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O przeszłości i przyszłości
z konsul Niemiec

W czerwcu br. mija 25 lat od momentu, kiedy w Opolu otwarto oficjalne przedstawicielstwo dyplomatyczne Niemiec.
Na ręce Pani Sabine Haake, pełniącej funkcję konsula od 2014 przekazali z tej okazji
gratulacje starosta Józef Swaczyna i Waldemar Gaida; rozmawiano również o perspektywach współpracy.
Po spotkaniu członkowie Zarządu Powiatu
dokonali wpisu wyłożonej Księdze kondolencyjnej ku czci zmarłego kilka dni temu
Helmuta Kohla, byłego kanclerza i architekta
zjednoczenia Niemiec oraz wielkiego Europejczyka.

Półtorej godziny
o zdrowiu
Zapowiadane zmiany w służbie zdrowia, a zwłaszcza planowana sieć szpitali, to temat żywo interesujący nas wszystkich.
Lista placówek, które będą tworzyły tzw. sieć szpitali ma być
opublikowana 27 czerwca. Już niedługo, ale ciągle jeszcze jest
wiele niewiadomych.
Tym niewiadomym był poświęcony zwołany na ósmego
czerwca w naszym starostwie Konwent Powiatów Województwa
Opolskiego. Stanowił on też przygotowanie do zaplanowanego
w Opolu na 12 czerwca spotkania Ministra Zdrowia Konstantego
Radziwiłła z dyrektorami szpitali i władzami samorządów, czyli
organów prowadzących te placówki. Ale... minister nie miał dla
nas dużo czasu.
Więcej na str. 2

Święto Chleba po raz ósmy!

W tym roku będzie jeszcze więcej ludzi

Jest czerwiec, ale radzimy już teraz: zarezerwujcie sobie czas w niedzielę 17 września! Po raz ósmy Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza wówczas
wszystkich mieszkańców i gości spoza naszego powiatu na Święto Chleba w strzeleckim Parku Miejskim.
- Dla mojego i nieco starszego pokolenia będzie to sentymentalna podróż w czasie. Dla młodszych - zapoznanie się z takimi elementami tamtej rzeczywistości, o której nie czyta się w podręcznikach historii, bo wydają się zbyt mało istotne, mimo że tak ważną rolę pełniły w codziennym życiu - mówi
Waldemar Gaida. - Podczas tegorocznego Święta Chleba tematem przewodnim będzie codzienność lat 70 i 80 w Polsce.
Więcej na str. 4

Mubea rozwija produkcję
w Zimnej Wódce!

Będzie porozumienie
z Politechniką!

Budowę dwóch pierwszych hal produkcyjnych w Polsce Mubea rozpoczęła w roku 2015. W
maju 2016 ruszyła produkcja. Pracowały tu wówczas 32 osoby. Dziś - 290. Do końca roku ma
być ich 350, a w roku 2018 – 450. Ten poziom zatrudnienia wypełni zobowiązania Mubei wobec
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale plany firmy są szersze – ma zamiar się dalej
rozwijać. Na przełomie 2017/2018 do Zimnej Wódki zostanie z Niemiec przeniesiona linia produkcyjna sprężyn zaworowych – jednego ze sztandarowych produktów firmy. I znów zwiększy się
zatrudnienie.
- Wcale nie było pewne, że właśnie tu zostanie ulokowana firma – mówi Danuta Wesołowska,
dyrektor ds. handlowych Mubea Polska, przyznając, że obserwowała ten wieloetapowy proces
decyzyjny nieco z boku.

W ostatnim dniu tego roku szkolnego, czyli w piątek 23
czerwca zostanie podpisane miedzy Politechniką Opolską, Powiatem Strzeleckim oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i
Zawodowego w Strzelcach Opolskich porozumienie o wielostronnej współpracy.
Porozumienie zawarte będzie na pięć lat. To pokazuje, jak
istotne jest dla naszego samorządu powiatowego możliwie najlepsze przygotowanie młodych ludzi do startu w życie zawodowe.
Szerzej o tym porozumieniu napiszemy w następnym numerze naszego dwutygodnika.

Więcej na str. 5
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Półtorej godziny o zdrowiu
dok. ze str. 1

- Na konwencie przygotowaliśmy zestaw 13 pytań, bardzo istotnych dla szpitali powiatowych w aspekcie planowanych
zmian – mówi starosta Józef Swaczyna.
– Oczekiwaliśmy, że usłyszymy na nie odpowiedź od ministra Radziwiłła. Okazało
się jednak, że zadanie tych pytań nie będzie
możliwe podczas spotkania z szefem resortu
zdrowia. Większa część konferencji zaplanowanej na ok. półtorej godziny, zajęła prezentacja przygotowana przez ministerstwo, a
my, przedstawiciele organów prowadzących
placówki szpitalne i dyrektorzy szpitali, na
razie zostaliśmy bez odpowiedzi. Na razie –
bo podobno mamy je otrzymać w późniejszym terminie. Wszystkie pytania
zostały przekazane prowadzącemu konferencję. W jej trakcie mogłem zadać
tylko jedno. Zapytałem więc, czy rozważa się zmianę finansowania szpitali,
które posiadają szpitalny oddział ratunkowy i izbę przyjęć i w związku z tym
ponoszą koszty gotowości np. bloku operacyjnego, zakładu diagnostyki obrazowej, rtg itp. W takiej właśnie sytuacji jest nasz Szpital Powiatowy. Prosiłem
również o to, by minister pokazał symulację finansowania szpitala o budżecie
ok. 40 mln zł, czyli podobnym do naszego, w IV kwartale bież. roku, czyli już
po wprowadzonych zmianach przez resort.
- Z bardzo ogólnikowej odpowiedzi wynikało, że więcej pieniędzy nie będzie, choć od pewnego czasu mówi się o wzroście wyceny jednego punktu
procedury z 52 do 54 złotych. Oficjalnie jednak takiego potwierdzenia nie usłyszeliśmy od ministra, choć zapewnił, że na ochronę zdrowia przeznaczać się
będzie 4,7% przy wzroście PKB - informuje starosta Swaczyna. – Wywnioskować więc można było, że finansowanie szpitali po 1 października pozostanie na
tym samym poziomie, co w tej chwili.

- Z zapowiedzi resortu zdrowia
wynika, że nowa organizacja szpitali
ma przynieść pacjentom same korzyści: kompleksową opiekę prowadzoną przez szpital, lepszy dostęp do
poradni przyszpitalnych, skrócenie
kolejek na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a
także szybki dostęp do rehabilitacji.
Dlatego też Interesowała nas również
inna kwestia – czy pacjent opuszczający szpital, który, w myśl nowych
założeń, ma zostać skierowany do
specjalistycznej przychodni, zajmie
miejsce któregoś z czekających już
w kolejce I czy w ten sposób kolejka się wydłuży? Nie wiemy tego.
Dowiedzieliśmy się za to, że będzie
więcej kontroli wszystkich procedur. Czy nie zmierza to w kierunku
„utopienia” wszystkich nadykownań,
skoro szpitale będą finansowane w
formie ryczałtu? Życie pokaże, co
czeka szpitale i nas, władze powiatów, jako organów prowadzących i
wreszcie nas - pacjentów. Jednak nie
spodziewam się wiele bez zmiany finansowania. Wszyscy uczestnicy tej
dyskusji oceniali ją podobnie – „nihil
novi”. W tym byliśmy zgodni.
Marta Górka

Nominacja na kolejne pięć lat

Dyrektor Halina Kajstura z
dniem 1 września br. rozpoczyna kolejną 5-letnią kadencję na stanowisku
dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzel-

cach Opolskich.
Po wygranym przez nią konkursie na to stanowisko i decyzji Zarządu Powiatu potwierdzającej decyzję
komisji konkursowej - ostatecznym

przypieczętowaniem całej procedury
stało się wręczenie Halinie Kajsturze
nominacji na to stanowisko podczas
posiedzenia Zarządu Powiatu we
wtorek, 20 czerwca br.

Złota Spinka
Woda w gminie
Zawadzkie już bez dla Piotra Smykały
zanieczyszczeń
Czternastego czerwca strzelecka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała decyzję nakazującą zarządcy wodociągu w gminie Zawadzkie, czyli Zaw-Kom,
natychmiastowe poinformowanie mieszkańców o zakazie
używania wody do celów spożywczych i higienicznych
bez przegotowania oraz wprowadzenie stałej dezynfekcji
wody. Przyczyna? Stwierdzenie w próbkach wody obecności bakterii z grupy Coli.
Dziś (21 czerwca) już można powiedzieć: wszystko
jest w porządku. W próbkach wody nie stwierdzono już
zanieczyszczeń.
Co było ich przyczyną - trudno powiedzieć. - Na pewno nie było celowe - mówi Eugeniusz Konik, prezes Zaw-Kom i zapewnia, że na razie woda w sieci będzie chlorowana.
Podobnie zresztą rzecz się ma w gminie Strzelce Opolskie. - Woda jest chlorowana po ubiegłorocznych zanieczyszczeniach - mówi Katarzyna Kanoza, dyrektor PSSE
- ale w niewielkim stopniu i dodatek chloru nie jest wyczuwalny w „kranówce”.

Miło nam poinformować, że Piotr Smykała, pasjonat
lokalnej historii i autor wielu publikacji z tego zakresu
otrzymał prestiżową nagrodę Złotej Spinki przyznawanej
przez NTO. Serdecznie gratulujemy!
Dodajmy, że Piotr Smykała (na zdjęciu pierwszy z prawej) pełni funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków w
powiecie strzeleckim.

Wiem więcej
– mogę więcej!
Tak będą mogli o
sobie powiedzieć uczniowie, którzy skorzystają z zajęć w ramach
nowego projektu Powiatu Strzeleckiego,
który rozpoczął się z
końcem maja, a skończy dopiero w czerwcu
2019!
To projekt dofinansowany aż w 95 proc.
ze środków unijnych.
Kosztował będzie
prawie 1,64 mln złoŹródło: www.seka.edu.pl
tych, ale Powiat Strzelecki jako wkład własny wniesie zaledwie niecałe 82 tysiące złotych.
Powiat Strzelecki z końcem maja rozpoczął realizację projektu pn. ,,Wiem
więcej – mogę więcej” w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia
ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do uczniów czterech szkół: Technikum w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. Celem projektu jest uzyskanie
nowych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych wśród uczniów
oraz wprowadzenie zmian w sposobie nauczania według zasady: więcej praktyki, mniej teorii.
W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach takich jak:
Wsparcie na starcie – zajęcia wyrównawcze polegające na wsparciu uczniów w przygotowaniu do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
z matematyki, geografii, fizyki, biologii i chemii.
Zajęcia z kompetencji kluczowych – kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.
TIK-TAK – zajęcia komputerowe obejmujące podstawową wiedzę i umiejętności poruszania się po programach powszechnie używanych na rynku pracy. Zajęcia obejmują kurs ECDL z wykorzystaniem nauczania na podstawie
e-learningu, zajęcia z multimedialnych technik rejestracji dźwięku i obrazów
oraz dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.
Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych siebie – w ramach zajęć
prowadzone będą inicjatywy tematyczne: biuro podróży, gazetka szkolna, chór,
organizacja eventów, występów oraz wycieczek.
Z przyrodą za pan brat – w ramach zadania realizowane będą zajęcia
matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem technik eksperymentu z fizyki,
chemii oraz zajęcia BIOS.
UPS! – Uczniowska Pracownia Sukcesu – w ramach zadania funkcjonować będzie międzyszkolne biuro kariery, w ramach którego organizowane będą
treningi grupowe i indywidualne porady edukacyjno-zawodowe.
W ramach projektu zakupiony zostanie również niezbędny sprzęt oraz materiały na potrzeby realizacji w/w zadań.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 roku, a całkowita jego wartość wynosi 1.637.616,00 zł, w tym dofinansowanie 1.555.735,20 zł, co stanowi 95% wartości projektu. Wkład własny Powiatu Strzeleckiego wynosi
81.880,80 zł, co stanowi 5% wartości projektu.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy uczniów tych wymienionych wyżej szkół do udziału w projekcie.

Wyrazy głębokiego współczucia
Prezesowi Zarządu PKS SA
w Strzelcach Opolskich
Panu

Jackowi Królowi
z powodu śmierci

Teścia
składają

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
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OFERTY PRACY

Piknik Rodzinny z Ósemką

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

STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

SPECJALISTA DS.
ZAWADZKIE
ADMINISTRACJI, SPRZEDAŻY			
½ ETATU		
		
		
SPECJALISTA BIURA ZARZĄDU
KOLONOWSKIE
I KADR		
Już po raz piąty Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej Ósemka zorganizowało Piknik Rodzinny.

Było wspaniale! Mnóstwo ludzi, doskonałe humory, pozytywna energia. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie na przygotowanych stoiskach. Był koncert zespołu Ethno
Drums, który wprowadzał nas w afrykańskie rytmy. Można było spróbować swoich sił i
zagrać na bębnach djembe. Jak zawsze mogliśmy liczyć na przyjazd policji i straży pożarnej. Nie zawiedli nas również motocykliści ze stowarzyszenia Eternal Riders, którzy
przyjechali na swoich maszynach. Odbył się turniej „Mały Olimpijczyk”, gdzie można
było sprawdzić swoja sprawność fizyczną. Dla fanów piłki nożnej odbył się drużynowy
Turniej Piłki Nożnej. Swoją kreatywnością mogliśmy się wykazać na stoisku plastycznym. Zawitała do nas także grupa wspaniałych animatorów Dream Team z którymi zabawa była wyśmienita! Jeszcze raz dziękujemy Wam za tak liczne przybycie, za wspólną
zabawę, za wasze uśmiechy, za to że byliście z nami ! Do zobaczenia za rok !!!

Młodzi – młodym z Ukrainy
6 czerwca w PCK Strzelce Op. odbył się koncert zespołu „Perła” który pochodzi
z Ukrainy z miejscowości Dolinka. Opiekunem grupy (18 osób, w wieku od 10-17) jest
ks. Krzysztof Panasowiec.
Prowadzi dla nich sobotnio-niedzielne szkoły, w których dzieci i młodzież uczy
się języka polskiego, katechezy, lekcje śpiewu, etyki, wychowania fizycznego, zajęcia
artystyczne - malowania, tańca, prowadzi zespoły wokalnoinstrumentalne, itp.
W szkołach tych nie ma klas, tylko grupy wiekowe. W sumie 20 grup, w grupie 1020 osób. Języka polskiego uczy się ponad 300 młodych osób.
Klasy które zorganizowały akcję to II Tmts, III Thek a koordynatorami były Maria
Gebauer i Joanna Drabik . Organizatorowie chcą podziękować klasom, które włączyły
się w akcję tj.II Tg,III Tg,I Tcw, I Tcek, I Tlot, I Tsht, III Tmt ,II Twek grupa wojskowa.
Wymienione klasy zebrały po 5 zł oraz przyniosły artykuły biurowe i szkolne jako
pomoc dla istniejącej tam świetlicy młodzieżowej.
Celem tej akcji charytatywnej było spotkanie z młodymi ludźmi , którzy mieszkają
na Ukrainie. Podsumowując to spotkanie miałam wrażenie, że więcej otrzymaliśmy niż
daliśmy. W prostych piosenkach śpiewanych lub tańczonych przez naszych gości, przypomnieliśmy sobie za co kochamy naszą Ojczyznę i jaką ma Ona wartość.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji CKZiU, która zawsze wspiera wszystkie akcje charytatywne . Zarządowi PCK z Panią Dyrektor na czele za pomoc w zorganizowaniu koncertu.

PRACODAWCO!!!
Możesz zyskać 26 tys. zł
zatrudniając osobę bezrobotną w wieku do 30 lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 9 Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621817

W dniu 23.06.2017
od godz. 14.00 do godz.15.30
w sali nr 5 – parter
odbędzie spotkanie rekrutacyjne z firmą:

POCZTA POLSKA S.A
na stanowisko:

LISTONOSZ

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO
STRZELCE OPOLSKIE
		
INFORMATYK (SERWIS)
STRZELCE OPOLSKIE
KONSTRUKTOR
ZAWADZKIE
		
		
PROGRAMISTA
ZAWADZKIE
PROGRAMÓW CNC		
PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ STRZELCE OPOLSKIE
		
		
DORADCA - KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK BIUROWY
ŻĘDOWICE
		
		
		
		
		
PRACOWNIK W DZIALE
ZAWADZKIE
SPRZEDAŻY / FAKTUROWANIA
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
(SEKRETARIAT)		
		
HANDLOWIEC
ZAWADZKIE
		
HANDLOWIEC DO DZIAŁU
STRZELCE OPOLSKIE
OBSŁUGI KLIENTA		
		
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC
STRZELCE OPOLSKIE
		
TELEMARKETER
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA – KASJER
ZAWADZKIE
KASJER / SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
BUFETOWA
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ
STANISZCZE WIELKIE
POMOCNIK BRUKARZA
PIOTRÓWKA\
TEREN WOJ. OPOLSKIEGO
MURARZ
ROZMIERKA /
WG ZLECEŃ
MURARZ / OCIEPLENIOWIEC
ROZMIERKA /
WG ZLECEŃ
ROBOTNIK BUDOWLANY
ZIMNA WÓDKA /
WG ZLECEŃ
POMOC DEKARZA
KADŁUB / WG ZLECEŃ
		
PRACOWNIK BUDOWLANY
BRZEZINA /
WG ZLECEŃ
TOKARZ
DZIEWKOWICE
		
		
TOKARZ
ZAWADZKIE
SZLIFIERZ
ZAWADZKIE
SPAWACZ METODĄ MAG
ZAWADZKIE
FREZER CNC
ZAWADZKIE

-

wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe
administracyjne, - znajomość branży paliw płynnych
obsługa komputera, - obsługa urządzeń biurowych
doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok
dobra znajomość j. angielskiego
wykształcenie wyższe, - mile widziane doświadczenie
mile widziana znajomość j.niemieckiego i j.angielskiego
na poziomie podstawowym
wykszt. wyższe bądź certyfikat, - obsł. pakietu Ms Office
znajomość j. angielskiego min. poziom B2
wykszt. średnie, - umiejętności techn. i informatyczne
wykształcenie wyższe, - praktyczna znajomość AutoCad
dobra znajomość rysunku technicznego
biegła znajomość j.angielskeigo
wykształcenie wyższe
umiejętności zawodowe
wykształcenie średnie lub wyższe
bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
obsługa urządzeń biurowych
wykształcenie min. średnie
mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
wykształcenie średnie techniczne, wyższe
biegła obsługa komputera
znajomość dowolnego programu graficznego
znajomość zagadnień SEO, - obsługa CMS
mile widziane doświad. przy obsłudze sklepu internet.
znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie zawodowe

-

wykształcenie średnie lub wyższe, - obsługa komputera
znajomość pakietu Ms Office
dobra organizacja czasu pracy
wykształcenie wyższe techniczne
biegła znajomość j. francuskiego i niemieckiego
wykształcenie średnie
biegła znajomość j. niemieckiego
mile widziane doświadczenie w branży okiennej
wykształcenie min. średnie
znajomość aktualnych przepisów KP, - obsł. komp.
wykszt. średnie, - komunikatywność, - chęci do pracy
wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
książeczka sanepidowska
wykształcenie min. zawodowe
doświadczenie zawodowe
wykształcenie zawodowe gastronomiczne

-

mile widziane wykształcenie kierunkowe
mile widziane doświadczenie jako murarz
wykształcenie zawodowe, - umiejętności murarskie
doświadczenie w pracy na budowie

- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie dekarskie
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- mile widziane doświadczenie CNC
- mile widziane uprawnienia na wózek widłowy

- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykszt. min. zaw., - uprawnienia metodą MAG 135
- obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu roboczego, - obsługa wózka widłowego
ELEKTROMECHANIK SAM.
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe – kierunkowe
		
- mile widziane dośw. w naprawie sprzętu ciężkiego
			 (szczególnie w zakresie elektryki samochodowej)
		
- prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAMOCHODÓW
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
CIĘŻAROWYCH
(mechanik, elektromechanik) - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
		
- mile widziane dośw. w naprawie sprzętu ciężkiego
		
- dyspozycyjność
OPERATOR ŁADOWARKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- min. 1 rok doświadczenia, - uprawnienia kl. II lub Ł34
		
- doświadczenie na podobnym stanowisku
KIEROWCA C+E
KRAJOWY
- prawo jazdy kat. C+E, - uprawnienia do przewozu rzeczy
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
- prawo jazdy C+E
MIĘDZYNARODOWY
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
		
- uprawnienia operatora wózków widłowych
		
- mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
MAGAZYNIER
KOLONOWSKIE
- wykształcenie średnie techniczne
		
- zarządzanie magazynem, - uprawniania na wózek widł.
		
- min. rok doświadczenia
MAGAZYNIER – LOGISTIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe
		
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
		
- uprawnienia na wózek widłowy, - obsługa komputera
		
- mile widziana znajomość j. niem. lub j. angielskiego
MONTER KONSTRUKCJI
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zawodowe
STALOWYCH		
- mile widziane umiejętności spawalnicze, obsługa palnika
		
- mile widziane uprawnienia do obsługi np. zwyżek,
			 ładowarek teleskopowych
		
- min. 2 lata doświadczenia na w/w stanowisku
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
- podstawowa znajomość obsługi komputera

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Święto Chleba
po raz ósmy!
dok. ze str. 1

Ale codzienność kolorowa – bo przecież
Święto Chleba to okazja do dobrej, nawet
bardzo dobrej zabawy! Zapraszamy zatem
wszystkich mieszkańców do przeszukania
szaf rodziców i dziadków (a może nawet
własnych, jeśli z pietyzmem przechowujemy
te ubrania, do których jesteśmy szczególnie
mocno przywiązani), by wyszukać to, co
nam samym pomoże choćby jednym elementem stroju nawiązać do tamtych lat podczas
imprezy. W muzyczną podróż w tamte czasy
zabiorą nas zespoły Abba Cover Band oraz
Za czym kolejka ta stoi? Poza tym mam nadzieję, że piosenki są znane wszystkim! Kto
wystąpi? Jak wspomniałem, muzycznych atrakcji nie zabraknie, na czele z
gwiazdą wieczoru, którą będzie…
Naprawdę gwiazda. Znana, lubiana przez tłumy i ceniona przez krytyków.
Zdobywczyni licznych nagród muzycznych.
Poza muzyką – mówi Gaida – przypomnimy sobie klimaty ówczesnych
barów mlecznych, ulice z saturatorami z wodą gazowaną, ówczesne przysmaki.
Nawet zabawy. Najmłodszym chcemy pokazać, że bawić się można nie tylko
telefonem komórkowym!
Dla dorosłych będą inne atrakcje: występy zespołów kabaretowych, oryginalny pokaz ogni sztucznych, a wcześniej – konkurs z bardzo atrakcyjną nagrodą.
Pamiątkowe zdjęcie w stylizacji „z epoki” będzie można sobie zrobić w
atelier fotograficznym.

Powiatowy Rzecznik
Reforma
Konsumentów odpowiada
oświaty
na pytania mieszkańców
- zmiany
w szkołach
Na posiedzenie Rady Powiatu
Strzeleckiego w czerwcu przygotowano projektu uchwał, które stwierdzają
przekształcenia zasadniczych szkół
zawodowych w branżowe szkoły I
stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
Projekty są następstwem wprowadzenia reformy systemu edukacji w Polsce. Pozostałe przekształcenia zostaną
wprowadzone w określonych w ustawie
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe terminach. Dla nowych
typów szkół Ministerstwo przygotowało nową podstawę programową oraz
nowe plany nauczania. Wszystkie przekształcane szkoły wchodzą w skład zespołów szkół lub placówek.

Wycieczki w nagrodę dla najlepszych!
Książki jako nagrody? To już
było. Dyplomy? Pióra? Też już
było. Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił najlepszych uczniów
honorować w inny sposób. To wycieczki do miejsc, o których trudno
zapomnieć – mówi Waldemar Gaida członek Zarządu Powiatu.
Wczesnym rankiem we wtorek,
19 czerwca br., uczniowie szkół specjalnych Powiatu Strzeleckiego wraz
z opiekunami udali się na wycieczkę
do Ustronia i Wisły. Pojechała tam
trzynastka najlepszych z trzech szkół:
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem oraz
Zespołu Placówek Oświatowych w
Leśnicy. Dla uczestników wyjazdu przewidziano wizytę w Parku
Leśnych Niespodzianek, spacer po
Wiśle, zwiedzanie skoczni Adama
Małysza oraz kulig na wozach w
Dolinie Białej Wisełki. W programie
przewidziano również ciepły posiłek
w Kolibie Góralskiej.
W środę, 21 czerwca, na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej wyjedzie grupa 45 najlepszych uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Strzelcach
Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy. W ramach wyjazdu przewidziano: wizytę w Kopalni Złota w Złotym
Stoku, zwiedzanie głównej atrakcji
ziemi kłodzkiej Rezerwatu Błędne
Skały oraz spacer po pięknym parku
zdrojowym w Kudowie Zdrój.

Dzwoniła do mnie Pani podając się za dotychczasowego operatora, że
zmienia się linia telefoniczna, jest jakaś modernizacja i muszę podpisać nową
umowę, bo inaczej przestanie mi działać telefon. Jutro ma przyjechać kurier
i jak tylko podpiszę, wszystko będzie załatwione. Jestem osoba starszą, muszę
mieć telefon stacjonarny dla bezpieczeństwa. Nie wiem co mam robić, czy podpisać te dokumenty?
Takich telefonów konsumenci odbierają w ostatnim czasie mnóstwo. Nie wierzmy
w takie informacje. Nikt nie ma prawa wyłączyć nam telefonu w trakcie umowy i nie
ma żadnych modernizacji linii. Podpisywanie nowych umów nie jest obowiązkowe.
Dzwonią najczęściej przedstawiciele innych firm niż ta, z którą dany konsument
posiada umowę, po to by przejąć klienta. Takie wprowadzanie w błąd to nieuczciwe
praktyki rynkowe. Bądźmy czujni i nie podpisujmy nic bez przeczytania lub gdy nie
rozumiemy treści dokumentu. Podobne przypadki dotyczą prądu. Konsumenci są straszeni, iż jak nie podpiszą dokumentu z którym przyjedzie kurier – będzie wyłączony
prąd. Osoby starsze ze strachu i niewiedzy podpisują niekorzystne umowy. Nie dajmy
się zastraszyć. W razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z Rzecznikiem
Konsumentów lub skorzystać z bezpłatnej infolinii konsumenckiej – 801 440 220

Chcę kupić bezpieczną zabawkę do 3-letniego dziecka. Na co zwrócić uwagę?
Słyszałam o jakichś kontrolach zabawek przez Inspekcje Handlowe. Czy dużo
zabawek zakwestionowano?
UOKiK przed Dniem Dziecka opublikował mini poradnik – na co zwrócić uwagę
kupując zabawki.
Kupując zabawkę dla dziecka pamiętaj:
• Wybierz zabawkę odpowiednią do wieku. Szukaj informacji na opakowaniu.
Przykładowo maskotki, gryzaki, klocki, lalki dla najmłodszych nie mogą zawierać
małych części – dziecko mogłoby się nimi udławić.
• Upewnij się, że zabawka jest bezpieczna. Sprawdź, czy nie ma ostrych krawędzi,
sztywnych lub wystających elementów. Składane krzesełka, stoliki czy dziecięce
deski do prasowania muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą.
• Czytaj instrukcje. Powinny być one dołączone np. do rowerków, hulajnóg
czy huśtawek. Jeśli produkt wymaga samodzielnego złożenia – obowiązkiem
przedsiębiorcy jest dostarczenie instrukcji montażu.
• Jeżeli jednym z elementów są linki i sznurki, sprawdź, czy nie są za długie
(poniżej 220 mm dla zabawki przeznaczonej dla malucha poniżej 3. roku życia).
W przypadku huśtawek linki nie powinny być zbyt cienkie.
• Szukaj znaku CE na każdej zabawce. Jest to deklaracja producenta, że spełnia
ona zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.
• Jeśli uważasz, że zabawka nie jest bezpieczna, sprawdź, czy nie znajduje się
ona w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie UOKiK
lub w europejskim systemie RAPEX. Możesz również zgłosić się do Inspekcji
Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.
Zabawki dostępne na rynku są stale kontrolowane przez Inspekcję Handlową na
zlecenie UOKiK. Inspektorzy sprawdzają m.in., czy na każdej znajduje się znak CE,
czy dołączone są ostrzeżenia i wymagane instrukcje obsługi. Laboratoria UOKiK
badają sposób wykonania, emisję hałasu, a także, czy zastosowane przez producenta
materiały nie zawierają niedozwolonych substancji.
W 2016 roku kontrolerzy sprawdzili łącznie 2302 zabawki. Zakwestionowanych
zostało 26 proc. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania, w tym przede
wszystkim umieszczania prawidłowych ostrzeżeń. Wśród najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości znalazło się np. niezasadne umieszczanie informacji, że zabawka
nie nadaje się dla dzieci w wieku 0-3 lata (107 przypadków) na produktach przeznaczonych dla maluchów w tym wieku (np. pluszowych misiach). Inspektorzy
kwestionowali też brak wymaganych ostrzeżeń (73 przypadki).
Do zbadania pod względem wad konstrukcyjnych oraz występowania niedozwolonych substancji inspektorzy wytypowali 281 zabawek. Zakwestionowali
111 próbek (blisko 40 proc.). Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości to za małe
elementy w zabawkach dla najmłodszych (dzieci mogły je połknąć lub zakrztusić
się nimi), zbyt długie linki lub otwory (groziły zaplątaniem się ręki, głowy, czy szyi
dziecka) oraz łatwe składanie się niektórych zabawek (stwarzało ryzyko zmiażdżenia,
skaleczenia lub przytrzaśnięcia palców dziecka w trakcie zabawy).
Przekroczenie dopuszczalnej zawartości szkodliwych ftalanów kontrolerzy
stwierdzili w 44 z 133 sprawdzonych zabawek (33,1 proc.) - np. w lalkach oraz
figurkach. Substancje te służą do zmiękczania części plastikowych. Są dozwolone w
stężeniu nie wyższym niż 0,1 proc. w stosunku do masy materiału. W przeciwnym
wypadku mogą negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną dziecka.
Konsekwencją działań podejmowanych przez prezesa UOKiK i Inspekcję
Handlową 2016 r. było wycofanie z rynku blisko 55 tys. sztuk zabawek, usunięcie
niezgodności w 3,9 tys. i zniszczenie ponad 48 tys.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci
Pani

Elżbiety Nitratowicz

dawnej Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich
serdeczne wyrazy współczucia
składają
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Sukcesy naszych uczniów
Nagrodzeni przez Kuratora Oświaty
12 czerwca br. w Filharmonii
Opolskiej podczas uroczystej gali
podsumowującej tegoroczną edycję
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w naszym województwie. Opolski Kurator Oświaty uhonorował nagrodami i dyplomami
laureatów tych konkursów, a rodzicom uczniów i ich opiekunom przekazał gratulacje.
W gronie wyróżnionych znaleźli
się – jakże by inaczej! – również uczniowie naszych szkół.

Z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego byli to:
Wojciech Kałka (Laureat XXIV Turnieju Matematycznego dla uczniów
ZSZ) oraz: Sandra Kałuża, Andrea
Szotka i Dominika Lipok - Laureatki
Olimpiady Myśli Jana Pawła II.
Uhonorowano także uczniów
Gimnazjum Dwujęzycznego w ZSO
w Strzelcach Opolskich, a nagrody
z rąk Kuratora Opolskiego Michała
Sieka odebrali: Oliver Kaluza i Max
Kaluza (laureaci Konkursów Języka

Niemieckiego), Marcina Bertrama
(laureat dwóch konkursów przedmiotowych – Języka Niemieckiego oraz
Chemicznego), Mikołaj Grycz (laureat Konkursu Języka Angielskiego),
Katarzyna Stasińska (laureatka Konkursu Matematycznego) i Martina
Torka (laureatka Konkursu języka
Niemieckiego).
Wszystkim uczniom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Mubea rozwija produkcję
w Zimnej Wódce!
dok. ze str. 1

Sukces na Licealiadzie
W dniach 7 - 9 .06.2017r. w rawie
Mazowieckiej odbył się Finał Ogólnopolski „Licealiady” w Tenisie
Stołowym - Dziewcząt. Drużynę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Strzelcach opolskich reprezentowały:
Nicole Zyzik, Małgorzata Kała oraz
Kamila Zwior. Po długich i zaciętych
meczach, na bardzo wysokim poziomie, drużyna w w/w składzie zajęła V
miejsce w Polsce.

Gratulacje dla gimnazjalistów !
16 czerwca 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała
wyniki egzaminu gimnazjalnego,
który uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali w dniach 19- 21 kwietnia
br. Egzamin składał się z trzech części:
- humanistycznej, obejmującej zagadnienia z historii i wiedzy o
społeczeństwie oraz z języka polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej,
zawierającej zadania z przed-

miotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii oraz z
matematyki
- językowej.
W Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym w Strzelcach Opolskich
do egzaminu przystąpiło 80 uczniów. Uzyskane przez nich wyniki
są w każdym z zakresów egzaminu
wyższe od średniej dla województwa
opolskiego i kraju. 58 gimnazjalistów
(co stanowi 72,5 % przystępujących

do egzaminu) uzyskało z poszczególnych zakresów egzaminu 100% możliwych do uzyskania punktów.
W skali staninowej wyniki z języka angielskiego i języka niemieckiego uczniów naszego gimnazjum
znalazły się w najwyższym, 9 staninie. Taki rezultat osiąga tylko 4 %
szkół. Wyniki z pozostałych przedmiotów mieszczą się w stanienie ósmym – bardzo wysokim, który udaje
się uzyskać 7 % szkół.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

– Brane były pod uwagę różne
warianty: inne kraje, kilka lokalizacji na południu Polski, Opole, gmina
Ujazd. Prowadzone zostały badania
rynku, analizy zatrudnienia, bliskości technicznych uczelni wyższych
i szkół kształcących w zawodach,
dostępność komunikacyjna (bliskość
A4 w przypadku Zimnej Wódki okazała się atutem), życzliwość władz
samorządowych – powiatu i gminy.
To szalenie ważne, zarówno przy
starcie firmy, jak i przy załatwianiu
spraw administracyjnych, a także
przy remontach dróg dojazdowych.
- Mubea stale szuka pracowników…
- Mechatroników, mechaników,
elektroników, elektryków, ślusarzy i
operatorów maszyn – od zaraz. Niekoniecznie z doświadczeniem. Mile
za to widziana jest znajomość języków obcych.
- Ale jest przecież CKZiU, szkoła kształcąca w tych zawodach!
- Jest także nieodległe Centrum
Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. A jednak brakuje nam
pracowników. Współpraca z CKZiU
jest bardzo owocna. Oferujemy uczniom praktyki, staże, także w ramach
projektów finansowanych ze środków UE. W nieodległej przyszłości
zamierzamy rozszerzyć współpracę
z CKZiU na bardzo różnych płaszczyznach. Tak, by stała się dla nas
główną bazą szkoleniową – dla uczniów jako przyszłych pracowników
Mubei, ale i dla już pracujących w
firmie – jako placówka doskonaląca
kwalifikacje.
Od 1 września, czyli z początkiem nowego roku szkolnego sześciu
uczniów CKZiU zostanie naszymi
stypendystami – dziękujemy, że zechcieli nimi zostać. Trójka z nich to
uczniowie czwartej klasy technikum,
trójka to rozpoczynający dopiero naukę – absolwenci gimnazjum w Ujeździe. Stypendystą mógł zostać uczeń
z rekomendacją szkoły, liczyły się też
jego wyniki w nauce. Od 1 września
będziemy oceniać jego dalsze postępy, frekwencję, postawę. Jeśli uczeń
będzie się wywiązywał dobrze ze
swoich obowiązków, będzie otrzymywał do nawet 640 zł miesięcznie.
W innym przypadku - stypendium
zostanie wstrzymane na miesiąc. To
jest przecież porozumienie, które zakłada dobrą wolę obu stron.
- Co firma dostanie w zamian?
- Po zakończeniu nauki gwarantujemy miejsce pracy. Liczymy, że
stypendysta przepracuje w naszej
firmie co najmniej trzy lata. Jeśli ten
okres zostanie skrócony z jego przyczyny – zobowiązany będzie zwrócić
część pieniędzy. Ten program funkcjonuje podobnie do dawniejszych

stypendiów fundowanych dla studentów.
- Jakie warunki zatrudnienia
Mubea oferuje pracownikom?
- Godziwe zarobki – to najwłaściwsza odpowiedź. Plus cały pakiet
świadczeń, np. bezpłatny przewóz
pracowników, premie za wzorową
obecność i wydajność, nagrody za
pomysły racjonalizatorskie, premię
świąteczną, świadczenia z funduszu
socjalnego czy bezpłatne kursy językowe.
- Liczy się tylko CV?
- O nie! Liczy się nie tylko
przygotowanie czy doświadczenie
zawodowe, ale przede wszystkim
charakter. Podejście do życia, do innych ludzi. Nic nie zstąpi rozmowy
„twarzą w twarz”. Często zresztą nie
kończy się na jednej rozmowie, z
pracownikiem odpowiedzialnym za
rekrutację, ale i z kierownikiem działu. Z przyszłymi kluczowymi pracownikami wyższego szczebla rozmowy prowadzi dyrektor generalny.
W Mubei bardzo ważna jest stałość
zatrudnienia. Ta firma ma charakter
rodzinny. Nie tylko ze względu na
właścicieli, ale i dlatego, że całe generacje pracowników w Niemczech
wywodziły się z jednej rodziny. Ceni
się u nas takie przywiązanie, bo przy
stabilnym rynku warto polecić firmę
swojemu dziecku.
Jeśli w CV kandydata widzimy
częste zmiany miejsca zatrudnienia,
po trzech miesiącach czy po pół roku,
to nie rokuje wielkich szans na to, że
z nami zostanie co najmniej kilka lat,
czego byśmy oczekiwali.
- Wysokie stanowiska też powierzane są w firmie nowym pracownikom?
Oczywiście. Są wykwalifikowani, bardzo pracowici, bardzo zaangażowani. Z etosem śląskości. Najwyższe stanowiska w Zimnej Wódce
to kierownicy wydziałów produkcyjnych: sprężyn talerzowych, opasek zaciskowych, a także niezbyt
dużego na razie działu logistyki, a
w przyszłości - wydziału sprężyn
zaworowych. W pierwszym okresie
wspierani są przez kolegów z Niemiec – równoległych kierowników
produkcji . To częsta praktyka firm,
które relokują swoich doświadczonych kierowników do wspierania
nowych kadr w nowych oddziałach.
- Jaka jest przyszłość firmy?
Zwiększanie produkcji, zwiększanie zatrudnienia, pogłębianie
współpracy ze szkołami branżowymi
w okolicy i coraz silniejsza obecność
w lokalnej społeczności. Chcemy być
rozpoznawalną firmą, ważną dla ludzi tu mieszkających i pracujących.
Dla pracowitych ludzi zawsze się
znajdzie u nas miejsce.
Rozmawiała Marta Górka
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Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Twórczość Ludwika Jerzego Kerna
Ósmego czerwca br. w Zespole Szkół
Specjalnych w Kadłubie szkole odbyło
się podsumowanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie pod hasłem „Twórczość L.J.
Kerna”. Na konkurs nadesłano 44 prace
z 6 placówek specjalnych województwa
opolskiego: Dobrodzienia, Głubczyc,
Głogówka, Kluczborka, Prudnika i Kadłuba.
W uroczystości wzięli udział laureaci
konkursu, nauczyciele instruktorzy oraz
p. Janusz Żyłka – Wicestarosta Powiatu
Strzeleckiego. Obecni mogli posłuchać
deklamacji wiersza pt. „Na kanapie” w
wykonaniu Kamila Sali. Dyrektor ZSS s.
Jolanta Wojtaszak i Wicestarosta p. Janusz
Żyłka czynili honory i wręczali dyplomy
oraz nagrody zwycięzcom.
Laureatami konkursu zostali:
W kategorii klas I-III
I miejsce – Maria Cieśla, ZSS w Głubczycach/ nauczyciel Dorota Pączko,
II miejsce – Adrianna Włoch, SOSW w
Prudniku/ nauczyciel Agata Prątnicka,
III miejsce – Sebastian Wierny, SOSW w
Głogówku/ nauczyciel Arleta Ferneza.
wyróżnienie: Dawid Sykuła, SOSW w
Prudniku/ nauczyciel Małgorzata Weigt
wyróżnienie: Katarzyna Mirga – ZSS w
Głubczycach/ nauczyciel Ilona Kwaśnik
wyróżnienie: Paulina Bołdys – ZSS w
Głubczycach/ nauczyciel Ilona Kwaśnik

W kategorii klas IV - VI
I miejsce – Natalia Korzeniec, ZSS w Kadłubie/ nauczyciel Iwona Mielcarz
II miejsce – Patryk Nieszwiec, SOSW przy ZPE w Dobrodzieniu / nauczyciel Krystyna
Świder
III miejsce – Michał Krasuski, SOSW w Prudniku/ nauczyciel Małgorzata Weigt
WYRÓŻNIENIA:
wyróżnienie: Melani Niesler, SOSW przy ZPE w Dobrodzieniu/ nauczyciel Krystyna
Świder
wyróżnienie: Julia Kochmaniewicz, SOSW w Głogówku/ nauczyciel Arleta Ferneza.
wyróżnienie: Adrian Bryczkowski, ZSS w Kadłubie/nauczyciel Iwona Mielcarz
W kategorii klasy gimnazjalne
I miejsce – Piotr Sadzik, SOSW w Prudniku/nauczyciel Katarzyna Mendruń,
II miejsce – Martina Wodara, SOSW w Kluczborku /nauczyciel Mariola Rymarz,
III miejsce – Daniel Bochniak, ZSS w Kadłubie/nauczyciel Halina Wielocha,
wyróżnienie: Grzegorz Rędzikowski, SOSW w Kluczborku/nauczyciel Mariola Rymarz
wyróżnienie: Przemysław Frydryszak/ ZSS w Kadłubie/nauczyciel Halina Wielocha
wyróżnienie: Andrzej Witek, SOSW w Głogówku/nauczyciel Grażyna Więcław
Po wielkich emocjach na nagrodzonych czekał poczęstunek, przygotowany przez
uczniów klas SPdP podczas zajęć kulinarnych.
Organizatorzy dziękują za udział w konkursie, pomysłowość wykonania prac i
wielkie zaangażowanie i już dziś zapraszają na kolejną edycję konkursu, która odbędzie
się w przyszłym roku. Koordynatorami konkursu były p. Barbara Macygon i p. Monika
Szendzielorz-Nowakowska.

Pod Gołym Niebem
To najlepsza, wojewódzka impreza
muzyczna w Zespole Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem, na którą czekamy co roku
z utęsknieniem. Jako organizatorzy staramy się, aby nasi zaproszeni goście mogli
nie tylko zaprezentować swoje aktorskie,
muzyczne, wokalne i taneczne umiejętności na scenie, ale przede wszystkim
dbamy o to, aby czuli się u nas swojsko,
radośnie i miło - jak w domu. Tegoroczna
impreza wyglądała nie inaczej, bawiliśmy
się znakomicie w Letniej Izbie Edukacyjno - Przyrodniczej dzięki uprzejmości
Nadleśnictwa Zawadzkie. W tym dniu
zaprezentowały się zespoły artystów z:
Dobrodzienia, Opola, Głubczyc, Kadłuba,
Leśnicy i Zawadzkiego, którzy z zadowoleniem i uśmiechem na twarzy wyjeżdżali do domu. Mamy nadzieję, że atrakcje
przygotowane na ten dzień na długo pozostaną w ich pamięci. A były to: szaleństwa
taneczne na scenie, niezwykłe śpiewy
artystów, pokazy teatralne i inscenizacje
ruchowe. Każda forma była nagradzana
brawami przez niezawodną publiczność.
Można było pokosztować wypieków, cia-

Wyniki i spory sukces drużyny z MOW
Leśnica:
W klasyfikacji drużynowej: Rudy Miejsce I, Leśnica miejsce II, Nysa miejsce

W wielu miejscach użyteczności publicznej znajdują się znane z okresu PRL
mozaiki. Wykonane z różnych materiałów
ceramicznych były często jedyną ozdobą
ścian w szkołach, bibliotekach, hotelach
czy urzędach. Zapomniane lub wstydliwie
zasłaniane jako symbol wątpliwej wartości sztuki okazują się być obecnie cennymi obiektami zainteresowania wielu muzeów lub znawców sztuki współczesnej.
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach we współpracy z
Muzeum Narodowym w Krakowie prowadzi akcję „Akcja Mozaika”. Można
tam przesyłać zdjęcia i opisy mozaik znajdujących się w przestrzeni publicznej.
Idąc za ciosem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem zainteresowało katowickie Centrum swoimi mozaikami. Ich zdjęcia zostały umieszczone
na stronie pod odnośnikiem województwo
opolskie wraz z krótką adnotacją o miejscu, twórcach i latach powstania tej dekoracji. Ci, którzy mieli okazję odwiedzić
szkołę w Zawadzkiem zapewne kojarzą te
mozaiki, bo też one swobodnie funkcjo-

nują w życiu szkoły i są prawdziwą ozdobą tej placówki.
Dla naszej szkoły jest to wyróżnienie
i promocja bo przecież w wielu miejscach
mozaiki zostały bezpowrotnie utracone.
Jak widać sztuka jest wszędzie nawet tam
gdzie jej się nie spodziewamy.
Dlatego rozejrzyjcie się wokół. Może
znajdziecie mozaiki w popularnych miejscach i zwrócicie na nie uwagę? Może
warto zachować je dla historii i przyszłych pokoleń? A może sami byliście ich
autorami lub twórcami i teraz żal, że nikt
ich nie zauważa? Wystarczy kilka zdjęć i
zostaną zachowanie w archiwach i pamięci? Zachęcamy do poszukiwań!
A póki co można obejrzeć mozaiki z
Zawadzkiego i innych miejsc w Polsce.
Oto adres pod którym można je zobaczyć lub wejść na stronę Śląskiego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Katowicach:
http://www.scdk.pl/new/index.
php?option=com_content&view=article&
id=1049&Itemid=1
Dorota Nemś

Piknik ekologiczny

To kolejna, atrakcyjna propozycja
edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Zawadzkiem. Organizatorami „Pikniku Ekologicznego” w
miejscowości Węgry (niedaleko Turawy), było Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”. W programie można
było zagrać w „przyrodnicze koło wiedzy”, poznać „źródła zanieczyszczeń
powietrza”, poukładać eko - puzzle,
narysować plakat związany z ochroną
przyrody, wziąć udział w demonstracji
energii słonecznej, poznać sztukę wykonania dobrego zielnika, pobawić się na
stanowisku sportowo -rekreacyjnym i stole multimedialnym. Dzień pełen wrażeń, wiadomości przyrodniczych, no i dobrej zabawy. Serdecznie Dziękujemy organizatorom za
zaproszenie.

30 tys. zł nagrody
Strzeleckie firmy wyznaczyły 30 tys. złotych nagrody dla osoby lub osób, których informacje przyczynią się do wskazania i zatrzymania sprawców włamań oraz zniszczeń do
firm na terenie miasta, do których doszło na przełomie kwietnia i maja.
Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt:
* 77 462 19 50 lub 695 872 308 - Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
* 77 462 19 03 – Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
* 997 lub 112 - numery alarmowe
* adres e-mailowy: dyżurny.st@op.policja.gov.pl
Policja zapewnia anonimowość.
steczek i świeżych truskawek, o które zadbali kochani rodzice. Nie zabrakło również
pieczonych kiełbasek, popcornu i cukrowej waty, którą „kręcił” nam jak zwykle cudowny Pan Rudolf i na którą najbardziej czekają co roku nasi goście. Serdecznie dziękujemy
szanownym gościom za przybycie, a wszystkim sponsorom i zaangażowanym w organizację XI Festiwalu „Pod Gołym Niebem” jesteśmy wdzięczni za pomoc i wsparcie.
Zapraszamy za rok!

MOW z Leśnicy na podium!
W dniach 10-11 czerwca 2017 r. już po
raz czwarty Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zorganizował
IV Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie
Spławikowym Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Inicjatywa wędkowania w duchu sportowej rywalizacji
spowodowała, że do Rud przyjechały drużyny z różnych zakątków Polski. W mistrzostwach wzięło udział 8 drużyn z całej
Polski: Włocławka, Kuźni Raciborskiej,
Wałbrzycha, Puław, Nysy, Leśnicy, Babimostu oraz Rud. Mistrzostwa rozgrywane
były na akwenie należącym do pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego.
Zawody zostały rozegrane w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej.
Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Sylwester
Wasik. Po upływie trzech i pół godziny
zmagań wędkarskich sędzia główny zakończył zawody sygnałem dźwiękowym
i przystąpił do ważenia ryb, ustalając
tym samym kolejność zajętych miejsc.

Mozaiki z PRL

III, Puławy miejsce IV, Kuźnia Raciborska miejsce V, Babimost miejsce VI, Włocławek
miejsce VII, Wałbrzych miejsce VIII.
W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce Paulina Dzioba MOW Leśnica
II miejsce Paweł Brzeski MOW Nysa
III miejsce Mateusz Muszelik MOW Rudy
Dodatkową atrakcją dla uczestników zawodów było zwiedzanie pocysterskiego zespołu
klasztorno-pałacowego w Rudach oraz przejażdżka kolejką wąskotorową. Opiekunami
drużyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy byli p. Marcin Kamiński oraz p. Przemysław Janiszewski
Marcin Kamiński
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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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk:
Agora Poligrafia sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
43-100 Tychy
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Rolniku
– pracuj bezpiecznie

Strzelce Opolskie dn. 13.06.2017r.

STAROSTA STRZELECKI

Liczba wypadków w polskich gospodarstwach rolnych z roku na rok maleje,
jednak jest ich nadal niemało. Pojawia się zatem pytanie: jak zapobiegać wypadkom
w rolnictwie?
Analiza wypadków przy pracy rolniczej w gospodarstwach indywidualnych
dowodzi, iż najczęstszą przyczyną są czynniki organizacyjne.
Największe ryzyko zaistnienia wypadku występuje w gospodarstwach, w których produkcja ma profil mieszany, czyli roślinno-zwierzęcy. Zwykle częściej
ulegają wypadkom mężczyźni – ich udział wynosi około 70%. Prawie połowa
zaistniałych wypadków w rolnictwie jest związana z upadkiem osób. Drugą pod
względem częstotliwości grupę zdarzeń wypadkowych stanowiły uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta, trzecią – pochwycenia i uderzenia przez
części ruchome maszyn i urządzeń.
Zapobieganiu wypadkom przy pracy w rolnictwie służą różne środki i metody
postępowania, np. wykonanie maszyn, budynków i wyposażenia według projektu
uwzględniającego możliwości występowania zagrożeń, z uwzględnieniem osłon ruchomych części maszyn i napędu; dobór odpowiednich (tzn. wykwalifikowanych)
osób do wykonywanego zadania; podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rolników w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa pracy.
Wielu rolników wykonuje prace zgodnie z „tradycją”, tak jak robili to ich rodzice. Często nie stosują zalecanych bezpiecznych sposobów pracy, uważając, że tak,
jak oni działają „jest łatwiej, pewniej i tak musi być”. Tymczasem nawet tak trywialne pozornie kwestie, jak sposób podnoszenia ciężkich przedmiotów, mają olbrzymi
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracy, jako że błędy w tych działaniach mogą
skutkować rozwojem różnych dolegliwości.
Świadomość zagrożeń na stanowisku pracy, znajomość zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, posiadanie i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej mają ogromny wpływ na bezwypadkową pracę. Warunki pracy, jakie stworzy
sobie rolnik będą miały wpływ na jego bezpieczeństwo (niezależnie od warunków,
na które nie ma on wpływu, np. atmosferycznych). Dlatego niezwykle istotne jest
podnoszenie kwalifikacji rolników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w
gospodarstwie rolnym.

Aktywni cały rok
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zrzesza 1453 członków w
18 kołach terenowych w naszym powiecie. Podejmuje różnorodne działania w celu
zapewnienia wszystkim członkom - emerytom i rencistom - bogatej oferty form
wypoczynku i organizacji wolnego czasu. W 2016 roku zorganizowano wiele wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych zarówno w górach jak i nad morzem, w kraju i
poza granicami. Wszystkie wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem – w sumie skorzystało z nich 460 członków, co stanowi 3 proc. ogółu, z czego 151 z Koła
Miasto i Osiedle w Strzelcach Opolskich, a pozostałe 309 osób z kół terenowych.
W kwietniu zorganizowano wyjazd do Operetki Gliwickiej na spektakl „Zemsta Nietoperza”, w której uczestniczyło 58 osób. W dniach 6-17.04.2016 6 osób
pojechało na 12-dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Południowy w Truskawcu (Ukraina). W 2016 r. turnusy rehabilitacyjne cieszyły się dużym powodzeniem.
Łącznie zorganizowano 6 turnusów, trzy nad morzem i trzy w górach. W dniach
28.07-10.08.2016 i od 10.08 – 23.08.2016 91 osób uczestniczyło w 14-dniowych
turnusach w Dziwnowie w Ośrodku „Rybitwa”. Trzeci turnus zorganizowano do
miejscowości Sianożęty w Ośrodku „Neptun” w terminie od 20.08-2.09.2016 i
uczestniczyło w nim 49 osób. W dniach 23.04-30.04.2016 z wczasów leczniczowypoczynkowych w Zakopanem (Ośrodek „Zakopiec”) skorzystało 38 osób. W
dniach 16.09 – 29.09.2016 17 osobowa grupa wypoczywała w Polanicy Zdroju w
Ośrodku „Jantar”. W dniach 15.10 do 21.10.2016 zorganizowano kolejne wczasy w
Ustroniu – Ośrodek „Muflon”, z których skorzystało 18 osób. Związek organizował
również wycieczki jedno- i trzydniowe. W dniu 11.06.2016 41-osobowa grupa pojechała do Ustronia i Wisły. W dniu 2.07.2016 56 osób uczestniczyło w wyjeździe na
coroczne Święto Kwiatów w Otmuchowie. W dniu 2.07.2016 r. 50 osób skorzystało
z wyjazdu do Opola na obchody „Światowego Dnia Inwalidy 2016” pod hasłem
„Wspierajmy osoby niepełnosprawne w realizacji ich praw i potrzeb”. W roku 2016
wszystkie wyjazdy, jak i wycieczki były pełnopłatne, gdyż nie udało się pozyskać
dofinansowań z PFRON. Mimo to w dniach 7.10-9.10. aż 36 osób pojechało na
3-dniową wycieczkę w Bieszczady. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, gdyż każdy
wyjazd wpływa na poprawę kondycji i pozwoli nawiązać nowe kontakty, poznać
nowe miejsca.
W ramach programu prozdrowotnego w 2016 prowadzono zajęcia rehabilitacyjne, m.in. gimnastykę, pływanie na basenie, wizyty w grotach solnych, wycieczki
rowerowe, nordic walking, 8 turnusów rehabilitacyjnych, wczasy wypoczynkowe
oraz wiele innych form aktywności, w których łącznie uczestniczyło 2003 członków.
W imprezach kulturalnych i turystyczno-krajoznawczych uczestniczyło łącznie
1315 członków.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się imprezy okolicznościowe oraz integracyjne:
- spotkania wigilijne, noworoczne, wielkanocne – 599 osób,
- Dzień Dziadka, Dzień Babci, Dzień Kobiet – 585 osób,
- pikniki, ogniska, spotkania klubowe, imprezy taneczne – 1295 osób.
We wszystkich przedsięwzięciach w roku 2016 wzięło udział łącznie 5933
osób. To najlepiej obrazuje, jak duże jest zaangażowanie emerytów! PZERiI jest
aktywne przez cały rok i dostarcza swoim członkom bardzo różnorodnych form
rehabilitacji oraz możliwości spędzania wolnego czasu.

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
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12 czerwca 2017r. na
rzecz IFA Powertrain Polska Sp. z o.o., ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, decyzji administracyjnej Nr 203/17 o pozwoleniu na przebudowę hali w obrębie instalacji gazowej i instalacji wentylacji, w związku ze zmianą sposobu użytkowania części hali z
funkcji produkcyjno-magazynowej na lakiernię, w osiach A-C1/1-16, zlokalizowanej
na nieruchomości obejmującej działki ewid. nr: 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13 obręb ewid.
Zimna Wódka jedn. ewid. Ujazd - obszar wiejski oraz nr: 266/17, 266/18, 266/22 obr.
ewid. Olszowa, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
–Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro,
pokój nr 212 (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

OFERTY PRACY
dok. ze str. 3
STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

OPERATOR MASZYN
STRZELCE OP.
		
		

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wykształcenie min. zawodowe,
- dokładność
- umiejętność rozróżniania kolorów, zdolności manualne
OPERATOR MASZYN STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. zawodowe
OPERATOR
KOLONOWSKIE
- wykszt. średnie techniczne
MASZYNY CNC		
- obsługa komputera
		
- znajomość rysunku technicznego
		
- CAD, - obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
		
- min. 1 rok doświadczenia
OPERATOR WÓZKA
STRZELCE OP.
- obsługa skaner do czytania
WIDŁOWEGO 			 kodów na paletach
		
- uprawnienia operatora wózków
widłowych
OPERATOR
STRZELCE OP.
- wykształcenie zawodowe
ŁADOWARKI		
- min. 1 roik doświadczenia
		
- uprawnienia na ładowarki kl II
lub Ł-34
		
- doświadczenie na podobnym
			 stanowisku, - dyspozycyjność
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
- uprawnienia do obsługi suwnicy
SI specjalnego przeznaczenia
			 z trawersą obrotową
		
- doświadczenie na podobnym
			 stanowisku
ELEKTRYK
STRZELCE OP.
- min. wykształcenie zawodowe
			 elektryczne
		
- umiejętność czytania schematów
eklektycznych
		
- uprawnienia SEP do 1 kV bez
ograniczenia napięcia
		
- mile widziane doświadczenie w
dziale utrzymania ruchu
ELEKTRYK
KOLONOWSKIE
- wykszt. zasadnicze zawodowe
		
- umiejętność i uprawnienia do
prac przy konserwacji
STOLARZ
STANISZCZE WLK. - wykszt. zasadnicze zawodowe
		
- doświadczenie w pracy
ROBOTNIK LEŚNY
KROŚNICA
- kurs pilarza
/ WG ZLECEŃ
- mile widziane doświadczenie
KONTROLER
KOLONOWSKIE
- wykształcenie min. zawodowe
JAKOŚCI			 branżowe
		
- dobra znajomość rysunku technicznego – dokumentacji technicznej
		
- obsługa narzędzi pomiarowych
		
- mile widziane uprawnienia do
wykonywania badań nieniszczących spoin
		
- doświadczenie ba tym samym lub
pokrewnym stanowisku
STYLISTA PAZNOKCI
STRZELCE OP.
- umiejętność wykonywania stylizacji paznokci metodą żelową
oraz hybrydową
		
- mile widziana umiejętność stylizacji rzęs metodą 1:1 (możliwość
doszkolenia)
LISTONOSZ
STRZELCE OP.
- wykszt. zasadnicze zawodowe
		
- mile widziane doświadczenie w
obsłudze klienta
		
- prawo jazdy kat. B
		
- własny samochód do wykorzystania w celach służbowych

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

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością
informujemy dziś Państwa o
wyjątkowych uroczystościach:
rocznicach 90 urodzin trojga
mieszkańców naszego powiatu!
Wszystkich z okazji tak wspaniałych okazji odwiedził starosta Józef Swaczyna - z listami gratulacyjnymi, upominkowym koszem,
a przede wszystkim - z serdecznymi życzeniami długich lat w
zdrowiu, bez trosk, za to pełnych
radości.
Podobna uroczystość - z okazji 90-lecia urodzin - odbyła się w
Krośnicy. Pani, Anna Chmiel, mieszkanka tej miesjcowości, swój jubileusz 90-lecia obchodziła 15 czerwca br.

Pan Jan Niepala, mieszkający w Niwkach, swoją okrągłą
rocznicę urodzin świętował 16
czerwca br.

Pani Elżbieta Konieczna, mieszkająca w Jemielnicy, dzień jubileuszowych - 90 urodzin - świętowała 17 czerwca br.

Do wszystkich życzeń, które usłyszeli w tych wyjątkowych dniach, dołączamy również swoje: wiele
zdrowia, żadnych kłopotów, miłości i bliskości najbliższych!

Działo się
w Powiatowym Centrum Kultury
II Powiatowy Turniej Tańca Towarzyskiego

„Pierwszy krok 2017”

W sobotę 17 czerwca już po raz
drugi w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył
się Powiatowy Turniej Tańca Towarzyskiego, organizowany przez
Powiatowe Centrum Kultury oraz
szkołę tańca Line Studio. Wydarzenie objął honorowym patronatem
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna a
patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawowali dwutygodnik „Powiat Strzelecki” oraz telewizja City
Sat Gordzielik. Większość z prawie
80 uczestników po raz pierwszy miała okazję zaprezentować swoje możliwości w konkursie tańca i pokazać
swój talent szerszej publiczności.
Przygotowywali się do tego wydarzenia cały rok pod czujnym okiem
szkoły tańca Line Studio, która prowadzi zajęcia w PCKu.

Gościnnie wystąpili także podopieczni domu kultury w Raciborzu. Swoich sił na turnieju spróbowały nawet dzieci z grupy początkującej. Bardziej
doświadczeni koledzy, już w parach, pokazać musieli najwyższą klasę w tańcach klasycznych oraz latynoamerykańskich. Gościnnie wystąpiły także pary
dorosłe – w tym sami sędziowie II Powiatowego Turnieju Tańca. Ich wysiłki
docenili Jurorzy oraz licznie przybyła na to wydarzenie publiczność.

