie – mam
nadzieję – procentować w przyszłości.
Dlatego zaangażowałam się w program
„Trzymaj formę!” i zachęcam wszystkich
rodziców do tego samego – przekonuje
Monika Mrozowska.
Realizacja „Trzymaj formę!” opiera
się na metodzie projektu, dobrowolnie
angażującej zarówno młodzież, jak i
rodziców, szkoły oraz środowisko lokalne. Każda szkoła, za pośrednictwem
właściwej terenowo powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, może zgłosić
się do programu oraz otrzymać komplet
materiałów edukacyjnych.
Zapraszamy na stronę programu:
www.trzymajforme.pl.
Opr. Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op.

My o Nas

- wieści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Sport jest bardzo ważny
Sport w ZSP Zawadzkie zajmuje priorytetowe miejsce. To kontynuacja tradycji
po Zespole Szkół Zawodowych i Liceum
Ogólnokształcącym im. Mieszka I. Uczniowie każdej z tych szkół w przeszłości
zdobywali medale na zawodach wojewódzkich w wielu dyscyplinach – zarówno
indywidualnie w konkurencjach lekkoatletycznych, jak i w grach zespołowych.
Z tych ostatnich na pierwszym miejscu
warto wymienić najbardziej uwielbianą
w mieście piłkę ręczną. Z naszego miasta wywodzi się Sławomir Szmal –
reprezentant Polski, który już teraz jest
ikoną międzynarodową tej dyscypliny (w
przeszłości Sławek był uczniem naszego
technikum). Jest on wzorcem dla wielu
młodych piłkarzy ręcznych. Udowodnił,
że zdolny chłopak, pochodzący z małego
miasteczka, może się wybić w kraju i
na arenie międzynarodowej. W mieście
funkcjonuje sekcja piłki ręcznej, w której
szkoli się kilkadziesiąt dzieci oraz drużyna
seniorów. W naszej szkole w latach 20092012 istniała klasa sportowa o specjalności
piłka ręczna, a jej uczniowie corocznie
zdobywali medale – nie tylko na zawodach
wojewódzkich, ale też w mistrzostwach

Polski. Kilku zawodników wywodzących
się z sekcji zawadczańskiej piłki ręcznej
gra też w klubach ekstraklasy. W roku
2013 i 2012 szkolna drużyna piłki ręcznej
chłopców zdobyła pierwsze miejsce w
finale wojewódzkim, a drużyna dziewcząt
w 2013 roku wywalczyła trzecie miejsce
(również w finale wojewódzkim).
Liczne sukcesy uczniów chodzących
do małej przecież szkoły nie byłyby
możliwe bez regularnych zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych.
Obecnie w szkole odbywają się zajęcia
pozalekcyjne w ramach tzw. Szkolnego
Klubu Sportowego. Funkcjonuje w nim
kilka sekcji – zarówno męskich, jak i
żeńskich. Sekcje męskie to: piłka siatkowa
(od kliku lat startująca również w amatorskiej dobrodzieńskiej lidze siatkówki),
sekcja lekkiej atletyki, koszykówki i piłki
nożnej. Zajęcia odbywają się późnymi
popołudniami – jedne cyklicznie przez
cały rok, a inne zawsze około 2-3 miesiące
przed zawodami szkolnymi. Dziewczęta
również maja swoje zajęcia sportowe –
podobnie jak u chłopców są to zajęcia lekkoatletyczne, piłki siatkowej, piłki ręcznej

i piłki nożnej (w której w ostatnich latach
dziewczęta odnoszą coraz lepsze wyniki).
Do największych sukcesów możemy
zaliczyć czołowe miejsca naszych uczniów
w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej „Licealiada”. W 2013 roku było
to I miejsce Katarzyny Kroczek w biegu
na 100 m przez płotki, II miejsce Pawła
Zagórowicza w trójskoku, II miejsce
Karoliny Trepki w trójskoku, III miejsce
sztafety 4x100m chłopców (w składzie
Denis Hertel, Adam Jerominek, Paweł
Zagórowicz, Ireneusz Kwasik) oraz III
miejsce sztafety 4x100m dziewcząt (w
składzie Ewa Zajdel, Katarzyna Kroczek,
Karolina Trepka, Katarzyna Żurek).
W osiąganiu tak wspaniałych
sukcesów oprócz systematycznej pracy
pomaga również uczniom bogata infrastruktura sportowa szkoły. Trenując
mogą oni korzystać nie tylko z sali gimnastycznej, ale również z dobrze wyposażonej
siłowni, tartanowej bieżni oraz oddanego
do użytku w grudniu 2009 roku kompleksu
boisk sportowych „Orlik”.
Opracowali
Marek Binkowski, Beata Gratzke

Odkrywanie tajemnic OSP

Będzie! Będzie zabawa!
Będzie się działo!
dok. ze str. 1
Dzięki uprzejmości naszych Partnerów Strategicznych - Klubowi „Bora
Bora” Muzyczna Wyspa w Zawadzkiem mogliśmy bawić się w niezwykłym,
prawdopodobnie najwspanialszym miejscu w Polsce. Tak profesjonalny klub
zachwycił nas niesamowitą energią muzyki
płynącej z najnowocześniejszego systemu
nagłaśniającego oraz światłami i efektami
ledowo laserowymi.
O muzyczną oprawę zadbał DJ z
prawdziwego zdarzenia, który serwował
przebojową muzykę i szybkie, taneczne
tempo. Funkcję konferansjera pełnił Pan
Konrad Wacławczyk.
Na balu pojawiło się wielu znakomitych gości oraz liczni przebierańcy:
damy dworu, muszkieterowie, królewny,
czarownice, biedronki, diabły, sportowcy
z Soczi, Flinstonowie, żabki, pajacyki,
Arabowie z Dalekiego Wschodu, policjanci, marynarze, pielęgniarze i lekarze…
Dla spragnionych i głodnych serwowano kawę, herbatę, napoje, swojskie
ciasta oraz pyszny bigos. W trakcie zabawy
została przeprowadzona licytacja najcenniejszych nagród oraz loteria fantowa,
pełna radosnych emocji. Można było
wylicytować np. karnet na basen lub
do spa, niezwykłą biżuterię, komplet
ekskluzywnych kosmetyków, spływ kajakowy, strzyżenie z modelowaniem w salonie fryzjerskim czy rozliczenie podatku
dochodowego. Zebrani goście, którzy
aktywnie uczestniczyli w loteriach fantowych i licytacji, udowodnili, że mają wielkie
serce i potrafią zaangażować się w pomoc
na rzecz naszych niepełnosprawnych uczniów. Zebrane pieniądze przeznaczone
będą na kilkudniową wycieczkę.
Bal Charytatywny nie odbyłby się bez
zaangażowania wielu osób, a są to: dyrektor i nauczyciele ZSS w Zawadzkiem,
rodzice, przyjaciele szkoły i sponsorzy.

Szczególne podziękowania składamy
na ręce naszego Partnera Strategicznego
Bora Bora Muzyczna Wyspa w Zawadzkiem. Dziękujemy również firmom,
przedsiębiorcom i osobom prywatnym,
a są to: Zakład Jubilerski w Zawadzkiem „Moroksyt”, Zakład Mięsny w
Jemielnicy „Pyka”, sklep „ Warzywko”
Zawadzkie, Sklep „Farmer” Zawadzkie,
Sklep „Marko” Zawadzkie, Księgarnia
Zawadzkie, Dom Handlowy „ARES”
Zawadzkie, firma „Plotex” Zawadzkie,
Bank Spółdzielczy Zawadzkie, Biuro Rachunkowe- Sylwia Szarek Zawadzkie,
Biuro Rachunkowe „Eldar” Zawadzkie,
Apteka „Sowa” Zawadzkie, Apteka
„Nowa” Zawadzkie, Apteka „Po schodkach” Zawadzkie, Restauracja „Lido”
Zawadzkie, Firma „Novum” - Czesława
i Artur Grzechnik Strzelce Opolskie,
Kręgielnia „Pod Lasem” Kolonowskie,
Pani Ewa Kakoszka, Pizzeria „Flinstones”
Zawadzkie, salon kosmetyczny „Aleksandra” Zawadzkie, salon kosmetyczny
„Kwiat Lotosu” Zawadzkie, salon fryzjerski „Gabriela” Zawadzkie, salon fryzjerski
„Awangarda” Kolonowskie, Zakłady
Wapiennicze LHOIST S.A. w Tarnowie
Opolskim, ZUL „Drew – Mar” Zawadzkie,
sklep monopolowy „Sensei” Zawadzkie,
Pracownicy Sanepidu w Strzelcach Opolskich.
Dzień 13 lutego na długo pozostanie w
naszej pamięci, zabawa była udana o czym
świadczą uśmiechy dzieci, niesamowite
wspomnienia, wrażenia oraz słowa jednego
z gości „to piekielnie dobra zabawa na
szczytny cel”.
Wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za okazane wsparcie, które traktujemy jako
wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy
potrzebującym.
Justyna Gireń, Monika Nowak

Edward Dalibóg, strażak OSP, historią
pożarnictwa w naszym powiecie interesuje
się od dawna, ale, jak przyznaje, „na
poważnie” zajął się tym tematem po roku
1998, kiedy dopiero uczestnicząc w ogólnopolskim konkursie kronik strażackich
poznał tajniki reguł ich prowadzenia.
Bo przecież nie chodzi o to, by tylko
strażacy z nich korzystali, ale również
ludzie niezwiązani z tą profesją mogli się
czegoś dowiedzieć o własnej wsi z takiej
kroniki. Więc kiedy już zajął się szukaniem
informacji, by wyjaśnić dzieje i tajemnice swojej jednostki -OSP w Strzelcach
Opolskich – która w 1963 roku obchodziła
100-lecie istnienia, doszedł do wniosku, że
same opisy nie wystarczą – trzeba dotrzeć
do źródeł historycznych, dokumentów
archiwalnych (szukał ich nawet w Fuldzie),
gazet (czy wiedzą Państwo, że w latach 30.
XX wieku wychodziła na naszym terenie
gazeta dla „fojermanów”?), ludzi, którzy
jeszcze pamiętali, którzy mogli mieć
zdjęcia z dawnych lat…

Schlesiche Feurwehr Zeitung obejmowała swym zasięgiem tereny od Świdnicy po Gliwice
W latach 2003-2012 E. Dalibóg był
nawet członkiem Komisji Historycznej
przy Zarządzie Głównym OSP w Warszawie, ale tam, w stolicy, ludzie nie bardzo
rozumieli specyfikę historii naszych ziem,
i wszystko, co wiązało się z Niemcami, źle
im się kojarzyło…
A do czego doszedł w swoich poszukiwaniach, które w końcu wcale nie

Pan Edward wszystkich, którzy mają zdjęcia czy dokumenty
prosi o kontakt pod nr telefonu 602 763 898

Ponad 990 tysięcy
ze środków PFRON
24 lutego br. odbyło się posie-dzenie
Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, która zaopiniowało podział
środków PFRON na rok 2014. W tym
roku Powiat Strzelecki otrzymał kwotę
991 496,00 zł z przeznaczeniem na
rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych. Członkowie Rady
Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych
obecni na posiedzeniu w dniu 24.02.2014
r. to pani Czesława Krasa, pani Joanna

ograniczają się do jednej OSP, a obejmują
teren całego powiatu?
- Kiedy ukaże się książka, której
wydanie jest w planach, tylko ciągle
szuka się sponsorów, i – mimo wszystko –
jeszcze dokumentów – może się okazać, że
kilka jednostek OSP, choćby OSP Spórok,
zdziwi się, że liczą sobie więcej lat, niż
oficjalnie się przyjmuje!

Izbicka, pani Joanna Pietrzela oraz pani
Kornelia Mroszczyk. Nieobecna była
przewodnicząca pani Danuta Ogaza.
Zaproszeni goście podczas spotkania to Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie reprezentowany na
posiedzeniu Rady Społecznej przez panią
Agnieszkę Bakuła oraz panią Agnieszkę
Bień, a także pan Roman Kus - Zastępca
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
oraz pani Ewelina Jelito - Sekretarz Pow-

Porządek w lesie
– plany na
najbliższe 10 lat
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Strzeleckiego sporządził nowe
dokumenty regulujące gospodarkę
leśną w lasach prywatnych w gminach Kolonowskie i Jemielnica. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu
zawierają charakterystykę drzewostanów, wyznaczają zadania gospodarcze
do wykonania przez właściciela lasu
w przyszłym dziesięcioleciu tj. do
końca 2023 roku. Z dokumentami
można zapoznać się w pokoju 308 Strzeleckiego Starostwa, bądź u leśników
nadzorujących lasy prywatne.
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Uwaga Pasażerowie

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
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
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

Z dniem 03.03.2014 r. ulega zmianie komunikacja na niektórych trasach:
1. Istniejące połączenia po zmianach na trasie
Strzelce Opolskie - Krapkowice – Strzelce Opolskie:
a) odjazdy autobusów ze Strzelec Op. do Krapkowic przez Niwki, Gogolin
		
6.00; 8.20; 10.40; 12.30; 14.20; 15.20; 18.40
b) odjazdy autobusów z Krapkowic do Strzelec Op. przez Gogoli, Niwki
		
7.00; 7.40; 9.15; 11.00; 14.05; 15.20; 17.40
c) odjazd autobusu ze Strzelec Op do Krapkowic przez Górę św. Anny,
		
Leśnicę, Obrowiec
		 11.00
d) odjazd autobusu z Krapkowic do Strzelec Op. przez Obrowiec, Leśnicę,
		
Górę św. Anny
		 7.40
2. Istniejące połączenia po zmianach na trasie
Strzelce Opolskie – Opole – Strzelce Opolskie
a) odjazdy autobusów ze Strzelec Op. do Opola przez Izbicko w dni robocze:
		
5.40; 6.40; 7.40; 8.50; 10.30; 12.10; 13.00; 14.15; 15.20; 16.00
		
w dni wolne od pracy;
6.40; 8;50; 12.10; 16.00
b) odjazdy autobusów z Opola do Strzelec Op. przez Izbicko w dni robocze:
		
7.00; 8.00; 9.40; 11.00; 13.00; 14.30; 15.20; 16.15; 17.15; 18.20
		
w dni wolne od pracy:
		
8.00; 9.40; 14.30; 17.00
3. Istniejące połączenie po zmianach na trasie
Strzelce Opolskie – Izbicko przez Grodzisko, Krośnicę
odjazd ze Strzelec Opolskich 15.15
4. Zmiany w kursowaniu autobusów
a) Kurs relacji Strzelce Op. - Krapkowice przez Dolną, Górę św. Anny,
		
Leśnicę, Zdzieszowice z godz. 15.30 skrócono do Zdzieszowic
b) Kurs relacji Krapkowice – Strzelce Op. przez Zdzieszowice, Leśnicę,
		
Górę św. Anny, Dolną skrócono i rozpoczyna się od Zdzieszowic
		
godz. odjazdu 6.00
5. Uruchomienie kursu
a) Uruchomiono kurs relacji Krapkowice – Dąbrówka przez Gogolin
		
godz. odjazdu 7.05
b) Uruchomiono kurs relacji Dąbrówka – Krapkowice przez Gogolin
		
godz. odjazdu 7.30

Procedury nadawania tytułu
„Zasłużony dla Powiatu
Strzeleckiego”

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1. 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe,
3. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4. Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do wyróżnienia, w szczególności :
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu
strzeleckiego.
6. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. potwierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły
się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura,
samorządność.
W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
podpisy należy złożyć na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz wskazać pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.
Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na adres
Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiatstrzelecki.pl)
w terminie do dnia 30 września danego roku.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”.
Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy
podczas corocznej Gali Noworocznej.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki. pl w zakładce konkursy i patronaty.

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

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/403/13
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Plan kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Miesiąc

Podmiot kontrolowany

Tematyka

Styczeń

Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego

Kontrola utrzymania melioracji wodnych
w powiecie strzeleckim.

Luty

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego

Kontrola w zakresie zarządzania mieniem
powiatu

Marzec

Zespół ds. Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego

Kontrola realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego do 2015 r.

Kwiecień

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Kontrola funkcjonowania pieczy zastępczej
w powiecie strzeleckim i finansowania na
rok 2014.

Maj

Zarząd Powiatu

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu za
2013r. wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacji o stanie mienia powiatu.
Przedstawienie Radzie Powiatu wniosku w
sprawie absolutorium dla Zarządu.

Czerwiec

Wydział Dróg Powiatowych
Starostwa Powiatowego

Kontrola realizacji zadań w zakresie
utrzymania dróg powiatowych w roku
2014 w zakresie wydatkowania i utrzymania zimowego dróg, przygotowania
postępowań przetargowych oraz realizacji
bieżących zadań.

Lipiec

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Op.

Zapoznanie się z działalnością, zamierzeniami oraz kierunkami rozwoju Powiatowego Centrum Kultury.

Wrzesień

Zarząd Powiatu

Kontrola realizacji budżetu za I półrocze
2014 r.

Październik

Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie z działalności Komisji w
kadencji 2010-2014.

Strzelce Opolskie, dnia 14.02.2014r.

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 2013r. poz. 1235) podaje do
publicznej wiadomości informację, o wydaniu Pani Ewie Joszko w dniu 13 lutego
2014r. decyzji nr 49/14 o pozwoleniu na budowę suszarni do drewna w Kolonowskiem
przy ul. Kościuszki 1, na działce ew. nr 2071/1 k.m. 5 obręb ew. Kolonowskie.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
– Wydział Architektoniczno-Budowlany,
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211,
(w godzinach pn. 8.00÷1600, wt.-pt. 7.30÷15.30)
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.
z up. Starosty - Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Dodatkowe patrole w gminie Leśnica

Młodszy inspektor Sebastian Maj – p.o. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach
Opolskich oraz Pan Łukasz Jastrzembski Burmistrz Leśnicy podpisali porozumienie w
sprawie przekazania 5 000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy
Leśnica w roku 2014.
Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą
odbywały się na terenie gminy o różnych porach dnia, w miejscach uznanych, czy wskazanych przez mieszkańców za szczególnie zagrożone. Policjanci dodatkowe patrole będą
wykonywać w czasie wolnym od służby.

Na zdjęciu od lewej również: Kierownik Posterunku Policji w Leśnicy st. asp. Andrzej
Duława

Wydział Finansowy
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Wydział Edukacji, Kultury,
i Gospodarki Nieruchomościami
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
746, 747, 749.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Organizacyjny
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,Tel. wew. 705
764
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Zespół Kontroli
Funduszami
Tel. wew.: 705.
Tel. wew. 790, 791
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Kowbojski bal

Ad multos annos!
Wiwat Jubilatko!
W ostatnich dniach 90 urodziny
obchodziła Pani Elżbieta Szczerbińska,
mieszkanka Szymiszowa. Tak wspaniały
jubileusz świętowała 17 lutego, przyjmując
gości i życzenia.
W tak wyjątkowym dla Niej dniu z
serdecznymi gratulacjami i życzeniami
oraz okolicznościowym koszem słodkości
pospieszył wicestarosta Waldemar Gaida.
Do wszystkich ciepłych słów, jakie
Jubilatka usłyszała z tej okazji dołączamy
i swoje: długich jeszcze cudownych lat, w
jak najlepszym zdrowiu, pełnych samych
słonecznych dni, bez trosk,

13 lutego w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się integracyjny
„Kowbojski bal karnawałowy”. Zjechało się wielu kowbojów i przedstawicieli plemion
Indiańskich. Nie zabrakło też pięknych kowbojek, które przyjechały z Gimnazjum nr 1 ,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
ze Strzelec Opolskich oraz Szkoły Podstawowej z Jemielnicy. Przy dźwiękach kowbojskiej muzyki odbyło się wiele zabaw i konkursów, w których wzięli udział wszyscy
przedstawiciele Dzikiego Zachodu. Dekoracja sali i panująca atmosfera sprawiła, że
wszyscy czuli się tak jak gdyby przenieśli się na Dziki Zachód. Kolorowe światła i
muzyka były powodem świetnej zabawy do późnych godzin wieczornych. Już na drugi
dzień oglądaliśmy zdjęcia, które przypomniały jaka wspaniała była zabawa.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z balu na naszej stronie internetowej
www.zss_kadlub.wodip.opole.pl
Iwona Mielcarz

Więcej kasy
z subwencji oświatowej
W dniu 13 lutego 2014 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło ostateczną
kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Strzeleckiego,
wynosi ona 24.564.494 zł i jest o 640.319 zł większa od planowanej!
Powiat Strzelecki zimą - zwycięzkie zdjęcie na konkurs nadesłał Błażej Duk z Zalesia Śląskiego

Zapowiada się gorąco w Powiatowym Centrum Kultury
Co w PCK piszczy…
Druga połowa lutego w Powiatowym Centrum Kultury stała pod znakiem śmiechu, spotkania z dobrą sztuką
oraz wyboru zwycięzców w konkursach organizowanych przez Centrum.
15 lutego mieszkańców powiatu, przybyłych do PCK, rozbawiał niebywałymi scenkami i świetnym żartem
Kabaret CIACH. Nastrój, w jaki wprowadzili gości artyści, nie pozwolił tak szybko zejść im ze sceny. Były bisy,
były oklaski. Jednym słowem kawał dobrego humoru. Występ kabaretu nie był jednak jedyną okazją do odwiedzenia Centrum tego wieczora, bowiem godzinę wcześniej Galeria Trzy Filary miała zaszczyt gościć
w swych murach Panią Beatę van Wijngaarden – artystkę malarkę, zajmującą się głównie akwarelą oraz olejami. Dzięki życzliwości Pani Beaty goście, przybyli tego dnia na wernisaż mieli okazję wygrać jeden z obrazów
artystki. W sobotę odwiedzający Centrum mogli zobaczyć także wystawę miedziorytów oraz unikatowych dokumentów pamiętających czasy sprzed II wojny światowej wraz z dokumentacją fotograficzną, których właścicielami są Pan Alfons Sznura (Honorowy Obywatel Strzelec Opolskich) oraz Pan Józef Cichoń. Każdy zainteresowany może zobaczyć wystawę odwiedzając Regionalna Izbę Tradycji Powiatowego Centrum Kultury.

łym zainteresowaniem. Wybór tych najpiękniejszych był bardzo trudny, jednak Komisja konkursowa była zgodna co do przyznania trzech pierwszych miejsc. Zdjęcie, które zajęło I miejsce
to dzieło Pana Błażeja Duka. II miejsce zajęła fotografia Pana Krzysztofa Bałucha, zaś III miejsce praca Pana
Michała Szrajbera. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Obrady Jury Konkursu na logo Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich były długie lecz owocne.

A co przed nami …
Na facebook’u PCK jest już dostępny Kalendarz imprez na marzec 2014, a w nim m.in. kolejny wykład

w ramach Dziecięcej

Występ Kabaretu CIACH
W piątek 21 lutego zakończyły się także dwa konkursy
ogłoszone przez Centrum na początku tego roku. Znamy
już zwycięzców! W Konkursie na logo Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich najlepszy okazał
się być projekt Pani Żanety Ciastoń, który wyróżnił się
spośród 47 złożonych prac. Konkurs fotograficzny „POWIAT STRZELECKI ZIMĄ” również cieszył się niema-

Politechniki Opolskiej (08.03.2014r.); II Targi edukacyjne
dla gimnazjalistów (12.03.2014r.); wernisaż prac Agnieszki Kujawy-Bartosik oraz koncert coverów
grany przez najlepszych opolskich muzyków pn. MUZYCZNY ŻYCIORYS FRANKA
SINATRY (15.03.2014r.); koncert TSA AKUSTYCZNIE (28.03.2014r.); Koncert Hip-Hop
Z.B.U.K.U (29.0.2014r.). Ponadto zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie
Palm Wielkanocnych (praca można składać w terminie 27-31.03.2014r.) Natomiast jeszcze w lutym
(28.02.2014r.) koncert rockowy zwycięzców Festiwalu im. Ryśka Riedla – zespołu SOLD MY SOUL.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Powiatowego Centrum Kultury: https://www.facebook.com/
PowiatoweCentrumKultury. Zapraszamy do udziału. Bilety na wybrane wydarzenia artystyczne dostępne są w
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23. W razie pytań prosimy o
kontakt pod nr tel.: 77 412 30 13.

