
Pielgrzym. Pellegrino. 
Peregrino. Pelern. Pilger. 

Każdy z nich był u nas

Kolorowo. Tłumnie. Wieloję-
zycznie. Radośnie. Życzli-

wie. Serdecznie. Otwarcie. Tak było 
w naszym powiecie podczas przy-
gotowań do Światowych Dni Mło-
dzieży. W mniejszych i większych 
miejscowościach. W kościołach 
i domach. W parkach i na ulicach. 
Na Górze św. Anny. 

Wszyscy – obcy. Obcy? Siedzie-
li przy naszych stołach. Jedli z na-
mi. Rozmawiali. Poznawali nasze 
rodziny. Płakali przy pożegnaniu. 
Już nieobcy. Choć z różnych stron. 
I różnych kontynentów. O różnym 
kolorze skóry.
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Może to 
Twoja zguba? 

Biuro Rzeczy Znalezionych 
w Starostwie Powiatowym 

w swoim depozycie ma sporo 
przedmiotów. Są i portfele 

z pieniędzmi, i rowery i telefony 
komórkowe, klucze i kluczyki  

do samochodów.
 Zgubiłeś coś? 

Sprawdź, czy się nie odnalazło!
stan na 13.07.2016 r.

Rodzaj przedmiotu
Telefon komórkowy marki No-• 
kia
pieniądze• 
Torba z przyrządami mechanicz-• 
nymi samochodowymi
Pieniądze• 
Czarna saszetka z pieniędzmi• 
Portfel z pieniędzmi• 
Telefon komórkowy marki Sam-• 
sung
Telefon komórkowy marki Sam-• 
sung
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• 
Klucz do samochodu• 
Rower Kattler• 

Kontakt w/s odbioru rzeczy 
przez osoby uprawnione  
pod numerem telefonu 

77 4401759  
w godzinach 8.00-16.00 oraz 

w pokoju 312 Starostwa.

Rozkazem Personalnym z dnia 
19 lipca 2016 roku Komendan-

ta Wojewódzkiego Policji w Opolu, 
strzelecki komendant został delego-
wany do objęcia wolnego stanowi-
ska Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Kluczborku.

Ten rozkaz pociągnął za sobą ko-
lejne zmiany w ścisłym kierownic-
twie strzeleckiej jednostki. Od 20 
lipca br. obowiązki nowego Komen-
danta Powiatowego Policji w Strzel-
cach Opolskich zostały powierzone 
dotychczasowemu zastępcy podinsp. 
Bogusławowi Chrzęstkowi.

Na zaproszenie Sejmowej Komi-
sji Samorządu Terytorialnego 

członkowie Śląskiego Stowarzysze-
nia Samorządowego przybyli do War-
szawy. Podczas spotkania poruszono 
m.in. poszerzenie granic Opola i nie-
uwzględnienie przy podejmowaniu 
decyzji opinii samorządowców podo-
polskich gmin.

Dzięki zabiegom posła RP Ryszar-
da Galli udało się również opolskim 
samorządowcom spotkać z Minister 
Edukacji Anną Zalewską. To było 
bardzo ważne spotkanie, a dotyczy-
ło głównie problemów związanych 
z wprowadzaną reformą edukacji. Je-
śli wierzyć zapewnieniom – MEN nie 
będzie podejmowało żadnych działań 
bez opinii samorządu.

– Samorządowców interesowa-
ły przede wszystkim skutki zapowia-
danych zmian. Jeśli gimnazja zosta-
ną zlikwidowane, jak zostanie zago-
spodarowana baza po nich? Co stanie 
się z nauczycielami – czy samorzą-
dy zostaną zmuszone do ich zwolnie-
nie? Jak będzie wyglądała sama pro-
cedura likwidacji szkół? – to tylko 
kilka przykładów  poruszonych w na-
szej dyskusji z panią minister – mó-
wi Waldemar Gaida, Członka Zarzą-

– Przetarg został ogłoszony. We 
wrześniu br. będziemy już wiedzieć, 
kto zostanie dostawcą – mówi Beata 
Czempiel, dyrektor Szpitala Powia-
towego im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich. – Nowy to-
mograf będzie urządzeniem 16-rzę-
dowym, optymalnym dla naszej pla-
cówki, i to zarówno pod względem 
naszych potrzeb, jak i ceny. Do koń-
ca 2016 r. urządzenie zostanie dostar-
czone i zainstalowane w tym samym 
pomieszczeniu, w którym stoi dotych-
czasowy, oczywiście trzeba je będzie 
nieco zmodernizować. Stary, wysłu-
żony, tani tomograf przeżył już swój 

OGŁOSZENIE
Związku Celowego  Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: 
projektu „Planu zrównoważonego rozwoju  

publicznego transportu zbiorowego  
dla Związku Celowego  

Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” 

Przewodniczący Zarządu  Związku Celowego  Powiatowo – 
Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 
U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), podaje do wiadomości in-
formację o opracowaniu projektu: „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Związku  Celowego Powia-
towo - Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się  
od dnia 1 sierpnia 2016 r. 

a) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy 
ul. Jordanowskiej 2, 47-100 Strzelce Opolskie,  w godz. 8:00–
14:00  –  pokój 210

b) na stronach  Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich, Gminy Jemielnica, Gminy Izbicko, 
Gminy Ujazd, Gminy Strzelce Opolskie, Gminy Kolonowskie, 
Gminy Zawadzkie, Gminy Leśnica - zakładka: projektu „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI” 

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać  
w terminie do dnia 22 sierpnia 2016r.:

a) w formie pisemnej na adres:  
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
na adres e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl,  
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

Rozpatrywane będą jedynie opinie, które wpłyną  
do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich  

w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 

Przewodniczący Zarządu  Związku Celowego  
Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

                          Waldemar Gaida 

21 lipca w Ujeździe, gdzie ma po-
wstać nowy zakład IFA Roto-

rion, i gdzie spotkało sie ponad 200 
gości, wmurowano kamień węgielny. 
Pod nim znalazła się kapsuła czasu – 
z tym, co mogłoby się okazać intere-
sujące dla przyszłych pokoleń.

Na początek – a zakład ma zo-
stać uruchomiony w 2017 roku - ma 
zatrudniać 90 pracowników.  W ro-
ku 2020 ma być ich już 400. Nakła-
dy na inwestycję w Ujeździe osią-
gną poziom 100 mln euro. Jak po-
wiedział podczas uroczystości Felix 

O przyszłości edukacji – w Warszawie

du Powiatu Strzeleckiego. – Wiemy, 
co oznacza likwidacja placówki, bo 
sami ją „przećwiczyliśmy”. Nie było 
to rozwiązanie ani proste ani bezbole-
sne. Podobno mają być wprowadzo-
ne uproszczone procedury – to była-
by pozytywna dla nas wiadomość. In-
teresowały nas również inne kwestie, 
wśród nich np. czy likwidacja gimna-
zjum w zespole szkół będzie wiązała 
się z koniecznością ponownego wy-
boru dyrektora? Jak zmieni się pod-
stawa programowa? Jak będzie wy-
glądało kształcenie specjalne, o któ-
rym w tej chwili nie wiemy nic, poza 

tym, że będzie to kształcenie specja-
listyczne. 

– Na tak postawione kwestie nie 
usłyszeliśmy konkretnych odpowie-
dzi. Ale też przyznać trzeba, że nie 
wychodziliśmy z tego spotkania bez 
dobrych wieści. Jedną z nich jest in-
formacja, że dla gmin będą subwen-
cje na przedszkola. Inną – że w usta-
wie okołobudżetowej nie będzie ob-
ligatoryjnego zapisu w wys. 1% na 
dokształcanie i doskonalenie nauczy-
cieli. No i jeszcze ta uproszczona pro-
cedura likwidacyjna, o której wspo-
mniałem wcześniej.

Będzie nowy tomograf
czas, ale – przypomnę – że kupiony 
został używany. 

– Zaczynaliśmy od 400 badań 
rocznie, teraz wykonujemy ich po-
nad 800. Jednak naszym celem jest 
zwiększenie ich ilości – do około 
1200. Takie są potrzeby naszego śro-
dowiska i takie są potrzeby szpitala. 
A to można bardzo prosto wyjaśnić 
– niewykorzystanie sprzętu to niego-
spodarność.

– Oczywiście bedziemy nego-
cjować uzyskanie w przyszłym roku 
większego kontraktu z NFZ. Liczymy 
na to, że ten cel osiągniemy – mówi 
dyrektor Czempiel.

Podinsp. Bogusław Chrzęstek – 
nowym szefem policji

Podinsp. Bogusław Chrzęstek 
służbę w Policji rozpoczął w 1990 ro-
ku w Komendzie Rejonowej Policji 
w Oleśnie w pionie prewencji. Następ-
nie w 1991 roku realizował obowiązki 
w Wydziale Kryminalnym. W 2005 ro-
ku objął stanowisko zastępcy komen-
danta komisariatu Policji w Praszce, 
gdzie po roku został jego komendan-
tem. W sierpniu 2015 roku został powo-
łany na stanowisko I Zastępcy Komen-
danta Powiatowego Policji w Strzel-
cach Opolskich, a od 20 lipca tego roku 
pełnił obowiązki Komendanta Powia-
towego Policji w Strzelcach Opolskich.

Kamień węgielny wmurowany
von Nathusius, dyrektor generalny 
firmy IFA, inwestycja w Ujeździe, 
w której będą produkowane półosie 
do samochodów osobowych i elek-
trycznych, będzie miała ogromne 
znaczenie dla rozwoju całego przed-
siębiorstwa.

W uroczystości uczestniczyli 
m.in. Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego Roman Kołek, Starosta 
Strzelecki Józef Swaczyna, Burmistrz 
Gminy Ujazd Tadeusz Kauch, Prezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Piotr Wojaczek.

O tym, jak będzie wyglądał transport w naszym powiecie  
szerzej piszemy na stronie 5, ale poniżej jest bardzo ważna 

informacja dla wszystkich mieszkańców. Jeśli zapoznacie się 
Państwo z przygotowanym planem – a macie takie możliwości  

w swoich gminach i w siedzibie starostwa –  
będziecie mogli wnieśc swoje uwagi. 

Konsultacje zawsze są ważne. 
Nie pozbawiaj się możliwości wyrażenia swojej opinii!
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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

  

SAMODZIELNA KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
  -  dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
  -  umiejętność pracy pod presją czasu
POMOCNIK KSIĘGOWEJ STRZELCE OPOLSKIE -  biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, 
   pakietu MS Office bądź pokrewnego,
  -  mile widziani studenci studiów niestacjonarnych, 
   wysoka kultura osobista, punktualność
KSIĘGOWA ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,
  -  obsługa programów pakietu Office,
  -  znajomość zasad rachunkowości, - doświadczenie
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE -  wykształcenie wyższe, 
 I TEREN CAŁEGO KRAJU -  łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
  -  obsługa programów komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
  -  znajomość j. angielskiego, niemieckiego
KELNER-BARMAN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
KUCHARZ STRZELCE OPOSLKIE -  wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
  -  doświadczenie mile widziane
SPAWACZ TIG SZYMISZÓW -  wykształcenie zawodowe, - upr. TIG,
  -  prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
POMOCNIK BUDOWLANY KOLONOWSKIE - mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY SUCHA – WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność: docieplenia, sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
  -  mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
PŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe
KIEROWCA KAT.C+E STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
 + WG ZLECEŃ -  karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 + WG ZLECEŃ -  UPR. operatora do produkcji mieszanek betonowych
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku,
  -  umiejętność pracy w zespole,
  -  samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE  -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 + WG ZLECEŃ -  samodzielność w wykonywaniu prac, - prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie w zawodzie
SAMODZIELNY MURARZ WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  -  samodzielność w wykonywaniu prac,
  -  doświadczenie w zawodzie
POMOC DEKARZA WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane badania wysokościowe pow.3m,
  -  doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E   + HDS STRZELCE OPOLSKIE  - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
 – WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
  -  kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
KIEROWCA  KAT.T (traktorzysta) STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
 + WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
KOSZTORYSANT ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie, 
– BRANŻA BUDOWLANA/  - doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
MECHANICZNA   instalacji technolog. przemysłu koksowniczego i hutniczego,
  -  preferowana znajomość j. angielskiego,
  -  upr. odpowiednie do branży,
  -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
   tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
PRACOWNIK BIUROWY ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
  -  samodzielność i dobra organizacja w pracy, 
   odczytywanie dokumentacji projektowej,
  -  obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
  -  preferowana znajomość j. angielskiego
KOSZTORYSANT BRANŻA  ZDZIESZOWICE -  wykształcenie min. średnie techniczne,
ELEKTRYCZNA  - doświadczenie w branży elektrycznej remontów instalacji 
   technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
  -  preferowana znajomość j. angielskiego,
  -  upr. odpowiednie do branży,
  -  umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej, 
   tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
MAGAZYNIER PLACU DREWNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
  -  umiejętność pakietu Office, - doświadczenie mile widziane
OPERATOR MASZYN CNC KIELCZA -  możliwość przyuczenia,
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK BIUROWY-TECHNOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie, wyższe;
  -  dobra znajomość obsługi komputera,
  -  znajomość j. niemieckiego lub j. francuskiego
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-średnie, - obsługa kasy fiskalnej,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
SPRZEDAWCA ½ etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-średnie,
  -  obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
  -  mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
PRZEDSTAWICIEL STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, 
HANDLOWY-HANDLOWIEC – OKOLICE DO 30 KM -  umiejętności: handlowe, negocjacyjne,
  -  otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  -  prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
LAKIERNIK SAMOCHODOWY NOGOWCZYCE -  wykształcenie min. zawodowe,
KIEROWCA SAM. DOSTAWCZEGO LEŚNICA -  prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
KIEROWCA KAT. B WOJ. OPOLSKIE, -  wykształcenie min. zawodowe,
 ŚLĄSKIE -  prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI WG ZLECEŃ -  upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
ROBOTNIK WYSYPISKA/WAGOWY SZYMISZÓW -  wykształcenie średnie ogólnokształcące,
  -  obsługa komputera w stopniu dobrym,
  -  uprzejmość, komunikatywność
OPERATOR DRUKARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
  -  znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
DRUKARZ CYFROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
  -  znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

UWAGA !!!   
ZAPISY NA SZKOLENIE: 

BRUKARZ 
(z uprawnieniami operatora zagęszczarek 

i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek 
do nawierzchni dróg kl. III)

Szkolenie będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników 
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa  i książeczki 
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego w Warszawie.
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 
co najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę szkoloną. 
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających 
ukończone 18 lat, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona 
przez lekarza.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywa-
nia zawodu brukarza.

NABÓR TRWA DO 30.04.2015r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy 

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

OGŁOSZENIE!!!
 

w dniu 24.04.2015 roku 
o godz. 10.00 

 
w PUP w Strzelcach Opolskich;

 sala nr 22 – I piętro

spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy :
RANDSTAD POLSKA

miejsce pracy: 
OLSZOWA

(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)

na stanowisko:
- pracownik produkcji

Proszę zabrać ze sobą: CV

POWIATOWY  URZĄD  PRACY 
W  STRZELCACH  OPOLSKICH

 INFORMUJE, 
IŻ  W  CHWILI  OBECNEJ  PRZYJMOWANE  

I  RALIZOWANE  BĘDĄ  WNIOSKI  PRACODAWCÓW 
O  ZORGANIZOWANIE   STAŻU 

DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 
DO 30 ROKU ŻYCIA!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe  informacje można uzyskać w PUP 

w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 
lub pod nr telefonu 77 4621863

Staże finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś prio-
rytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
– projekty pozakonkursowe. Preferowane do realizacji będą wnio-
ski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej 
po zakończeniu stażu!

OFERTY PRACY:

USTAWIACZ MASZYN CNC ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie średnie techniczne, 
- min. 2 lata doświadczenia w zakresie technologii obróbki skrawaniem, 
- dobra znajomość narzędzi i maszyn tokarskich i frezarskich,
- znajomość sterowników CNC (Sinumeric),
- umiejętność programowania CNC i PLC, 
- znajomość rozwiązywania problemów,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pożądana niemieckiego,
  GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA SZKOLENIE DO NIEMIEC NA OKRES 6 M-CY  

(powroty do Polski co dwa tygodnie)

ASYSTENT WPROWADZANIA 
DANYCH

ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie,
- biegła znajomość Excela

MAGAZYNIER/KIEROWCA 
WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie podstawowe,
- min. rok doświadczenia,
- upr. do kierowania wózkiem widłowym i na wymianę butli gazowej w wózku, goto-

wość do pracy trzyzmianowej, 
- doświadczenie w pracy magazyniera

INŻYNIER OBRÓBKI 
SKRAWANIEM I PROCESU 

KUCIA
ZIMNA WÓDKA

-wykształcenie wyższe-techniczne,
- min.2 lata doświadczenia w zakresie technologii formowania metalu (kucie, wal-

cowanie, itp.)
- dobra znajomość technik formowania (Fless, GFM), 
- dobra znajomość technik obróbki skrawaniem (CNC, toczenie, szlifowanie),
- znajomość technik rozwiązywania problemów,
- pożądana znajomość Six Sigma (FMEA, DoE, DMAIC, itp.), Lean Manufacturing 

(5s,SMED),
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pożądana niemieckiego,
  GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA SZKOLENIE DO NIEMIEC NA OKRES 6 M-CY  

(powroty do Polski co dwa tygodnie)

OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA - gotowość do pracy trzyzmianowej

TECHNIK MECHANIK URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁOWYCH

ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie zawodowe – techniczne,
- umiejętność samodzielnej pracy, poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy 

w zespole, zaangażowanie, niezawodność i elastyczność,
- pożądana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
  GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA SZKOLENIE DO NIEMIEC NA OKRES 6 M-CY  

(powroty do Polski co dwa tygodnie)

TECHNIK METROLOG ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie średnie techniczne,
- 2 lata doświadczenia,
- umiejętność obsługi maszyn i urządzeń pomiarowych,
(słaba znajomość j. angielskiego, j. niemieckiego

OPERATOR OBRABIAREK 
STEROWANYCH NUMERYCZNIE

ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie zawodowe – techniczne,
- rok doświadczenia,
- umiejętność obsługi tokarek i frezarek sterowanych numerycznie,
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, wysokościo-

mierz, szczelinomierz),
- słaba znajomość j.niemieckiego
  GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA SZKOLENIE DO NIEMIEC NA OKRES 6 M-CY  

(powroty do Polski co dwa tygodnie)

ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY ZIMNA WÓDKA

- wykształcenie zawodowe – techniczne,- min.rok doświadczenia,Doświadczenie 
w pracy elektryka w utrzymaniu ruchu w zakładzie produkcyjnym.- znajomość spo-
sobu funkcjonowania systemów sterowania oraz urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych,- umiejętność samodzielnej pracy, poczucie odpowiedzialności,- umie-
jętność pracy w zespole, zaangażowanie, niezawodność, elastycznośćGOTOWOŚĆ 
DO WYJAZDU NA SZKOLENIE DO NIEMIEC NA OKRES 6 M-CY (powroty do Polski co 
dwa tygodnie)

STANOWISKO
MIEJSCE 

WYKONYWANIA 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

KIEROWNIK SALONU ZAWADZKIE

- min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym (mile widziane zarządza-
nie w handlu),

- wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników,
- odporność na stres oraz doskonała organizacja pracy,
- komunikatywność, kreatywność, samodzielność,
- znajomość branży RTV,AGD, IT/MM będzie dodatkowym atutem

DORADCA KLIENTA – 
SPRZEDAWCA 

ZAWADZKIE

- chęć poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzedaży oraz wiedzy produktowej,
- umiejętność pracy w zespole,
-łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem,
- niekaralność

MECHANIK SAMOCHODOWY – 
SERWIS OPON

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie: zawodowe, średnie techniczne – mechanik samochodów,
- umiejętność serwisu opon, mile widziana obsługa geometrii, ustawianie zbieżności
- prawo jazdy,
- mile widziane 1-2 lat doświadczenia

INFORMATYK ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie

OPERATOR WÓZKA 
WIDŁOWEGO

STRZELCE OPOLSKIE - upr. na wózek widłowy

MONTAŻYSTA – STOLARZ ANTONIÓW - znajomość maszyn stolarskich

KROJCZY OLSZOWA
- wykształcenie zawodowe,
- mile widziane doświadczenie,
- umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich

PROGRAMISTA CNC + 
OBSŁUGA MASZYN CNC

STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
- umiejętność obsługi i programowania maszyn CNC,
- min. 5 lat doświadczenia jako operator

TOKARZ - FREZER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie jako tokarz

SPAWACZ METODĄ MAG ZAWADZKIE
- wykształcenie zawodowe,
- min. 6 m-cy doświadczenia,
- upr.MIG-MAG

OPERATOR ROBOTA 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYUCZENIA

ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe,
- znajomość rysunku technicznego

KONSTRUKTOR ZAWADZKIE

- wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni kierunek studiów: projektowanie 
procesów technologicznych, obróbka skrawaniem, mechanika i budowa maszyn, 
transport,

- praktyczna znajomość AutoCAD,
- dobra znajomość rysunku technicznego, 
- mile widziana znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

OPERATOR TOKAREK 
STEROWANYCH NUMERYCZNIE

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie, zawodowe, znajomość obsługi maszyn CNC,
- czytanie rysunku technicznego,
- obsługa narzędzi pomiarowych,
- mile widziane doświadczenie

ŚLUSARZ - TOKARZ STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, obsługa elektronarzędzie i maszyn ślusarskich, czytanie 

rysunku technicznego,
- mile widziane doświadczenie

KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat.C+E

KSIĘGOWA/WY STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie/wyższe – ekonomiczne;
- znajomość i wiedza w zakresie księgowości, rzetelność, terminowość, dyspozycyj-

ność,
- prawo jazdy, obsługa komputera i Ms Office,
- doświadczenie – min.3 lata w księgowości,
- mile widziana znajomość podstaw j. angielskiego

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- dobra znajomość j. niemieckiego

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
- biegła znajomość j. niemieckiego

SPECJALISTA DS.ROZLICZANIA 
PRODUKCJI

ZAWADZKIE - wykształcenie min.średnie

SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY                 
I MARKETINGU

STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- min. rok doświadczenia,
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH – STOLARZ 

4/18 etatu
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe pedagogiczne,

- upr. przedmioty zawodowe - stolarz

NAUCZYCIEL INFORMATYKI/
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe – pedagogiczne,
Umiejętności: urządzenia fototechniczne, techniki fotograficzne, cyfrowe technologie 

graficzne, technologie multimedialne

KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie

KIEROWCA CIĄGNIKA STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie – 3 lata,
- prawo jazdy kat. T

KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie – 3 lata,
- prawo jazdy kat.C + kurs na przewóz  rzeczy, świadectwo kwalifikacji zawodowej 

wbite w prawo jazdy

WOŹNA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętności organizacyjne,
- doświadczenie w pracy z dziećmi

MECHANIK SZYMISZÓW
- wykształcenie mechaniczne,
- prawo jazdy kat.B,
- mile widziane upr. na wózki widłowe

PIŁOWY ZAWADZKIE - cięcie materiału wsadowego

KIEROWCA KAT.B SUCHA – TRASY 
MIĘDZYNARODOWE

- wykształcenie zawodowe – mechaniczne,
- prawo jazdy kat.B,
- mile widziane doświadczenie jako kierowca,
- znajomość j. niemieckiego lub j.angielskiego w stopniu komunikatywnym

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

MUBEA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

OFERTA KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH
Już od 1 września 2016 roku

w Centrum  Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich:  
1) bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych: Produkcja wyrobów cukierni-

czych (T.4) w zawodzie: technik cukiernik. 
Czas trwania: 1000 godzin w systemie zaocznym – 15 miesięcy; w tym do 20 % godzin z zasto-
sowaniem kształcenia na odległość. Absolwent kursu jest przygotowany do sporządzania pół-
produktów i produktów cukierniczych,  dekorowania wyrobów cukierniczych oraz obsługiwa-
nia maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych. Zajęcia będą odby-
wać się w nowoczesnej pracowni gastronomicznej. Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, prze-
prowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnikami kursu mogą być oso-
by pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozo-
stające bez pracy.

2) bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, 
chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obo-
wiązków i pracy. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły 
podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 

Zajęcia w systemie zaocznym: piątek 15.00-20.00 oraz sobota 8.00-17.00. 
Zapisy w sekretariacie szkoły ul. Powstańców Śl. 3 

tel.77 461 27 01, mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. W 2016 r.

I POŁOWA SIERPNIA

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się,  
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55

Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03

Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39

Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05

Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

1 „Pro-Pharma”
2 „Awos 3”
3 „Śląska”
4 „Słoneczna”

5 „Słoneczna”
6 „Vita”
7 „Dr. Max”
8 „DOZ Apteka”

9 „DOZ Apteka”
10 „Multifarm”
11 „Pro-Pharma”
12 „Awos 3”

13 „Śląska”
14 „Multifarm”
15 „Słoneczna”
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Wiele osób, słysząc tak zadane 
pytanie, otwiera szeroko oczy 

i ze zdziwieniem stwierdza: „ale prze-
cież w Strzelcach nie ma kasyna”. 
Zgodnie z ustawą o grach hazardo-
wych jedynym miejscem, gdzie moż-
na zagrać na automatach (w rozumie-
niu ustawy) są właśnie kasyna gry. 

Hazard w Strzelcach Opolskich?
Jednak hazard to nie tylko automa-

ty. To wszelkie gry oparte na zasadzie 
losowości, gdzie gracz uiszcza okre-
śloną stawkę. Do gier hazardowych 
zalicza się więc gry liczbowe, zakła-
dy wzajemne, zdrapki, loterie fanto-
we i pieniężne, bingo, gry w karty czy 
kości, a nawet loterie audioteksto-

we. W 2015 roku na terenie samych 
Strzelec Opolskich działało 13 salo-
nów gier tzw. hot spotów, w których 
znajdują się maszyny do gier. Czę-
sto można je spotkać w lokalach ga-
stronomicznych czy klubach. W gry 
liczbowe zagrać można w wielu 
punktach na terenie miasta. W Strzel-
cach są również punkty, gdzie przyj-
mowane są zakłady wzajemne. Wiele 
osób gra również w internecie.

Hazard nie jest zjawiskiem no-
wym – istnieje od zarania dziejów. 
Mówi się o graniu rekreacyjnym (to-
warzyskim), hazardzie ryzykow-
nym, problemowym i patologicz-
nym. W przypadku tych dwóch ostat-
nich można już często mówić o uza-
leżnieniu. Niestety, o uzależnieniu od 
grania, podobnie jak o innych uzależ-
nieniach behawioralnych, nie mówi 
się w kategoriach poważnego proble-
mu w  obszarze zdrowia publicznego. 
Koszty zdrowotne i społeczne grania 
są ogromne zarówno dla jednostki jak 
i dla społeczeństwa. 

Rozwiązanie problemu często wy-
maga podjęcia oddziaływań nie tyl-
ko w obszarze zdrowia psychicznego, 
ale również pomocy prawnej (fałszer-
stwa, kradzieże) czy finansowej (za-
dłużenia, utrata dochodów, pożycz-
ki). 

Od lipca 2016 r. Centrum Terapii 
i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich 
realizuje już trzecią edycję progra-
mu współfinansowanego ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Proble-
mów Hazardowych będących w dys-
pozycji Ministra Zdrowia. 

Kompleksowy program opieki nad 
osobami uzależnionymi behawioral-
ne i członkami ich rodzin, zapewnia 
bezpłatny dostęp do pomocy psycho-
logicznej, psychiatrycznej oraz pora-
dy prawnej i porady w zakresie opty-
malnego spłacania długów.

I nie mówi słów przytoczonych 
w tytule tuż po rozstaniu z Davi-

dem i Peterem z Libanu, ale dzień po 
ich wyjeździe do Krakowa, na spo-
tkanie z papieżem Franciszkiem. 

– Emocje były od samego począt-
ku. Już od chwili (ta chwila przedłu-
żyła się do godziny) oczekiwania na 
pielgrzymów. Wiedzieliśmy, że bę-
dą to chłopcy. I byli. Nieco doroślej-
si – dwudziestolatkowie, ale tego do-
wiedzieliśmy się w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Bardzo 
wzruszający był moment, gdy pod-
czas powitania na Osiedlu Piastów 
wszyscy usłyszeli hymn libański – 
nasza młodzież bardzo się postarała!

– Bariera językowa? Nie czuliśmy 
jej. Korzystaliśmy z pomocy ich ró-
wieśników – dziewczyny syna, dzie-
ci sąsiadów, naszego dawnego pod-
opiecznego. David i Peter chcieli się 
dużo dowiedzieć o nas. My – o nich. 
Obie strony były otwarte na spotka-
nie i poznanie. „Chłopcy” byli bar-
dzo grzeczni, starali się nie być w ża-
den sposób uciążliwi. Zachwycali się 
śniadaniami jedzonymi w ogrodowej 
altanie: „w Libanie nie ma takiej zie-
leni!”, mówili.

Byliśmy razem krótko, zaledwie 
tydzień, ale zżyliśmy się, choć mo-
że trudno w to komuś uwierzyć. Prak-
tycznie cały czas byliśmy razem. Nasi 
goście tego chcieli. W ten sposób sami 
staliśmy się uczestnikami tego, co dzia-
ło się w parafii, w Strzelcach i powie-

Jeszcze żyjemy emocjami
– mówi Zuzanna Sdzuj z Mokrych Łanów

Od 20 do 25 lipca w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym 

w Górze Świętej Anny mieszkali 
pielgrzymi z Francji. Pięćdziesięciu 
chłopców z Lyonu stanowiło część 
dużej, bo liczącej łącznie 1250 osób, 
francuskiej grupy – reszta mieszkała 
w Domu Pielgrzyma. 

– Dobrze się u nas czuli, o czym 
świadczy wpis do naszej księgi pa-
miątkowej – mówi Danuta Kupny, 
dyrektor SSM.  

Swój udział w przygotowaniach 
ŚDM miał również Powiat Strze-

lecki, przy współpracy z Policją i za-
konem Franciszkanów, zwłaszcza 
w organizacji ruchu przemieszczają-

Szesnastolatek i siedemnastolatek 
z Meksyku, czyli Alfredo i Javier, 

przez tydzień mieszkali w domu pa-
ni Brygidy Wójcik na  Mokrych Ła-
nach.

- Ani przez moment po ogłosze-
niu w kościele, że można deklarować 
chęć przyjęcia pielgrzymów przed 
ŚDM, nie wahaliśmy się z decyzją. 
Nie tylko my, ludzie są u nas otwar-
ci i chętnych było więcej niż piel-
grzymów! Ci ostatecznie jednak trafi-
li tylko do dziesięciu rodzin. Nie mie-
liśmy żadnych oporów przed przyję-
ciem gości z tak daleka. W 2005 roku 
nie mieliśmy również, z tym że wtedy 
trzy dziewczyny jadące z Ukrainy do 
Kolonii na ŚDM spędziły u nas tyl-
ko jedną noc.

– Kołem ratunkowym podczas 
rozmów z Javierem i Alfredem (mó-
wili po angielsku i hiszpańsku) by-

Płakaliśmy przy pożegnaniu

cie. Oni byli na swoich zajęciach, my – 
gdzieś na uboczu, ale blisko. Tak wła-
śnie chcieli. Byliśmy razem w Jemiel-
nicy, w Parku Miejskim, i to do późna, 
na Górze św. Anny. W sobotę zapyta-
li nas, dlaczego nie pojedziemy z ni-
mi na ślub ich rodaków w Kędzierzy-
nie-Koźlu. A właściwie… czemu nie? 
Dzięki temu po raz pierwszy w życiu 
uczestniczyłam w ślubie w obrządku 
maronickim! W tym obrządku młodej 
parze z Libanu – Raghidzie  i George-
sowi – w kościele pw. Ducha Świętego 
i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie 
udzielił maronicki arcybiskup Trypoli-
su - Georges Bou-Jaoude, który prze-
wodniczył też liturgii. To był inny ślub 
niż nasze. Najpierw wprowadzenie do 
kościoła młodej pary, z symbolami na-
rodowymi. Potem – okadzanie ołtarza. 
Dopiero wówczas młoda para zbliży-
ła się do niego. Usłyszeliśmy przysię-
gę małżeńską. Młodzi wymienili się 
obrączkami. Potem nałożono im koro-
ny na głowy (wieńce z kwiatów), sym-
bolizujące siedem darów Ducha Św. 
Wtedy nadszedł czas mszę św., prowa-
dzoną w języku starosyryjskim i jesz-
cze jakimś, może aramejskim. Chyba 
wtedy dotarło do mnie, że Liban sąsia-
duje z Syrią.

Słyszałam pytania „a nie boisz się 
obcych brać do domu”. Nie, nie bałam 
się. W ogóle nie myśleliśmy, że to ob-
cy. Trudno było się rozstać. Dziękuje-
my naszym pielgrzymom! 

(mg)

ły dzieci – śmieje się pani Brygida. – 
Ale te przeszkody językowe nam nie 
przeszkadzały. Spędzaliśmy wspólnie 
bardzo dużo czasu. Chłopcy poznali 
całą rodzinę, naszych sąsiadów.  Zży-
liśmy się podczas tego wspólnego ty-
godnia, i to bardzo. Do tego stopnia, 
że nie tylko my płakaliśmy przy roz-
staniu, Alfredo płakał też. 

– Zastanawiałam się, czy będzie 
im smakować nasz kuchnia, bo zde-
cydowali, że chcą jeść to, co my. 
Smakowała! I obiad śląski (jednemu 
z nich chyba nawet bardzo, bo dwa 
razy wziął dokładkę!), i pierogi, i… 
wszystko. Nawet nasze tortille im 
smakowały. Najbardziej jednak zain-
teresowali się… bułkami przy pierw-
szym śniadaniu. Pytali, czy mogą zro-
bić zdjęcie nakrytego stołu i wysłać 
do domu. 

(mg)

Samorząd powiatowy też włączył się w przygotowania
cych się pielgrzymów z trzech kierun-
ków – od strony Kluczborka, Opola 
i Krapkowic, ale także w zabezpie-
czeniu pod względem zdrowia i bez-
pieczeństwa sanitarnego spotkania 

młodzieży na Górze św. Anny – mó-
wi wicestarosta Janusz Żyłka. – Ta-
kich działań zazwyczaj nie widać ale 
są niezbędne przy każdej bardzo du-
żej imprezie.

Lyończycy 
dziękują  

za 
fantastyczne 

przyjęcie
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Nie. To nie wygrana. Tyle osób 
skorzystało z Centrum Rekreacji 

Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzel-
cach Opolskich. W ciągu niecałych 
pięciu lat! Bo przecież „Strzelec” 
swoje podwoje otworzył 29 grudnia 
2011 r.

Półmilionowy klient zjawił się na 
basenie popołudniem w niedzielę 24 
lipca br. To Kamil Biernat ze Strze-
lec Opolskich. Jego mama weszła ja-
ko klient 499999, a Katarzyna Jaroc-
ka – jako klient 500001. 

Cała trójka otrzymała wejściówki 
i  karnety na pływalnię oraz gadżety 
CRWiS „Strzelec” i Urzędu Miejskie-
go w Strzelcach Opolskich. 

Pół miliona  
na basenie

O tym, że między naszymi samo-
rządami układa się doskona-

le, nie trzeba nikogo przekonywać, 
ale wicestarosta wyraźnie podkreśla 
wspólną realizację inwestycji drogo-
wych.

Oto przykład z ostatniego okresu. 
W ubiegłym tygodniu został przepro-
wadzony odbiór końcowy prac zwią-
zanych z przebudową chodnika przy 
ulicy Czterdziestolecia w Starym 
Ujeździe – na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Młyńską do posesji nr 10. 
Koszt zadania – blisko 80 tysięcy zło-
tych (każdy z samorządów zapłacił po 
połowie), ale dzięki temu, że po prze-
targu pozostały duże oszczędności-
,jeszcze w tym roku zakończymy całą 
inwestycję i przeprowadzona zosta-
nie przebudowa chodnika na ostatnim 
odcinku – mówi wicestarosta. – A to 
wiąże się m.in z naprawą murku opo-
rowego w Starym Ujeździe, stano-
wił zabezpieczenie skarpy. Od lat je-
go stan był solą w oku mieszkańców. 
Wreszcie jednak – będzie lepiej.

Kolejny przykład, dosłownie 
z ostatnich dni.

– 25 lipca został przekazany plac 
budowy wykonawcy, ktory będzie 
prowadził przebudowę drogi powia-
towej na odcinku Rudziniec – Nie-
zdrowice – dodaje wicestarosta Żył-
ka. – To wyjątkowa inwestycja drogo-
wa, ponieważ na odcinku ok. 860 m 
granica powiatów oraz województw 
opolskiego i śląskiego przebiega 

Nowy chodnik w Starym Ujeździe

Tak w tej chwili wygląda droga 
Niezdrowice - Rudziniec. Będzie lepiej Odnowiona jezdnia w Dziewokowicach

Przewodniczący Zgromadzenia – Józef Swaczyna.
Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Goc.

ZARZĄD:
Przewodniczący – Waldemar Gaida.

Zastępca Przewodniczącego – Tadeusz Kauch.
Członek Zarządu – Łukasz Jastrzębski.

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący –  Marcin Wycisło, 

Sekretarz – Brygida Pytel,
Członek Komisji – Mariusz Stachowski.

Organy statutowe Związku Celowego  
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Wspólne inwestycje to wartość dodana

w jezdni istniejącej drogi! Po zawar-
ciu porozumienia z Powiatem Gli-
wickim, Powiat Strzelecki opracował 
dokumentację projektową dla zada-
nia oraz przeprowadził przetarg. Te-
raz czas na roboty drogowe, które po-
trwają ok. dwóch miesięcy. 

Koszt inwestycji wyniesie ponad 
420 tys. zł i będzie podzielony po po-
łowie na poszczególne powiaty. Swój 
udział finansowy w wysokości 100 
tys. wniosła także Gmina Ujazd.

Wicestarosta Janusz Żyłka infor-
muje również o innych inwestycjach 
drogowych. Tego rodzaju, o którym 
wspominaliśmu niedawno – chodzi 
o odnowienia nawierzchni. Zarów-
no w pierwszym, jak i drugim etapie, 
który się własnie rozpoczął, zakres 
prac jest niemały – ocenia wicestaro-
sta. I wymienia przy tym te odcinki, 
które zostały już zakończone.

Nowe dywaniki asfaltowe: ul. 
Osiecka w Strzelcach Opolskich na 
odcinku 148,5 m, ul. Korfantego i Ka-
rola Miarki w Dziewkowicach na od-
cinku 435,2 m oraz na odcinku My-
ślina (granica Powiatu) – droga woje-
wódzka 463 na odcinku 801,0 m. Ro-
boty kosztowały łącznie 158 tys. zł. 

– Jak widać – Zarząd Powiatu jest 
konsekwentny w swoim dążeniu do 
poprawy stanu technicznego dróg po-
wiatowych przez modernizację jezd-
ni. Systematycznie od 2014 r. realizu-
jemy program odnowy ich nawierzch-
ni bitumicznych. 

– tak podsumowuje współpracę Gminy Ujazd i Powiatu Strzeleckiego wicestarosta Janusz Żyłka 

Taką nazwę – o czym kilkakrotnie już 
pisaliśy – nosi Związek Celowy Po-
wiatowo-Gminny, który został utwo-
rzony po to, by od początku przy-
szłego roku na terenie całego powia-
tu strzeleckiego dobrze funkcjonował 
transport zbiorowy. Zgodnie z obo-
wiązującymi w tej chwili przepisa-
mi – taki obowiązek mają jednostki 
samorządu terytorialnego. Samorzą-
dy muszą zapewnić swoim mieszkań-
com możliwość dotarcia do siedzib 
gmin, powiatu, województwa i waż-
nych ze społecznego punktu widzenia 
instytucji, np. szpitali.  

18 lipca br. odbyło się walne Zgro-
madzenie Członków Związku. Pierw-
szym punktem tych obrad był wy-
bór organów statutowych Związku 
(o czym piszemy obok). Kolejnym 
– omówienie przygotowanego przez 

Pamiętamy o burmistrzu
Członkowie Śląskiego Stowarzy-

szenia Samorządowego 24 lipca 
zapalili znicz ku pamięci burmistrza 
Huberta Kurzała. Tak dzieje się co ro-
ku w rocznicę Jego śmierci. 

Dla wielu był mentorem, dla in-
nych oazą spokoju… Wszyscy 
z wdzięcznością myślą o Nim.

Jedź z nami!
18 lipca br. odbyło się walne Zgromadzenie Członków Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

zewnętrzną firmę planu zrównoważo-
nego transportu zbiorowego dla całe-
go naszego powiatu. 

– Podkreślić tu należy – wyjaśnia 
Waldemar Gaida, Przewodniczący 
Zarządu – że plan transportu zbioro-
wego to nie to samo, co rozkład jaz-
dy! Organizacja transportu i sieci po-
łączeń w granicach powiatu to prze-
cież nie tylko zebranie propozycji 
gmin, ale również zawarcie porozu-
mienia z samorządami innych powia-
tów i województw. To ułożenie sieci 
połączeń. Do zadań Związku nalezy 
również wybranie operatora, czyli fir-
my, której powierzone zostanie prze-
wożenia pasażerów na terenie nasze-
go powiatu.

Transport zbiorowy ma stanowić 
pewną alternatywę dla wykorzystwa-
nia własnych samochodów, ale też 

musi być realizowany w taki sposób, 
by chronić środowisko, a więc przy 
wykorzystaniu pojazdów o charakte-
rze ekologicznym, dlatego też mówi-
my o transporcie zrównoważonym. 

– Na pewno ten plan, kótry od 
początku sierpnia poddany zosta-
nie konsultacjom społecznym – mó-
wi Waldemar Gaida – będzie ewo-
luował. Samorządy gminne decydu-
ją o tym, gdzie będzie u nich jeździł 
autobus – o innym środku lokomocji 
nie ma co mówić w przypadku nasze-
go powiatu, ale niezbędne jest skore-
lowanie działań wszystkich. Ale prze-
cież mieszkańcy po zapoznaniu się 
z dokumentem mogą zgłosić jakieś 
własne uwagi, choć zastrzec trzeba, iż 
zainteresowanie udziałem w konsul-
tacjach społecznych nie jest u nas du-
że, co można było już zaobserwować. 
Każdy mieszkaniec ma prawo wziąć 
w konsultacjach!

Konieczne jest opracowanie jed-
nolitego wzajemnego systemu połą-
czeń, skorelowanie rozkładów jazdy, 
czyli umożliwienie dojazdu ludziom 
do pracy, uczniom do szkół, do sto-
lic ościennych województw i oczywi-
ście dalej. – Ważne jest przy tym jed-
nak podkreślenie – mówi dalej Gaida 
– że konsultacje mają charakter opi-

niodawczy, a nie obligatoryjny. 
„Plan transportu” zostanie pod-

dany konsultacjom przez 21 dni. Na 
30 sierpnia br. zaplanowane zosta-
ło kolejne Zgromadzenie Członków 
Związku „Jedź z nami”. Jego głónym 
zadaniem będzie przyjęcie tego pla-
nu, o którym właśnie rozpoczyna się 
dyskusja.
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 Sierpień  
w Powiatowym 

Centrum Kultury
04 - 05.08 czwartek – piątek, godz. 10:00 – 13:00•  – Wakacyjne warsz-
taty tworzenia lalek teatralnych dla dzieci w wieku 7 – 12 lat ; WSTĘP 
PŁATNY;
0• 8 – 12.08 poniedziałek - piątek, godz. 10:00 – 12:00 – 5 dniowe warsz-
taty animacji dla dzieci „Poklatkowe miasto” WSTĘP PŁATNY;
15.08 poniedziałek, godz. 18:00•  – Operetka z humorem – Teatr Muzycz-
ny Castello, WSTĘP PŁATNY;
18.08 czwartek, godz. 10:00 – 11:30•  – Warsztaty zdobienia koszulek dla 
dzieci w wieku 7 – 12 lat, WSTĘP WOLNY;
23.08 wtorek, godz. 10:00 – 11:30•  – Warsztaty zdobnictwa papierowego 
„Sierpniowa łąka” dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, WSTĘP WOLNY;
27.08 sobota, godz. 15:00 – 18:00•  – Impreza plenerowa w ogrodzie Po-
wiatowego Centrum Kultury „Babie Lato”, WSTĘP WOLNY;
01 – 12.08 • - Wystawa oficjalnych maskotek i pamiątek olimpijskich ze 
zbiorów red. Henryka Grzanki „Od Monachium do Rio”, Regionalna Izba 
Tradycji, WSTĘP WOLNY;
24 - 26.08, godz. 10:00 -12:00•  – „Bajkowo – zabawowo” – wakacyjne 
zajęcia 
z Powiatową Biblioteką Publiczną dla dzieci w wieku 6 – 9 lat, WSTĘP • 
WOLNY;
poniedziałki i czwartki, godz. 16:00•  – Szkoła Rodzenia, grupowe spo-
tkania dla kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;

Awanse na wyższe stopnie

Władze samorządu powiatowego oraz 
społecznośc powiatu na uroczystości 

reprezentował wicestarosta Janusz Żyłka 
oraz burmistrzowie i wójtowie naszych gmin

Sierż.sztab. Krzysztof Kinel  
z Komendy Powiatowej Policji 

w Strzelcach Opolskich uplasował 
się na drugim miejscu XXIX Edy-
cji Konkursu „Policjant Roku Ruchu 

Sierż. szt. Małgorzata Słaboń z ko-
mendy w Strzelcach Opolskich 

została wyróżniona w IX edycji kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”. 
Pięciorgu funkcjonariuszom zgłoszo-
nym z całego kraju pamiątkowe sta-
tuetki laureata konkursu i listy gratu-
lacyjne wręczył Prezydent Rzeczypo-

Mianowani na wyższe stopnie służbowe:
 

1) KORPUS OFICERÓW
1. nadkom. Jarosław Kierski – podinsp.
2. kom. Arkadiusz Chętnicki – nadkom.
 
1) KORPUS ASPIRANTÓW
1. st.asp. Aleksander Barszczewski – asp.sztab.
2. st.asp. Arkadiusz Buraczewski – asp.sztab.
3. st.asp. Tomasz Cieślicki – asp.sztab.
4. st.asp. Andrzej Duława – asp.sztab.
5. st.asp. Witold Galeja – asp.sztab.
6. st.asp. Wojciech Gawroński – asp.sztab.
7. st.asp. Adam Skowronek – asp.sztab.
8. st.asp. Roman Szabat – asp.sztab.
9. st.asp. Bartosz Niedoba - asp.sztab.
10. st.asp. Grzegorz Sowiński – asp.sztab.
11. asp. Zbigniew Chałat – st.asp.
12. asp. Piotr Klimek – st.asp.
13. asp. Magdalena Kuźmiuk-Garbacz – st.asp.
14. asp. Paweł Serek – st.asp.
15. asp. Justyna Woźniak – st.asp.
16. mł.asp. Marcin Karwacki – asp.
17. sierż.sztab. Marcin Bielecki – mł.asp.
18. sierż.sztab. Jarosław Galus – mł.asp.
19. sierż.sztab. Rafał Gruszka – mł.asp.
20. sierż.sztab. Krzysztof Kinel – mł.asp.
21. sierż.sztab. Anna Kutynia – mł.asp.
22. sierż.sztab. Katarzyna Nowak – mł.asp.
23. sierż.sztab. Małgorzata Słaboń – mł.asp.
24. sierż.sztab. Janusz Szczurowski – mł.asp.
25. sierż.sztab. Joanna Tomczuk – mł.asp.
26. sierż.sztab. Robert Woźniak – mł.asp.
 
2) KORPUS PODOFICERÓW
1. st.sierż. Marcin Klyssek – sierż.szt.
2. st.sierż. Piotr Morawski – sierż.szt.
3. st.sierż. Dominik Sapiński – sierż.szt.
4. sierż. Mariusz Bedynek – st.sierż.
5. st.post. Natalia Cyris – sierż.
6. st.post. Paweł Goral – sierż.
7. st.post. Daniel Grabarczyk – sierż.
8. st.post. Maria Kaziemierczak – sierż.
9. st.post. Marta Leszczyńska – sierż.
10. st.post. Ewa Małaczyńska – sierż.
11. st.post. Rafał Parkitny – sierż.
12. st.post. Renata Płukis – sierż.
13. st.post. Dorota Rogala – sierż.
14. st.post. Szymon Sikora – sierż.
15. st.post. Magdalena Stefanowska – sierż.
16. st.post. Krzysztof Wasilewski – sierż.
 
3) KORPUS SZEREGOWYCH
1. post. Jakub Cielma – st.post.
2. post. Ewelina Górska – st.post.
3. post. Rafał Janik – st.post.
4. post. Tomasz Sułek – st.post.
5. post. Jacek Wróbel – st.post.

Strzeleckie obchody święta policji

sierż. sztab. Małgorzata Słaboń – laureatką konkursu „Policjant, który mi pomógł”
spolitej Polskiej Andrzej Duda. A to 
wszystko za ich postawę skierowaną 
na drugiego człowieka, wrażliwość 
na krzywdę ludzką oraz empatię.

Od kilku lat wyróżnienie poli-
cjantów - laureatów konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł” wpisane jest 
w Centralne Obchody Święta Poli-
cji. Do udziału w uroczystościach 
Komendant Główny Policji zapra-
sza laureatów konkursu wraz z bez-
pośrednimi przełożonymi. Podczas 
Centralnych Obchodów Święta Po-
licji wskazać należy na dwa bardzo 
istotne elementy z perspektywy wy-
różnienia laureatów konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł”. Pierwszy, to 
spotkanie Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji oraz Komen-
danta Głównego Policji z laureatami 
konkursu i ich przełożonymi. Drugi, 
to udział w uroczystościach na pl. Pił-
sudskiego w Warszawie.

Podczas spotkania 15 lipca Kierow-
niczka Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ 
„Niebieska Linia” Renata Durda, Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jaro-
sław Zieliński i Komendant Główny 
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 
pogratulowali wyróżnień oraz podzię-
kowali laureatom konkursu za ich po-
stawę skierowaną na drugiego czło-
wieka, za ich wrażliwość na krzyw-
dę ludzką i empatię. Ponadto, laureaci 

sierż.sztab. Krzysztof Kinel zajął II miejsce w konkursie „Policjant roku ruchu drogowego”
Drogowego”. Funkcjonariusze gar-
nizonu opolskiego startujący w fina-
le konkursy, rywalizowali między in-
nymi w strzelaniu, udzielaniu pierw-
szej pomocy, kierowaniu ruchem na 
skrzyżowaniu oraz jeździe motocy-
klem. Dwaj najlepsi funkcjonariusze, 
będą reprezentować nasz garnizon 
podczas finału krajowego.

W finale uczestniczyło 11 poli-
cjantów, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki w pierwszym etapie konkur-
su organizowanym w  jednostkach 
powiatowych i miejskiej. Każdą ko-
mendę reprezentował jeden funkcjo-

nariusz. Podstawą klasyfikacji koń-
cowej była suma punktów zdobytych 
przez zawodnika w konkurencjach fi-
nałowych.

Policjanci rywalizowali w strze-
laniu, udzielaniu pierwszej pomocy, 
kierowaniu ruchem na skrzyżowa-
niu, teście wiedzy oraz jeździe samo-
chodem i motocyklem po torze. Naj-
lepszym policjantem ruchu drogowe-
go województwa opolskiego został  
mł. asp. Damian Smolski z Komendy 
Powiatowej Policji w Prudniku. Na 
pozycji drugiej uplasował się sierż. 
sztab. Krzysztof Kinel  z Komen-

dy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich, trzecie miejsce zajął mł. 
asp. Sławomir Płaza z Komendy Po-
wiatowej Policji w Brzegu.

Na zakończenie Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Opo-
lu - insp. Dariusz Szelwicki podzię-
kował wszystkim policjantom uczest-
niczącym w zmaganiach, a najlep-
szych nagrodził. Policjanci, którzy 
zajęli I i II miejsce będą reprezento-
wać nasz garnizon podczas finału kra-
jowego w Białymstoku.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za 
reprezentantów Opolszczyzny.

W piątek (15 lipca), w Strzelcach 
Opolskich odbyły się Powiato-

we Obchody Święta Policji. Uroczy-
stości rozpoczęły się o godz. 10.30 
mszą świętą w kościele św. Wawrzyń-
ca. Nabożeństwo w intencji policjan-
tek, policjantów, pracowników cywil-
nych oraz ich rodzin odprawił kape-
lan strzeleckich policjantów - pro-
boszcz ks. Rudolf Nieszwiec.

Po mszy odbyły się główne uro-
czystości w Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich. 
W obchodach uczestniczyli: Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Opolu insp. Zbigniew Białostoc-
ki, Wicestarosta Powiatu Strzeleckie-
go Janusz Żyłka, Burmistrz Strzelec 
Opolskich Tadeusz Goc, burmistrzo-
wie, wójtowie powiatu strzeleckie-
go, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, prokuratury, straży pożarnej, 
więziennictwa oraz innych instytucji.

W trakcie uroczystości policjant-
ki i policjanci otrzymali mianowania 
na wyższe stopnie służbowe. W tym 
roku awanse na kolejny stopień służ-
bowy otrzymało 49 funkcjonariuszy. 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyróż-
nił trzech policjantów za działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa na te-
renie powiatu strzeleckiego. 

Nagrodę Starosty otrzymali: pod-
kom. Iwona Górecka, asp.sztab. 
Krzysztof Lakwa oraz asp. Marcin 
Kwiatkowski.

Na zakończenie zaproszeni goście 
na ręce I Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Strzelcach Opol-
skich podinsp. Bogusława Chrzęstka 
złożyli podziękowania oraz gratula-
cje dla policjantów za ich codzienną 
ciężką służbę.

konkursu zostali wyróżnienia przez 
Komendanta Głównego Policji nagro-
dą pieniężną oraz otrzymali pamiątko-
we znaczki – laureata konkursu. 

16 lipca 2016 r. podczas uroczy-
stości na pl. Piłsudskiego w Warsza-
wie laureaci IX edycji konkursu „Po-
licjant, który mi pomógł” otrzymali 
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Mariusza Błaszczaka, Ko-
mendanta Głównego Policji nadinsp. 
dr Jarosława Szymczyka oraz Kie-
rowniczki Ogólnopolskiego Pogoto-
wia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” Renaty Durdy pa-
miątkowe statuetki laureata konkursu 
i listy gratulacyjne.
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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
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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

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

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 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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STACJA PALIW 
PKS STRZELCE OPOLSKIE

ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/4622543

Szanowni Klienci.

Kupując min. 150 l paliwa i płacąc gotówką 
-  pytaj obsługę  o  cenę dnia

Specjalna oferta dla rolników-  zadzwoń  77/4622543

Zbierz  5 paragonów z tankowania  paliwa po  min. 50 zł każdy
-  otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie 

w naszym Serwisie  Opon  

DYŻURY  APTEK w 2015 r.
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9, tel. 77/440-20-06

Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03

Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się, 
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Maj

1 „Słoneczna”
2 „Vita”
3 „Na Dobre i Złe”
4 „Alga”
5 „Centrum”
6 „Centrum”
7 „Multifarm’’
8 „Pro – Pharma’’
9 „Awos”
10 „Śląska”
11 „Flos”
12 „Słoneczna”
13 „Vita”
14 „Na Dobre i Złe”
15 „Alga”
16 „Centrum”

17 „Centrum”
18 „Multifarm”
19 „Pro – Pharma’’
20 „Awos”
21 „Śląska”
22 „Flos”
23 „Słoneczna”
24 „Vita”
25 „Na Dobre i Złe”
26 „Alga”
27 „Centrum”
28 „Centrum”
29 „Multifarm’’
30 „Pro – Pharma’’
31 „Awos”

Internet na dworcu PKS-u

Od teraz  możesz korzystać na terenie dworca autobusowego z darmowego 
dostępu do Internetu. Życzymy przyjemnego surfowania.

Realizacja programów finansowanych z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 

przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Osiągnięte wskaźniki w okresie 2013 rok – I połowa kwietnia  2015 roku

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich od roku 2013 realizowane są następujące 
projekty finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 :
PROJEKT nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów 
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efek-
tywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość Projek-
tu:  1 451 823 Euro
Moduł 1.1 „Działania na rzecz ekologii”
Rok 2014: 10 osadzonych ukończyło kurs pilarza oraz  szkolenia kompetencyjne miękkie z zakresu 
aktywizacji zawodowej, z problematyki ekologicznej oraz  profilaktyki uzależnień.
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dzieć-
mi”.
Rok 2014: wydzieloną część sali widzeń zagospodarowaliśmy na kącik zabaw dla dzieci, wyposażony 
w krzesełka, stoliki, szafki z zabawkami, materiały do kolorowania, klocki;  kącik ma służyć wzmoc-
nieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.

***
PROJEKT nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe 
w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzyna-
rodowymi zasadami praw człowieka.” Całkowita wartość Projektu:    2 966 584 Euro.
Moduł 2.1 „Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebez-
piecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową kare pozbawienia wolności” 
Rok 2014:
a) dokonano zakupu     3 pakietów  pomocy dydaktycznych: książek,  filmów oraz programu mul-

timedialnego  z zakresów tematycznych: ekologii, arteterapii, pracy z grupą oraz resocjalizacji 
nieletnich .na łączną kwotę 1.449,95 zł,

b) 2  funkcjonariuszy ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z zakresu  pracy w grupie z osa-
dzonymi młodocianymi, tj. w wieku do 21 roku życia.

Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do 
środowiska otwartego”
2013 rok 
1) dokonano zakupu 4 pakietów materiałów  dydaktycznych do prowadzenia programów resocja-

lizacyjnych (książki, prezentacje multimedialne na CD, testy psychologiczne: 2 dla ZK Nr 1 w 
Strzelcach Opolskich i 2 dla ZK Sieraków Śląski na łączną kwotę 5.202,24 zł.,

2) 2 wychowawców ukończyło  kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzo-
nych,

3) 2 wychowawców  ukończyło kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w 
społeczeństwie po odbyciu kary,

4) 1 wychowawca ukończył kurs  z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
5) 3 wychowawców ukończyło kurs  z  ekologii,
6) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy,
7) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
8) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
2014 rok
1) 2 wychowawców ukończyło  kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzo-

nych,
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania w 

społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs  z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu  pomocy prawnej,
2015 rok 
1) dokonano zakupu  pakietu pomocy dydaktycznych za kwotę 294,70 zł.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;  
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka, 
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie 
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło trzech  funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony” 
Rok 2014: pięciu funkcjonariuszy ukończyło kurs języka angielskiego  ukończyło, 1 wychowawca 
Działu Penitencjarnego uczestniczył w wyjeździe studyjnym w Norwegii.

***
PROJEKT  nr  3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności słu-
żących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”.  Całkowita wartość Projektu:  766 587 
Euro
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
Rok  2013:  dwie  pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG 
oraz dwie  pielęgniarki ukończyły  studia podyplomowe  na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
Rok 2014: trzy  pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu szczepień ochronnych. 
Rok 2015: dwie  pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG, dwie  
pielęgniarki ukończyły kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz dwie pielęgniarki ukończyły 
kurs leczenia ran.
Moduł 3.2 pn. Stres znany i oswajany” 
2015 Rok: troje wychowawców Działu Penitencjarnego  ukończyło kurs „redukcja stresu personelu 
bezpośrednio uczestniczącego w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności”
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.

***
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup 
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. Całko-
wita wartość Projektu:  1 249 950 Euro.

Rok 2013:   przeszkolonych zostało dwudziestu pięciu  funkcjonariuszy Działu Ochrony; dowódców i 
zastępców dowódców zmian z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 1 funkcjonariusz Działu Ochrony 
uczestniczył w wizycie studyjnej w Norwegii.
Rok 2014:   przeszkolonych zostało dziesięciu  funkcjonariuszy Działu Ochrony z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.

***
PROJEKT nr 3 „Stop przemocy – druga szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we 
wzmocnieniu działań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie od-
bywających kare pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny”
Rok 2014: jeden psycholog Działu Penitencjarnego ukończył   wysokospecjalistyczne szkolenie z 
zakresu pracy ze sprawcami przemocy. 
Rok 2015:
1)  kierownik Działu Penitencjarnego ukończył szkolenie z zarządzania specjalistycznymi oddziały-

waniami korekcyjno-edukacyjnymi wobec sprawców przemocy w rodzinie
2) trzech wychowawców Działu Penitencjarnego ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie z za-

kresu pracy ze sprawcami przemocy. 

Kultury Fizycznej i Turystyki

Seniorów zrzeszonych w Strze-
leckim Stowarzyszeniu Senio-
rów nie trzeba specjalnie zachę-
cać do wyjścia z domu. Panujące 
w społeczności  lokalnej stereo-
typy dotyczące niskiej aktyw-
ności osób starszych i niepełno-
sprawnych ich nie dotyczą!

W roku ubiegłym w 32 impre-
zach zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie uczestniczyły 1204 
osoby, a szczególnie przez cały rok 
w prowadzonym na strzeleckiej pły-
walni aquafitnesie –   w tym nieod-
płatnie w ostatnim kwartale dla 20 
osobowej grupy seniorów niepełno-
sprawnych. Odbyły się dwa turnusy 
rehabilitacyjne w Lądku i Ciechocin-
ku, w każdym uczestniczyło ponad 50 
osób. Miały również miejsce zabawy 
integracyjne  - karnawałowa, z oka-
zji Dnia Kobiet, Święta Pieczonego 
Ziemniaka, czy andrzejkowa. Atrak-
cją były dwa turnusy 12-dniowe do 
Grecji i Włoch oraz wycieczki week-
endowe do Wiednia, Berlina i Pocz-
damu.

Propozycje imprez na 2016 rok 
publikowane były już w listopadzie 
i grudniu w prasie gminnej i powia-
towej. Szczególnie realizowane jest 
zadanie statutowe, tj. poprawa zdro-
wia, oraz rozwój kultury fizycznej se-
niorów poprzez realizację  od marca 
dwóch projektów trwających przez 
6 miesięcy. Projektu gminnego „Ła-
godzimy skutki niepełnosprawno-
ści”, w ramach którego  prowadzi-
my aquafitness na strzeleckiej pły-

Aktywni  seniorzy
walni. W każdy czwartek od 16.00 
ćwiczy 20-osobowa grupa. We wtor-
ki zaś z projektu Powiatu Strzeleckie-
go „Seniorom nie obca kultura fizycz-
na, rekreacja i wypoczynek” również 
20-osobowa grupa korzysta z aquafit-
ness. Oprócz nich w każdy z tych dni 
wchodzi na pływalnię po 20 osób, 
aby pływać  lub korzystać z innych 
atrakcji wodnych. Pływalnia cieszy 
się ogromnym powodzeniem wśród 
seniorów.

Z zaplanowanych w tym roku pię-
ciu turnusów (w tym 3 rehabilitacyjne) 
odbyły się już dwa – w Lądku i Zako-
panem, oraz wycieczka trzy dniowa 
po Warszawie. Czeka nas 14-dniowy 
turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie, 
10-dniowy w Piwnicznej i 12-dniowy 
w Ciechocinku z licznymi wycieczka-
mi po okolicy. Były imprezy lokalne 
– „Babski comber”, zabawa karnawa-
łowa, Dzień Kobiet, Majówka, pre-
lekcja cukrzycowa, rejs statkiem po 
Odrze, Mała Olimpiada Seniorów ze 
spływem kajakowym i festyn z okazji 
Dnia Seniora. Seniorzy Strzeleckiego 
Stowarzyszenia Seniorów nie nudzą 
się, a licznie organizowane imprezy 
- niedrogie przysparzają nam nowych 
członków. Składka członkowska to 
tylko 2 złote miesięcznie, bez potrze-
by odprowadzania 50% na  wyższe 
struktury. Zrzeszamy nir tylko eme-
rytów, ale wszystkie osoby w wieku 
50+, również pracujące i te będące na 
utrzymaniu współmałżonków.             

              
Prezes Stowarzyszenia  

Janusz Wnuk



Ad multos annos!
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Sierpień w Powiatowym Centrum Kultury

Jubilatce 
przekazujemy 

najserdeczniejsze 
życzenia 

w imieniu redakcji:  
dużo zdrowia, uśmiechu 

i jeszcze wielu lat 
w jak najlepszym 

zdrowiu, 
bez trosk, pełnych 

słońca.

Z ogromną przyjemnością składamy dziś wraz z Państwem najserdeczniejsze życze-
nia z okazji okrągłej rocznicy urodzin jednej tylko mieszkance naszego powiatu. 

Z tej okazji usłyszeła wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń – nie tylko od rodziny 
i najbliższych, ale również tych bardziej oficjalnych, składanych przez przedstawicie-
li władz samorządowych. Pani Anna Gonsior ze Spóroka 24 lipca obchodziła Jubileusz 
90-lecia. Jubilatkę z serdecznymi życzeniami, gratulacjami i słodkim upominkiem od-
wiedził Wicestarosta Strzelecki Janusz Żyłka.

W dniu 11 lipca 2016 r. mieszkańcy strzeleckiego Domu Pomocy Społecz-
nej i z filii w Szymiszowie, skorzystali z pięknej letniej aury i wyjechali 

nad piękne jezioro do Pławniowic. Byliśmy zachwyceni tym urokliwym miej-
scem. Z kąpieli w jeziorze skorzystali nawet mieszkańcy niepełnosprawni - po-
ruszający się na wózkach i przy balkonikach.

Wyśmienicie smakowała kolacja przyrządzona na grillu. Atmosfera była po-
godna i wesoła aż żal wracać do domu. Mieszkańcy dziękują personelowi i ska-
zanym z ZK nr 2 za serce i udany dzień.

Lato, lato zostań z nami …..


