
Technikum w CKZiU w Strzelcach Opolskich i Liceum Ogólnokształcące im. W. 
Broniewskiego w ZSO w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” uplasowały się tak 
wysoko, że zyskały miano „srebrnych” szkół w Polsce, a i w województwie mieszczą 
się w czołówce: strzeleckie LO uplasowało się na 4. miejscu, a Technikum – na 10 
miejscu na Opolszczyźnie. 

Informowaliśmy	już	o	 tym	w	marcu.	Niedawno,	bo	25	kwietnia,	w	Sali	Herbowej	
OUW	w	Opolu	odbyła	się,	z	inicjatywy	Opolskiego	Kuratora	Oświaty	i	Wojewody	Opol-
skiego,	wojewódzka	uroczystość	podsumowania	wyników	XVIII	Ogólnopolskim	Ran-
kingu	Szkół	Ponadgimnazjalnych.	

Dyrektorzy	najlepszych	szkół	w	województwie	otrzymali	statuetki	i	dyplomy	gratu-
lacyjne.	Podwójne	gratulacje	należą	się	Technikum	w	CKZiU:	uczy	tak	dobrze,	że	w	ka-
tegorii	Szkoły	Mistrzów	absolwenci	kierunku	technik	mechanik	zajęli	I	miejsce.	Nikomu	
w	Polsce	nie	udało	się	zdać	lepiej	egzaminu	zawodowego!

Gratulacje	dla	naszych	szkół

Maj	na	drogach,	
czyli: lepiej będzie się jeździć

W	ramach	inwestycji	pod	nazwą	„Odnowa	nawierzchni	bitu-
micznych	dróg	powiatowych	Powiatu	Strzeleckiego”,	zostały	już	
wykonane	prace	polegające	na	wykonaniu	przebudowy	jezdni	dro-
gi	na	odcinku	Błotnica	Strzelecka	–	Kotulin,	w	ciągu	drogi	powia-
towej	1802	O	Jemielnica	–	granica	województwa.	

Na	 odcinku	 długości	 152	 m	 została	 wzmocniona	 istnieją-
ca	 podbudowa	drogi,	wykonano	 nową	nawierzchnię	 asfaltową	 o	
łącznej	grubości	10	cm,	zostały	utwardzone	pobocza	drogi.	War-
tość	wykonanych	robót	wyniosła	prawie	62	tys.	zł,	a	wykonawcą	
zadania	było	Przedsiębiorstwo	Handlowo	–	Usługowe	„LARIX”	
z	 Lublińca.	 Umowa	 przewidywała	 zakończenie	 robót	 do	 dnia	
18.05.2016	r.,	aktualnie	trwają	już	czynności	związane	z	odbiorem	
zadania.

Roboty	 wykonane	 w	 roku	 bieżącym	 stanowią	 kontynuację	
wykonanej	w	 latach	ubiegłych	przebudowy	drogi	powiatowej	na	
odcinku	ulicy	Dworcowej	w	Błotnicy	Strzeleckiej	oraz	na	odcinku	
Błotnica	Strzelecka	–	granica	województwa	w	kierunku	Kotulina.

Trwają	prace	związane	z	realizacją	inwestycji	„Przebudowa	
wraz	z	budową	chodnika	i	odwodnienia	w	ciągu	drogi	powiatowej	
1461	O	Sieroniowice	–	Ujazd	w	m.	Sieroniowice	ul.	Strzelecka”.	
Zadanie	polega	na	przebudowie	drogi	na	odcinku	475,50	m.	Za-
kres	stanowi	przebudowa	zniszczonej	konstrukcji	jezdni	z	posze-
rzeniem	 do	 szer.	 podstawowej	 5,5	m,	 budowa	 chodnika	 o	 szer.	
2,0	m	i	pow.	1.063,6	m	kw.,	budowa	kanalizacji	deszczowej	o	dł.	
kolektora	278,5	m,	przebudowa	skrzyżowania	z	drogą	powiatową	
1466	O,	montaż	barier	ochronnych	i	poręczy	o	dł.	100,5	m,	nowe	
oznakowanie.

Umowa	 na	 wykonanie	 robót	 budowlanych	 została	 zawarta	
z	fi	rmą	„LARIX”	z	Lublińca.	Wartość	robót	wynosi	prawie	506	
tys.	zł.	Zdanie	uzyskało	dofi	nansowanie	z	„Programu	przebudo-
wy	gminnej	i	powiatowej	infrastruktury	drogowej	na	lata	2016	–	
2019”,	Powiat	Strzelecki	uzyskał	także	pomoc	fi	nansową	Gminy	
Ujazd	w	wysokości	100	tys.	zł.

Wszystkie	roboty	mają	zostać	wykonane	do	końca	czerwca,	a	
chodniki	i	nawierzchnie	-	do	końca	maja.

Prace na drodze Błotnica Strzelecka – Kotulin Prace na drodze Sieroniowice – Ujazd

Czwartego	maja	rozpoczął	się	tegoroczny	maraton	maturalny.	W	szkołach	
ponadgimnazjalnych	naszego	powiatu	przystąpiło	do	niego	300	maturzystów:	
w	Zespole	Szkół	Ponadgimnazjalnych	w	Zawadzkiem	–	47,	w	LO	im.	W.	Bro-
niewskiego	w	ZSO	–	101,	a	w	CKZiU	–	152.	Mocno	trzymamy	kciuki!

Maraton	maturalny	trwa

Szkolnictwo	zawodowe	
–	gdzie	zmierza?

Opolska	debata	o	edukacji	–	kształce-
nie	zawodowe	dla	rynku	pracy,	z	udziałem	
wiceminister	edukacji	Teresy	Wargockiej,	
odbyła	 się	9	maja	w	Zakrzowie.	Uczest-
niczyło	w	 niej	 ok.	 450	 osób:	 dyrektorzy	
szkół	 zawodowych	 z	 Opolszczyzny,	
Łódzkiego,	 pracodawcy,	 przedstawiciele	
izb	 rzemieślniczych	 i	 organizacji	 gospo-
darczych,	 szkół	 wyższych,	 samorządów,	
doradcy	 zawodowi.	 ,	 policealnych	 szkół	
zawodowych	 o	 kierunku	 medycznym.		
Po	 części	 ofi	cjalnej,	 po	 której	 ci	 ostatni	
wyszli,	 jak	 i	 większość	 pracodawców,	
rozpoczęła	 się	 dyskusja	 panelowa.	Wio-

dące	były	trzy	tematy:	system	kształcenia	
zawodowego,	 wykorzystanie	 funduszy	
UE	oraz	rola	pracodawców	w	kształceniu	
zawodowym.	W	tym	panelu	uczestniczyła	
dyrektor	CKZiU	Halina	Kasjtura	(na	zdję-
ciu	powyżej).	Warto	dodać	w	tym	miejscu,	
że	 nasze	 CKZiU	 –	 największa	 przecież	
tego	typu	szkoła	na	Opolszczyźnie	–	mia-
ło	 nie	 tylko	 swoje	własne	 stoisko	wysta-
wiennicze,	ale	także	mogło	się	pochwalić	
znakomitymi	 przekąskami	 –	 bo	 catering	
przygotowywali	jego	uczniowie.				

dok. na str. 5

W sobotę, 21 maja, w Wydziale Komunikacji i Transportu 
stanowiska związane z rejestracją pojazdów 

oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

W Dniu Strażaka 

serdeczne wyrazy szacunku kierujemy do całej Braci Strażackiej. 
Dziękujemy za niesienie pomocy ratowniczej wszystkim jej potrzebującym, 

za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w obronie życia i mienia ludzkiego. 
Życzymy Wam dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 

Spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz powodzenia w życiu osobistym. 
Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Strzeleckiego

Wicestarosta Strzelecki 
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

W	 ramach	 realizowanego	 zadania	
publicznego	 pod	 nazwą	 „Wspieranie	 i	
upowszechnianie	 kultury	 fi	zycznej	 oraz	
zapewnienie	mieszkańcom	Powiatu	Strze-
leckiego	 aktywnych	 form	 wypoczynku	
i	 rekreacji”	 	 na	 terenie	 Zawadzkiego	 zo-
stanie	zorganizowany	bieg	uliczny	MAŁE	
KROKI	-	dla	najmłodszych	mieszkańców	
powiatu	strzeleckiego.	

Odbędzie	 się	 11 czerwca w godz. 
9-13  przy	Centrum	Informacji	Turystycz-
nej	 jako	 kolejne	 działanie	 projektu	 „Ak-

MAŁE	KROKI	–	bieg	dla	najmłodszych
Projekt realizowany jest  przy wsparciu fi nansowym z budżetu Powiatu Strzeleckiego

tywnie	 dziś	 i	 jutro”	 realizowanego	 przez	
fundację	„MAŁY	KROK”.		

W	biegu	wezmą	udział	dzieci	w	wie-
ku	 przedszkolnym	 i	 szkolnym,	 w	 tym	
dzieci	 niepełnosprawne,	 z	 podziałem	 na	
kategorie	 wiekowe:	 3-5	 lat	 (dystans	 100	
m),	 6-7	 lat	 (dystans	 200	m	 dziewczęta	 i	
250	m	chłopcy),	8-10	 lat	 (dystans	400	m	
dziewczęta	 i	450	m	chłopcy),	11-12	 lat	 (	
dystans:	800	m	dziewczęta,	1000	m	chłop-
cy)	oraz	13-14	lat	(dystans:	1000	m	dziew-
częta	i	1500	m	chłopcy).	Zostanie	też	prze-
prowadzony	bieg	wózków	 	 	 (dziecięcych	

i	inwalidzkich)	na	dystansie	200	m	–	bez	
ograniczeń	wiekowych.		

Ze	względu	na	ograniczenia	organiza-
cyjne	 określono	 limit	 uczestników	 biegu	
na	200	osób	a	rekrutacja	telefoniczna	(nu-
mery	tel:	609528881	i	602610030)	będzie	
trwała	 do	 końca	maja,	 ale	 warto	 zapisać	
dziecko	wcześniej.	Każdy,	kto	przekroczy	
linię	mety,	otrzyma	medal,	a	wierzymy,	że	
wszyscy	biegacze	tego	dokonają.		Na	naj-
lepszych	będą	czekać	nagrody	i	mnóstwo	
innych	atrakcji.	

Agnieszka Szampera
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Migawki	z	ostatnich	dni

Jubileusz 150-lecia zakonu 
w Porębie

Na	 jubileusz	 150.	 rocznicy	 przybycia	 na	 Ziemię	
Śląską	 Sióstr	 Służebniczek	 Starosta	 w	 imieniu	
Zarządu	Powiatu	Strzeleckiego	przekazał	dzwon	i	
„Strzelczan	Album	Rodzinny”.	
W	uroczystościach	uczestniczył	abp.	Andrzej	Cza-
ja,	ordynariusz	Diecezji	Opolskiej.

Święto Flagi 
Tradycyjnie	na	Placu	Żeromskiego	w	Strzelcach	Op.	
wciągnięto	Biało-Czerwoną	na	maszt.

2 maja 

30 kwietnia

Rocznica wybuchu 
III Powstania Śląskiego

W	tym	dniu	na	Górze	św.	Anny	nie	może	zabrak-
nąć	 kwiatów	 złożonych	 w	 hołdzie	 pamięci	 po-
wstańców.

3 maja 

Święto Konstytucji
Z	roku	na	rok	coraz	więcej	ludzi,	i	to	nie	tylko	tych	
związanych	ofi	cjalnym	obowiązkiem,	uczestniczy	w	
obchodach	Konstytucji	3	Maja.

5 maja 
Pielgrzymka strażaków 

na Górę św. Anny
Doroczna	pielgrzymka	strażaków	-	z	podziękowa-
niem	za	dotychczasową	opiekę	i	z	ufnością	w	przy-
szłość.

30 kwietnia

Chór Echo Krośnicy 
obchodziło w tym dniu swoje 20-lecie

10 maja

Na	 spotkaniu	 członków	 Subregionu	 Strzelecko-Kędzierzyńskiego	 dys-
kutowano	o	ustaleniu	listy	priorytetów	zadań,	na	które	można	pozyskać	
środku	unijne,	zwłaszcza		z	poddziałania	3.1.1	i	3.2.1	RPO	Województwa	
Opolskiego.	Żadne	ostateczne	ustalenia	nie	zapadły,	a	następne	spotkanie	
w	sprawie	ustalenia	hierarchii	potrzeb	i	zadań	związanych	z	projektami	
zmierzającymi	do	ograniczenia	emisji	w	miastach	subregionu	ustalono	na	
23	maja	br.

Sesja	Rady	Powiatu

Głównymi tematami zwołanej na 27 kwietnia br. sesji Rady 
Powiatu były: 
-		 sprawozdanie	z	działalności	Powiatowego	Centrum	Pomocy	Ro-

dzinie	w	Strzelcach	Opolskich	 za	 rok	 2015	 r.,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	zadań	z	zakresu	realizacji	Ustawy	o	wspieraniu	
rodziny	systemie	pieczy	zastępczej	z	dnia	9	czerwca	2011	r.	oraz	
z	efektów	pracy	organizatora	rodzinnej	pieczy	zastępczej	za	rok	
2015

-		 ocena	 zasobów	pomocy	 społecznej	w	Powiecie	 Strzeleckim	 za	
rok	2015

-		 sprawozdanie	 z	 realizacji	 „Wieloletniego	programu	współpracy	
Powiatu	Strzeleckiego	z	organizacjami	pozarządowymi	i	innymi	
podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożytku	publicznego	na	
lata	2014-2016”

-		 uchwalenie	„Powiatowego	programu	zapobiegania	przestępczo-
ści	oraz	ochrony	bezpieczeństwa	obywateli	 i	porządku	publicz-
nego”

-		 przyjęcie	„Programu	Opieki	nad	Zabytkami	Powiatu	Strzeleckie-
go	na	lata	2015-2018”.

Zanim	 jednak	 przystąpiono	 do	 dyskusji	 nad	 niezwykle	 obszer-
nym	 sprawozdaniem	 z	 ubiegłorocznej	 działalności	 Powiatowego	
Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Strzelcach	Opolskich,	 starosta	 Józef	
Swaczyna	przedstawił	radnym	informację	o	dotychczasowych	dzia-
łaniach	Zarządu	Powiatu	 zmierzających	do	wyjaśnienia	wszystkich	
kwestii,	podniesionych	przez	pracowników	PCPR	w	skardze	na	dy-
rektora	placówki.	Jak	zauważył,	sprawę	badała	Państwowa	Inspekcja	
Pracy,	 zajmowała	 się	 nią	 specjalistyczna	fi	rma	 z	Bytomia.	Starosta	
poinformował	również	o	zasłabnięciu	dyrektora	PCP	po	rozmowie	z	
panią	psycholog	z	Bytomia		w	dn.	18	kwietnia,	i	-	ze	względu	na	jego	
zwolnienie	lekarskie	do	20	maja	-	o	wstrzymaniu	się	z	podejmowa-
niem	jakichkolwiek	kroków	personalnych.	

Dodajmy	w	tym	miejscu,	że	w	tej	chwili	funkcję	dyrektora	PCPR	
w	zastępstwie	pełni	Jolanta	Chowaniec.

Do	wszystkich	tematów	poruszanych	na	sesji	wrócimy	w	następ-
nym	numerze	naszego	dwutygodnika.
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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

KASJER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 	
SPRZEDAWCA-PRACOWNIK	 STRZELCE	OPOLSKIE	
DZIAŁU	BUDOWLANEGO	
-	MAJSTERKOWANIE
KASJER	GŁÓWNY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	średnie	zawodowe,
	 	 -		umiejętność	sporządzania	raportów	kasowych,	
	 	 -		zaświadczenie	o	niekaralności
SPRZEDAWCA	–	DZIAŁ	 STRZELCE	OPOLSKIE	
DEKORACJI
SAMODZIELNA	KSIĘGOWA	 ZAWADZKIE	 -		wykształcenie	min.	średnie,
	 	 -		znajomość	rachunk.,	przepisów	prawa	podatkowego
PRACOWNIK	BIUROWY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	średnie	techniczne,
	 	 -		znajomość	j.	angielskiego,	j.	niemieckiego
POMOC	GEODETY	 WG	ZLECEŃ	 -		wykształcenie	średnie,		-	prawo	jazdy	kat.B,
	 	 -		doświadczenie	mile	widziane
TELEMARKETER	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,	-	dobra	dykcja
	 	 -		swoboda	wypowiedzi,	-	nastawienie	na	realizację	celów
PRZEDSTAWICIEL	HANDLOWY	 KOLONOWSKIE	 -		wykształcenie	min.	średnie,	-	obsługa	komputera,	
	 i	teren	całego	kraju	 -		łatwość	nawiązywania	kontaktów,	-	prawo	jazdy	kat.B,
	 	 -	 doświadczenie	w	branży	drzewnej,
	 	 -	 dobra	znajomość	j.angielskiego	i	j.niemieckiego
SPRZEDAWCA	 JEMIELNICA	 -		wykształcenie	min.	zawodowe,	-	obsługa	komputera
KASJER	HANDLOWY	 KOLONOWSKIE	 -		wykształcenie	gimnazjalne,
	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	na	podobnym	stanowisku,
	 	 -		książeczka	sanepidowska,	orzeczenie	o	niepełnospr.
KASJER/SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,	-	obsługa	kasy	fiskalnej
KASJER/SPRZEDAWCA	¾	etatu	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,	-	obsługa	kasy	fiskalnej
PRACOWNIK	OBSŁUGI	KLIENTA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		komunikatywność,	umiejętność	pracy	w	zespole,
	 	 -		obsługa	komputera,	
	 	 -		doświadczenie	w	handlu,	obsługa	klienta
PRACOWNIK	OBSŁUGI	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		doświadczenie	w	pracy	w	handlu
KLIENTA	-	PODJAZD
SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -	wykształcenie	zawodowe,	-	doświadczenie
SPRZEDAWCA	-	MAGAZYNIER	 ZAWADZKIE	 -		wykształcenie	średnie,	-	obsługa	komputera,
	 	 -		komunikatywność,	-	prawo	jazdy	kat.B
	 	 -		mile	widziane	upr.	na	obsługę	wózka	widłowego
SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		mile	widziane	wykształcenie	gastronomiczne,
	 	 -		obsługa	kasy	fiskalnej,
	 	 -		książeczka	sanitarno-epidemiologiczna
SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	średnie,					
	 	 -	 umiejętność	 sprzedaży	 bezpośredniej	 lub	 telefonicznej,	

obsługa	klienta,	-	min.	rok	doświadczenia	w	sprzedaży	
SPRZEDAWCA	-	KASJER	 STRZELCE	OPOLSKIE
KONSULTANT/SPRZEDAWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	średnie,
	 	 -		zdolności	sprzedażowe	oraz	obsługi	klienta,
	 	 -		komunikatywność	i	łatwość	w	nawiązywaniu	kontaktów,	

dobra	prezencja	i	dykcja,	orientacja	na	klienta,
	 	 -		umiejętność	pracy	w	zespole,
	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	na	podobnym	stanowisku
PRACOWNIK	KUCHNI	 KFC	GÓRA	ŚW.ANNY	 -		książeczka	sanepidowska
PRACOWNIK	OBSŁUGI	KLIENTA	 KFC	GÓRA	ŚW.ANNY	 -		książeczka	sanepidowska
PRACOWNIK	OCHRONY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		obsługa	komputera,	-	doświadczenie	mile	widziane
PRACOWNIK	OCHRONY	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,
	 	 -		chęć	do	pracy,	odpowiedzialność,	odporność	na	stres,	ko-

munikatywność,	współpraca	w	zespole,	prezencja,	nieka-
ralność,

	 	 -		mile	 widziane	 doświadczenie	 w	 ochronie	 w	 obiektach	
handlowych

PRACOWNIK	OCHRONY	 OLSZOWA	 -		doświadczenie	mile	widziane,
FIZYCZNEJ	BEZ	LICENCJI	 	 -		niekaralność,	-	dyspozycyjność,
	 	 -		orzeczenie	o	niepełnosprawności
MALARZ-OCIEPLENIOWIEC,	 JEMIELNICA		 -		wykształcenie	zawodowe,
PŁYTKARZ	 	 -		płytkowanie,	ocieplenia,	malowanie,	regipsy
KIEROWCA-KURIER	½	etatu	 OPOLE	 -		prawo	jazdy	kat.B,
	 	 -		doświadczenie	w	prowadzeniu	pojazdów	ciężarowych
ŚLUSARZ-SPAWACZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,
	 	 -		obsługa	narzędzi	o	napędzie	elektrycznym,	
	 	 -		doświadczenie	w	pracy	jako	ślusarz,	spawacz
PAKOWACZ	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	zawodowe,	-	obsługa	komputera,	
	 	 -		mile	widziane	upr.	na	wózki	widłowe
PAKOWACZ	 OLSZOWA	 -		wykształcenie	zawodowe,	-	umiejętności	manualne
OPERATOR	DRUKARKI	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		mile	widziane	wykształcenie	średnie	–	informatyczne,
CYFROWEJ	 	 -		obsługa	programów	graficznych	(Photoshop,	inne)
(WIELKOFORMATOWEJ)	 	 -		gotowość	do	pracy	w	ruchu	ciągłym,
	 	 -		znajomość	j.	ang.	lub	niemieckiego	-	komunikatywna
POMOCNIK	OPERATORA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	zawodowe,	-	obsługa	komputera,
	 	 -		gotowość	do	pracy	w	ruchu	ciągłym
OPERATOR	WÓZKA	WIDŁOWEGO	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		gotowość	do	pracy	w	ruchu	ciągłym,
	 	 -		upr.	do	obsługi	wózków	widłowych,
	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	na	podobnym	stanowisku
MAGAZYNIER	–	KIEROWCA	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wymagane	doświadczenie,	-	prawo	jazdy	kat.C,
	 	 -		upr.	żuraw	HDS
MECHANIK	UTRZYMANIA	RUCHU	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	zawodowe,
	 	 -		gotowość	do	pracy	w	ruchu	ciągłym,
	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	w	dziale	utrzymania	ruchu
MECHANIK	UTRZYMANIA	RUCHU	 STRZELCE	OPOLSKIE	 -		wykształcenie	min.	zawodowe,
	 	 -		gotowość	do	pracy	w	ruchu	ciągłym,
	 	 -		mile	widziane	doświadczenie	w	dziale	utrzymania	ruchu
STOLARZ	 STANISZCZE	WIELKIE	 -		wykształcenie	zawodowe	kierunkowe,
	 	 -		doświadczenie	wymagane

O	G	Ł	O	S	Z	E	N	I	E
W dniu 20.05.2016 r. o godz. 10.00		-	sala	nr	5	(parter)	

w	siedzibie	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Strzelcach	Opolskich	odbędzie	się

SPOTKANIE		REKRUTACYJNE		Z		FIRMĄ:
SOLID SECURITY SP. Z  O.O.

na	stanowisko:	
PRACOWNIK  OCHRONY  FIZYCZNEJ  BEZ  LICENCJI

wymagany stopień niepełnosprawności
miejsce	pracy:	

MUBEA  AUTOMOTIVE  POLAND  SP. Z  O.O.  OLSZOWA

	 28	 kwietnia	 uczniowie	 z	 niepełnosprawnością	 intelektualną	mieli	możliwość	 za-
prezentowania	 swoich	 umiejętności	 aktorskich	 podczas	 IV	Wojewódzkiego	 Przeglądu	
Małych	Form	Teatralnych	„W	magicznym	świecie”.	Organizatorem	tego	bajkowego	wy-
darzenia	 jest	Zespół	Szkół	Specjalnych	przy	DPS	w	Kadłubie.	Wzięło	w	nim	udział	7	
placówek	specjalnych:	Zespół	Szkół	Specjalnych	w	Opolu,	Specjalny	Ośrodek	Szkolno-
-Wychowawczy	w	Grodkowie,	Zespół	Szkół	Specjalnych	przy	SOSW	w	Głubczycach,	
Zespół	Placówek	Edukacyjnych	w	Dobrodzieniu,	Zespół	Szkół	Specjalnych	przy	DPS	w	
Zawadzkiem,	Zespół	Placówek	Oświatowych	w	Leśnicy,	Zespół	Szkół	Specjalnych	przy	
DPS	w	Kadłubie.

Przybyli	uczestnicy	po	raz	kolejny	przenieśli	nas	wszystkich	do	magicznego	świata	
bajek,	baśni,	legend	i	opowieści,	które	zostały	przedstawione	w	różnych	formach	teatral-
nych:	teatrzyk	kukiełkowy,	inscenizacja,	pantomima.	

Wspaniała	gra	aktorska,	oprawa	muzyczna,	piękne	stroje,	dekoracja	oraz	bajkowa	
atmosfera	sprawiły,	że	wszyscy	poczuliśmy	się	jak	w	prawdziwym	teatrze.

Udział	 w	 przeglądzie	 został	 nagrodzony	 gromkimi	 brawami,	 a	 każda	 placówka		
otrzymała	dyplom,	pamiątkową	statuetkę	oraz	nagrody,	które	ufundował	Zarząd	Powiatu	
Strzeleckiego	i	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Rozwoju		Edukacji	i	Rehabilitacji	Osób	Niepeł-
nosprawnych	w	Kadłubie.	Później	przyszedł	czas	na	słodki	poczęstunek	–	kołaczyków		
upieczonych	przez	piekarnię	„Martin”	z	DPS	w	Kadłubie.	Uczestnicy	mogli	przy	kawie	i	
herbacie	porozmawiać	i	podzielić	się	wrażeniami	na	temat	przeglądu.	Zapraszamy	za	rok	
na	kolejny	przegląd	oraz	do	obejrzenia	zdjęć	z	przeglądu	i	działalności	Szkoły	na	naszej	
stronie	www.zss_kadlub.wodip.opole.pl

Serdecznie	 dziękuję	Dyrekcji	 Szkoły	 oraz	wspaniałym	 koleżankom	 i	 kolegom	 za	
zaangażowanie	i	pomoc	przy	organizacji	przeglądu	-	organizator	i	inicjator	przeglądu.

	Iwona Mielcarz

W	magicznym	świecie
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Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
	ul. Krótka 1     47 – 120 Zawadzkie     Tel./fax 77 46 16 430     zspzawadzkie@gmail.com     www.zspzawadzkie.wodip.opole .pl

Funkcjonujący	od	1	 IX	2012	 	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjal-
nych	 daje	 możliwość	 podjęcia	 nauki	 w	 3-letnim	 Liceum	 Ogólno-
kształcącym	im.	Mieszka	I	(z	ponad	71-letnią	tradycją),						4-letnim	
Technikum	(w	zawodzie	 technik	 informatyk	oraz	 technik	ekonomi-
sta)	oraz	w	Zasadniczej	Szkole	Zawodowej	(klasy	wielozawodowe).	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem jest bez-
pieczną szkołą dla uczniów z problemami autystycznymi czy też 
zespołem Aspergera. 

Nauczyciele	współpracują	z	Poradnią	Psychologiczno-Pedago-
giczną	w	Strzelcach	Opolskich.	Posiadają	doświadczenie	w	zakresie	
pracy	z	uczniem	mającym		orzeczenie	o	dostosowaniu	warunków	do	
potrzeb	ucznia.	

Jesteśmy	przekonani,	że	ZSP	w	Zawadzkiem	to	miejsce,	gdzie	
zapewnimy	 dobrą	 opiekę	 i	 właściwe	 przygotowanie	 do	 życia	 ucz-
niom	ze	specjalnymi	potrzebami	edukacyjnymi.	Jesteśmy	małą	szko-
łą	–	społecznością,	w	której	nikt	nie	pozostaje	anonimowy.	Dlatego	
też	możemy	troszczyć	się	o	każdego	ucznia	z	osobna.

Dla uczniów, którzy wybiorą naukę 
w LICEUM oferujemy następujące profile: 

1.  Profil politechniczny,	 którego	 celem	 jest	 kształtowanie	 i	
pogłębianie	umiejętności	matematycznych,	fizycznych	i	informatycz-
nych.	Przedmiotami	wiodącymi	są:	matematyka	oraz	fizyka	lub	che-
mia	 (do	wyboru).	Kandydaci	dobierają	 sobie	do	przedmiotów	wio-
dących		inne.	Mogą	to	być:	fizyka	(w	przypadku	gdy	uczeń	wybrał	
już	 chemię),	 informatyka,	 chemia	 (w	przypadku	gdy	uczeń	wybrał	
już	fizykę)	oraz	 jeden	 z	dwóch	 języków	obcych	 (j.	 angielski	 lub	 j.	
niemiecki).	

	 W	ramach	profilu	prowadzone	będą	dodatkowe	zajęcia	z	przedmio-
tu	„matematyka	dla	inżynierów”.	Program	tych	zajęć,	wykraczający	
poza	podstawę	programową,	ma	ułatwić	uczniom	późniejsze	studia	
na	kierunkach	ścisłych.	Przewidziane	są	zajęcia	wyjazdowe	na	Uni-
wersytecie	Śląskim	(Instytut	Fizyki	i	Matematyki)	oraz	Politechnice	
Śląskiej.	

	 Profil	przygotowuje	do	podjęcia	 studiów	na	politechnikach	oraz	na	
ścisłych	 kierunkach	 uniwersyteckich	 (np.	matematyka,	 fizyka,	 che-
mia,	informatyka).

2.  Profil humanistyczno – artystyczny,	 skierowany	do	
osób,	 które	 	 interesują	 	 się	 człowiekiem	 i	wytworami	 jego	 kultury	
z	jednej	strony,	ale	też	do	tych,	którzy	mają	trudności	w	uczeniu	się	
przedmiotów	ścisłych.	

	 Przedmiotami	wiodącymi	są:	j.	polski	i	geografia.	Kandydaci	dobie-
rają	 sobie	do	przedmiotów	wiodących	 inne.	Mogą	 to	być:	 historia,	
wiedza	o	społeczeństwie	oraz	jeden	z	dwóch	języków	obcych	(j.	an-
gielski	lub	j.	niemiecki).	

	 W	ramach	profilu	prowadzone	będą	dodatkowe	zajęcia	z	przedmiotu	
„teatr	i	literatura”.	Program	tych	zajęć,	oparty	o	zajęcia	warsztatowe	
(na	miejscu	 i	wyjazdowe	w	 teatrach),	 adresowany	 jest	 szczególnie	
do	osób	uzdolnionych	artystycznie	lub	pragnących	sprawdzić	swoje	
umiejętności	w	tej	dziedzinie.	Lekcje	 teatralne	oraz	artystyczna	ad-
aptacja	dzieł	literackich	mają	podnieść	kompetencje	absolwentów	w	
dziedzinie	 historii	 i	 kultury.	Chętni	 będą	mogli	 też	 uczestniczyć	w	
warsztatach	historycznych	(tworzenie	projektów	historycznych	–	fil-
my,	artykuły,	prace	konkursowe,	rekonstrukcje).		

	 Ukończenie	 profilu	 ułatwi	 uczniom	późniejsze	 studia	 na	 uniwersy-
teckich	 kierunkach	 humanistycznych	 (np.	 filologia	 polska,	 kulturo-
znawstwo,	filozofia),	prawnych	(prawo	i	administracja)	i	społecznych	
(np.	historia,	socjologia,	politologia,	dziennikarstwo).

3.  Profil pedagogiczno-psychologiczny	 -	kierowany	do	
osób	 zainteresowanych	 przedmiotami	 przyrodniczo-społecznymi.	
Przedmiotami	wiodącymi	są:		j.	polski	oraz	biologia.	

	 Kandydaci	dobierają	 sobie	do	przedmiotów	wiodących	 inne.	Mogą	

to	być:	wiedza	o	społeczeństwie,	historia	oraz	 jeden	z	dwóch	 języ-
ków	obcych	(j.	angielski	lub	j.	niemiecki).	Celem	kształcenia	w	tym	
profilu	jest	przygotowanie	uczniów	do	studiów	wyższych	na	kierun-
kach	humanistycznych,	szczególnie	na	takich	jak	:	pedagogika,	psy-
chologia,		resocjalizacja,	praca	socjalna,	public	relations.	W	ramach	
współpracy	patronackiej	z	Poradnią	Psychologiczno-Pedagogiczną	w	
Strzelcach		Opolskich	uczniowie	będą	mieć	możliwość	udziału	w	za-
jęciach	z	pedagogami	i		psychologami,		poznają	zagadnienia	dotyczą-
ce	opieki,	wychowania	i	terapii,	zagadnienia	dotyczące	specyfiki	pra-
cy	pedagoga	i	psychologa,	będą	brać	również		udział	w	warsztatach	
rozwijających	kompetencje	społeczne	potrzebne	w	przyszłej		pracy.	
Nasza	 szkoła	 umożliwia	 również	uczniom	nabywanie	 doświadczeń	
poprzez	pracę	w	uczniowskim	klubie	Activa.

4.  Profil turystyczny	-	uczniowie	tej	klasy	uczyć	się	będą	wy-
korzystywania	wiedzy	 geograficzno-przyrodniczej	 i	 historycznej	 w	
przedsięwzięciach	o	charakterze	 turystycznym.	Szczególną	rolę	od-
grywać	 będzie	 	 zainteresowanie	 skarbami	 regionu	 opolskiego,	 a	w	
szerszej	perspektywie	zachęcanie	do	odkrywania	walorów	przyrody	i	
dziedzictwa	kulturowego	Dolnego	i	Górnego	Śląska	oraz	innych	re-
gionów	Polski.	Dodatkowym	atutem	jest	nauka	zawodowego	języka	
obcego,	niezbędnego	w	przyszłym	zawodzie.	Kończąc	szkołę	 	ucz-
niowie	będą	się	posługiwali	dwoma	językami	obcymi,	co	umożliwi	
im	swobodne	komunikowanie	się	za	granicą.	Będą	znać	walory	tury-
styczne	regionu,	Polski	i	wybranych	krajów	europejskich	oraz	orien-
tować	 się	 w	 możliwościach	 dalszego	 kształcenia	 i	 perspektywach	
dotyczących	ich	pracy	zawodowej.	

	 Przedmiotami	wiodącymi	są	geografia	i	historia.	Kandydaci	dobierają	
sobie	do	przedmiotów	wiodących	inne.	Mogą	to	być:	wiedza	o	społe-
czeństwie,	j.	polski,	biologia	oraz	jeden	z	dwóch	języków	obcych	(j.	
angielski	lub	j.	niemiecki).	

		 W	 ramach	 kształcenia	 przewiduje	 się	 dodatkowe	 zajęcia	 specjali-
styczne.	Będą	 to:	warsztaty	 językowe	(English	 in	 tourism,	Deutsch	
im	Tourismus),	 warsztaty	 turystyczne	w	 terenie,	 wycieczki	 i	 rajdy	
krajoznawcze).

	 Profil	przygotuje	do	studiów	na	kierunkach:	geografia,	geologia,	tu-
rystyka	 i	 rekreacja,	 hotelarstwo,	 historia,	 gospodarka	 przestrzenna,	
kulturoznawstwo,	logistyka,	wychowanie	fizyczne,	zarządzanie,	kie-
runki	sportowo-	turystyczne.	

5.  Profil medyczny i promocji zdrowia	–	uczniowie	wy-
bierający	ten	profil	otrzymują	możliwość	zdobycia	solidnej	wiedzy	z	
zakresu	biologii,	chemii	i	innych	przedmiotów	wybranych.	Ponadto	
nabędą	kompetencje	rozpoznawania	zagrożeń	dla	zdrowia	własnego	i	
innych,	rozwijania	umiejętności	podejmowania	działań	profilaktycz-

nych.	Dodatkowym	atutem	będzie	zdobycie	certyfikatu	z	zakresu	ra-
townictwa	przedmedycznego.

	 Przedmiotami	wiodącymi	 profilu	 są:	 biologia	 i	 chemia.	Uczniowie	
będą	mogli	wybrać	ponadto	dwa	inne	rozszerzenia	z	następujących	
przedmiotów:	fizyka,	matematyka,	wiedza	o	społeczeństwie,	j.	polski	
oraz	 języki	 obce	 (j.	 angielski	 lub	 niemiecki).	 Przewiduje	 się	 także	
zajęcia	z	przedmiotu	dodatkowego	-	podstawy	wiedzy	pedagogiczno-
-psychologicznej.	Okresowo	prowadzone	będą	także	zajęcia	specja-
listyczne	we	współpracy	z	Opolskim	Oddziałem	Okręgowym	PCK,	
Laboratorium	Analitycznym	w	Zawadzkiem,	Regionalnym	Centrum	
Krwiodawstwa	i	Krwiolecznictwa	w	Opolu.

	 Profil	przygotowuje	do	studiów	na	kierunkach:	medycyna,	stomato-
logia,	farmacja,	pielęgniarstwo,	weterynaria,	ratownictwo	medyczne,	
kosmetologia,	 fizjoterapia,	 biotechnologia,	 technologia	 żywienia,	
psychologia	oraz	inne	kierunki	oferowane	przez	uniwersytety	rolni-
cze,	przyrodnicze	i	akademie	wychowania	fizycznego.			

	 Ostateczną	decyzję	o	wyborze	profilu	uczeń	 liceum	podejmuje	pod	
koniec	klasy	pierwszej,	ponieważ	nauka	poszczególnych	przedmio-
tów	na	tzw.	poziomie	rozszerzonym	rozpoczyna	się	w	klasie	drugiej	
(nie	dotyczy	to	języków	obcych,	których	nauczanie	na	poziomie	roz-
szerzonym	rozpoczyna	się	już	od	klasy	pierwszej).

Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę 
w TECHNIKUM mogą wybrać:

1.  Technikum informatyczne o profilu obróbki  
cyfrowej obrazu i dźwięku	 z	 wiodącym	 językiem	 an-
gielskim	 (przewiduje	dodatkowe	zajęcia	 cyfrowej	obróbki	obrazu	 i	
dźwięku	w	zakresie	korzystania	z	narzędzi:	CorelDraw,	AdobePho-
toshop,	AutoCAD,	AdobePremiere,	Blender	itp.)

	 Ukończenie	technikum	informatycznego	o	tej	specjalności	daje	duże	
możliwości	podjęcia	pracy	w	wyuczonym	zawodzie	już	po	ukończe-
niu	szkoły	średniej	oraz	możliwość	kontynuowania	nauki	głównie	na	
kierunkach	ścisłych	(informatyka,	elektronika,	elektrotechnika,	auto-
matyka,	robotyka).

	 W	ramach	profilu	prowadzone	są	zajęcia	m.in.	ze	sprzętu	kompute-
rowego,	systemów	operacyjnych,	sieci	komputerowych,	baz	danych	
oraz	technik	programowania.	Podejmowane	są	głównie	zagadnienia	
dotyczące	 budowy,	 konfiguracji	 i	 naprawy	 komputera,	 zakładania	
sieci	komputerowych,	konfiguracji	urządzeń	sieciowych,	zakładania	i	
zarządzania	bazami	danych	oraz	programowania	w	różnych	językach	
(JavaScript,	PHP,	C++,	SQL).

	 Z	uwagi	na	fakt,	że	kształcenie	w	technikum	podzielone	jest	na	teorię	
i	praktykę	uczniowie	uzyskują	kompleksową	wiedzę	i	umiejętności	w	
zawodzie.	Uczeń	w	czasie	nauki	uzyskuje	kolejne	kwalifikacje,	które	
po	ukończeniu	szkoły	średniej	upoważniają	go	do	otrzymania	tytułu	
technika	informatyka.

	 W	czasie	nauki	istnieje	możliwość	uczestnictwa	w	zajęciach	cyfrowej	
obróbki	obrazu	i	dźwięku,	na	których	uczniowie	-	wykorzystując	pro-
fesjonalne	oprogramowanie	narzędziowe	-poznają	najnowsze	techni-
ki	przygotowywania	filmów,	prezentacji,	animacji,	grafik	2D	i	3D.
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2.  Technikum ekonomiczne	-	celem	kształcenia	w	tej	klasie	
jest	 przygotowanie	 przyszłych	 absolwentów	do	 życia	w	 zmieniają-
cym	się,	współczesnym	świecie,	rzetelnego	wykonywania	pracy	za-
wodowej	i	aktywnego	funkcjonowania	na	dynamicznym	rynku	pracy.	
Technikum	 ekonomiczne	 przygotowuje	 również	 do	 kontynuowania	
nauki	w	szkołach	wyższych	-	głównie	ekonomicznych	i	handlowych.		

	 W	ramach	kształcenia	prowadzone	są	zajęcia	w	zakresie	 teoretycz-
nym	 i	 praktycznym.	 Uczniowie	 odbywają	 praktyki	 zawodowe	 w	
podmiotach	 gospodarczych,	 gdzie	 zapoznają	 się	 z	 rzeczywistością	
rynkową	i	możliwościami	zastosowania	nabytej	wiedzy	teoretycznej.

	 Uczniowie	w	 trakcie	nauki	zdobywają	kwalifikacje	zawodowe	A35	
(planowanie	i	prowadzenie	działalności	w	organizacjach)	i	A36	(pro-
wadzenie	 rachunkowości),	 które	 po	 ukończeniu	 nauki	 upoważniają	
do	posługiwania	się	tytułem	technik	–	ekonomista.

	 W	czasie	4-letniej	nauki	uczniowie	mają	możliwość	uczestnictwa	w	
zajęciach	 dodatkowych,	warsztatach	 rozszerzających	wiedzę,	 olim-
piadach	i	konkursach	różnego	szczebla.	Niektóre	z	zajęć	prowadzone	
są	przez	 specjalistów	z	Banku	Zachodniego	WBK,	którego	zawad-
czański	oddział	sprawuje	patronat	nad	klasą	ekonomiczną.

Trzyletnia szkoła zawodowa 
przeznaczona jest dla uczniów pragnących szybko zdobyć 

uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu.

W	szkole	 zawodowej	 uczniowie	 kształcą	 się	we	wszystkich	 zawo-
dach	objętych	wykazem	zawodów	dla	szkół	tego	typu.	Najpopularniejsze	
w	naszej	szkole	zawody	to:	stolarz,	mechanik,	fryzjer,	sprzedawca.

Nauka	w	szkole	obejmuje	przedmioty	ogólne.	Przedmioty	zawodowe	
dla	poszczególnych	specjalności	prowadzone	są	na	kursach	zawodowych,	
których	koordynatorem	jest	Wojewódzki	Ośrodek	Dokształcania	i	Dosko-
nalenia	Zawodowego	w	Kluczborku.	Kurs	zawodowy	trwa	4	tygodnie	w	
każdej	klasie.

Praktyczna	nauka	zawodu	odbywa	się	u	pracodawców,	po	podpisaniu	
umowy	o	naukę	zawodu,	w	charakterze	pracownika	młodocianego.	Zaję-
cia	te	trwają	od	2	do	3	dni	w	tygodniu.

Po	zakończeniu	nauki	uczniowie	otrzymują	świadectwo	ukończenia	
szkoły	zawodowej.	Na	jego	podstawie	mogą	kontynuować	naukę	na	po-
ziomie	 technikum	oraz	zadają	egzaminy	kwalifikacyjne	na	 tytuł	czelad-
nika	w	określonym	zawodzie.	Po	jego	zdobyciu	mogą	podjąć	starania	o	
uzyskanie	tytułu	mistrza.

Uczeń	po	zakończeniu	edukacji	szkolno-zawodowej	jest	przygotowa-
ny	do	podjęcia	pracy	oraz	ewentualnie	dalszego	rozwoju	w	zależności	od	
upodobań	własnych	lub	potrzeb	rynku	racy.

Wybierając naukę 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Zawadzkiem 
warto też wziąć pod uwagę atuty tej szkoły. 

Są to przede wszystkim:

-		 bogata	oferta	zajęć	sportowych	i	naukowych	(z	różnych	dziedzin)	w	
godzinach	popołudniowych	–	m.in.	Szkolne	Koło	„Bios”	-	„W	zdro-
wym	ciele	zdrowy	duch”;	warsztaty	ekonomiczno-rachunkowe,	Hi-
storyczna	Grupa	Rekonstrukcyjna	„Renard”

-	 	regularne	konsultacje	dla	uczniów	klas	maturalnych	(pomoc	w	przy-
gotowaniu	się	do	matury)

-		 możliwość	realizowania	pasji	dziennikarskich	(szkolna	gazetka	„My	
o	Nas”)

-		 pomoc	w	znalezieniu	praktyk	(w	przypadku	uczniów	szkół	zawodo-
wych)

-		 możliwość	 uczestnictwa	w	projektach	 unijnych	 -	 np.	 bezpłatne	 za-
jęcia	 językowe	pozwalające	na	uzyskanie	 certyfikatów	 językowych	
honorowanych	w	krajach	UE	

-		 bardzo	dobra	zdawalność	matury	i	egzaminów	zawodowych		(dzięki	
temu	wielu	naszych	absolwentów	studiuje	na	Politechnice	Wrocław-
skiej,	Uniwersytecie	Wrocławskim,	Politechnice	Śląskiej,	Uniwersy-
tecie	Śląskim,	a	także	Uniwersytecie	Opolskim)

-		 dobra	baza	informatyczna	(trzy	pracownie	informatyczne	stacjonarne	
oraz	dwie	mobilne)

-		 świetna	baza	sportowa	(sala	gimnastyczna,	siłownia,	Orlik,	tartanowa	
bieżnia),	 która	 pozwala	 na	 osiąganie	 dobrych	wyników	w	 różnego	
rodzaju	zawodach	sportowych

-		 bardzo	dobre	wyposażenie	pracowni	(m.	in.	tablice	multimedialne	w	
siedmiu	pracowniach)

-		 możliwość	korzystania	z	bogatych	zbiorów	bibliotecznych	(nie	tylko	
książki,	ale	również	czasopisma,	płyty	DVD	z	filmami,	poradniki	dla	
maturzystów,	repetytoria,	informatory	uczelni	wyższych,	itp.)

-		 możliwość	rozwoju	własnych	pasji	-	nie	tylko	naukowych,	ale	rów-
nież	muzycznych,	plastycznych	czy	też	społecznych	(np.	wolontariat	
w	ramach	klubu	młodzieżowego	Activa)

-		 możliwość	uczestnictwa	w	wycieczkach	szkolnych	organizowanych	
przez	wychowawców	bez	 pośrednictwa	biur	 podróży	 (a	więc	 dużo	
tańszych)

-			 zajęcia	wyrównawcze		dla	uczniów	słabych	(Wsparcie	i	Pomoc)	jak	i	
zajęcia	dla	uczniów	zdolnych	Wsparcie	i	Rozwój	przygotowujących	
do	konkursów	i	olimpiad,

-		 dobry	kontakt	rodziców	z	wychowawcami	i	innymi	nauczycielami.

W	nowym	roku	szkolnym	planujemy	realizację	grantów		Unii	Euro-
pejskiej	w	obszarze	Kapitał	Ludzki	w	zakresie	dodatkowych	certyfikowa-
nych	zajęć		np.	kursy	językowe	kończące	się	egzaminami	FCE	i	TELC,	
kursy	 komputerowe	 ECDL	 i	AutoCAD	 czy	 też	 kursu	 obsługi	 wózków	
widłowych,	a	dla	uczniów	uzdolnionych	matematycznie	„Matematykę	dla	
inżyniera”.

Zapraszamy do 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 w Zawadzkiem

W	dyskusji	wskazywano	na	konieczność	zmniejszenia,	zwłaszcza	w	
pierwszej	klasie,	ilości	godzin	kształcenia	ogólnego	–	a	w	pierwszej	klasie	
technikum	podstawa	programowa	jest	prawie	identyczna	jak	w	LO.	Z	tym	
korespondowała	 uwaga	 przedstawiciela	Okręgowej	Komisji	 Egzamina-
cyjnej	we	Wrocławiu,	że	w	przypadku	uczniów	zdających	egzamin	zawo-
dowy	–	świetnie	wypadają	na	części	praktycznej,	natomiast	teoretycznej,	
ogólnej	–	znacznie	gorzej.	

-	Choć	wiceminister	bardzo	rozsądnie	mówiła	o	potrzebie	zmian	w	
kształceniu	zawodowym,	nie	usłyszeliśmy	żadnych	konkretów	ze	strony	
MEN.	To	raczej	nas	pytano,	co	byśmy	zmienili		–	relacjonuje	Waldemar	
Gaida,	członek	Zarządu	Powiatu.	–	Widać	jednak	było,	że	system	kształ-
cenia	dualnego,	taki	jaki	obowiązuje	w	Niemczech,	gdzie	kształcenie	na	
poziomie	 zasadniczym	w	praktyce	 spoczywa	na	pracodawcach,	wydaje	
się	 zyskiwać	 zwolenników	w	 resorcie.	Takie	 zmiany	 byłyby	 pożądane,	
podobnie	 jak	 i	 zwiększenie	 roli	doradztwa	zawodowego	 jeszcze	na	po-
ziomie	gimnazjum,	bo	to	wtedy	młodzi	ludzie	decydują	o	wyborze	drogi	
i	kierunków	kształcenia.	

Ze	strony	resortu	nie	padły	żadne	oferty	ani	propozycje	na	temat	przy-
szłego	kształtu	 szkolnictwa	 zawodowego.	Nie	wiemy,	 ile	 lat	 uczniowie	
będą	się	uczyć	w	zawodzie,	ani	tego,	czy	ilość	kwalifikacji	przypisanych	
do	poszczególnych	zawodów	zostanie	zmieniona,	ani	tego,	czy	w	zamian	
za	zmniejszenie	liczby	godzin	kształcenia	ogólnego	nastąpi	wzrost	 licz-
by	godzin	kształcenia	praktycznego	 i	 jak	ostatecznie	miałaby	wyglądać	
współpraca	pracodawców	ze	szkołami.

Szkolnictwo	zawodowe	–	gdzie	zmierza?
dok. ze str. 1

27	 czerwca	ma	zostać	opublikowany	przez	MEN	katalog	 zmian	w	
edukacji.	Zanim	to	nastąpi	–	odbędzie	się	jeszcze	debata	na	temat	kształ-
cenia	specjalnego.	Zgodnie	z	obowiązującymi	dzisiaj	przepisami	te	zmia-
ny	mogłyby	zostać	wprowadzone	dopiero	od	roku	szkolnego	2017/2018.

Oni przygotowywali catering na debatę i wiceminister edukacji

Targi	edukacyjne	za	nami
Takich	tłumów,	jakie	przewijały	się	25	kwietnia	przez	Powiatowe	Centrum	

Kultury	w	Strzelcach	Op.,	dawno	nie	widziano	-	ale	też	okazja	była	wyjątkowa:	
targi	edukacyjne.	Każda	ze	szkół	w	naszym	powiecie	starała	się	zaprezentować	
tym,	co	w	niej	najlepsze,	oryginalne	i	wyjątkowe	-	już	nie	na	tle	innych	placówek	
w	powiecie,	ale	w	całym	regionie.	I	trzeba	przyznać	że	mają	się	czym	pochwa-
lić	i	wyróżnić	-	w	ofercie	nauczania,	w	wyposażeniu	w	pomoce	dydaktyczne,	w	
ofercie	 zajęć	pozalekcyjnych.	Każda	przecież	 liczy	na	 to,	 że	 z	 nowym	 rokiem	
szkolnym	zacznie	w	niej	naukę	jak	największa	liczba	uczniów	-	od	tego	zależy	
jej	przyszłość.	To	dlatego	opolskie	szkoły	tak	agresywnie	robią	kampanię	poza	
stolica	województwa.	A	nasze	może	nie	są	tak	agresywne	w	zdobywaniu	nowego	
narybku,	za	to	mają	atuty,	którymi	zdecydowanie	przodują	na	Opolszczyźnie.	I	
warto	to	docenić.

Klasa wojskowa w CKZiU to jedna z trzech klas mundurowych - obok 
strażackiej i związanej z więziennictwem

Tak nowocześnie wyposażoną pracownią fryzjerską i kosmetyczną jak w 
CKZiU niewiele szkół może się poszczycić

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op. stawia na naukę ję-
zyków obcych, nawet chińskiego, i kształcenie dwujęzyczne

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy to przyjazna szkoła, jak każda 
której organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki
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Imprezy
12.05 czwartek godz. 10.00 –	Spektakl	
teatralny	dla	dzieci	pt.:	„Na	tropie	zagi-
nionej	opowieści”,	WSTĘP	PŁATNY;

13.05 piątek godz. 16.30 – 18.00	-	„Gu-
zik,	 kartka	 i	 kokardka”	 warsztaty	 dla	
dzieci	w	wieku	5	–	8	lat;	
WSTĘP	WOLNY;

17.05 wtorek, 16:00	–	Kurs	komputero-
wy	dla	Seniorów,	WSTĘP	PŁATNY;

20.05 piątek godz. 16.30 – 18.00	 –	
„Swej	mamie	Królewnie	stwórz	serce	na	
drewnie”	–	warsztaty	dla	dzieci	w	wieku	
9	-	12	lat;	WSTĘP	WOLNY;

28.05 sobota, godz. 18.00	 –	 Koncert	
Marka	 Torzewskiego	 „Magnez	 Dusz”		
-	WSTĘP	PŁATNY;

29.05 niedziela, godz. 14.00	–	warsztaty	
naukowe	 –	 chemiczne	 dla	 dzieci:	 two-
rzywa	sztuczne,	zabawy	z	gęstością,	che-
mia	kosmetyczna	oraz	pokaz	naukowy;	
WSTĘP	PŁATNY

29.05 niedziela	 –	 Opolskie	 Kino	 Ob-
jazdowe,	godz.	16.30	bajka	„Angry	Bir-
ds”,	 godz.	 19.00	 film	 „Wszystko	 gra”,	
WSTĘP	PŁATNY;
	
maj 2016	 –	 Wystawa	 	 prac	 lokalnych	
twórców	 rękodzieła	 ludowego,	 Regio-
nalna	Izba	Tradycji,	WSTĘP	WOLNY;

poniedziałki i czwartki, godz. 16:00	–	Szkoła	Rodzenia,	grupowe	spotkania	dla	kobiet	
ciężarnych	od	21	tygodnia	ciąży,	WSTĘP	WOLNY;

wtorki, 16:15	 –	 Warsztaty	 taneczne	 dla	 dzieci;	 czas	 realizacji	 zajęć:	 październik		
2015	r.	-	czerwiec	2016	r.,	WSTĘP	PŁATNY,

wtorki, 18:15	 –	Warsztaty	 taneczne	 dla	 dorosłych	 Sexy	Dance	 z	 elementami	 Latino	
Solo,	WSTĘP	PŁATNY;

wtorki, 17:00	–	Warsztaty	 teatralne	organizowane	przez	PCK	oraz	Parafię	Św.	Waw-
rzyńca	w	Strzelcach	Opolskich	z	okazji	Światowych	Dni	Młodzieży;

środy, 19:00	–	zajęcia	z	ZUMBY;	czas	realizacji	zajęć:		każda	środa,	prowadzący:	Ewa	
Kokoszka;	WSTĘP	PŁATNY,

soboty,  9:00	 –	 Zajęcia	 z	 robotyki	 i	 automatyki,	 czas	 realizacji	 zajęć:	 październik		
2015	r.	-	czerwiec	2016	r.,	każda	sobota	;	WSTĘP	PŁATNY,
	
soboty, 15:30	 –	Kurs	Arduino	 od	 podstaw,	 czas	 realizacji	 zajęć:	 październik	 2015	 r.		
-	czerwiec	2016	r.,	każda	sobota;	WSTĘP	WOLNY,

Maj w Powiatowym Centrum Kultury 

W roli głównej: zespoły wokalne 
z DPS-ów w Leśnicy, Strzelcach Opol-
skich, Szymiszowie.

Muzyka: p. Agnieszka – Leśnica; p. 
Dorota – Szymiszów.

Scenariusz i reżyseria: pp. Dorota i 
Małgorzata – Szymiszów.

Konkurs,	a	zarazem	kopalnia	odkryw-
kowa	wokalnych	diamentów,	miał	miejsce	
25	kwietna	br.,	w	naszym	Domu	Rodzin-
nym,	w	Szymiszowie.	

Frekwencja	 szymiszowskich	 miesz-
kańców	nie	była	tak	wysoka,	jak	się	spo-
dziewaliśmy,	 wykonawców	 cechowała	
spodziewana	doza	tremy,	ale	organizacja,	
nietuzinkowość,	dyplomatyczno	–	DJ-skie	
umiejętności	prowadzącej	konkurs	p.	Do-
roty	oraz	–	oczywiście	–	wokalne	 talenty	
WSZYSTKICH	trzech	przedstawicielstw,	
uplasowały	 tę	 imprezę	 na	 poziomie	 iście	
olimpijskim,	 zostawiając	 daleko	 w	 tyle	
amatorszczyznę	np.	p.	Janowskiego.		

Zespoły	z	Leśnicy,	Strzelec	Opolskich	
i	 Szymiszowa,	 zostały	 przepuszczone	
przez	 sito	 trzech	 konkurencji:	 rozpozna-

Wytwórnia DPS Szymiszów prezentuje:

wania	 piosenek,	 cytowania	 (z	 pamięci)	
refrenów	 do	 zaprezentowanych	 fragmen-
tów	 utworów	 i	 własne	 adaptacje	 wybra-
nych	 dowolnie	 kompozycji.	 Rywalizacja	
była	zauważalna,	doping	ze	strony	szymi-
szowskiej	braci	–	niestety	–	mniejszy,	ale	
chęci	 uczestników	 ogromne.	W	 momen-
tach	wahań,	gdy	nie	było	pewności	co	do	
poprawności	 odpowiedzi,	 szymiszowskie	
Panie	–	 łącznie	 z	 też	obecną	p.	Dyrektor	
–	 używając	 partyzancko	 –	 szpiegowskiej	
metody	 „tylnych	 drzwi”,	 podrzucały	 nie-
zdecydowanym	 króciutką	 podpowiedź	 i	
następny	 zdobyty	 punkt	 pojawiał	 się	 na	
tablicy	wyników.		

Pod	sam	koniec	tych	zmagań	drenują-
cych	umysły	z	wiedzy	muzycznej,	a	struny	
głosowe	 z	 ich	witalności,	 konferansjerka	
zaordynowała	 finałowy	 etap	 tej	 między-
braterskiej	spartakiady,	którym	był	solowy	
występ	jednego	członka	z	każdej	ekipy,	w	
dowolnie	wybranym	repertuarze.

Grand	 Jury,	 pod	 przewodnictwem	 p.	
Dyrektor,	 pod	 której	 kuratelą	 są	 te	 trzy	
powyższe	ośrodki,	miało	niemały	dylemat	
podczas	 oceny	 i	 przyznawania	miejsc	 na	

podium,	 jednakże	wyłamanie	 się	 z	 trybu	
„siedzącego”,	 choreografia	 i	 stroje	 (choć	
nakrycia	 głów	 trzymały	 się	 tylko	 siłą	
woli),	 były	 decydującymi	 czynnikami	 do	
eliminacji	leśnicko	–	szymiszowskiej	kon-
kurencji	 i	zajęcie	1.	miejsca	przez	zespół	
ze	Strzelec	Opolskich.

Mimo	tego	wyróżnienia	–	jak	stwier-
dziła	p.	Dyrektor	w	mowie	pożegnalnej	–	
wszystkie	trzy	zespoły	włożyły	w	ten	kon-
kurs	całe	swoje	serce,	wiedzę	i	chęci,	tak	
że	 zwycięzcami	 byliśmy	 wszyscy.	 Jako	
jedna	Rodzina.

Summa	 summarum,	 „Śpiewać	 każdy	
może	 ‘’	 stworzyła	 nam	 możliwość	 pod-
reperowania	naszej	wiedzy,	uaktywnienia	
szarych	komórek,	poznania	nowych	ludzi,	
usłyszenia	świetnych	kawałków	

„Biała	armia”	nie	dała	panom	Kraw-
czykowi	 i	Grechucie	żadnych	szans	 i	 za-
pewniła	nam	DOSKONAŁĄ	zabawę.	Tak	
ekscytującą,	że	kawa	i	ciasto	były	prawie	
zbyteczne,	 choć	 z	 tym	 ostatnim	 moim	
poglądem	wielu	mieszkańców	 by	 się	 nie	
zgodziło.

Dziękujemy	bardzo	uzdolnionym	de-
legacjom	 z	 Leśnicy	 i	 Strzelec	 Opolskich	
za	 przybycie	 do	 naszego	 sanktuarium	 i	
podniesienie	wymaganiowej	konkursowej	
poprzeczki.

Dziękujemy	 wszystkim	 naszym	 Pa-
niom	 zaangażowanym	 w	 tę	 imprezę,	 za	
zaoferowanie	 każdemu	 chętnemu	 miesz-
kańcowi	 pięciominutowego	 tete-a-tete	 z	
kameralną	(bo	kameralną),	ale	sławą.

„Śpiewać	każdy	może”

I	pamiętając,	że	muzyka,	szczególnie	
gdy	sami	partycypujemy	w	jej	wykonaniu,	
jest	 balsamem	 dla	 naszej	 psychiki,	 spoi-
wem	łączącym	dusze	 i	serca,	kwiecistym	
kobiercem	 wyrównującym	 życiowe	 roz-
padliny.

„Śpiewać	każdy	może’’	była	strzałem	
w	 dziesiątkę,	 godnym	 samego	Wilhelma	
Tella.

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

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

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

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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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
zspzawadzkie@gmail.com

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

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

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

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

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

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel.	77	4615216
e-mail:	zpolesnica@gmail.com

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

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

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu przez PKS 
Strzelce Opolskie systemu dynamicznej informacji pasażer-
skiej działającego w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzy-
jedzie.pl. Dzięki niemu nasi pasażerowie uzyskali dostęp do 
informacji o czasach rzeczywistych odjazdów autobusów z 
dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

Z serwisu można korzystać na różne sposoby:

-  odwiedzając stronę internetową strzelceopolskie.kiedyPrzyjedzie.pl.	W	oknie	wy-
szukiwania	należy	wpisać	nazwę	żądanego	przystanku,	 jego	numer	 lub	 też	po	po-
większeniu	obszaru	mapy	wskazać	interesujący	nas	przystanek.	Godziny	odjazdów	
są	dostępne	po	wciśnięciu	przycisku	„pokaż	odjazdy”.	Ikonka	autobusu	widniejąca	
w	kolumnie	„odjazd”	oznacza,	że	mamy	do	czynienia	z	prognozą,	uwzględniającą	
ewentualne	opóźnienia	związane	z	aktualną	sytuacją	drogową.	W	drugiej	z	zakładek	
można	z	kolei	znaleźć	planowy	rozkład	jazdy.

-		 korzystając	z	mobilnej wersji strony,	z	uproszczonym	interfejsem,	ułatwiającej	do-
stęp	do	serwisu	przy	pomocy	telefonów	komórkowych	oraz	innych	urządzeń	prze-
nośnych	(wersja	mobilna	uruchamia	się	domyślnie	po	otwarciu	strony	w	telefonie).	
Użytkownik	serwisu	po	wybraniu	przycisku	„Znajdź	przystanek”	zostaje	przekiero-
wany	do	strony	zawierającej	panel	wyszukiwarki	oraz	listę	wybranych	przystanków.	
Po	wprowadzeniu	nazwy	lub	numeru	przystanku	ukazuje	się	tabela	prognoz	odjaz-
dów.	Zielone	ikony	przy	prognozach	oznaczają,	iż	mamy	do	czynienia	z	informacją,	
uwzględniającą	aktualne	warunki	drogowe	i	związane	z	nimi	opóźnienia.	Uaktual-
nianie	prezentowanych	prognoz	przyjazdów	autobusów	dla	wybranego	przystanku	
odbywa	 się	 automatycznie	 co	 15	 sekund	 (w	 starszych	 telefonach	może	 zachodzić	
konieczność	ręcznego	odświeżania	zawartości	strony).

-		 wysyłając	SMS	o	treści:	pl.kp.strzelceopolskie.<numer przystanku>	pod	numer	spe-
cjalny:	 70711	 Przykładowa	 treść	 SMS:	 pl.kp.strzelceopolskie.414	 (dla	 przystanku	
STRZELCE	OP	D.A.).	Numery	przystanków	są	dostępne	w	serwisie	internetowym.	
Koszt	SMS	Premium	jest	stały,	niezależny	od	operatora	i	wynosi	62	grosze.

-		 za	pomocą	bezpłatnej aplikacji mobilnej	stworzonej	dla	użytkowników	telefonów	
z	systemem	operacyjnym	Windows	Phone.	Aplikację	można	pobrać	z	witryny	https://
www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/kiedyprzyjedzie/9nblggh6c3k0.	 Wkrótce	 udo-
stępniona	zostanie	także	wersja	aplikacji	mobilnej	dla	telefonów	z	systemem	opera-
cyjnym	Android.
System	 kiedyPrzyjedzie.pl	 współpracuje	 również	 z	 tablicami	 informującymi	 o	

najbliższych	odjazdach	w	czasie	rzeczywistym.	Docelowo	takie	tablice	powinny	pojawić	
się	na	najbardziej	uczęszczanych	przystankach.

Wdrożenie	systemu	ułatwi	pracę	także	dyspozytorom	zarządzającym		komunikacją,	
którzy	od	 teraz	posiadają	wiedzę	o	bieżącym	położeniu	wszystkich	 autobusów	wraz	 z	
informacją	o	odchyleniu	w	stosunku	do	rozkładu	jazdy.	Dane	o	realizowanych	kursach	
pozwolą	na	jeszcze	lepsze	dostosowanie	oferty	przewozowej	do	potrzeb	mieszkańców	i	
znacznie	poprawią	punktualność.

Serwis	kiedyPrzyjedzie.pl	funkcjonuje	w	ponad	20	polskich	i	2	czeskich	miastach.	
Korzystają	 z	 niego	 pasażerowie	 komunikacji	miejskiej	m.in.	w	Opolu,	 Jaworznie,	Ty-
chach	czy	Koszalinie.

Strzeleckie	 Stowarzy-
szenie	 Seniorów	 w	 dniach	 16	
-23	 kwietnia	 zorganizowało	
pierwszy	 z	 zaplanowanych	 w	
tym	 roku	 turnusów	 rehabilita-
cyjnych.	Brało	w	nim	udział	44	
uczestników	 –	 członków	 Sto-
warzyszenia	z	całego	powiatu.	
Program	 turnusu	 był	 bogaty	
-	 do	 południa	 kojące	 zabiegi	
rehabilitacyjne,	 po	 południu	
zaś	 imprezy	 serwowane	 przez	
właścicieli	„Złotego	Łanu”,	bo	
tak	 nazywa	 się	 ośrodek,	 który	
odwiedziliśmy	 	 po	 raz	 trzeci.	
Po	 kolacji	 wieczorek	 	 zapo-
znawczy	–	 integracja	z	równie	
liczną	 grupą	 z	 Tczewa	 i	 pen-
sjonariuszami	niezorganizowa-
nymi.	Kolejnego	dnia	grupowe	
wyjście	 na	 pstrąga	 połączone	
z	 zabawą,	 to	 znów	 karaoke	w	
świetlicy,	 bal	 przebierańców,	
ognisko	 z	 kiełbaskami	 i	 tań-
cami	 ,wieczór	 z	 harmonią	 i	
wspólne	śpiewanie,	na	koniec	wieczorek	pożegnalny.	Co	drugi	dzień	po	obiedzie	miała	
miejsce	wycieczka	organizowana	przez	zarząd	SSS	–	uczestnicy	opłacali	 tylko	wstępy.	
Już	drugiego	dnia	po	wcześniejszym	obiedzie	odwiedzono	odległą	o	90	km	Osówkę	–	
podziemne	miasto	III	Rzeszy	i	kopalnię	węgla	kamiennego	w		Nowej	Rudzie	–	aktualnie	
muzeum.	Dzień	przerwy	i	wyjazd	do	pobliskiego	Stronia	Śląskiego	do	muzeum	minera-
łów,	oraz	Bystrzycy	Kłodzkiej	by	zwiedzić	muzeum	filumenistyczne.	Wyraz	filumenisty-
ka	pochodzi	od	greckiego	słowa	phileo	–	miłować	i	łacińskiego	lumen	–	światło.	Oznacza	
kolekcjonowanie	etykiet	i	opakowań	zapałczanych,	oraz	przedmiotów	związanych	z		me-
todami	niecenia	ognia.	Następnie	 spacer	po	Bystrzycy,	obejrzenie	murów	 i	baszt	 śred-
niowiecznych,	oraz	rynku.	Kolejnego		popołudnia	odwiedzono	Kletno	–kopalnię	uranu	
i	muzeum	ziemi.	W	dniu	wyjazdu	z	Lądka	po	śniadaniu	w	drodze	powrotnej	do	Strzelec	
zwiedzono	kopalnię	złota	w	Złotym	Stoku	i	najpiękniejszy	pałac	w	Polsce	w	Kamieńcu	
Ząbkowickim	królewny	Marianny	Orańskiej	z	pierwszej	połowy	XIX	w.	Wypoczęci,	zre-
laksowani,	a	może	na	koniec	nieco	zmęczeni	zatrzymaliśmy	się	na	obiad	nad	Jeziorem	
Nyskim,	po	czym	wróciliśmy	późnym	popołudniem	do	Strzelec.		Ten	ośmiodniowy	tur-
nus	zorganizowany	został	za	585	zł	za	środki	własne	uczestników.

Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów z siedzibą w OPS ul. Krakowska 16 przyj-
muje w swoje szeregi nie tylko emerytów  wszystkich 50+ (seniorzy młodsi), składka 
członkowska tylko 2 zł miesięcznie. 

Najbliższe	imprezy	to:	20 maja – Majówka w Motelu Leśnym z	ogniskiem,	zabawą	
przy	orkiestrze	i	poczęstunkiem	(25	zł).	Rejs statkiem – 2 godziny po Odrze –	5	czerwca	
9.00-13.00	z	dziećmi.	Wycieczka Strasburg-Paryż-Zamki nad Loarą	siedmiodniowa	
06.06.	–	12.06.	za	1480	zł.	Wycieczka 24-25-26 czerwca za 395 zł do Warszawy. 

Kontakt:
Dyżury zarządu w środy od 9.00 do 10.00 lub we wtorki i czwartki o 15.30 w holu 

pływalni przed zajęciami aquafitness, tel. sł. prezesa 531 450 618 -

Prezes	Strzeleckiego	Stowarzyszenia	Seniorów	
–	Janusz Wnuk

W	Lądku	Zdroju	
nie	tylko	na	rehabilitacji

Kategoria Sportowa: 
Justyna Jegiołka	–	pochodząca	z	Leśnicy	reprezentantka	Opolszczyzny	w	tenisa	ziemnego
Kategoria Kulturalna:	
Karol Mutz	–	wieloletni	radny	Rady	Miejskiej,	z	zamiłowania	lokalny	historyk
Kategoria Wychowawcza: 
Koło Łowieckie „JELEŃ”	 –	 działające	 od	 ponad	 65	 lat	 na	 terenach	 gmin	 Strzelce	
Opolskie,	Izbicko	i	Jemielnica
Kategoria Społeczna: 
Ojciec Błażej Kurowski –	 Gwardian	 Klasztoru	 Braci	 Mniejszych	 (Franciszkanów)	 na	
Górze	Św.	Anny
Kategoria Gospodarcza:	
Tomasz Jańczak	–	prezes	Kronospan	OSB	w	Strzelcach	Opolskich
Kategoria Specjalna:
1)	 Joachim Jelito	 –	 były	 Wójt	 Gminy	 Jemielnica,	 obecne	 przewodniczący	 Koła	

Emerytów	 i	 Rencistów	w	 Jemielnicy	 oraz	 Prezes	 Polskiego	 Związku	 Hodowców	
Gołębi	Pocztowych	Oddziału	Zawadzkie

2)	 Jacek Lyka	 –	 od	 30	 lat	 dyrektor	 państwowego	 Przedsiębiorstwa	 Przemysłu	
Obuwniczego	w	Strzelcach	Opolskich

Laury	Ziemi	Strzeleckiej

Uczniowie	ZSS	w	Kadłubie	 i	 zaproszeni	 koledzy	 z	DPS	 rozpoczęli	 sezon	 rajdów		
rowerowych.		Tradycyjnie		już	pierwsza	wyprawa	i	otwarcie	sezonu	to	trasa	z	Kadłuba		
do	Dolnej	 gdzie	 jak	 co	 roku	ma	miejsce	 uroczysty	 grill	 organizowany	 przez	 państwo	
Lejżak.	Kolejne	 już	niebawem	po	okolicy	następnie	Staniszcze	Małe	 i	planowany	rajd	
niespodzianka.	Rajdy	 te	 są	organizowane	 cyklicznie	 i	 uczestniczy	w	nich	 spora	 liczba	
rowerzystów		ucząc	się	aktywnego	spędzania	czasu	wolnego,	poznając	piękno,	historię		i	
zabytki	naszej	okolicy.					

Sezon	rowerowy	rozpoczęty

Od lewej: Tomasz Puklicz (w zastępstwie za Tomasza Jańczaka), Karol Mutz, Jacek Lyka, 
Ojciec Błażej Kurowski, Joachim Jelito, Bernadeta Jegiołka (mama Justyny Jegiołki) 
oraz Jan Piper – przedstawiciel Koła Łowieckiego JELEŃ

Do 15 czerwca br. przedłużono termin przyjmowania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016. 

Przypominamy,	że		Biuro	Powiatowe	Agencji	Restrukturyzacji	
i	Modernizacji	Rolnictwa	w	Strzelcach	Opolskich	

czynne	jest	w	dniach	09-16.05.2016	r.	w	godzinach	od	6.00-22.00.		
Natomiast	w	sobotę	–	14.05.2016	r.	–	pracujemy	w	godzinach	od	6.00-14.00.	
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Ad multos annos!
Z	 ogromną	 przyjemnością	 przedsta-

wiamy	dziś	Państwu	grono	naszych	Jubi-
latów,	którzy	w	ostatnim	czasie	obchodzi-
li	okrągłe	rocznice	urodzin:	dwoje	z	nich	
skończyło	95	lat,	a	dwoje	-	90	lat.	

Z	 okazji	 tych	 wyjątkowych	 dni	 w	
imieniu	władz	i	całej	naszej	społeczności	
gratulacje,	 życzenia	 i	 urodzinowe	 upo-
minki	 przekazali	 Jubilatom	 członkowie	
władz	samorządu	Powiatu	Strzeleckiego.

Pani Aniela Zdobylak,	 mieszkanka	
Piotrówki,	95-lecie	urodzin	obchodziła	22	
kwietnia	br.	Życzenia	z	tej	okazji	przeka-
zał	Jej	starosta	Józef	Swaczyna.

Pan Georg Mrohs,	 mieszkajcy	 w	
Rozmierz,	 swój	 Jubileusz	 95-lecia	 świę-
tował	 	 również	 w	 tym	 samym	 dniu,	 22	
kwietnia	2016	roku.

Pani Anna Koik,	 mieszkanka	 Spó-
roka,	 rocznicę	 90.	 urodzin	 świętowała	 9	
maja	 be.	 W	 dniu	 urodzin	 z	 życzeniami	
pospieszył	 do	 Niej	 wicestarosta	 Janusz	
Żyłka.

Pan Władysław Żołnierczyk,	 miesz-
kaniec	Kolonowskiego,	 90.	 urodziny	ob-
chodził	24	kwietnia	br.	W	dniu	jubileuszu	
z	listem	gartulacyjnym	odwiedził	Go	wi-
cestarosta	Janusz	Żyłka.

Reklama jest nagrodą dla laureata konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę” –  edycja 2015/2016”

ZAKRES  USŁUG  
REHABILITACYJNYCH

•	 2-tygodniowe	turnusy	rehabilitacyjne
•	 Rehabilitacja	domowa	
•	 Masaż	klasyczny	
•	 Masaż	limfatyczny	
•	 Masaż	wibracyjny	AQUAVIBRON
•	 Masaż	bańkami	szklanymi
•	 Stawianie	baniek	przy	przeziębieniu
•	 Okłady	borowinowe	
•	 Fale	ultradźwiękowe	
•	 Lampa	SOLLUX	

(niebieska, czerwona)
•	 Ćwiczenia	indywidualne	dla	dzieci
•	 Ćwiczenia	indywidualne	dla	doro-

słych	
•	 Pilates	i	joga	ćwiczenia	grupowe	

codziennie
•	 Joga (każda środa godz.18:00)
•	 Ćwiczenia	bierne	
•	 Ćwiczenia	czynno-bierne
•	 Ćwiczenia	samowspomagane	
•	 Ćwiczenia	w	odciążeniu	–	UGUL
•	 Ćwiczenia	czynne
•	 Ćwiczenia	z	oporem	
•	 Ćwiczenia	oddechowe	
•	 Pionizacja	i	nauka	chodu	
•	 Nordic	walking	

(każdy wtorek i czwartek)

Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

składamy Wam wszystkim 
najszczersze wyrazy szacunku

oraz uznania za wybór tak odpowiedzialnych zawodów 
i wykonywanie ich z codziennym poświęceniem i troskliwością, 

która przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości 
chorym oraz ich rodzinom.

Dziękujemy za Wasz trud, łagodzenie cierpienia pacjentów 
i otoczenie swoich podopiecznych 

fachową opieką oraz za wyrozumiałość dla ludzkiej słabości.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Strzeleckiego

Wicestarosta 
Strzelecki 

Janusz Żyłka

Przewodniczący 
Rady Powiatu

Stanisław Krawiec

Członek 
Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta 
Strzelecki

Józef Swaczyna

Pani Aniela Zdobylak 95-lecie urodzin obchodziła 22 kwietnia br.

Pan Georg Mrohs 95-lecie urodzin obchodził 22 kwietnia br.

Pani Anna Koik 90 lat skończyła 9 maja br.
Pan Władysław Żołnierczyk 90 urodziny 
obchodził 24 kwietnia br.

Start: godz. 9.00


