
Na ogłoszenie werdyktu jeszcze 
trzeba trochę poczekać. Nominowani 
i zwycięzcy wprawdzie nie będą 
kroczyć po czerwonym dywanie, ale 
wyniki zostaną ogłoszone w świetle 
reflektorów i fleszy, w sali pełnej 
gości – 28 marca br. Przygotowania 
do uroczystej Gali Lauri już trwają, 
a uczniowie CKZiU pod kierowni-
ctwem Krystiana Grondesa obmyślają 
oryginalne menu na poczęstunek.

Niełatwe zadanie miała kapituła 
konkursu na Najlepszy Produkt 
Powiatu Strzeleckiego 2014, która 
23 lutego oceniała zgłoszenia. W jej 
składzie znaleźli się: Herbert Czaja, 
prezes Izby Rolniczej w Opolu, Józef 
Garbacz, prezes Banku Spółdziel-
czego w Leśnicy, Dariusz Kajstura, 
prezes Opolskiego regionalnego 

Kto zdobędzie tytuł i statuetkę? 
Najlepszym Produktem Powiatu 2014 został…
Tytuł Najlepszy Uczeń Powiatu 2014 zdobył…

Nauczycielem Roku jest… 
Telewizor przypada…

Funduszu Poręczeń Kredytowych w 
Opolu, Klaudia Kluczniok, dyrektor 
Biura Związku Śląskich Rolników 
w Opolu, Aneta Rzepińska, dyrektor 
Izby Gospodarczej Śląsk – partnera 
Powiatu Strzeleckiego w tym konkur-
sie oraz niżej podpisana.

O zwycięstwo rywalizowało w 
czterech kategoriach 14 usług i pro-
duktów - zgłoszonych bezpośrednio 
przez firmy bądź samorządy gminne. 
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 
podczas  dorocznej uroczystości. Dziś 
jednak możemy uchylić rąbka tajem-
nicy: maksymalnej ilości punktów 
(150) nie zdobył żaden z pretenden-
tów do nagrody, ale jeden był blisko, 
bardzo blisko – uzyskał ich aż 138. 
Który? O tym na razie – sza. 

Ciekawe, czy opinię kapituły kon-

kursowej podzielą mieszkańcy powia-
tu strzeleckiego, wybierając Nagrodę 
Konsumenta 2014. Na Państwa głosy 
czekamy jeszcze tylko kilka dni – do 
końca lutego. Warto wybrać produkt 
lub usługę (prezentowane są one na 
str. 4 i 5) i odpowiedzieć na pytanie. 
Dlaczego? Stawką jest 42-calowy 
telewizor! 

Karty do głosowania znajdzie-
cie Państwo na str. 4 tego wydania 
naszego dwutygodnika, na stronie 
internetowej www.powiatstrzelecki.
pl w Aktualnościach oraz w holu 
starostwa, obok urny.

Posiedzenie Kapituły dwóch 
pozostałych konkursów – na Najlep-
szego Ucznia Powiatu i Najlepszego 
Nauczyciela zwołane zostało na 3 
marca br. Nazwiska uczniów i na-
uczycieli nominowanych do nagród 
znajdziecie Państwo na stronie 2.

Marta Górka

Nagrodę Konsumenta przyznano...
Rozstrzygnięcie na Gali Lauri, 28 marca

W przychodniach tłumy, w szkołach 
spada frekwencja. W największej placówce 
oświatowej, dla której Powiat Strzelecki 
jest organem prowadzącym, czyli Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
jeszcze nie jest źle – w klasach brakuje po 
4-5 osób, ale mnóstwo uczniów przychodzi 
zakatarzonych i zachrypniętych, podobnie 
jest z nauczycielami – ocenia dyrektor 
Halina Kajstura.

Dorota Zaręba z przychodni Eskulap 
w Zawadzkiem informuje, że w poniedzia-
łek, 23 lutego przyjęto ok. 150 osób, ale 

Grypa już jest?

sytuacja jest trudna, bo choroba nie omija 
także lekarzy.

Tego samego dnia w przychodni 
MED-UJAZD, zgłosiło się 140 pacjentów. 
W „zwykły” dzień, nie po weekendzie, jest 
ich nieco mniej: około setki – mówi kie-
rownik przychodni Grażyna Gallus. – Już 
mnie uszy bolały od słuchawek – śmieje 
się. - Większość pacjentów zgłasza się 
mocno przeziębionych, z gorączką, ale 
tylko 2-3 przypadki tygodniowo to grypa; 
zdarzają się też powikłania, np. zapalenia 
oskrzeli. 

dok. na str. 2

6 lutego 2015 r.

Sz.P. Starosta 
Józef Swaczyna

W tym liście chcę wypowiedzieć się na temat Domu Opieki 
Społecznej w Strzelcach Opolskich przy ul. Strażackiej 8.

Jestem siostrą jednego z pensjonariuszy w/w Domu. Już 
drugi rok obserwuję pracę tej Placówki.

Jestem pełna podziwu dla ofiarności i kompetencji Perso-
nelu w tej Placówce. Troskliwość, cierpliwość i profesjonalizm 
kierownictwa, pracowników socjalnych oraz obsługi zasługuje 
na najwyższą ocenę.

Jestem bardzo zadowolona, że mój brat, który wymaga 
dużego zainteresowania i opieki, ma to wszystko zapew-
nione. Jestem o Niego spokojna, bo wiem, że w tej Placówce 
jest bezpieczny. Podobnego zdania jest jego córka Katarzyna 
Muchalska.

Z Dyrekcją i Panią od spraw socjalnych jesteśmy w stałym 
kontakcie.

Gratulujemy Panu takiej Placówki na swoim terenie.
A na Pana ręce całemu Personelowi w/w Placówki skła-

dam szczególne podziękowania.
Wdzięczna

Anna Szymczak
Poznań

7 lutego br. w Strzelcach Opol-
skich miało miejsce piąte spotkanie w 
ramach projektu pn. Sieć samopomo-
cowa osób głuchych w województwie 
opolskim realizowanego przez Opol-
skie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych wraz  Opolskim 
Oddziałem Polskiego Związku Głu-

chych oraz  Parytetowym Związkiem 
Socjalnym Krajów Związkowych 
Nadrenii-Palatynatu/Kraju Saary (Der 
Paritätische Landesverband Rhein-
land-Pfalz/Saarland  e. V.). Działania 
projektowe są możliwe dzięki fun-
duszom niemieckiej loterii ACTION 
MENSCH (Akcja Człowiek).

Działania w projekcie zmierzają 
do stworzenia i dalszego funkcjono-
wania sieci grup samopomocowych 
osób niesłyszących na terenie woje-
wództwa opolskiego, a jego realizacja 
ma trwać do końca kwietnia 2015 r. 

dok. na str. 6

Samopomoc głuchych
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Katarzyna Piłacka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
Małgorzata Lepich – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leśnicy
Dariusz Szczypura - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 
Jolanta Ruhnke - Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem 
Monika Szendzielorz–Nowakowska - Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
Bogusław Furman – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich 

Nauczyciele nominowani do tytułu 
Nauczyciel Roku 

Powiatu Strzeleckiego

Kandydaci do nagrody 
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego

W kategorii Najlepszy Uczeń - Bez Barier

1.  Damian Krzysiek Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem 
2.  Piotr Bosy Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
3.  Hanna Czyż Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Wy-

chowawczym w Leśnicy 

 W kategorii Uczeń Szkoły Podstawowej
   
1.  Michał Oronowicz Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Ujeździe 
2.  Anna Kot Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem  
3.  Anna Michalska Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej  
4.  Dominika Ogaza Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej 
5.  Nicola Popanda Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie 
6.  Wojciech Hajdas Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opol-

skich 
7.  Marcin Bertram Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w 

Jemielnicy 
8.  Magdalena Markieton Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Ko-

pernika  w Suchej 
9.  Julia Bartoszek Zespół Szkolno – Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy
10.  Max Kaluza Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich
11.  Martyna Skowronek Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie 
12.  Natalia Jelito Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich 
13.  Paulina Pospieschczyk Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełm-

skiej w Leśnicy  
14.  Miłosz Wojciechowski Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej 

w Leśnicy 
15.  Dariusz Fesser Szkoła Podstawowa im.  Obrońców Góry Chełmskiej w 

Leśnicy   
16.  Julia Sowa Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie 
17.  Klaudia Piontek Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie 
   
W kategorii Uczeń Gimnazjum
   
1.  Julia Skoluda Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem 
2.  Adam Trojok Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Żędowicach 
3.  Izabela Kapuścińska Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w 

Jemielnicy 
4.  Fabian Radziej Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich 
5.  Łukasz Przybyłek Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich 
6.  Marta Fojcik Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum 

Dwujęzyczne
7.  Wiktoria Ziegler Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w 

Leśnicy 

W kategorii Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej
  
1.  Kamil Żyłka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
2.  Magdalena Michalska Zespół Szkoł Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich   
3.  Jessika Andraczek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelcach Opolskich   
 
W kategorii Mistrz w zawodzie
  
1.  Regina Frey Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-

cach Opolskich  
2.  Judyta Mehlich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzelcach Opolskich

Pacjentów przybywa także w przy-
chodni Panaceum w Strzelcach Opolskich. 
Doktor Aleksandra Dekiel obserwuje to 
mniej więcej od dwóch tygodni: każdego 
dnia przychodzi tu ok. 80-90 pacjentów – 
dorosłych i dzieci. 

Gdy pytam, czy lepiej w przypadku 
mocnego przeziębienia leczyć się na włas-
ną rękę, czy też od razu biec do lekarza, 
słyszę, że w pierwszym etapie choroby, 
przez dzień-dwa można brać leki prze-
ciwzapalne i przeciwgorączkowe, ale gdy 
objawy nie ustępują, trzeba zgłosić się do 
lekarza, bo powikłania mogą być groźne.

Kierownik Przychodni Rodzinnej w 
Jemielnicy, doktor Stefania Kolek, pe-
diatra, 23 lutego przyjmowała pacjentów 
od 8 rano do wpół do piątej po południu. 
Gdy w przedszkolach i szkołach spada 
frekwencja, liczba małych pacjentów roś-
nie. I w jej przychodni widać to już było 
w poprzednim tygodniu. Mało tego – nie 
tylko dotyczy to dzieci, ale i dorosłych. W 
poniedziałek do tej przychodni zgłosiło się 
110 dorosłych i 70 dzieci, czyli niemal dwa 
razy więcej niż w niegrypowym sezonie. 
W takim natłoku pacjentów przychodnia 
nie ma wyjścia i wydłuża godziny pracy.

- Oceniamy to jako infekcje grypo-

Grypa już jest?
we, zaraźliwość jest duża. Najczęstszym 
powikłaniem u dzieci jest zapalenie ucha 
środkowego, może też dojść do zapalenia 
oskrzeli i płuc. I dopiero wtedy podaje-
my antybiotyki, nie wcześniej. W ciągu 
pierwszych 3-4 dni najważniejsza jest 
izolacja i podanie leków przeciwzapalnych 
i przeciwgorączkowych. 

Przychodnia Rodzinna w Jemielnicy 
jest jedną z czterech w naszym powiecie, 
które biorą udział  w systemie SENTINEL, 
działającego w Polsce od sezonu epide-
micznego 2004/2005. To system nadzoru 
epidemiologicznego i wirusologicznego 
nad grypą. Lekarze POZ działający w tym 
systemie pobierają wymazy z gardła i nosa 
i przesyłają do dalszych badań, by określić 
typ wirusa grypy. 

– Trzy lata temu badania nie po-
twierdziły u nas wirusa grypy – mówi dr 
Kolek. – W tym roku pobraliśmy jeden 
wymaz, ale zakaźność jest spora, wiec 
zapewne kolejne takie badania wykonamy 
w najbliższym tygodniu.

- Wyraźnie widać wzrost zachorowań 
grypopodobnych, właściwie od końca 
ubiegłego roku – mówi Katarzyna Kanoza, 
dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Strzelcach Opolskich. - 

W ostatnim kwartale roku odnotowaliśmy 
1464 takie zgłoszenia, a w I kwartale 2014 
– 786. Od 1 stycznia do 22 lutego – 980 
(w analogicznym okresie roku ubiegłego 
tylko 535), a tylko w jednym tygodniu od 
16 do 22 lutego – aż 400. Lekarze mają 
obowiązek informować nas codziennie 
telefonicznie o liczbie chorych na choro-
by zakaźne, raz w tygodniu – pisemnie, 
jednak chyba nie wszyscy to robią. 

Ani jeden przypadek nie został po-
twierdzony laboratoryjnie – pod kątem 
badań typu wirusa. A tylko tak można 
potwierdzić, czy istotnie mamy do czynie-
nia z wirusem grypy, czy tylko z infekcją 
grypopodobną. Nie wiadomo też, czy to 
już jest apogeum wzrostu zachorowań, 
ani kiedy się skończy. W naszym klimacie 
sezon zachorowań grypopodobnych  trwa 
do końca marca – mówi dyrektor Kano-
za. – Warto więc się jeszcze zaszczepić. 
Zwłaszcza powinny to zrobić starsze, z 
przewlekłymi chorobami, zwłaszcza z 
astmą i chorobami krążenia, ci, którzy 
mają  kontakt z wieloma osobami oraz 
małe dzieci. Powikłania grypy mogą być 
bardzo poważne; dotychczas w Polsce 
odnotowano jeden przypadek śmiertelny.

dok. ze str. 1

Roczna narada  służbowa Komen-
dy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich odbyła się 12 lutego w 
siedzibie starostwa powiatowego 
podczas niej omówione zostały wy-
niki działalności wszystkich pionów 
strzeleckiej Komendy Powiatowej i 
zadania na przyszły okres. W naradzie 
udział wziął starosta Józef Swaczyna, 
a także burmistrzowie i wójtowie 
gmin Powiatu Strzeleckiego. Starosta 
w swoim wystąpieniu podziękował za 

Bezpiecznie w powiecie, 
niebezpiecznie na drogach

skuteczną pracą policji i fakt, że dzięki 
niej mieszkańcy powiatu czują się na 
swoim terenie bezpiecznie.

Z kolei komendant KPP kom. 
Krzysztof Skowron zwrócił uwagę 
na nienotowany od lat wzrost śmier-
telnych wypadków drogowych w 
naszym powiecie – w roku 2014 było 
ich aż 14 w 2014 roku.

O tym, czy na drogach będzie 
bezpieczniej, w dużej mierze decydują 

sami użytkownicy. A jak wyglądają 
ich zachowania? Oto w miniony 
weekend (21-22 lutego)na drogach 
powiatu strzeleckiego doszło do 4  
kolizji i jednego wypadku. Policjanci 
skontrolowali stan trzeźwości 220 
kierujących. Zatrzymali czterech pija-
nych kierowców, a także 10 dowodów 
rejestracyjnych, 42 kierujących pojaz-
dami ukaranych zostało mandatami, 
głównie za zbyt szybką jazdę. 

(mg)

Na staroście, jak wynika z ustawy, 
spoczywa obowiązek przyjmowania i 
przechowywania rzeczy znalezionych 
o wartości co najmniej 100 zł. I takie 
biuro rzeczy znalezionych faktycznie 
w naszym starostwie istnieje, tyle 
że… jest puste. 

- Od dwóch lat, kiedy de facto je 
utworzono, nikt nie przyniósł żadnej 
znalezionej przez siebie rzeczy. Jed-
nak co najmniej kilka osób pytało o 
to, czy nie trafiła do nas ich zguba. 
Przykro było informować, że nie, ale 
– takie są realia.

Jeśli ktoś znajdzie wartościową 
rzecz – powinien się zgłosić w Infor-
macji strzeleckiego starostwa. 

Biuro 
Rzeczy 

Znalezionych
Jeszcze jest zima, luty się nie 

skończył, a tu widać, że rozpoczął 
się... sezon wypalani traw!

Od początku roku strażacy na te-
renie powiatu strzeleckiego już 6-krot-
nie wyjeżdżali do takich zdarzeń! 22 
lutego - aż dwukrotnie!

Przypominamy, że wypalanie 
traw, a jesienią - rżysk nie tylko nie 
mieści się w dobrej kulturze rolnej, o 
czym powinni pamiętać zwłaszcza ci, 
którzy korzystają z dotacji unijnych, 
ale i wszyscy pozostali. Dlaczego? Bo 
to jest bardzo kosztowne i... karalne!

 Każda interwencja straży to 
poważny wydatek finansowy. W do-
datku - w tym samym czasie, kiedy 
zaangażowani w akcję gaszenia po-
żarów traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni do 

ratowania życia i mienia ludzkiego w 
innym miejscu, gdzie będą naprawdę 
niezbędni. Pożary traw powodują 
również spustoszenie dla flory i fauny.

Za wykroczenia tego typu grożą 
surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 
20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z 
późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 
5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 
z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmia-
rach, mające postać pożaru, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”.

Nie wypalaj traw!
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

NAUCZYCIEL J. NIEMEICKIEGO PUBLICZNE PRZEDSZK. -  wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
8/22 etatu W BARUCIE  pedagogicznym + wychowanie przedszkolne, 
 I W ŁAZISKACH -  upr. pedagogiczne,
NAUCZYCIEL J. NIEMEICKIEGO PUBLICZNE PRZEDSZK.  -  wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem          
 W JEMIELNICY, CENTAWIE  pedagogicznym + wychowanie przedszkolne,                    
 I GĄSIOROWICACH -  upr. pedagogiczne,
SPECJALISTA DS. EKSPORTU ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe,
  - mile widziane doświadczenie w zawodzie,
  - biegła znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie min. średnie, - komunikatywność,
INDYWIDUALNEGO  - obsługa komputera i MS Office,
  - znajomość branży finansowej, organizacja pracy,
  - mile widziane doświadczenie w branży finansowej
PRACOWNIK BIUROWY GRODZISKO - wykształcenie min. średnie
- TECHNOLOG  - obsługa komputera i programu AUTO - CAD,
  - znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE - wykszt. min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
  - komunikatywna znajomość j. francuskiego 
BIUROWE-TECHNOLOG ZAWADZKIE - wykszt. min. średnie, - bardzo dobra obsługa komputera,
  - znajomość AUTO-CAD,
  - doświadczenie mile widziane,
  - znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe lub doświadczenie,
  - prawo jazdy kat. B, - biegła znajomość języka niemieckiego
TRENER SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -dośw. w prowadzeniu szkoleń bądź związane ze sprzedażą,
  - znajomość technik negocjacji i sprzedaży, zdolności organiza-

cyjne, umiejętność przekazywania wiedzy, samodzielność
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność swobodnego wysławiana się, łatwość nawią-

zywania przyjaznych relacji, rzetelność wykonywaniu 
powierzonych zadań

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera kasy fiskalnej,
  - doświadczenie w handlu
KIEROWNIK MARKETU KOLONOWSKIE - wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
  - mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  - umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
  - obsługa komputera,
  - gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
ZASTĘPCA KIEROWNIKA KOLONOWSKIE - wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
MARKETU  - mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  - umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
  - obsługa komputera,
  - gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
KASJER-SPRZEDAWCA BŁOTNICA STRZELECKA - wykształcenie min. zawodowe-handlowe,
  - obsługa kasy fiskalnej, - doświadczenie mile widziane
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE -wykształcenie zawodowe, -komunikatywność,
  - pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
  - książeczka sanepidowska
KELNER/KA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe,- komunikatywność,
  - pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
  - książeczka sanepidowska
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, średnie,
  -doświadczenie mile widziane
KELNER/KA-BARMAN /KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
  - dyspozycyjność, może być osoba ucząca się w systemie 

zaocznym lub wieczorowym,
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
KUCHARZ/PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
  - mile widziane doświadczenie w gastronomii
KELNERKA-KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B, -książeczka sanepidowska,
  - mile widziane doświadczenie
KELNER/KA – BARMAN/KA KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
  - aktualne badania lekarskie
KUCHARZ/KA LEŚNICA - wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
  - doświadczenie mile widziane
BUFETOWY/WA – KELNER/KA LEŚNICA - doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera w stopniu dobrym,
  - doświadczenie mile widziane,
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera w stopniu dobrym,
  - doświadczenie mile widziane, - stopień niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY KOLONOWSKIE - niekaralność,
  -mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
PRACOWNIK OCHRONY KADŁUB - mile widziane doświadczenie w pracy w ochronie,
  - umiejętność koncentracji i wykonywania poleceń,
  - orzeczenie o niepełnosprawności,
  - zaświadczenie o niekaralności
FREZER ZAWADZKIE -wykształcenie zawodowe,
  -doświadczenie na stanowisku frezer lub frezer CNC op-

cjonalnie doświadczenie na stanowisku operator innych 
maszyn sterowanych numerycznie,

  - upr. do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu roboczego 
w tym bezprzewodowo

WIERTACZ W METALU ZAWADZKIE -wykształcenie zawodowe
SPAWACZ METODĄ MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, - upr. na spawanie metodą 135;
  - umiejętność obsługi suwnicy z poziomu roboczego 
OPERATOR OBRABIAREK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe o profilu technicznym,
STEROWANYCH NUMERYCZNIE  - obsługa tokarek CNC, czytanie rysunku technicznego,
  - doświadczenie mile widziane
TOKARZ POZNOWICE - wykształcenie zawodowe, - obsługa tokarek
PRACOWNIK WG ZLECEŃ - wykształcenie min. budowlane-malarz, 
OGÓLNOBUDOWLANY/MURARZ  - prawo jazdy kat. B mile widziane, - doświadczenie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

JESTEŚ OSOBĄ
BEZ ZATRUDNIENIA 
W WIEKU 15-30 LAT ?

Podnieś swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe!

Weź udział w:
bezpłatnych szkoleniach zawodowych i 3-miesięcznych stażach 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej w projekcie
„MŁODZI AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

SZKOLENIA:
•  SPAWACZ TIG I MAG – 240h
•  GRAFIK KOMPUTEROWY – 160h
•  PRACOWNIK KANCELARYJNY – KADRY I PŁACE – 120h
•  DORADCA FINANSOWY Z KURSEM KASJERA 
 WALUTOWO-ZŁOTOWEGO – 120h
•  OPERATOR PIŁ MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW – 44h

Uczestnikom projektu zapewniamy również fachowe 
DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE.

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnikiem projektu może zostać osoba bez zatrudnienia w wieku 15-30 lat z terenu 
43 gmin woj. opolskiego (ponad 60% terenu Opolszczyzny) – pełna lista gmin objętych 
projektem dostępna jest na stronie www.igsilesia.pl w dziale PO KL.

Ilość miejsc ograniczona!!!
POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ PRACĘ!

Szczegółowe informacje:
Izba Gospodarcza „Śląsk”

ul. Ozimska 184, Opole, tel. 77 453 84 84, www.igsilesia.pl

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

ś.p. Rajnholda Materli

Radnego Powiatu Strzeleckiego w latach 1998-2002

Rodzinie i Bliskim najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

składają

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
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NAGRODA KONSUMENTA 
- karta do głosowania

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, oddając głos tylko na JEDEN produkt ! 
Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, zaznaczając prawidłową odpowiedź:

W ILU KATEGORIACH KONKURUJĄ ZGŁOSZONE PRODUKTY?
A) w czterech      B)  w ośmiu       C)  w żadnej

Tort artystyczny
CUKIERNIA ARTYSTYCZNA 
Anna Lotycz z Izbicka

Danie obiadowe – rolada śląska
RESTAURACJA PERŁA z Suchej

Golonka po bawarsku z zasmażaną na maśle 
kapustą z grzybami leśnymi, podawana 
z chrzanem i tradycyjną słodką musztardą
RESTAURACJA BAWARSKA z Jemielnicy

Kiełbasa Cysterska
GRZEGORZ PYKA z Jemielnicy

Kołocz Śląski z serem
PIEKARNIA GRABOWSKI z Otmic

Makarony 8 jajeczne 
„ŚLĄSKI BIFEJ” ze Strzelec Opolskich

Salami z pomidorami i bazylią
PAMAS - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA  
MIĘSNEGO z Kolonowskiego                    

Działalność produkcyjno-usługowa 
w zakresie produkcji konstrukcji stalowych 
P.P.H.U. „STALMET”  ze Strzelec Opolskich 

Park Miniatur Olszowa wraz z bazą 
gastronomiczno-noclegową 
i atrakcjami dla dzieci 
PARK MINIATUR w Olszowej

Płyty warstwowe ARPANEL  
ADAMIETZ Sp. z o.o.  ze Strzelec Opolskich

Buty z poliuretanu  
PPO ze Strzelec Opolskich

Usługi budowlane od podstaw pod klucz
PHU KNAPIK BAU S.C. z Dziewkowic

Usługi transportowe 
w transporcie międzynarodowym
„PORJOT” z Izbicka

Obiekt restauracyjno-hotelowy „STARY MŁYN” 
STARY MŁYN ze Strzelec Opolskich

IMIĘ I NAZWISKO: 

MIEJSCOWOŚĆ: 

ULICA i NR DOMU:

TELEFON  KONTAKTOWY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na 
NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2014  (zgodnie z Ustawą z dn.29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2014 r. poz. 1182, 1662)                         

PODPIS:

1. Udział w głosowanie może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie Powiatu Strzeleckiego.
2. Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczonym JEDNYM produktem.
3. Wśród wszystkich głosujących na Najlepszy Produkt Powiatu – NAGRODĘ KONSUMENTA, którzy prawid-

łowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozdysponowana nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest 
dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu 
jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie 
formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów. 

4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą udziału 
w głosowaniu.

5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy strzeleckiego Starostwa.
6. Głosowanie trwa do 28 lutego 2015 r.
7. Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 

ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na ten adres. Decyduje data wpływu.

NAJLEPSZY PRODUKT 
POWIATU STRZELECKIEGO 2014

Głosuj – WYGRAJ  TELEWIZOR!

GOLONKA PO BAWARSKU 
z zasmażaną na maśle 

kapustą z grzybami leśnymi, 
podawana z chrzanem 

i tradycyjną słodką musztardą

RESTAURACJA BAWARSKA z Jemielnicy

DZIAŁALNOŚĆ 
PRODUKCYJNO-USŁUGOWA 

W ZAKRESIE PRODUKCJI 
KONSTRUKCJI STALOWYCH 

P.P.H.U. „STALMET” ze Strzelec Opolskich
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Wybierz Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014
DANIE OBIADOWE 
– ROLADA ŚLĄSKA
RESTAURACJA PERŁA 

z Suchej

SALAMI 
Z POMIDORAMI I BAZYLIĄ

PAMAS - ZAKŁAD 
PRZETWÓRSTWA  MIĘSNEGO 

z Kolonowskiego   

BUTY Z POLIURETANU
PPO ze Strzelec Opolskich

TORT ARTYSTYCZNY
CUKIERNIA ARTYSTYCZNA 

Anna Lotycz z Izbicka

USŁUGI BUDOWLANE 
od podstaw pod klucz

PHU KNAPIK BAU S.C. 
z Dziewkowic

KIEŁBASA CYSTERSKA
GRZEGORZ PYKA 

z Jemielnicy

KOŁOCZ ŚLĄSKI Z SEREM
PIEKARNIA GRABOWSKI 

z Otmic

PARK MINIATUR OLSZOWA 
wraz z bazą 

gastronomiczno-noclegową 
i atrakcjami dla dzieci 

PARK MINIATUR w Olszowej

OBIEKT RESTAURACYJNO-
-HOTELOWY 

„STARY MŁYN” 
STARY MŁYN ze Strzelec Op.

MAKARONY 8 JAJECZNE 
„ŚLĄSKI BIFEJ” 

ze Strzelec Opolskich

USŁUGI TRANSPORTOWE 
w transporcie międzynarodowym

„PORJOT” z Izbicka

PŁYTY WARSTWOWE 
ARPANEL  

ADAMIETZ Sp. z o.o.  
ze Strzelec Opolskich
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z założeniem, iż praca grup samo-
pomocowych i sama sieć stworzona 
w ramach projektu będzie trwała i 
rozwijała się, obejmując kolejne oso-
by niesłyszące. W ramach projektu 
powstało pięć grup samopomoco-
wych i zaplanowano, że każda z nich 
będzie gospodarzem tzw. spotkania 
sieciującego – mającego być okazją 
do wymiany doświadczeń, ale także 
wspólnie spędzonego czasu w miłej 
atmosferze. Dotychczas spotkania ta-
kie odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu, 
Kluczborku, Opolu, Nysie.

W spotkaniu w Strzelcach Opol-
skich wzięło udział ponad 40 niesły-
szących uczestników projektu z terenu 
całego województwa opolskiego.  Nad 
organizacją spotkania czuwali liderzy 
strzeleckiej grupy samopomocowej 
Jerzy Lemke i Antoni Sznura. Podczas 
pierwszej  części spotkania uczestni-
cy wymienili się doświadczeniami 
na temat swojego funkcjonowania, 
trudności i ograniczeń oraz możli-
wości ich pokonywania własnymi 
siłami korzystając z doświadczeń 

innych. Rozmawiano na takie tematy 
jak: aktywność obywatelska i prawa 
osoby niepełnosprawnej w urzędzie, 
niepełnosprawny konsument, na 
co uważać w codziennym życiu, 
niepełnosprawny pracownik, prawa 
osób niepełnosprawnych w pracy, 
obowiązki pracodawcy, aktywność 
zawodowa – poruszanie się po rynku 
pracy, przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych, CV itp.), podnoszenie 
kwalifikacji i samokształcenie się 
jako forma aktywności i aktywizacji 
społecznej i na rynku pracy.

Druga część miała charakter re-
kreacyjny. Odbyły się zawody darta 
i tenisa stołowego. Uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a zdobyw-
cy pierwszych trzech miejsc gadżety 
związane z miastem gospodarzy. W 
imieniu uczestników i organizatorów 
serdeczne podziękowanie władzom 
miasta i gminy Strzelce Opolskie za 
wsparcie naszej inicjatywy. 

Jarosław Duszak
Prezes Zarządu Oddziału Opol-

skiego Polskiego Związku Głuchych

Samopomoc głuchych
dok. ze str. 1

W ostatnim tygodniu karnawału 
w Dzień św. Walentego 14 lutego 
Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów 
zorganizowało dla swoich członków 
i nie tylko wieczór Walentynowy w 
restauracji „Alter Ego” – dawnym 
Motelu w Strzelcach Opolskich. 
Bawiło się ponad 50 osób z całego po-
wiatu. Właściciel lokalu przygotował 
wyśmienity poczęstunek, a oprawa 
muzyczna była w wykonaniu zespołu 
muzycznego „Rytm”. Panowie swoim 
partnerkom wręczyli upominki w 
trakcie tradycyjnego tzw. „czekola-
dowego walca” w postaci tabliczki 
czekolady. Zabawa wprowadziła w 
podziw szczególnie tych niezrzeszo-
nych, którzy po zapoznaniu się z ka-
lendarium planowanych wydarzeń w 

Walentynki 
Strzeleckich Seniorów

Stowarzyszeniu  postanowili wstąpić 
w nasze szeregi pobierając deklaracje 
członkowskie. W najbliższym czasie 
tj. 6 marca z okazji Dnia Kobiet pla-
nuje się spotkanie dla pań Stowarzy-
szenia w tej samej restauracji, a od 16 
do 23 kwietnia 8-mio dniowy turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy w 
Lądku Zdroju za 560 zł z 10-cioma 
zabiegami + gimnastyka codziennie.  
Uczestniczyć mogą nie tylko niepeł-
nosprawni. W wycieczce do Wiednia 
13 – 14 czerwca za 380 zł na którą są 
jeszcze miejsca mogą wziąć udział 
również niezrzeszeni bez względu 
na wiek. Zapisy w biurze w OPS ul. 
Krakowska 16 w środy 9.00 – 10.00.

Prezes Strzeleckiego Stowarzysze-
nia Seniorów – Janusz Wnuk

18 lutego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich odbyło się oficjalne otwarcie 
klasy lekcyjnej upiększonej artystycznie 
przez naszych uczniów (klasę turystyczną 
i mechaniczną) przy wsparciu malarki – 
Bożeny Kurek di Maggio, która jest m.in. 
autorką loga Radia Opole oraz prowadzi w 
Krapkowicach swoją własną galerię.

W artystycznym remoncie klasy, który 
odbył się w czasie ferii zimowych, wzięło 

Artystyczna klasa

udział ok. 20 uczniów. Młodzież dekoro-
wała meble i ściany przy pomocy sprzętów 
codziennego użytku. 

By móc poradzić sobie z takim wy-
zwaniem, młodzież CKZiU pod kierun-
kiem artystki podczas półrocznego kursu 
artystycznego odkrywała i rozwijała swoje 
talenty malarskie. Efektem spotkań była 
wystawa prac otwarta również 18 lutego.

Półroczny kurs został sfinansowany ze 
środków Regionalnego Centrum Rozwoju 

Edukacji w Opolu. 
Inicjatorkami szeregu przedsięwzięć 

były dwie nauczycielki j. niemieckiego 
- Beata Czech oraz Sabina Miś, a o po-
częstunek zadbała klasa gastronomiczna 
z naszej szkoły pod opieką Małgorzaty 
Tacicy. 

Adranna Łukasik 
(uczennica klasy turystycznej, 

uczestniczka projektu) 

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich seniorów gminy Strzelce Opolskie 
na spotkania, które odbywają się 

w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00
w każdy piątek od godz. 14.00 do 17.00.

Na bezpłatnych zajęciach można mile spędzić czas przy filiżance herbatki oraz 
uczestniczyć w ciekawych warsztatach (zajęcia manualne, gry, zabawy itp.).
Miejsce: Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego 8 (Świetlica DFK – Mniejszości 
Niemieckiej).

Seniorzy - ruszcie się!

W dniach 10-12 lutego 2015 r. w Centrum Sportu „SKAR-
PA” w Bytomiu zostały rozegrane XXXII Mistrzostwa Polski 
Strażaków w tenisie stołowym. Reprezentacja województwa 
opolskiego w klasyfikacji drużynowej zajęła VI miejsce. Wo-
jewództwo opolskie reprezentowali zawodnicy: Stefan Szłapa, 
Tomasz Wdowik, Mateusz Nieświec i Grzegorz Duda z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, Piotr Gerlic 
z Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz Krzysztof Zyga z 
Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie. 

Reprezentant województwa opolskiego Tomasz Wdowik 
zajął wysokie 6 miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

Pozostali zawodnicy naszego województwa w klasyfikacji 
indywidualnej zajęli następujące miejsca:

Miejsca 9-12  Grzegorz Duda, Piotr Gerlic Miejsca 25-32 
Stefan Szłapa Miejsca 33-48  Mateusz Nieświec, Krzysztof Zyga

Naszym zawodnikom gratulujemy sukcesu i życzymy 
powodzenia w kolejnych latach.

Tekst: st. kpt. Piotr Zdziechowski

W ramach trwającego do soboty Tygodnia Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem w każdym z czterech ośrodków można 
uzyskać pomoc prawnika oraz psychologa. Dyżury odbywają się w 
dni powszednie od 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 13. Ich harmono-
gram w danym dniu można znaleźć na stronie www.opole.so.gov.pl
W Opolu dyżurować będą:
specjaliści ze Stowarzyszenia Quisisana ul. Katowicka 55
26.02 (czwartek)) w godz. 9.00-12.00 i 16.00-18.00 – prawnik
27.02 (piątek)  w godz. 16.00-18.00 – prawnik
W godz. 9.00 – 12.00 – kurator zawodowy ds. rodzinnych
w godz. 9.00-11.00 – psycholog
28.02 (sobota) w godz. 9.00-13.00 – prawnik
Naczelna Rada Adwokacka
26.02 w godz. 15.00-18.00  – ul. Katowicka 55
27.02 w godz. 10.00-13.00 - ul. Katowicka 55
 i godz. 14.00-16.00 – ul. Sienkiewicza 20a, oficyna
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
26.02. w godz. 16.00-18.00 – ul. Sienkiewicza 20a, oficyna
27.02. w godz. 12.00-14.00 – ul. Katowicka 55

6. miejsce strażaków Pomoc dla ofiar 

Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Gminy 
Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka My-
śliwca w Izbicku  zapraszają do udziału w XXII Wojewódzkim 
Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”, który odbędzie 
się 10.04.2015 r. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych województwa opolskiego, a także zaintere-
sowanych szkół województw ościennych: dolnośląskiego i 
śląskiego. 

Podobnie jak w roku ubiegłym formułę konkursu rozsze-
rzono o kategorię dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 
dorosłych! 

Osobą odpowiedzialną za  organizację Konkursu „Śląskie 
Beranie” jest Jolanta Lamm - tel. 77/4617284 lub 723045333

Śląskie Beranie
3 lutego 2015 r., w CKZiU odbył się finał Diecezjalnego 

Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów Zasadniczych Szkól 
Zawodowych pod hasłem: „Ewangelia źródłem wiary w rodzinie”. 
Wzięło w nim udział 29 uczniów z 5 zasadniczych szkół zawodo-
wych naszej diecezji. Zgodnie z Regulaminem, laureatami konkursu 
zostali uczniowie, którzy w teście finałowym zdobyli co najmniej 
75% całkowitej liczby punktów. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 
laureatów, wśród których pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 
II H/W 1 BEATA SŁADEK. 

Wszystkim laureatom i finalistom konkursu składamy serdeczne 
gratulacje, a nauczycielom gorące podziękowanie za zaangażowanie 
i trud włożony w przygotowanie uczniów.

Edyta Bem

Beata pierwsza!

Bal karnawałowy to wydarzenie nie-
zwykłe, wyczekiwane od wielu tygodni. 

12 lutego w Zespole Szkół Specjal-
nych w Kadłubie odbył się bal w stylu 
starożytnym. W celu  przybliżenia naszym 
uczniom  tych czasów,  koordynatorzy 
zadbali o odpowiedni wystrój sali balowej, 
nie zabrakło wzorów oraz architektury gre-
ckiej i  rzymskiej. Podczas balu nasi ucz-
niowie bawili się wyśmienicie, a w głównej 
mierze było to zasługą Przyjaciół Szkoły, 

Bal w Kadłubie

którymi są uczniowie wraz znauczycielami  
z Publicznego Gimnazjum nr 1, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
oraz  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
ze Strzelec Opolskich. 

Bal odbył się w cudownej atmosferze, 
wypełnionej uśmiechami  i wypiekami 
na twarzy. Każdy tańczył i bawił się  jak 
tylko potrafi. Taki bal odbywa się w naszej  
szkole co roku, tylko w innym stylu i co 
roku towarzyszą mu niesamowite emocje 

i niezapomniane przeżycia. 
Koordynatorzy serdecznie dziękują 

nauczycielom oraz uczniom z zaprzyjaź-
nionych szkół za życzliwość, serce i dłoń 
podaną słabszemu. 

W szczególności dziękujemy uczniom 
i nauczycielom z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego za prezenty 
dla naszych uczniów.

Iwona Mielcarz, Monika Szendzielorz 
– Nowakowska, Barbara Macygon
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tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

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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KIEROWCA C+E TRASY - doświadczenie, 
 MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E
KIEROWCA TRASY  wykształcenie zawodowe, 
CIĄGNIKA MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, 
SIODŁOWEGO  -  karta kierowcy
KIEROWCA  STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. C,
  -  aktualne badania lekarskie i psy-

chologiczne,
  -  min. 3 letnie doświadczenie
KIEROWCA WJAZDY -  wykształcenie zawodowe,  
- PILOT POJAZDÓW ZAGRANICZNE -  3 lata prawo jazdy kat. B, 
PONADNORAMTY- DE, NL, B, A - język niemiecki
WNYCH   w stopniu komunikatywnym
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykształcenie średnie,
  - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych
MAGAZYNIER STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  upr. na obsługę wózków widłowych
KIEROWNIK TOSZEK -  wykształcenie średnie -techniczne, 
DZIAŁU PROD.  -  doświadczenie na stanowisku 

kierownika produkcji
CZYNNOŚCI STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
PRODUKCYJNE  - zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy w syste-

mie 3 zmianowym, zaangażowanie 
i chęci do pracy

PRACOWNIK PROD. STRZELCE OP. -  zdolności manualne,
  -  biegła znajomość j. angielskiego
PAKOWACZ STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERAT. ŻURAWIA STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  upr. II Ż, - doświadczenie,
OPERATOR PROD. STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  podstawy znajomość j. niem.
OPERAT. RĘBAKA STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPER. URZĄDZEŃ ZAWADZKIE 
WALCOWNICZYCH
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR ZAWADZKIE -  upr. SI lub SII z koniecznością 
SUWNICY   rozszerzenia w ciągu 2 m-cy 
   od zatrudnienia
OPERAT. MASZYN KRAPKOWICE - wykształcenie  zawodowe
OPERAT. MASZYN STRZELCE OP. - wykształcenie  zawodowe

OPER. URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wyksz. zawodowe lub średnie,
PRZEMYSŁU   -  obsługa komputera
SZKLARSKIEGO
MECH. MASZYN RASZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  praktyczne umiejętności czytania 

dokumentacji technicznej oraz 
znajomość urządzeń typu: tokarki, 
frezarki, walcarki,

  -  min.2 letnie doświadczenie
STRUGACZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  ob. suwnicy z poziomu roboczego
TOKARZ RASZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  min. 5 letnie doświadczenie
ELEKTRYK ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
  -  dośw. w serwisowaniu maszyn,
  -  upr. zawodowe
ELEKTRYK STRZELCE OP. -  wykształcenie min. średnie,
  -  um. spawania metodą MIG, TIG,
  -  upr. elektryczne do 1 kV,
  - słaba znajomość języka angielskie-

go
TECHNOLOG STRZELCE OP. -  wykształcenie wyższe - techniczne
KONSTRUKTOR
II KOWAL ZAWADZKIE -  upr. na wózki widłowe,
  -  upr. na suwnicę sterowaną z pozio-

mu roboczego „0”
KONTROLER ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie, 
JAKOŚCI  -  ważne upr. do badań ultradźwię-

kowych UT 2 –min.
MECHANIK STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodowe,
UTRZYMANIA  -  dośw. w dziale utrzymania ruchu, 
RUCHU  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

ELEKTRYK STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe,
UTRZYMANIA  -  got. do pracy w ruchu ciągłym, 
RUCHU  - upr. Sep do 1 kV lub bez ograniczenia 

napięcia
MECHATRONIK STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie techniczne, 

wyższe techniczne,
  -  znajomość rysunku technicznego i 

czytania dokumentacji maszyn,
  - dobra znajomość języka niemie-

ckiego
USTAWIACZ STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe, 
MASZYN   średnie techniczne,
  -  znajomość budowy maszyn,
  - doświadczenie na po9dobnym 

stanowisku,
  - mile widziana znajomość języka 

niemieckiego w stopniu komuni-
katywny,

MISTRZ ZMIANOWY STRZELCE OP. -  wykształcenie wyższe,
PRODUKCJI  -  umiejętność zarządzania zespołem 

pracowniczym,
  -  doświadczenie na podobnym sta-

nowisku
KONTROLER ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie 
JAKOŚCI   zawodowe – techniczne, 
HALI PROD.  - doświadczenie na stanowisku kon-

trolera jakości, obsługa komputera,
  -  upr. II stopnia do badań nienisz-

czących, przynajmniej w jednej z 
metod badawczych (VT,UD,PT lub 
MT)

RECEPCJONISTA KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie wyższe,
-KOSMETYCZKA  -  obsługa kasy fiskalnej,
  -  upr. kosmetyczki,
  - dobra znajomość j. niemieckiego, 

komunikatywnie angielskiego

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PKS w Strzelcach Opolskich S.A.  informuje,
że  z dniem 01.03.2015 r.  wprowadza następujące 

ZMIANY w komunikacji autobusowej:

1. Kurs relacji Strzelce Op. - Niezdrowice z godz. 14.20 zostaje skrócony 
do Ujazdu.

2. Kurs relacji Ujazd – Strzelce Op. z godz. 7.15 zostaje  przyśpieszony na 
godz. 7.05 i skierowany przez Balcarzowice.

3. Uruchomiono nowy kurs relacji Ujazd – Strzelce Op. przez Jaryszów w 
dni nauki szkolnej odjazd godz. 9.00

4. Kurs relacji Balcarzowice – Strzelce Op. z godz. 7.30 ulega zawieszeniu
5. Kurs relacji Ujazd – Strzelce Op. Z godz. 13.35 ulega  zawieszeniu
6. Kurs relacji Niezdrowice – Strzelce Op. z godz. 15.00 rozpoczyna się z 

Ujazdu o godz.15.00
7. Kurs relacji Strzelce Op. - Lesnica przez Zalesie z godz. 14.10 został 

wydłużony do Zdzieszowic.
8. urs relacji Leśnica – Strzelce Op. przez Zalesie z  godz. 15.10 został 

wydłużony i rozpoczyna się ze Zdzieszowic o godz. 15.00
9. Kurs relacji Lesnica – Strzelce Op. z godz. 7.00 został opóźniony na godz. 

7.15
10. Kurs relacji Strzelce Op. - Zdzieszowice z godz. 6.50 został skrócony do 

Lesnicy i przyśpieszony na godz. 6.40
11. Kurs relacji Zdzieszowice – Strzelce Op. przez Zalesie z godz. 7.45  ulega 

zawieszeniu
12. Uruchomiono kurs relacji Lesnica – Strzelce Op. przez Górę św. Anny 

odjazd o godz. 15.55
13. Kurs relacji Strzelce  Op .- Zdzieszowice  p.Dolną z godz 14.00 ulega 

zawieszeniu
14. Kurs relacji Zdzieszowice – Strzelce Op. z godz. 14.35 ulega zawieszeniu
15. Kurs relacji Strzelce Op. - Krośnica z godz. 14.15 oraz kurs relacji Kroś-

nica – Strzelce Op. z godz. 14.55 będą kursowały w dni nauki szkolnej
16. Kurs relacji Płużnica  - Strzelce Op. z godz. 7.10 został skierowany przez 

Dziewkowice. 

Uwaga  Pasażerowie

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie  internetowej                  
www.pup-strzelce.pl
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Ad multos annos!

Marzec w Powiatowym Centrum Kultury 

Wszystkim Jubilatom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji:
 dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat bez trosk,  pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnością 
dziś wraz z Państwem składamy 
najserdeczniejsze życzenia z 
okazji okrągłych rocznic urodzin 
pięciorgu mieszkańcom naszego 
powiatu, wśród których tym razem 
przewagę - co rzadko się zdarza - 
mają panowie. W tym dostojnym 
i szacownym gronie znalazła się 
również 100-latka!

Tak fantastyczny jubileusz 
urodzin świętowała 12 lutego br. 
mieszkająca w Strzelcach Opol-
skich Pani Julia Włochowicz, 
której kłaniamy się nisko, z ży-
czeniami 200 lat!

Pozostałych czworo Jubilatów 
skończyło w ostatnich dniach 
„zaledwie” 90 lat!

12 lutego br. 90. urodziny ob-
chodził mieszkaniec Zawadzkiego 
- Pan Leonard Grzymek.

 15 lutego br. swoje 90 urodziny 
świętował Pan Tadeusz Chabrzyk, 
mieszkający w Zimnej Wódce.

17 lutego br. jubileusz 90-lecia 
obchodziła Pani Gertrud Kle-
emann, mieszkająca w Otmicach, 
którą w dniu urodzin odwiedzili 
Waldemar Gaida i Jan Zubek, 
członkowie Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego 

22 lutego br. 90. urodziny świę-
towała Pani Agnieszka Ciupka, 
mieszkająca w Kadłubcu.

13 marca, o godz. 17:00 spotkamy się  „W babskim gronie”. Spotkanie rozpoczniemy od odrobiny przyjemnego ruchu, dlatego prosimy zaintere-
sowane Panie,  o zapakowanie wygodnego, sportowego stroju. Po, konsultacje i pokazy kosmetyczne oraz inne przyjemności. Wstęp bezpłatny. Ilość 
miejsc ograniczona, obowiązują wejściówki, do odebrania w Dziale Promocji.
Z przykrością informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, zaplanowany na 15 marca, spektakl Teatru Capitol „Śmiertelnie poważne uczucie”, został 
odwołany. Osoby, które zakupiły bilety zapraszamy do Działu promocji. Proszę pamiętać o zabraniu zakupionego biletu wraz z paragonem. Za wszelkie 
nieudogodnienia, przepraszamy!
20 marca, zapraszamy na film Woody’ego Allena „Blue Jasmine”. Film został nagrodzony kilkoma Oscarami, a główna kreacja aktorska należy do 
wspaniałej Cate Blanchett. Wstęp : 8 zł, godz.17:00

Przed nami kolejne wydarzenia: 

W dalszym ciągu można  dopisać się  
na warsztaty ceramiki i rzeźby w glinie 
(kolejne zajęcia już 19.03.2015 r., zajęcia 
płatne). 

Zapisy pod numerem telefonu 
77 412 30 13. 
Zapraszamy także dzieci do udziału w 

zajęciach teatralnych, które odbywają się 
w każdy wtorek o godzinie 16:30.

Wszystkie informacje na temat nad-
chodzących imprez oraz warsztatów,  
a także relacje z przeprowadzonych już 
przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając 
naszą stronę internetową 
www.centrum-kultury.eu  
oraz na facebooku: www.facebook.com/
PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

Serdecznie zapraszamy!

12 lutego br. 90. urodziny obchodził mieszkaniec Zawadzkiego - Pan 
Leonard Grzymek. Z tej okazji w imieniu władz Powiatu Strzeleckiego 
życzenia i gratulacje przekazał Mu wicestarosta Janusz Żyłka

15 lutego br. swoje 90 urodziny świętował Pan Tadeusz Chabrzyk, 
mieszkający w Zimnej Wódce. Z serdecznymi życzeniami i gratulacjami 
pospieszył do Niego starosta Józef Swaczyna

12 lutego br. mieszkająca w Strzelcach Opolskich Pani Julia Wło-
chowicz skończyła 100 lat! Z tak wyjątkowej okazji z najlepszymi życze-
niami w imieniu władz powiatu odwiedził Ją wicestarosta Janusz Żyłka

22 lutego br. 90. urodziny świętowała Pani Agnieszka Ciupka, 
mieszkająca w Kadłubcu. W imieniu władz Powiatu Strzeleckiego 
gratulacje i życzenia przekazał Jej starosta Józef Swaczyna


