
Szkoła zawodowa najwyższej jakości
- to CKZiU

 3 czerwca 2016 roku w Warszawie 
odbyła się Gala Konkursu „Szkoła za-
wodowa najwyższej jakości” jako ele-
mentu projektu „Europejskie rozwiązania 
w zapewnieniu jakości” realizowanego 
przez Fundację „Fundusz Współpracy” 
wspólnie z partnerami z Wielkiej Bryta-
nii, Słowenii i Estonii w ramach programu 
ERASMUS+. Dobra praktyka zgłoszona  
przez Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
zwyciężyła w konkursie, szkoła uzyskała 
tytuł laureata oraz otrzymała pamiątkową 

statuetkę i nagrodę rzeczową w postaci notebooka. W uroczystości udział wziął Walde-
mar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz zespół kierowniczy Halina 
Kajstura, Adriana Kraik, Mirosława Stańczak oraz Zbigniew Wróbel. Dyrektor CKZiU 
w ramach gali  zaprezentowała zwycięskie działania podejmowane przez szkołę zapew-
niające wysoką jakość jej pracy w zakresie planowania rozwoju szkoły. Praktyka zostanie 
ujęta również w międzynarodowym Katalogu Dobrych Praktyk projektu ESQA. Dodat-
kowo szkoła uzyskała również tytuł dla drugiej zgłoszonej praktyki w zakresie wdrażania 
programów nauczania.

Inwestycje na drogach 

W sobotę, 18 czerwca, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związa-
nych z rejestracją pojazdów oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we współpracy z Rzecznikiem Praw Klienta 
TAURON  oraz Zarządem Powiatu Strzeleckiego i Powiatowym Centrum Kultury orga-
nizuje warsztaty dla seniorów „Energia dla Seniora”. Podczas warsztatów uczestnicy do-
wiedzą się jakie mają prawa na rynku energii, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu 
umowy, jak oszczędzać energię.

W ramach akcji planowane są ponadto bezpłatne badania profilaktyczne dla senio-
rów, występ artystyczny, konkurs oraz poczęstunek. W części artystycznej wystąpi mło-
dzież z ZSO w Strzelcach Opolskich - zespół oraz chór Sursum Corda. 

Warsztaty odbędą się dnia 23.06.2016 r. o godz. 10.00 
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23

Energia dla seniora, 
czyli jak się dać oszukać

- Wszyscy widzą, że dzieje się wiele – mówi wicesta-
rosta Janusz Żyłka. - Rozpoczęliśmy od remontów cząstko-
wych po okresie zimowym. Jak już kiedyś wspominałem – 
nasz powiat został podzielony na dwie części, południową i 
północną. Jednocześnie skrócone zostały terminy realizacji 
zadań. Przełożyło się to na bardziej efektywny czas ich re-
alizacji. Dlaczego? Firma przystępująca do przetargu mu-
siała mieć świadomość, że wynikiem nieterminowego wy-
konania zadania będą znacznie wyższe niż wcześniej kary 
umowne. Podobnie stało się i w zakresie koszenia poboczy.

- O tym, jakie zadania inwestycyjne są planowane, a 
jakie realizowane - możecie Państwo przeczytać na str. 2. 
Tu przekazujemy zdjęcia i informacje „z ostatniej chwili”. 

14 czerwca oficjalnie dokonano odbioru robót związanych z przebudową drogi wraz z 
budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Ujazd 
w m. Sieroniowice ul. Strzelecka. 
Szerzej pisaliśmy o tym miesiąc temu. Przypomnijmy, że droga została przebudowana  na 
odcinku 475,50 m. 

3 czerwca br. zostało oficjalnie zakończone zadanie związane z przebudową chodni-
ka w Barucie, tak istotne dla poprawy bezpieczeństwa. Bo nie tylko chodziło przecież o 
położenie nowej „kostki”, ale i budowę ścieku wzdłuż krawężnika, przebudowę zjazdów 
do posesji, budowę studzienek itp. 

Prace zostały wykonane na dł. ponad 340 m, a wartość zadania wyniosła ponad 174 
tys. złotych.

14 czerwca 2016. Przed pokojem, w którym dziś w sta-
rostwie bezpłatnych porad udziela prawnik, kolejki nie ma. 

- Właściwie nigdy nie ma. I nigdzie. Wszędzie sytuacja jest 
podobna, wystarczy w Internecie poczytać opinie prawników dy-
żurujących w takich punktach – mówi adwokat Roman Gładysz, 
który znacznie częściej niż w Strzelcach pełni dyżur w Zdzieszo-
wicach, co w zasadzie nie ma nic do rzeczy, ale dla ścisłości warto 
to dodać. Jak i to, że zanim dojdzie do jakiejkolwiek rozmowy z 
kimś, kto szuka prawnej pomocy, trzeba sprawdzić, czy jest do 
tego uprawniony – taki obowiązek na prawników nałożył usta-
wodawca i tego ściśle się przestrzega. A tak nawiasem – muszę 
dodać, że ta ustawa i tak jest nieco dziurawa –osoby niepełno-
sprawne nie są w niej ujęte „z automatu” a szkoda – bo rzeczywi-
ście powinny być.

Gdy pytam, z jakimi problemami zgłaszają się ludzie, mec. 
Gładysz odpowiada, że w zasadzie można je podzielić na cztery 
główne grupy. 

- Pierwszą z nich stanowią problemy rodzinne – związane z 
alimentami, rozwodami, ustanowieniem opieki rodzicielskiej nad 
dziećmi, podziałem majątku i darowiznami, spadkami. Osoby 
starsze pytają – bardzo racjonalnie – co stanie się po ich śmierci 
z domem, polem czy całym gospodarstwem, o to, w jaki sposób 
sporządzić testament. W przypadku śmierci kogoś z rodziny – 
młodsi pytają o sposób objęcia spadku, czy można to zrobić u no-
tariusza, czy też ze sprawą trzeba zgłosić się do sądu. Nierzadko 
doradzam również w sprawach gruntowych, związanych z włas-
nością nieruchomości czy jej zasiedzeniem. Czasem są zgłaszane 
spory sąsiedzkie.

Bezpłatna pomoc 
prawna w starostwie

więcej czytaj na str. 

Uczeń Liceum 
Ogólnokształcące-
go im. Mieszka I 
w ZSP w Zawadz-
kiem, wygrał ogól-
nopolski Konkurs 
Geologiczno – Śro-
dowiskowy. Tego-
roczna, siedemnasta 
już edycja konkur-
su, odbywała się 
pod hasłem „Ziemia 
w okowach lodu”. 
Finał ogólnopol-
ski miał miejsce 
w Warszawie w 
dniach 8-9 czerwca. 
Adrian, reprezen-
tujący region gór-
nośląski zdobył 
najwięcej punktów! 
Zwycięstwo w kon-
kursie, oprócz dyplomu i licznych nagród, pozwoliło mu też na 
uzyskanie indeksu na Wydział Geologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem nauczy-
cielki geografii -  Beaty Gratzke. Adrian uczestniczył już w tym 
konkursie w roku 2015 i 2014, zajmując za każdym razem drugie 
miejsce w finale regionalnym. Jak sam mówi, w jego przypadku 
sprawdza się powiedzenie „Do trzech razy sztuka”. 
Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

Najlepszy w Polsce
- Adrian Smieszkoł

Od początku roku udzielono ok. 400 porad
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Inwestycje na drogach 
Już prawie lato. Jakie najważniej-

sze inwestycje realizuje Powiat Strzele-
cki na drogach?

We wrześniu 2015 roku przedłożyli-
śmy w ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej dwa wnioski, bo maksymalnie tyle 
można było złożyć. Obydwa znalazły się 
w pierwszej dziesiątce tych, które mają 
zapewnione dofinansowanie. Pierwsze 
zadanie to powiatowa w Sieroniowicach 
(odbiór nastąpił 14 czerwca, o czym pisze-
my w innym miejscu). W trakcie realizacji 
droga powiatowa w Rozmierce. Zakoń-
czenie tej drugiej inwestycji zaplanowane 
z początkiem sierpnia br.

Realizujemy też zadania polegające 
na odnowie nawierzchni bitumicznych. 
Oczywiście, nie jesteśmy w stanie za-
spokoić wszystkich potrzeb w tym zakre-
sie. Staramy się jednak działać tak, by w 
każdej gminie naszego powiatu było nas 
widać. 

Wśród licznych zadań drogowych jak 
co roku trzeba wspomnieć o wspólnych 

inwestycjach realizowanych pomiędzy 
powiatem a gminami. Gminy partycy-
pując w kosztach inwestycji tworzą tym 
samym wartość dodaną całej inwestycji. 
Co więcej, są przypadki, gdy partycypu-
ją w kosztach nakładek bitumicznych na 
drogach powiatowych. Dlaczego tak się 
dzieje? Odpowiedź jest prosta : droga po-
wiatowa przebiegająca przez gminę sta-
nowi nie tylko dobro powiatu, ale i dobro 
mieszkańców gminy, przez którą przebie-
ga. Za współpracę samorządów w zakresie 
budowy chodników, odnowy nawierzchni 
(np. w centrum siedzib gmin) w tym miej-
scu dziękuję w imieniu Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego. 

Czy jeszcze jakieś wyzwanie w tym 
roku budżetowym?

Tych nigdy nie zabraknie. Staramy 
się rozwiązywać rzeczy proste w możli-
wie najkrótszym terminie. Nie wszystko 
się da załatwić, ale bezustannie czynimy 
starania, by jakość utrzymania dróg stale 
się poprawiała. Jeśli chodzi o inwestycję, 
na którą bardzo liczę, to przebudowa dro-

dok. ze str. 1

gi na odcinku Gmina Strzelce Opolskie – 
Dolna. Złożyliśmy wniosek do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konku-
rencja bardzo duża, a środków za mało. 
Udało nam się zakwalifikować, pomimo 
tego że uzyskanie punktów nie było łatwe. 
Ostateczne wyniki poznamy pod koniec 
czerwca. Oby się udało. Powtórzę, zosta-
liśmy zakwalifikowani, ale czy wystarczy 
środków? Trzymamy kciuki.

Czy w związku z prowadzonymi 
inwestycjami można spodziewać się w 
jakimś miejscu utrudnień?

Czasowe utrudnienia nastąpią w 
związku z realizacją przebudowy drogi 
w Rozmierce. Po prostu trzeba będzie ją 
na krótki okres zamknąć. Będzie to reali-
zowane w dwóch etapach: jeden od 20 do 
25 czerwca br., drugi - przewidziano na 
okres 27 czerwca – 9 lipca br. Orientacyj-
ny termin może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia na budowie okoliczności, któ-
rych nie można przewidzieć, np. warunki 
pogodowe, roboty nieprzewidziane.

ETAP I, objazdy:
Jadąc od Strzelec Opolskich skręcamy w prawo w drogi gminne ul. 

Jemielnicką, później w lewo także w ul. Dworcową, dalej w lewo w ul. 
Dworcową i wyjeżdżamy z powrotem na drodze powiatowej.

Jadąc od Grodziska skręcamy w lewo w drogi gminne ul. Dworcową, 
później w prawo także w ul. Dworcową, dalej w prawo w ul. Jemielnicką i 

wyjeżdżamy z powrotem na drodze powiatowej.

ETAP II, objazdy:
Jadąc od Strzelec Opolskich skręcamy w prawo w drogi gminne ul. Dwor-

cową, później w lewo także w ul. Dworcową, dalej w lewo w ul. Pasternik i 
wyjeżdżamy na drodze powiatowej, gdzie w prawo kierujemy się w kierun-

ku Osieka a w lewo w kierunku Grodziska
Jadąc od Grodziska skręcamy w lewo w drogę powiatową kierunek Osiek, 
później w prawo w drogi gminne ul. Pasternik, dalej w prawo w ul. Dwor-
cową i jeszcze raz z prawo w ul. Dworcową i wyjeżdżamy z powrotem na 

drodze powiatowej.

Pani 

Danieli Wyrwich
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,

z powodu śmierci

Ojca
Najszczersze wyrazy współczucia 

składają
Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego

oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego

 O tym właśnie dyskutowano 2 czerwca dyskutowano podczas Ogólnopolskiej Samo-
rządowej Debaty Oświatowej - z udziałem minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. 
Brało w niej udział 400 przedstawicieli samorządów z całej Polski, Powiat Strzelecki 
reprezentował Waldemar Gaida.

- Pani minister zapowiedziała, że zmiany w oświacie będą następowały elastycznie 
i - czym pewnie zaskoczyła wielu uczestników spotkania reprezentujących gminy - prze-
prosiła za zaskoczenie ich tematem nauki 6-latków - mówi W. Gaida. - Zresztą, jak było 
widać, bardzo pozytywnie odniosła się do wielu postulatów zawartych w naszym, samo-
rządowym, stanowisku, zwłaszcza związanych ze strukturą oświaty i jej finansowania.

Obrady toczyły się w 3 zespołach problemowych skupionych wokół tematów finan-
sowania edukacji gminnej (przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej), kształcenia ogól-
nego, szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli (wynagro-
dzenia nauczycieli, pensum, powiązanie z przepisami Karty Nauczyciela).

Bardzo ważne - informuje W. Gaida - było dla nas, by w systemie finansowania 
uwzględnić faktyczne koszty funkcjonowania oświaty, w tym wielkości oddziałów, a 
także zapewnić odpowiednie finansowanie nowych zadań oświatowych w formie wzro-
stu dochodów własnych albo subwencji, a nie dotacji. Podkreślają także potrzebę pilnej 
nowelizacji Karty Nauczyciela, jako elementu przystającego do współczesnych wyzwań 
rozwojowych oraz możliwości finansowych państwa (motywowanie nauczycieli, pensum 
dydaktyczne, system kształcenia nauczycieli). Wskazują też, że pochopna likwidacja 
gimnazjów nie rozwiąże problemu jakości kształcenia ogólnego, natomiast spowoduje 
zmarnowanie dorobku ostatnich lat i nowe koszty na kilka następnych. Problemem nie 
jest bowiem ustrój szkolny, lecz programy nauczania („ważne jest, kiedy, jak i czego, a 
nie gdzie uczymy”).

W debacie podnoszono również postulat wprowadzenia profesjonalnego doradz-
twa zawodowego dla uczniów podejmujących ścieżkę kształcenia zawodowego na jak 
najwcześniejszych etapach, promocji kształcenia zawodowego oraz radykalnej zmiany 
systemu doskonalenia nauczycieli prowadzących teoretyczne i praktyczne zajęcia zawo-
dowe. 

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 27 czerwca w Toruniu.

- Druga grupa to sprawy konsumenckie – kontynuuje mec. 
Gładysz. – Można by je nazwać ogólnie: zwykły człowiek kontra 
duża firma. A pod tym pojęciem kryją się: banki, ubezpieczyciele, 
firmy windykacyjne i telekomunikacyjne. 

Bardzo często ludzie przynoszą pisma z sądu, od komornika, 
bo są napisane takim językiem, że trudno im wywnioskować, co 
z tą sprawą zrobić, jak się zachować w danej sytuacji. Po prostu: 
treść pism jest dla nich niezrozumiała.

Kolejny pakiet to sprawy pracownicze, głównie spory z ZUS 
w sprawie naliczania rent i emerytur, choćby za okresy pracy w 
warunkach szczególnych czy szkodliwych.

- Każdy przypadek jest inny, i choć wskazałem główne grupy 
problemów, to wielkiej powtarzalności w nich nie ma – dopowia-
da mec. Gładysz. – Jednak trzeba przyznać, że sam spodziewałem 
się większego zainteresowania. Sądziłem, podobnie jak koledzy 
prawnicy, że każdego dnia przed naszymi punktami ustawią się 
długie kolejki. Tymczasem nic z tego. Jesteśmy wszyscy zgodni, 
że na nikłym dość zainteresowaniu bezpłatnymi poradami praw-
nymi zaważył brak mocnej ogólnopolskiej reklamy w ogólnodo-
stępnych mediach. Co z tego, że informacje o naszych dyżurach 
można znaleźć na stronach internetowych? To zrobią młodsi, bar-
dziej obeznani z nowymi technologiami, ale starsi? Albo ludzie 
korzystający ze wsparcia MOPS-ów – ilu z nich na co dzień ma 
dostęp do komputera i sieci?! 

Marta Górka

Bezpłatna pomoc 
prawna w starostwie

dok. ze str. 1

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsą-
dowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zo-

stało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podsta-
wie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską ży-

wiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 

prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej prob-
lemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism proceso-
wych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy praw-
nego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w 
postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Bezpłatna pomoc prawna 
- dla kogo?

25 maja br. w podpisano umowę o 
współpracy pomiędzy Kronospan OSB 
Sp. z o.o., DSO Sp. z o.o. w Strzelcach 
Opolskich a Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich. W ramach tego porozumienia 
zostanie utworzona klasa patronacka. 

W ostatnim czasie przedsiębiorcy, 
którym zależy, by po szkole młodzi ludzie 
zasilali ich firmy, podejmują w tym zakre-
sie aktywne działania, nawiązując współ-
pracę ze szkołami, obejmując patronatem 
całe klasy zawodowe. Na tę sytuację ma 
niewątpliwie wpływ rozwój inwestycji w 
specjalnych strefach ekonomicznych, brak 
fachowców na lokalnym rynku pracy oraz 
duża migracja zarobkowa młodych ludzi. 
Z tych powodów wiele firm odczuwa brak 
wykwalifikowanych pracowników z wy-
kształceniem zawodowym lub technicz-
nym. Ma to zmienić tworzenie w szkołach 
klas patronackich. Głównymi założeniami 
tych działań jest: współpraca z pracodaw-
cami, dopasowanie kształcenia zawodo-
wego do potrzeb rynku pracy, przygo-
towanie uczniów do podjęcia zawodu i 
organizacja dobrych praktyk. Realizacja 
tych założeń ma poprawić jakość i efek-
tywność kształcenia zawodowego, a także 
przyczynić się do jego szerokiej promocji 
wśród młodych ludzi.

Pierwsza od lat klasa patronacka powstaje w CKZiU

Na terenie Strzelec Op. taką ini-
cjatywę podjęła firma Kronospan OSB 
Sp. z o.o., DSO Sp. z o.o. w Strzelcach 
Opolskich przy współpracy z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Op. Taka klasa powstanie 
w roku szkolnym 2016/2017, czyli rusza 
o 1 września br. Młodzież będzie mogła 
podjąć w niej naukę w zawodzie technik 
mechatronik. 

Utworzenie klasy patronackiej to 
przede wszystkim kontakt uczniów z 
nowoczesnymi technologiami, sprzętem 
oraz realiami zakładu produkcyjnego, co 
przekłada się na jakość nauki i odpowied-
nie przygotowanie specjalistów. Funkcjo-
nowanie takiej klasy będzie opierać się 
trochę na kształceniu dualnym: część za-
jęć uczniowie mają w szkole, część - bez-
pośrednio w fabryce „patrona”, gdzie za-
poznają się z najnowszymi technologiami. 

Na kolejnym spotkaniu, które mia-
ło miejsce 9 czerwca br. na terenie Kro-
nospanu, przyjęto projekt wieloletniej 
współpracy w zakresie prowadzenia klasy 
patronackiej, udziału szkoły w drzwiach 
otwartych oraz pomocy w doposażaniu 
pracowni szkolnych w nowoczesne po-
moce dydaktyczne.

Andrzej Porębny
                                            

Technik mechatronik 
pod opieką Kronospanu

O jakości polskiej oświaty
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O F E R T Y   P R A C Y

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

MŁODSZY ASYSTENT STRZELCE OPOLSKIE  - prawo jazdy kat. B, - biegła znajomość j. niemieckiego
SPECJALISTY DS. TRANSPORTÓW  -  obsługa komputera oraz znajomość Ms Office 

PONADNORMATYWNYCH
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe, 
I MARKETINGU  -  min. rok dośw., - biegła znajomość j. niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWO- MAG. BŁOTNICA STRZELECKA -  wykształcenie średnie
  -  b. dobra znajomość komp., umiejętność pracy w zespole
  -  mile widziane doświadczenie w branży instalacyjnej,
  -  podstawowa znajomość j. niemieckiego lub j. ang.
SPECJALISTA DS. PROMOCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, 
I POZYSKIWANIA FUNDUSZY  -  umiejętność współpracy w zespole  
ZEWNĘTRZNYCH  -  prawo jazdy kat. B, - min. 2 lata doświadczenia
  -  dobra znajomość j. angielskiego
KIEROWNIK PRZEWOZÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe,
OSOBOWYCH  -  prawo jazdy kat. B,
  -  znajomość pakietu MS Office, 
  -  certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie dro-

gowym osób lub zobowiązuje się do jego uzyskania
KIEROWNIK DZIAŁU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe – techniczne
TECHNICZNEGO  -  3 lata doświadczenia, - znajomość mechaniki pojazdowej
  -  znajomość pakietu MS Office, - prawo jazdy kat. B
SPEDYTOR DOLNA -  wykszt. średnie, - łatwość nawiązywania kontaktów,
  -  mile widziane doświadczenie,
  -  znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
DORADCA - KASJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. min. średnie, - znajomość techniki sprzedaży
  -  doświadczenie w obsłudze klienta
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie średnie techniczne 
  -  obsługa komputera, - znajomość pakietu Office
  -  dobra znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego
PRACOWNIK BIUROWY KROŚNICA -  wykształcenie średnie lub wyższe 
   (preferowane ekonomiczne)
  -  obsługa komputera, - znajomość księgowania
SAMODZIELNA KSIĘGOWA ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie
  -  znajomość rachunkow., przepisów prawa podatkowego, 
  -  1-2 lata doświadczenia
HANDLOWIEC ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B,
  -  mile widziane doświadczenie,
  -  podstawowa znajomość j. ang.  lub j. niemieckiego
KASJER - SPRZEDAWCA BŁOTNICA STRZELECKA
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  książeczka sanitarno – epidemiologiczna
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne
  -  obsługa kasy fiskalnej
  -  książeczka sanitarno – epidemiologiczna
KASJER STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA DZIAŁU DEKORACJI STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK ROZBIORU DROBIU STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie
BUFETOWA JEMIELNICA -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie
KELNER/KA KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe 
  - podstawowa znajomość j.angielskiego i j.niemieckiego 
KUCHARZ GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY -  wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie w gastronomi
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziana książeczka sanepidowska
KELNER - BARMAN KAMIEŃ ŚLĄSKI -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
  -  aktualne badania lekarskie
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA -  mile widziane doświadczenie
(ORZECZENIE  - niekaralność 

O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  podstawowa obsługa komputera
(ORZECZENIE  
O NIEPEŁNOSPRAWONOŚCI)  -  mile widziane doświadczenie
POMOCNIK BUDOWLANY KOLONOWSKIE / 
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY ZIMNA WÓDKA/ 
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY SZCZEPANEK/  -  wykształcenie zawodowe
 WG ZLECEŃ -  doświadczenie
MURARZ – PRACOWNIK BUD. ROZMIERZ / WG ZLECEŃ -  chęci do pracy, - mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK OGÓLNOBUD.  STRZELCE OPOLSKIE /  -  min. rok doświadczenia
 WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B
LAKIERNIK SAMOCHODOWY NOGOWCZYCE -  mile widziane doświadczenie 
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE -  mile widziane doświadczenie
MECHANIK SAMOCHODÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
CIĘŻAROWYCH  -  samodzielność, - doświadczenie
KIEROWCA – PILOT BF 3 TRANSPORT -  mile widziane uprawnienia BF3 
 MIĘDZYNARODOWY -  biegła znajomość j.niemieckiego,
  -  min. trzy lata prawo jazdy kat.B
KIEROWCA C+E TRANSPORT -  prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy 
 MIĘDZYNARODOWY -  badania 
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY -  prawo jazdy C+E, - kurs na przewóz rzeczy 
TOKARZ – FREZER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe lub średnie
TOKARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
ŚLUSARZ MECHANIK ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe 
UTRZYMANIA RUCHU   -  mile widziane uprawnienia energetyczne
ŚLUSARZ – SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  obsługa narzędzi o napędzie elektrycznym
  -  uprawnienia spawacza, - doświadczenie 

OGŁOSZENIA!!!
w dniu  20.06.2016 r., godz. 9.00 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne w firmie:
Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej

 w Zawadzkiem, ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie
na stanowiska:  

- operator suwnicy – do przyuczenia w trakcie zatrudnienia
miejsce pracy: ZAWADZKIE

***
w dniu  20.06.2016 r., godz. 11.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne
z Agencją Pracy OTTO POLSKA Sp. z o.o. 

 na stanowiska:  
- sortowanie warzyw

miejsce pracy: ROLNIK – DANIEC
Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

 (kserokopie)
 dowód osobisty; numer rachunku bankowego; książeczka sanepidowska

***
w dniu  21.06.2016 r. godz. 10.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne
z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. K.

 na stanowiska:  
- pracownik produkcji

miejsce pracy: STRZELCE OPOLSKIE

***
w dniu  30.06.2016 r., godz. 11.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr  5

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą:
NOVUM AG GRZECHNIK SP.J.

na stanowisko:  
- konsultant telefoniczny

miejsce pracy: STRZELCE OPOLSKIE
dok. na str. 7

UWAGA !!!
ZAPISY NA SZKOLENIE: 

MAGAZYNIER
(z uprawnieniami Kierowcy wózków jezdniowych napędzanych z napędem 

silnikowym podnośnikowych kat. II WJO i uprawnieniami suwnic hakowych 
ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo 

IIS)

Szkolenie finansowane w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobot-
nych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy w powiecie strzeleckim (II) współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priory-

tetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1  Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

(Szkolenie kierowane jest w szczególności dla osób powyżej 30 roku życia)
NABÓR TRWA DO 30.06.2016r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. 
rolnicy mogą składać do kierowników 
biur powiatowych Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski 
o przyznanie wsparcia na zalesienie w 
ramach działania „Inwestycje w rozwój 
obszarów leśnych i poprawę żywotności 
lasów”. 

Rok 2016 jest drugim rokiem, w 
którym rolnicy mogą ubiegać się o przy-
znanie wsparcia na zalesienie w ramach 
PROW 2014-2020. Wysokość wsparcia, 
które można uzyskać na posadzenie lasu, 
wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hek-
tar i jest uzależniona m.in. od gatunków 
posadzonych drzew i nachylenia terenu. 
Dodatkowe pieniądze można otrzymać za 
zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwie-
rzyną. Jeżeli posadzony las zostanie ogro-
dzony, rolnik otrzyma dodatkowo 8,82 
zł za metr bieżący ogrodzenia, natomiast 

stosując zabezpieczenie w postaci trzech 
palików może liczyć na dodatkową pomoc 
w wysokości 1132 zł/ha. 

Zanim rolnik zdecyduje się na sko-
rzystanie z takiej pomocy powinien 
sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy 
w planie zagospodarowania przestrzenne-
go lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
nie ma przeciwwskazań do zalesienia tego 
gruntu. Jeżeli nie ma takich przeszkód, 
wówczas rolnik powinien złożyć do nad-
leśniczego wniosek o sporządzenie planu 
zalesienia. 

Warto podkreślić, że w tegorocznym 
naborze nastąpiły zmiany w przepisach 
ułatwiające skorzystanie z tej formy po-
mocy. Więcej na ten temat: www.arimr.
gov.pl/aktualnosci/artykuly/posadz-las-
-z-pomoca-arimr-wkrotce-rusza-nabor-
-wnioskow-kopiuj-1.html

Wsparcie na zalesienie
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Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Takiego Dnia Dziecka w historii naszego koła jesz-
cze nie pamiętam. Żeby słońce było aż tak obrażone? O 
czwartej rano lało, o siódmej też, co to będzie? No ale o 
ósmej zaczyna się przejaśniać, słoneczka nie ma, a deszcz 
tylko kropi momentami. Dzisiejsza impreza odbywa się 
pod patronatem Starosty Strzeleckiego oraz Burmistrza 
Strzelec Opolskich. Tego pochmurnego dnia nasi najmłod-
si wędkarze na zbiórkę przybywali dużo przed czasem. O 
godzinie 9.30 wszyscy zapisani uczestnicy potwierdzili 
swój udział. w imprezie, przeznaczonej dla  dzieci i mło-
dzieży naszego powiatu, czyli Powiatowym Wędkarskim 

Dniu Dziecka. Na brzegu stanęło 40 uczestników gotowych do rywalizacji w trzech gru-
pach: do 7 lat - 12 dzieci, do 10 lat - 8 dzieci, do 14 lat - 20 dzieci, W każdym sektorze 
byli dorośli wędkarze, służąc pomocną radą, w razie problemów nie tylko wędkarskich.. 
Wszystkich obecnych gorąco przywitał prezes koła Zdzisław Ćwieląg. O dziesiątej rozpo-
częto zawody. Deszcz siąpi co chwilę, dobrze że wiatru nie ma. Pomimo takich warunków 
nikt z „wędkarzy” nie rezygnuje, walczą wspaniale do końca. Najmłodsi wędkują 1 godz., 
średniaki 1,5 godz., a najstarsi 2 godz. Na stanowiska dzieci otrzymały napoje i słodkie 
co nieco. Szymon Maciołek złowił leszcza 1,240 kg, ryba okazała się największą na tych 
zawodach. W powietrzu rozchodził się wspaniały zapach grillowanych specjałów, nad 
którymi to czuwali „mistrzowie grilla” - Agnieszka Malec i Szymon Bartoszewicz. Przy-
jechali także strażacy, drużyna bojowa Państwowej Straży Pożarnej z Strzelec Op. Były 
więc pokazy sprzętu bojowego i wozu strażackiego od A do Z. Miały dzieciaki radości co 
niemiara, to ryczał klakson, to znów syreny, wiele się działo.  

Po poczęstunku najmilsza chwila. Dyplomy medale, puchary, nagrody rzeczowe. 
Medale pierwsze trzy miejsca w sektorze, puchar za największą rybę i nagrody rzeczowe 
za zajęte miejsce. Dekoracji najlepszych dokonali: prezes koła Zdzisław Ćwieląg i sta-
rosta Józef Swaczyna. Tak więc wszystko dobre co się dobrze kończy i zapraszamy na 
następne nasze imprezy i zawody.

 
Kategoria do 7 lat
Maciej Serwata 1,160 I
Karol Samo 0,905 II
Mikołaj Wodarz 0,905 III
Kategoria do 10 lat
Maciej Wodarz 0,870 I
Dawid Janać 0,845 II
Piotr Grzeszczuk 0,685 III
Kategoria do 14 lat
Mateusz Koziołek 2,320 I
Bartosz Weremko 1,945 II
Filip Stobierski 1,470 III
Na koniec jeszcze tylko chcielibyśmy GORĄCO i SZCZERZE PODZIĘKOWAĆ naszym 
wiernym i szczodrym sponsorom, którzy corocznie hojnie sponsorują nam ten miły Węd-
karski Dzień Dziecka i Młodzieży, oby takich ludzi dobrej woli, o dobrym sercu nigdy 
nie zabrakło.

W niedzielę 5 czerwca, po raz drugi w Żędowicach zorganizowano święto żędowi-
ckiego placka. To inicjatywa lokalnych władz oraz Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich. 
Na gości czekało mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Głównym punk-
tem festynu był wieczorny koncet Suskich Skowronków oraz duetu Simone und Denis. W 
naszym święcie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych - gminę reprezento-
wał burmistrz Mariusz Stachowski, powiat - starosta Józef Swaczyna. Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych. Już dziś zapraszamy na 3 święto placka! 

Święto Placka w Żędowicach

Dzień Dziecka z wędką

W sobotnie popołudnie 12 czerwca, na terenie sportowego kompleksu przy ZSO w Strzelcach Opolskich przyszło ponad 300 osób.  
Małych i dużych. Wszyscy doskonale się bawili – bo atrakcji przewidziano moc i każdy znalazł coś dla siebie. Oczywiście zabawa 
przewidziana była głównie dla dzieci. To z myślą o nich Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - Dwójka w 
Strzelcach Opolskich jako organizator, a także PSP nr 2, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna tej szkoły jako partnerzy urządzili plene-
rową imprezę pod hasłem „Uśmiech, zabawa i radość – dobre wzorce edukacji przestrzennej w integracji środowiskowej”. Cel został 
osiągnięty – zabawa była przednia, a zapewniała ją szeroka oferta i bardzo zróżnicowana oferta zajęć.

Organizatorzy dziękują gorąco wszystkim, którzy wsparli ten projekt edukacyjny: dzięki ich pomocy impreza udała się nad wyraz!

Popołudnie z Dwójką

Oby na drogach było bezpieczniej

Od 6 do 8 czerwca trwał w Izbicku Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Gminy 
Izbicko. Miejmy nadzieję, że trzydniowe zmagania w różnych konkurencjach doprowadzą do tego, że młodzi ludzie staną się bardzo 
świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego.
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Tradycyjnie już co roku w naszym 
powiecie obchodzony jest Dzień Ro-
dzicielstwa Zastępczego. W  związku z 
tym w piątek, 10. czerwca br. w Parku 
Nauki i Rozrywki w  Krasiejowie od-
było się Święto Rodzin Zastępczych, 
które zorganizowane zostało przy współ-
pracy Zarządu Powiatu Strzeleckiego  
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Strzelcach Opolskich. W spotkaniu 
wzięło udział 157 osób, w tym rodziny za-
stępcze z dziećmi, władze Powiatu Strze-
leckiego oraz pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich. 

Wszystkie rodziny zastępcze otrzy-
mały od władz Powiatu Strzeleckiego 
podziękowania i wyrazy uznania za zaan-
gażowanie i trud włożony w wychowanie 
podopiecznych. Podczas całej uroczysto-
ści dla wszystkich gości przygotowany był 
poczęstunek oraz lody dla najmłodszych. 

Podczas pobytu w Parku Nauki i Roz-
rywki w Krasiejowie uczestnicy mogli 
zwiedzać - w zależności od grupy wieko-
wej - Park Nauki i Ewolucji Człowieka 

lub JuraPark. Podczas zwiedzania PNiEC 
młodzież mogła przenieść się w czasie 
o 66 mln lat wstecz i przeżyć wspaniałą 
przygodę w interaktywnym pawilonie mu-
zealnym. Natomiast młodsze dzieci mogły 
korzystać z atrakcji, jakie oferuje JuraPark 
między innymi Multimedialny Tunel Cza-
su, Prehistoryczne Oceanarium, Pawilon 
Paleontologiczny, Kino 5D, Plac Zabaw 
i Park Rozrywki. Czas spędzony w Par-
ku Ewolucji i JuraParku był  wspaniałą i 
pouczającą przygodą, która wywoła wiele 
uśmiechu i radości na twarzach dzieci.

Czy moje dziecko jest gotowe, aby 
rozpocząć obowiązkową naukę w szko-
le? 

Nie jest to łatwe pytanie, a odpo-
wiadając na nie należy uwzględnić wiele 
czynników. Jak wiadomo dzieci urodzone 
w tym samym roku kalendarzowym mogą 
być w różnym stopniu przygotowane do 
rozpoczęcia nauki w szkole, a innymi sło-
wy w różnym stopniu dojrzałe – czy to pod 
względem intelektualnym czy emocjonal-
no – społecznym. Wzbudza to często nie-
pokój rodziców, którzy porównują swoje 
dziecko z jego rówieśnikami. Jednak każ-
de dziecko ma swoje indywidualne tempo 
rozwoju i potrzebuje wsparcia i stworze-
nia optymalnych warunków, aby ten roz-
wój przebiegał prawidłowo i harmonijnie. 

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy moje dziecko jest gotowe do nauki i 
jak mogę mu pomóc, aby start szkolny 
był dla niego łatwiejszy i w miarę przy-
jemny warto dowiedzieć się co zawiera 
się w pojęciu dojrzałość szkolna, na co 
warto zwrócić uwagę i jakie umiejętności 
rozwijać.

Dojrzałość szkolna to taki poziom 
rozwoju naszego dziecka, który umożli-
wi mu podołanie różnym obowiązkom, 
jakie niesie ze sobą życie szkolne. Jest 
to ten moment w rozwoju dziecka kiedy 
zachodzi niejako równowaga między jego 
rozwojem fizycznym, intelektualnym i 
społeczno – emocjonalnym.

Dziecko dojrzałe pod względem fi-
zycznym to dziecko aktywne, sprawne 
ruchowo. Posiadające prawidłową koor-
dynację wzrokowo – ruchową i sprawne 
manualnie. Posiadające dobry stan zdro-
wia, odporne na zmęczenie i choroby. 
Charakteryzuje się prawidłowym funkcjo-
nowaniem zmysłów – jak wzrok i słuch.

Dziecko dojrzałe pod względem umy-
słowym powinno być ciekawe poznaw-
czo, chętne do nauki, poznawania nowych 
rzeczy, zjawisk. Powinno się też chętnie, 
swobodnie wypowiadać i orientować w 
najbliższym otoczeniu, interesować się 
nauką czytania i pisania. Charakteryzować 
się dobrą umiejętnością zapamiętywania, 
słuchania i koncentracji uwagi. Bardzo 
ważny jest też prawidłowy poziom rozwo-
ju mowy – prawidłowa artykulacja oraz 
prawidłowo rozwinięty słuch fonematycz-
ny. Dziecko dojrzałe intelektualnie potrafi 
wyciągać wnioski z przebiegu wydarzeń, 
dokonuje oceny sytuacji i wnioskuje o 
przyczynach zaistniałych zdarzeń. Posiada 
też bogaty zasób słownictwa.

Bardzo ważna jest także gotowość 
dziecka do nauki czytania i pisania, na co 
wskazuje umiejętność dokonywania anali-
zy i syntezy wzrokowej i słuchowej, która 
jest niezbędna w procesie różnicowania, 
rozpoznawania, porównywania i odtwa-
rzania kształtów i dźwięków. Dziecko po-
siada przy tym prawidłowo ukształtowaną 
orientację przestrzenną, która pomoże mu 
w rozpoznawaniu i odtwarzaniu kierun-
ków, położenia i proporcji odwzorowywa-
nych form graficznych. 

Pod względem dojrzałości do nauki 
matematyki dziecko dojrzałe potrafi mię-
dzy innymi określić stosunki przestrzenne, 
sklasyfikować przedmioty ze względu na 
kształt, wielkość, przeznaczenie i kolor. 
Poprawnie dodaje i odejmuje na konkre-
tach w zakresie 10.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej 
w sferze emocjonalno – społecznej to 
takie, które potrafi nawiązać pozytywne 
kontakty z rówieśnikami, a także osobami 
dorosłymi, podporządkowuje się określo-
nym normom i zasadom. Potrafi współ-
pracować z nauczycielem i rówieśnikami, 
liczy się z potrzebami innych. Jest obo-
wiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opi-
nię nauczyciela. Potrafi już w większym 
stopniu panować nad emocjami, wyrażać 
je, nazywać. Jest też w dużym stopniu sa-
modzielne.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływa-
jącym na prawidłową dojrzałość dziecka 
do nauki szkolnej jest fakt uczęszczania 
do przedszkola, im dłużej dziecko uczęsz-
cza (wcześniej rozpoczęło edukację przed-
szkolną), tym cechuje się większym uspo-
łecznieniem i lepszym przygotowaniem 
do szkoły.

Sami możemy i powinniśmy stymu-
lować rozwój naszego dziecka poprzez 
wszelkiego rodzaju zabawy, które są pod-
stawową formą aktywności dziecka w wie-
ku przedszkolny. Zabawy manipulacyjne 
sprzyjają rozwojowi mowy, myślenia, wy-
obraźni, twórczości i sfery emocjonalno 
– społecznej. Ponadto są źródłem radości 
i zadowolenia, możliwością osiągania i 
przeżywania sukcesów. Zabawy konstruk-
cyjne sprzyjają rozwojowi zaradności 
życiowej i śmiałości w rozwiązywaniu 
różnych zadań technicznych, natomiast 
zabawy tematyczne mogą przyczynić się 
do rozwoju takich cech charakteru jak: 
wytrwałość w osiąganiu celu, umiejęt-
ność pracy, współpracy i współdziałania 
w zespole i dla zespołu. Ponadto dzieci 
bawiąc się z innymi uczą się nawiązywać 
kontakty społeczne, poznawać i rozwiązy-
wać problemy, które pojawiają się podczas 
tych kontaktów. 

Proces tworzenia czy to podczas 
konstruowania budowli czy podczas ma-
lowania, rysowania, wyklejania itp. daje 
dziecku wiele radości i wzmacnia jego po-
czucie własnej wartości, uspokaja je, od-
pręża i zaspokaja naturalną w tym wieku 
potrzebę działania.

Czytając dziecku bajki, słuchając 
ich z nagrań, puszczając muzykę, pod 
wpływem której dziecko maluje, układa-
jąc wraz z nim opowiadania, wierszyki 
stymulujemy rozwój wyobraźni dziecka, 
koncentracji uwagi na bodźcach słucho-
wych, rozwijamy zasób słownictwa, a 
przede wszystkim wzmacniamy więź 
dziecka z rodzicem.

Stymulując rozwój dziecka rodzice i 
opiekunowie powinni starać się nie okazy-
wać zniecierpliwienia – wpływa ono nega-
tywnie na wykonywanie danej czynności 
i zniechęca je do dalszych prób. Należy 
dziecko chwalić, zachęcać do podejmo-
wania wysiłku, co pozwoli mu na dosko-
nalenie umiejętności i przyczyni się do 
prawidłowego rozwoju i osiągnięcia przez 
dziecko odpowiedniej gotowości zadanio-
wej i dojrzałości szkolnej.

O poziomie dojrzałości decyduje wie-
le czynników między innymi cechy oso-
bowości, różne warunki rodzinne, środo-
wiskowe czy odmienne style wychowania. 
Każde dziecko ma swoje własne tempo 
rozwoju, jednak można je i trzeba w tym 
rozwoju wspierać. Jeżeli zauważymy coś 
niepokojącego w rozwoju naszego dzie-
cka lub poinformuje nas o tym nauczyciel 
warto poszukać przyczyny, źródła tych za-
chowań i spróbować to zmienić. Jeśli za-
braknie nam pomysłów, sposobów można 
skorzystać z porady, konsultacji specjali-
sty – pedagoga  lub psychologa dziecięce-
go. 

Kamila Adamczyk – Chlipała 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna radzi

Kiedy do szkoły? 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Jak wynika z doniesień medialnych 
w ostatnim czasie nasiliły się maile z 
fałszywymi fakturami, ponagleniami o 
zapłatę lub informacjami o nieodebra-
nych przesyłkach wystawianych rzekomo 
poprzez dostawców energii elektrycznej, 
firmy kurierskie lub operatorów komór-
kowych. W rzeczywistości jest to wirus, 
który może bezpowrotnie zniszczyć lub 
skutecznie zakodować dane przechowy-
wane w komputerze. 

Na terenie naszego powiatu miałam 
kilka zgłoszeń dotyczących tego typu maili, 
na szczęście konsumenci ich nie otwierali. 
Uważajmy, bo taka sytuacja może przytrafić 
się każdemu konsumentowi. Nie klikajmy 
na żadne wiadomości, a zwłaszcza załączni-
ki, których nie jesteśmy pewni. Jeśli nawet 
klikając na takie załączniki nie skończyło 
się to zaszyfrowaniem żadnych plików nie 
mamy gwarancji, że nasze urządzenia są 
bezpieczne. Może się zdarzyć, że złośliwe 
oprogramowanie dało cyberprzestępcom  
kontrole nad komputerem, w tym wbudo-
waną kamerą i mikrofonem. Nie można 
także wykluczyć, że nielegalne wgrany 
program zapamiętuje kliknięcia w klawia-
turę, dzięki czemu poznaje np. wszelkie 
hasła dostępu, nawet hasła logowania 
do bankowości elektronicznej. Dlatego 
bądźmy czujni. Przed fałszywymi mailami 
ostrzega Ministerstwo Finansów i wiele 
firm np. Orange. Maile najczęściej trafiają 
do przypadkowych osób i nie zawierają 
szczegółowych danych osobowych i po-
winno to być dla nas pierwszą wskazówką. 

„Ministerstwo Finansów ostrzega 
przed fałszywymi e-mailami, w których 
autor wiadomości informuje o „zadłu-
żeniu w Departamencie Podatku”. Nie 
należy otwierać wiadomości, ani załącz-
nika. Załącznik zawiera kod złośliwy, 
który może uszkodzić lub zainfekować 
komputer. Przestrzegamy i apelujemy 
o ostrożność!

Oto przykładowa treść fałszywej 
wiadomości:

Szanowny Podatniku,
Spieszymy poinformować, ze za czwar-

ty kwartał 2015 roku ma Pan (i) zadłużenie 
w Departamencie Podatku. 

W przypadku, jeśli zadłużenie nie 
zostanie umorzone w ciągu miesiąca od 
dnia powiadomienia, będziemy musieli 
skierować sprawę do komornika sadowego 
i sporządzić akt o ściąganie środków pie-
niężnych z konta bankowego. 

„Uwaga na fałszywe 
wiadomości e-mail

W ostatnim czasie użytkownicy inter-
netu otrzymują e-maile łudząco podobne 
do tych, które co miesiąc wysyłane są do 
Klientów wraz z fakturą.

Spreparowana wiadomość zawiera 
załącznik z oprogramowaniem, którego 
otworzenie powoduje zainfekowanie 
komputera, a w konsekwencji wyłudzenie 
m.in. danych uwierzytelniających do kont 
bankowych.

Informujemy, że Orange Polska nie 
ma z tą korespondencją nic wspólnego. 
Podjęliśmy już odpowiednie kroki, aby 
ustrzec naszych Klientów przed atakiem.

Zwróć uwagę na otrzymywane wia-
domości:
•	 przeczytaj uważnie treść maila – jeśli 

masz wątpliwości – porównaj ją z in-
nymi mailami od tego samego nadawcy

•	 zachowaj czujność w przypadku 
wiadomości w jakikolwiek sposób 
związanych z kwestiami finansowymi

•	 przed kliknięciem w link sprawdź, 
dokąd prowadzi – jeśli odsyła Cię do 
formularza, w którym trzeba podać 
ważne dane – zachowaj ostrożność

•	 uważaj na maile, w których nadawca 
straszy Cię konsekwencjami lub zbyt 
wiele obiecuje

•	 nie otwieraj załączników, które budzą 
Twoją wątpliwość
Informacje o wykrytych ostatnio ata-

kach, w tym, jak mogą wyglądać fałszywe 
wiadomości dowiesz się więcej na stronie 
www.cert.orange.pl.

Przypominamy, że Orange Polska 
nigdy nie prosi o podanie przez Internet 
Waszych danych, nie żąda też autoryzacji 
płatności. 

Jeszcze raz zachęcamy do dokładnego 
czytania wiadomości i uważnego otwiera-
nia plików.

Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiado-
mość, poinformuj nas o tym, dzwoniąc na 
*100 lub przesyłając wiadomość na adres 
cert.opl@orange.com.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Uważaj na załączniki do maili

Święto rodzin zastępczych
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Czerwiec w Powiatowym Centrum Kultury 

17.06 piątek, 16:30 – 18:00 – „Happy Szkraby” warsztaty dla dzieci w wieku 
4-5 lat, WSTĘP WOLNY;

19.06 niedziela, 15:00 – I Powiatowy Turniej Tańca Towarzyskiego, WSTĘP 
WOLNY; 

23.06 czwartek, godz. 10.00 – 14.00 Warsztaty dla Seniorów „Energia dla Se-
niora” – WSTĘP WOLNY;

24.06 piątek, 16:30 – 18:00 – „Happy Szkraby” warsztaty dla dzieci w wieku 
4-5 lat, WSTĘP WOLNY;
 
06.06 do 18.07 – „Ci, którzy miłością darzą” – wystawa malarstwa, Regionalna 
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 La-
tino Solo, 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,

 Biuro Rzeczy Znalezionych w Sta-
rostwie Powiatowym w swoim depozycie 
ma sporo przedmiotów. Są i portfele z pie-
niędzmi, i rowery i telefony komórkowe, 
klucze i kluczyki do samochodów.

Zgubiłeś coś? 
Sprawdź, czy się nie odnalazło!

stan na 14.06.2016 r.
Rodzaj przedmiotu

Telefon komórkowy marki Nokia
Pieniądze
Torba z przyrządami mechanicznymi 
samochodowymi
pieniądze
Czarna saszetka z pieniędzmi
Portfel z pieniędzmi
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Sony
Klucze 4 sztuki
3 sztuki kluczy patentowych
Telefon komórkowy Alcatel
Rower o ramie czarno-złotej
Telefon komórkowy Sony Xperia
Telefon komórkowy Samsung
Rower dziecięcy
Rower marki Kross
Rower damski Kalin
Rower marki Merida
Telefon komórkowy NOKIA
Rower Amazonka 
Pieniądze
Telefon komórkowy Samsung GT
Portfel z pieniędzmi
Rower damski Sprick
Pieniądze
Tablet
Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby 

uprawnione pod numerem telefonu  
77 4401759 w godzinach 8.00-16.00 

oraz w pokoju 312 Starostwa.

Może to 
Twoja zguba?

Jeśli go nie uzyskasz – grozi ci wyso-
ka kara, nawet bardzo wysoka, do kilku-
set tysięcy złotych. Nie dotyczy to drzew 
owocowych czy krzewów, ale innych 
drzew – tak. I nie mów, że to twoje, więc 
nikt ci nic zrobi, Nie znasz ludzi? Oni do-
niosą. 

Przepisy zmieniły się od 28 sierpnia 
ub. roku, od dnia wprowadzenia noweliza-
cji ustawy o ochronie przyrody. 

W związku ze stwierdzonymi przy-
padkami nielegalnego wycięcia lub celo-
wego zniszczenia drzew, np. przez nawier-
cenie otworów i wlaniu do pnia jakiegoś 
niszczącego środka (a takie postępowanie 
prowadzone jest przez policję w Jemielni-
cy) przypominamy Państwu o prawnym 
obowiązku uzyskania zezwolenia przed 
wycinką – NAWET Z PRYWATNEJ 
DZIAŁKI CZY OGRODU DZIAŁKO-
WEGO! 

Jeśli nie masz pewności, czy na okre-
ślony krzew lub drzewo potrzebujesz ze-
zwolenia na wycięcie — złóż wniosek. 
Urzędnik przyjedzie i oceni, czy potrzebu-
jesz zezwolenia na wycięcie tego krzewu 
lub drzewa.

Wniosek może złożyć każdy, kto jest 
posiadaczem działki, na której znajdują się 
drzewa          i krzewy. Posiadaczem może 
być właściciel działki albo inna osoba, 
która zarządza działką (na przykład na-
jemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty 
albo osoba, która ma inne prawo do zarzą-
dzania działką). Wniosek możesz złożyć 
osobiście albo może to za ciebie zrobić 
pełnomocnik. 

Jak prawidłowo przygotować wnio-
sek:
1.  Zmierz dokładnie obwód drzew, które 

chcesz wyciąć, i określ ich gatunek. 
Obwód pnia zmierz na wysokości 
130 cm od ziemi. Jeśli tej wysokości 
drzewo ma kilka pni, zmierz obwód 
każdego z nich, a jeżeli nie posiada 
pnia (na przykład jest to niskie roz-
łożyste drzewo) zmierz obwód pnia 
bezpośrednio poniżej korony drzewa. 
W przypadku krzewów zmierz po-
wierzchnię, jaką zajmują, i określ ich 
gatunek. 

2.  Przygotuj mapkę, własnoręczny ry-
sunek albo plan zagospodarowania 

działki lub terenu, jeśli jest wymaga-
ny zgodnie z Prawem budowlanym. 
Zaznacz drzewa i krzewy oraz gra-
nicę działki, budynków oraz innych 
obiektów (na przykład altanki, czy 
śmietnika), które istnieją lub dopiero 
powstaną na twojej działce.

3.  Napisz wniosek i przygotuj wszyst-
kie potrzebne dokumenty. 

4.  Złóż wniosek wraz z innymi doku-
mentami w odpowiednim urzędzie.

5.  Czekaj na wizytę urzędnika. Urzęd-
nik przyjedzie na twoją działkę i sa-
modzielnie zmierzy wszystkie drze-
wa i krzewy, które chcesz wyciąć. 
Potwierdzi w ten sposób informacje, 
które zostały wpisane we wniosku. 
Sprawdzi również, czy na drzewie 
lub krzewie nie znajdują się chro-
nione gatunki, na przykład ptaki w 
gniazdach.

6.  Czekaj na zezwolenie na wycięcie 
drzew i krzewów.
Gdzie złożyć wniosek

• w urzędzie miasta lub gminy,
• do starostwa powiatowego — jeśli 

działka jest własnością gminy i nie 
została przekazana do użytkowania 
wieczystego,

• do wojewódzkiego konserwatora za-
bytków — jeśli działka jest wpisana 
do rejestru zabytków.
PAMIĘTAJ! Uzyskanie zezwole-

nia NIC NIE KOSZTUJE, ale wycięcie 
drzewa lub krzewu bez zezwolenia gro-
zi wysokimi karami!

Ile będziesz czekać
Na uzyskanie zezwolenia będziesz 

czekać zazwyczaj do 30 dni kalendarzo-
wych od złożenia wniosku. W przypad-
ku spraw szczególnie skomplikowanych 
procedura może przedłużyć się do 60 dni. 
Warto złożyć wniosek z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Urzędnik skontaktuje się z tobą i 
umówicie się na wizytę na twojej dział-
ce, żeby samodzielnie zmierzyć drzewa i 
krzewy. 

WAŻNE! Nie potrzebujesz zezwo-
lenia, gdy chcesz wyciąć:
• drzewa i krzewy owocowe, chyba 

że rosną na terenie nieruchomości, 
która została wpisana do rejestru 

zabytków lub na terenach zieleni, 
na przykład bulwarach lub dworkach 
udostępnionych do zwiedzania,

• krzewy w ogrodach przydomo-
wych, chyba że rosną w pasie drogi 
publicznej, na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków lub 
na terenach zieleni,

• drzewa, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nad ziemią nie prze-
kracza: 
- 35 cm — w przypadku topoli, 

wierzb, kasztanowca zwyczajne-
go, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego,

- 25 cm — w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew;

• krzewy, które mają mniej niż 10 lat,
• drzewa i krzewy złamane lub wy-

wrócone w wyniku działania czyn-
ników naturalnych (na przykład 
podczas wichury lub odłamane przez 
bobra), wypadku lub katastrofy. Za-
nim je wytniesz, urzędnik oceni czy 
możesz to zrobić. Urzędnik przyjdzie 
z urzędu, w którym złożysz wniosek 
o zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów (na przykład: z urzędu po-
wiatowego albo z urzędu miasta),

• drzewa i krzewy na plantacji drzew 
i krzewów,
Ponadto PAMIĘTAJ!
Wykonuj jakiekolwiek roboty ziem-

ne w obrębie korzeni, pnia lub korony w 
sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom.

Wycinając gałęzie drzewa nie usu-
waj więcej niż 30% korony, która rozwi-
nęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba że cięcia mają na celu:
• usunięcie gałęzi obumarłych lub nad-

łamanych;
• utrzymywanie uformowanego kształ-

tu korony drzewa;
• wykonanie specjalistycznego zabiegu 

w celu przywróceniu statyki drzewa.
Jeśli nadal masz wątpliwości czy 

potrzebujesz zezwolenia, zapytaj urzę- 
dnika w swojej gminie lub starostwie a 
unikniesz problemów!

oprac. P. Ogaza
Wykorzystano m.in. dane ze strony www.obywatel.gov.pl

Chcesz wyciąć drzewo w ogrodzie czy 
na własnej działce? Musisz mieć zezwolenie

Pod taką nazwą 1 czerwca br, wspól-
nie z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae z Ra-
szowej, została zorganizowana impreza, w 
której udział wzięli podopieczni strzele-
ckiego Domu oraz uczniowie z Raszowej. 
Celem spotkania było wzajemne poznanie 
i lepsze zrozumienie między najmłodszym 
i najstarszym pokoleniem.  Uczniowie 
już wcześniej w szkole zajmowali się 
tematem starości jako jednym z etapów 
ludzkiego życia. Po oficjalnym powita-
niu uczestników, dzieci zaprezentowały 
przedstawienie pt. „U Ołmy w Komo-
rze”.  Aby pokazać młodszemu pokoleniu, 
że bawić muzyką można się w każdym 
wieku, specjalnie dla nich zaprezento-
wali się w swoim występie mieszkańcy 
DPS-u, którzy utworzyli chórek „Strzele-
ckie Słowiki”. Oba występy zdobyły duże 
uznanie publiczność. Uczniowie wraz z 
nauczycielami przygotowali stacje tema-
tyczne które wzbudziły zainteresowanie i 
pozwoliły zbliżyć się do siebie. W ramach 
stacji plastycznej zorganizowano wspólne 
malowanie farbami oraz układanie mozaik 
z kwiatów. Stacja rekreacyjno-sportowa 
proponowała grę w szachy, warcaby, krę-

gle oraz rzucanie do celu. Stacja muzycz-
na aranżowała wspólny śpiew w języku 
polskim i niemieckim piosenek biesiad-
nych przy akompaniamencie akordeonu i 
fletu. Stacja dziennikarska przeprowadziła 
wywiady z mieszkańcami DPS pod ha-
słem: „Złote wspomnienia”.

Był również czas na słodki poczęstu-
nek i wspólne śpiewanie przy akompania-
mencie akordeonistów i dźwiękach fletu 
poprzecznego. Dodatkową atrakcją były 
ogromne bańki mydlane, które próbowali 
robić wszyscy, niezależnie od wieku. Nie-
spodzianką przygotowaną przez DPS dla 
dzieci z okazji przypadającego Dnia Dzie-
cka była piniata wypełniona cukierkami. 
Próby jej strącenia ubawiły wszystkich. 
Każde z dzieci z zawiązanymi oczyma 
próbowało rozbić piniatę, ale ostateczny 
sukces należał do pana Henia, mieszkań-
ca Domu. Dzieci obdarowały wszystkich 
podopiecznych własnoręcznie zrobionym 
tulipanem, a mieszkańcy dzieci kolorowo 
ozdobionym lizakiem. Czas upłynął szyb-
ko, bardzo radośnie i był jak najbardziej 
zgodny z hasłem spotkania. Był i uśmiech 
i spotkanie pokoleń.

J. Siwiec, M. Wysdak

Festiwal uśmiechu 
- spotkanie pokoleń
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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
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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

STANOWISKO MIEJSCE 
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O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks po-
stępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m, 
że dnia 15.04.2016r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, 
działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego - Pracownia Projek-
towa „PROKOM”, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 I p., zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budo-
wa ronda wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Ujeździe, na działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, 
stanowiący pas drogowy, obręb ewidencyjny Zimna Wódka, jedn. ewid. Ujazd, ark.m. 
1, nr:
- 30/1, 30/2, 29/26, 29/8, 29/10, 29/12, 28/2, 26/1, 30/3 (działki gminne),
- 32/4 (działka nr 32/4 o pow. 0,1289 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po po-

dziale działki nr 32/1 na działki o nr 32/4 i 32/5: działka nr 32/5                    
o pow. 1,4301 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

- 32/6 (działka nr 32/6 o pow. 0,3642 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po po-
dziale działki gminnej nr 32/2 na działki o nr 32/6 i 32/7; działka                 
nr 32/6 i działka nr 32/7 o pow. 0,0733 ha, pozostają we władaniu dotychczaso-
wego właściciela,

- 32/8 (działka nr 32/8 o pow. 0,0355 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po po-
dziale działki nr 32/3 na działki o nr 32/8 i 32/9; działka nr 32/9 o pow. 0,3914 ha 
pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumie-
niu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiato-
wym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanow-
ska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 
7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 6 do 27 czerwca 2016 r.
z up. Starosty

Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postę-
powania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2016r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m, 
że dnia 15.04.2016r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, 
działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego - Pracownia Projek-
towa „PROKOM”, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 I p., zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budo-
wa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrastrukturą 
techniczną, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe, na 
działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas drogowy, nr:

jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Olszowa, ark. m. 3
-  301/1 (działka nr 301/1 o pow. 0,1122 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po 

podziale działki gminnej nr 301 na działki o nr 301/1 i 301/2: działka  nr 301/1 
i działka nr 301/2 o pow. 0,4178 ha, pozostają we władaniu dotychczasowego 
waściciela,

- 264/8 (działka nr 264/8 o pow. 0,0317 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po 
podziale działki nr 264/5 na działki o nr 264/8 i nr 264/9; działka nr 264/9 o pow. 
31,4377 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela);

jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Sieroniowice, ark. m. 4
-  90/1 (działka nr 90/1 o pow. 0,0694 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po po-

dziale działki nr 90 na działki o nr 90/1 i nr 90/2; działka nr 90/2 o pow. 3,1212 ha 
pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

-  89/1 (działka nr 89/1 o pow. 0,0122 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po po-
dziale działki nr 89 na działki o nr 89/1 i nr 89/2; działka nr 89/2 o pow. 0,6348 ha 
pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela);

jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Zimna Wódka, ark. m. 1
-  30/1 – działka gminna, drogowa,
-  31/1 (działka nr 31/1 o pow. 0,1992 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po po-

dziale działki nr 31 na działki o nr 31/1 i 31/2; działka nr 31/2 o pow. 2,1608 ha 
pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumie-
niu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiato-
wym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanow-
ska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 
7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 6 do 27 czerwca 2016r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE -   wykształcenie min. zawodowe
  -   mile widziana umiejętność 
     spawania gazowego
  -   prawo jazdy kat. B
  -   min. 2 lata doświadczenia
PRACOWNIK STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe
PRODUKCJI
PRACOWNIK STRZELCE OP. -  umiejętność rozpoznawania 
PRODUKCJI   kolorów, dobry wzrok, umiejętności 

manualne
OPERATOR MASZYN ŻĘDOWICE -  wykszt. zawodowe bądź średnie 
PAKOWACZ STRZELCE OP. -  wykształcenie min. zawodowe 
  -  podstawowa obsługa komputera
  -  mile widziane uprawnienia 
   operatora wózków widłowych
OPERATOR WÓZKA STRZELCE OP. -  gotow. do pracy w ruchu ciągłym,
WIDŁOWEGO  -  upr. do obsługi wózków widłowych
  -  mile widziane doświadczanie
OPERATOR WÓZKA OLSZOWA -  możliwość przeszkolenia 
WIDŁOWEGO   na terenie zakładu pracy
PRACOWNIK KOLONOWSKIE - wykszt. zasadnicze zawodowe
MAGAZYNU  - uprawnienia operatora 
– OPERATOR 
WÓZKA 
WIDŁOWEGO 
OPER. KOPARKI STRZELCE OP./ -  wykształcenie zawodowe, 
 WG ZLECEŃ - uprawnienia operatora 
  - min. rok doświadczenia
POMOCNIK  - wykształcenie min. zawodowe,
OPERATORA  - obsługa komputera,
  - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR STRZELCE OP.  - wykształcenie min. zawodowe
ŻURAWIA  - upr. II ż, - min. rok doświadczenia
OPERATOR TRAKA KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe
TAŚMOWEGO   - umiejętność maszyn do obróbki 
   drewna, traka taśmowego
STOLARZ STANISZCZE WLK - wykszt. zawodowe kierunkowe
  - doświadczenie
UBOJOWY  ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe – rzeźni-

cze lub do przyuczenia w wykony-
wanym zawodzie

  -  doświadczenie
OPERATOR STRZELCE OP. - wykształcenie średnie
URZĄDZEŃ  - umiejętność pracy w zespole 
KANALIZACYJNYCH  - prawo jazdy kat. B/C
ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykształcenie min. zawodowe 
AUTOMATYK / WG ZLECEŃ - prawo jazdy kat. B 
PRZEMYSŁOWY  - min. 3 lata doświadczenia na stano-

wisku elektryka lub automatyka 
  -  mile widziana komunikatywna zna-

jomość j. ang. lub j. niemieckiego
SPRZĄTACZKA  ŻĘDOWICE
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością 

przedstawiamy dziś Państwu 
dwoje naszych Jubilatów - miesz-
kańców powiatu strzeleckiego, 
którzy w ostatnim czasie obcho-
dzili okrągłe, dziewięćdziesiąte, 
rocznice urodzin.  

Z okazji tych wyjątkowych 
dni w imieniu władz i całej naszej 
społeczności gratulacje, życzenia 
i urodzinowe upominki przekazali 
Jubilatom członkowie władz sa-
morządu Powiatu Strzeleckiego.

Pani Małgorzata Rentchen, 
mieszkająca w Kolonowskiem, 
90 lat skończyła 1 czerwca br. 
W dniu jubileuszu z gratulacjami, 
kwiatami i urodzinowym upomin-
kiem odwiedził Ją wicestarosta 
Janusz Żyłka.

Pani Gertruda Paliwoda, 
mieszkająca w Szczepanku, 90 
urodziny obchodziła 8 czerwca 
br. W tak ważnym dniu z listem 
gratulacyjnym, kwiatami i naj-
lepszymi życzeniami Jubilatkę 
odwiedziła Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito, burmistrz Strzelec 
op. Tadeusz Goc oraz sołtys wsi 
Agnieszka Knopik.

Czerwiec w Powiatowym Centrum Kultury 

Obu Jubilatkom  
przekazujemy 

najserdeczniejsze życzenia 
w imieniu redakcji:

dużo zdrowia, uśmiechu 
i jeszcze wielu lat 

w jak najlepszym zdrowiu, 
bez trosk, pełnych słońca.

Przygotowania do jubileuszowego 
Festiwalu w Zespole Szkół Specjalnych 
trwały już od początku maja. Pracy z 
przygotowaniem imprezy dla młodych ar-
tystów z województwa opolskiego jest na-
prawdę sporo. W tym roku organizatorzy 
zadbali o wyjątkowe atrakcje. X Festiwal 
odbył się dzięki uprzejmości lokalnego 
Nadleśnictwa w Letniej Leśnej Izbie Edu-
kacyjno-Przyrodniczej w Zawadzkiem. 

Przyjechały do nas zespoły z: Dobro-
dzienia, Opola, Kadłuba, Głubczyc, Leś-
nicy oraz sąsiedzi z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem. Po odśpiewa-
nym „sto lat”, pierwszego krojenia tortu z 
petardami dokonał wicestarosta strzelecki 
Janusz Żyłka. Po słodkim poczęstunku 
przystąpiono do części artystycznej, która 
miała bogate i różnorodne formy. Mogli-
śmy obserwować przepiękne tańce inte-
gracyjne w rytmach: góralskich, hiszpań-
skich, latynoamerykańskich, w rytmach 
Zumby, które porwały do tańca sporą 
grupę zebranych. Zespoły prezentowały 
również: inscenizacje słowno – muzyczne, 
grę na instrumentach oraz śpiew. Młodzi 
artyści profesjonalnie przygotowali się do 
występów na scenie, nie pomijając ubioru 
i rekwizytów. Stroną techniczną zajmo-

wali się uczniowie Gimnazjum z Kielczy 
a gwoździem programu była niesamowita 
skrzypaczka Oliwia Turek z Żędowic, któ-
ra uświetniła naszą jubileuszową imprezę. 
Festiwal po raz pierwszy poszerzył grupę 
odbiorców o Seniorów z Domu Opieki 
„Siedlisko” w Staniszczach Wielkich, któ-
rzy z zachwytem spoglądali na młodsze 
pokolenie.   

Jak co roku zagościł u nas Rudolf Zia-
ja z Żędowic sprawiając dzieciom ogrom-
ną radość - kręcił watę cukrową i serwo-
wał pyszny popcorn, za co Mu serdecznie 
dziękujemy.  

Oczywiście Festiwal nie odbyłby się 
bez udziału i wsparcia darczyńców.  Dzię-
ki nim mogliśmy zorganizować Jubileu-

X Festiwal „Pod Gołym Niebem” 

szowy Festiwal. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy!

 „Nasze Gołe Niebo” to strzał w dzie-
siątkę i mimo, że odbył się już po raz dzie-
siąty, nadal wywołuje wśród zaprzyjaźnio-
nych „stałych bywalców” wiele wzruszeń 
i emocji. Pojawiają się  rok po roku, by 
wystąpić, by zabłysnąć, by zaprezentować 
swoje umiejętności, poczuć się kimś wy-
jątkowym i docenionym. 

Wszystkim nauczycielom, pracow-
nikom ZSS w Zawadzkiem oraz naszym 
Przyjaciołom, którzy przyczynili się do 
zorganizowania Jubileuszowego X Festi-
walu „Pod gołym niebem” - serdecznie 
dziękujemy.

Justyna Gireń, Monik Nowak, Jolanta Ruhnke

Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich 

oraz Instytut Konfucjusza  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

zapraszają na Dni Chińskie, 
w terminie 27 - 30. 06. 2016 r. 

W programie warsztaty kaligrafii, two-
rzenia chińskich lampionów, masek 
opery pekińskiej, chińskie gry i zabawy 
oraz nauka języka chińskiego! 

Szczegóły na plakatach i w Dziale 
Promocji Powiatowego Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich 

pod nr tel. 77 412 30 13.  

Dni Chińskie


