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Jest porozumienie i są umowy!

Trzeciego lipca br. w Kędzierzynie-Koźlu 
wszyscy partnerzy uroczyście podpisali nie 

tylko o współpracy partnerskiej Gmin i Powia-
tów Subregionu, ale i umowę o dofinansowanie 
„Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kę-
dzierzyńsko-Strzeleckim” w ramach poddziała-
nia 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych” (Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020). Wartość dofinansowania dla całego 
Subregionu wyniesie 22 916 198,70 PLN (co 
stanowi 75,7% wartości inwestycji). 

Święto  Rodzin  Zastępczych

Tradycyjnie już co roku w naszym powie-
cie obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa 

Zastępczego. Dwudziestego drugiego czerw-
ca br. w Restauracji Harcówka na Górze św. 
Anny  odbyło się Święto Rodzin Zastępczych, 

które zorganizowane zostało przy współpra-
cy Zarządu Powiatu Strzeleckiego i Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich. 
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Sesja Rady Powiatu
Ostatnia przed wakacyjną prze-

rwą sesja zwołana została na 
28 czerwca br. Jej główny temat 
to debata drogowa. I jemu właśnie 
poświęcono najwięcej czasu.

Wcześniej jednak, po przedsta-
wieniu przez starostę Józefa Swaczy-
nę informacji o pracy Zarządu Powia-
tu w okresie międzysesyjnym, prze-
wodniczący Rady Stanisław Krawiec 
poprosił o wyjaśnienia, czy Szpital 
Powiatowy znalazł się w sieci i czy 
otrzymał dofinansowanie (o tym pi-
szemy również w innym miejscu – 
przyp. red.).

Starosta J. Swaczyna: - Wszyst-
kie szpitale powiatowe weszły do 
sieci w I stopniu referencyjności. Pla-
cówki, które mają powyżej 4 oddzia-
łów zaliczają się do II stopnia (Ny-
sa, Kędzierzyn-Koźle oraz szpitale 
wojewódzkie). W sieci znalazły się 
również 23 poradnie, 6 będzie jesz-
cze walczyć w konkursach. Te, które 
znalazły się w sieci mają przez 4 la-
ta zagwarantowane świadczenia. Mi-
nister Konstanty Radziwiłł powie-
dział, że w tym i przyszłym roku fi-
nansowanie w służbie zdrowia się nie 
zmieni. Finansowanie naszego szpi-
tala ma być oparte na finansowaniu 
z roku 2015 oraz na nadwykonaniach 
z tego roku, zapłaconych w 100 pro-
centach. Generalnie można się z te-
go cieszyć, ale występują już zmiany 
w niektórych poradniach przy szpi-
talnych oraz oddziałach i niestety nie 
wiemy, jak to się zakończy. W ostat-
nich latach na Opolszczyźnie brako-
wało ok. 40-50 mln zł z tytułu nad-
wykonań. Szacuje się, że teraz tego 
typu problem nie wystąpi, ponieważ 
postaramy się zrobić więcej za te sa-
me pieniądze. Na ra-
zie nie wiadomo czy to 
się sprawdzi. Od 1 paź-
dziernika będzie obo-
wiązywało finansowa-
nie ryczałtowe, wzmo-
żone zostaną kontrole 
ze strony NFZ, rozsze-
rzą się prace dokumen-
tacyjne. Zapowiedzi 
zwiększenia kwoty za 
punkt z 52 do 54 zł nie 
potwierdziły się. Nasz 
szpital jest po wielu re-
formach, teraz już na-
prawdę nie wiemy, na 
czym moglibyśmy za-
rabiać. Trudno powie-
dzieć, jaka sytuacja bę-
dzie w przyszłym roku. 
Kiedyś porody były fi-
nansowane oddzielnie, 
najprawdopodobniej do 
tego wrócimy. W związ-
ku z tym cały oddział gi-
nekologiczny może być 
inaczej rozliczany. Dopięte są 3 pro-
jekty z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na Oddziale Wewnętrz-
nym, Ginekologicznym na wypo-
sażenie sprzętu na łączną kwotę 8,8 
mln zł. Musimy wygospodarować 
część wkładu własnego. Mamy zaku-
piony nowy tomograf komputerowy. 
Główny konsultant ds. radiologii po-
wiedział, że jeśli skończy się gwaran-
cja na tomograf, to firmy, które będą 
startować w przetargu serwisowania 
sprzętu, określą swój pakiet na sumę 
większą niż 300 000 zł. Proszę sobie 
uzmysłowić ile trzeba wykonać pry-
watnych badań, żeby pokryć koszty 
serwisu. 

Debata drogowa

Jak co roku w czerwcu podczas 
debaty drogowej podsumowuje się 
rok poprzedni i to, co udało się zro-
bić w bieżącym. Nie inaczej było 
podczas ostatniej sesji. 

Zanim radni przystąpili do dysku-
sji nad obszerną prezentacją, wice-
starosta Janusz Żyłka powiedział: 
- Środki na bieżące utrzymanie dróg, 
a także inwestycyjne są cały czas na 
dobrym poziomie. W tym roku uda-
ło nam się pozyskać środki zewnętrz-
ne na realizację dwóch strategicznie 
ważnych dróg dla naszego powiatu 
(w Dolnej i ul. Zakładowa w Strzel-
cach Opolskich). Chciałem też pod-
kreślić, że rankingu wniosków w ska-
li województwa zdobyliśmy 2 i 6 
miejsce, co świadczy o dobrze przy-
gotowanej dokumentacji technicz-
nej w tym zakresie. W ramach dobrze 
przygotowanego projektu uzyskali-
śmy dofinansowanie (50 proc.) do 
przebudowy mostu w Lichyni. W tej 
chwili trwają prace nad przygotowa-
niem inwestycji, mam nadzieję, że 
znajdziemy wykonawcę i przebudo-
wa mostu odbędzie się w tym roku. 

Bardzo istotnym problemem jest 
zimowe utrzymanie dróg.  Tegorocz-
na zima była dosyć sroga, a co za tym 
idzie - kosztowna. To ma swoje prze-
łożenie na realizację bieżących za-
dań w zakresie łatania ubytków na-
wierzchni, znacznie większych niż 
w poprzednich latach, a także na ter-
min realizacji robót. Podkreślić rów-
nież trzeba, że dopóki nie zmieni się 
sposób finansowania dróg powiato-
wych i gminnych – a to nie zależy od 
samorządów – zdecydowanej popra-

wy w tym zakresie nie będzie. Nakła-
dy z budżetu państwa idą na autostra-
dy, drogi krajowe oraz wojewódzkie, 
ale nie na drogi samorządowe. 

Naczelnik Wydziału Dróg An-
drzej Ful zaprezentował multime-
dialną informację o stanie dróg w po-
wiecie strzeleckim, nakładach finan-
sowych, inwestycjach i remontach. 

Radny Hubert Ibrom: - Więk-
szość mieszkańców ocenia powiat 
przez stan dróg. Pytania na zebra-
niach wiejskich, a także w prywat-
nych rozmowach najczęściej doty-
czą tego tematu i głównie po tym 
ocenia się czy radny dobrze sprawu-
je powierzoną mu funkcję. Państwo 

subsydiuje drogi wyższej kategorii, 
a gdzieś na samym końcu powiato-
we. Jako radni stajemy przed dyle-
matem: domknąć budżet i zrezygno-
wać z inwestycji drogowej, czy też 
wycofać się z inwestycji w zdrowie, 
szpital, edukację, opiekę społecz-
ną. Wybór jest oczywisty. Podobnie 
jak w przypadku dziecka, dla rodzi-
ca ważniejsze jest zdrowie, wycho-
wanie niż to, czy nosi nowe buty. 
Musimy uświadamiać mieszkańcom, 
jak trudna jest sytuacja. Chciałbym 
podziękować staroście, naczelniko-
wi Andrzejowi Fulowi, całemu Wy-
działowi Dróg Powiatowych – za to, 
że zawsze są do dyspozycji i każdo-
razowo otrzymuję odpowiedź zwrot-
ną. Życzę powodzenia w przyszłym 
roku.

Radna Aleksandra Labus-Ga-
łuszka poinformowała, że w przed-
dzień sesji Komisja Budżetu uda-
ła się na posiedzenie wyjazdowe. 
– Wizytowaliśmy część dróg powia-
tu strzeleckiego, na których w tym 
i w ubiegłym roku prowadzone by-
ły inwestycje. Wzrastająca liczba 
przetargów świadczy o tym, że Po-
wiat Strzelecki od kilku lat inwestu-
je w drogi. Komisja stwierdziła, że 
istotnym punktem jest to, że Powiat 
niektóre inwestycje realizuje w po-
rozumieniu partnerskim z Gminami. 
W kwestii struktury nakładu finan-
sowego, który został zaplanowany 
na 2017 rok  oraz wydatki w 2016 r., 
stwierdzamy, że  inwestycje drogo-
we stanowiły dużą część budżetu. 
W 2016 roku nakłady finansowe wy-
niosły 5,9 mln (inwestycje 4,1 mln) 
natomiast w 2017 założono 13,7 mln 
(inwestycje ok. 12 mln). Środki na 

te zadania zostały przesunięte z tego 
względu, że proces naboru na środki 
i zadania unijne także przesunęły się 
w czasie. Mamy nadzieję, że wszyst-
kie założone inwestycje zostaną zre-
alizowane tak, jak to zamierzyliśmy 
i otrzymamy największą ilość punk-
tów. Naczelnik zwrócił uwagę na to, 
że na początku roku realizacja prze-
targów przyniosła oszczędności, jed-
nakże na dzień dzisiejszy tendencja 
jest odwrotna. Ceny, które nam pro-
ponują oferenci są powyżej kosztory-
sów inwestorskich. Podsumowując 
nasze posiedzenie wyjazdowe: jest 
jeszcze dużo do zrobienia, ale widać 
także duży postęp w realizacji inwe-
stycji drogowych. 

Wicestarosta J. Żyłka: - Od 3 lat 
środki na bieżące utrzymanie dróg 
i inwestycje nie są małe. Chciał-
bym podziękować Radzie Powia-
tu. W szczególności dziękuje Panu 
Staroście, Zarządowi Powiatu Strze-
leckiego za zrozumienie, wybiera-
nie pomiędzy tym co w danym mo-
mencie jest istotne, podejmowanie 
nieraz ryzykownych decyzji. Po-
dziękowania należą się również tzw. 
„mrówkom”, pracownikom Wydzia-
łu Dróg, a także tym, którzy w wie-
lu momentach z nimi współpracują, 

Pani Jolancie Drochomireckiej
 Skarbnik Powiatu Strzeleckiego

 wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Zięcia
składają

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Dwie najważniejsze inwestycje drogowe  
Powiatu Strzelelckiego w roku 2017:

Tyle wydaliśmy na drogi w ostatnich latach:

Dolna, inwestycja rozpoczęła się w kwietniu br. Zakończyła 15 lipca 2017 r.,  
całkowity koszt zadania wyniósł ponad 1,2 miliona zł.

Przykłady partnerstwa samorządu powiatowego i samorządów gminnych

Ulica Zakładowa w Strzelcach Opolskich, inwestycja rozpoczęła się 3 lipca br., 
przewidywany termin zakończeniu robót – połowa września 2017 r.,  

całkowity koszt zadania – ponad 1,6 miliona zł.

Inwestycje drogowe to jedno, bieżące remonty dróg to też stałe zadanie  
Powiatu Strzeleckiego. Przykłądem może być ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich,  

w ciągu drogi powiatowej Strzelce Op. – Krasiejów.
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Największy ruch w powiecie strzeleckim odnotowano na:

w szczególności całemu Wydziałowi 
Architektoniczno-Budowlanemu. 

Wiceprzewodniczący Stefan 
Szłapa: – Na drogach wykonujemy 
tyle robót, na ile Rada poprzez Za-
rząd przeznacza środków, po czym 
Wydział Dróg to „przetwarza”. Dzię-
ki prezentacji mogliśmy zobaczyć 
efekty finalne bieżącego i ubiegłe-
go roku. Kiedyś starosta powiedział, 
że gdybyśmy chcieli mieć wszyst-
kie drogi na przyzwoitym pozio-
mie, musielibyśmy zainwestować 
25 mln rocznie przez 10 lat. Na ra-
zie przez 3 lata uzyskaliśmy tak wy-
soki wskaźnik. 

Radny Andrzej Wróbel: - 
W pełni przyłączam się do pozytyw-
nej opinii na temat pracy Wydzia-
łu Dróg oraz tego, co w poprzednich 
latach zostało wykonane na drogach 
Powiatu. Jednakże chciałem nadmie-
nić, że z informacji, którą uzyska-
łem na Komisji Budżetowej wynika, 
że mimo posiadanej dokumentacji 
i środków, które zatwierdziliśmy ja-
ko Rada w budżecie, ze strony Subre-
gionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
przesuwa się rozpoczęcie przebudo-
wy drogi Cisowa – Zalesie. Niezro-
zumiałe jest dla mnie to, że posiada-
jąc środki nie próbujemy przeprowa-
dzić przetargu. Uzasadnieniem takiej 
decyzji nie może być: „przetarg, któ-
ry ogłosimy w grudniu, będzie tań-
szy”, o czym słyszeliśmy na posie-
dzeniu Komisji. Zapowiedzi zwięk-
szenia stawki godzinowej, cen ropy 
oraz inne niewiadome nie są gwaran-
tem, że uzyskamy kwotę taką jak za-
planowaliśmy bądź niższą. Uważam, 
że należy spróbować ogłosić prze-
targ, jeżeli cena będzie diametral-
nie różna od środków zabezpieczo-
nych na ten cel, zawsze można wy-
cofać się i spróbować następnym ra-
zem. Wnioskuję o to, aby podjąć jak 
najszybciej działania i ogłosić prze-
targ na pierwszą część między Ciso-
wą a połową ulicy Kościuszki w Za-
lesiu Śląskim. 

Radny Waldemar Bednarek: 
- Dzisiaj jest okazja pokłonić się 
wszystkim samorządowcom naszych 
gmin – część inwestycji została zre-
alizowana przy ich wsparciu. Wi-
dzimy wymierne efekty w gminie 
Ujazd, Kolonowskie, Leśnica. Wie-
le słów pochwały chciałem skiero-
wać w stronę referatu drogownictwa, 
w kierunku wicestarosty za słuszny 
podział dróg powiatu na dwie części. 
Niejednokrotnie w ciągu paru go-
dzin otrzymałem reakcję zwrotną, co 
cieszy nie tylko mnie jako radnego, 
ale także mieszkańców mojej gmi-
ny. Mam jedną uwagę: proszę, by bę-
dąc w terenie pracownicy Wydziału 
Dróg w rozmowie z mieszkańcami 

nie ustalali terminów, bo nie są kom-
petentni i odpowiedzialni za ich do-
trzymanie. Przychylam się do stano-
wiska radnego Andrzeja Wróbla. Fla-
gowa inwestycja w ramach subregio-
nu na razie stoi w martwym punkcie. 
Warto by spróbować zrobić już teraz 
ten przetarg. Jakie istnieje zagroże-
nie środków unijnych? Dlaczego de-
cydujemy się na przesunięcie projek-
tu, skoro są pieniądze w budżecie na 
tę inwestycję?

Starosta J. Swaczyna: - Zarząd-
cą Dróg Powiatowych jest Zarząd 
Powiatu. Długo zastanawialiśmy się, 
czy zrobić ten przetarg. Powiat kę-
dzierzyńsko-kozielski przeprowa-
dził kilka przetargów, ale dopłacił 5 
mln z własnego budżetu. Kto weźmie 
odpowiedzialność za przygotowa-
nie ofert przez wszystkie firmy wy-
konawcze?! Mieliśmy podobny pro-
blem w Izbicku, ale udało się to zała-
twić polubownie i nie musieliśmy za-
płacić całej kwoty. Mam pytanie do 
radnych, kto w tym przypadku miał-
by za to zapłacić? Firma przystępu-
jąca do przetargu ma prawo nas ob-
ciążyć za przygotowanie całej doku-
mentacji. Wieloletnie doświadcze-
nie wskazuje, że przetargi w styczniu 
i w lutym są dla nas bardzie opłacal-
ne.  Inwestycja na ul. Zakładowej 
kosztowała 3,7 mln zł, w miejscowo-
ści Dolna 2,7 mln, tam udało się za-
oszczędzić 50%. Zmieniły się przepi-
sy, wzrosła najniższa stawka godzi-
nowa pracowników i wiele innych 
kosztów. Przetargi robione latem są 
droższe, tak było w Otmicach. Istnie-
je jeszcze jedna możliwość: jeśli ter-
min byłby zagrożony, to można go 
ewentualnie przesunąć. W imieniu 
Zarządu dziękuję naczelnikowi An-
drzejowi Fulowi za przekazanie do-
brze przygotowanych materiałów. 

Waldemar Gaida, członek Za-
rządu: – Umowy w ramach partner-
stwa w Subregionie mają być podpi-
sane 3 lipca (o tym również piszemy 
w innym miejscu), termin wykonania 
tej inwestycji jest zapisany na listo-
pad 2018. Termin realizacji zadania 
jest uzależniony od pierwszego pro-
jektu, który Gmina musi wykonać 
przed realizacją naszej części. War-
tość inwestycji z rożnych względów 
projektowych w stosunku do peł-
nej wartości kosztorysowej być mo-
że wyniesie 2,5 mln drożej. W związ-
ku z tym każde zaoszczędzone pie-
niądze mają znaczenie. Wykonawcy 
mają zapełnione portfele zamówień 
i to oni dyktują warunki cenowe.  
Czy nastąpi negocjacja wspólnego 
terminu projektu partnerskiego? Być 
może marszałek województwa bę-
dzie otwarty na negocjacje. Z punk-
tu widzenia technologicznego nic nie 

Sesja Rady Powiatu

stoi na przeszkodzie, żeby ten temat 
zrealizować w chwili, kiedy poten-
cjalnie ceny będą najniższe. Przepro-
wadzenie przetargu nie jest możliwe 
bez zgody marszałka i partnerów. 

Radny A. Wróbel: – Zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicz-
nych zapis kwestii dotyczącej prze-
kroczenia wyznaczonej sumy na in-
westycję, powoduje ryzyko podję-
cia działań planu inwestycyjnego 
ze strony firmy wykonującej prace, 
w takim przypadku koszty stworze-
nia planu ponosi firma wykonująca. 
Pod koniec 2016, uchwalając budżet 
oraz listę zadań otrzymaliśmy infor-
mację, że w połowie roku zostanie 
ogłoszony przetarg i inwestycja zo-
stanie uruchomiona. Teraz otrzyma-
liśmy sprzeczną informację. Jeste-
śmy tym zaniepokojeni. 

W. Gaida: – Jeżeli marszałek 
opóźnia nabór wniosków w stosunku 
do ustalonego harmonogramu dyspo-
nowania środków w subregionach, to 
trudno mieć pretensje do Zarządu Po-
wiatu, że zadanie będzie opóźnione. 

Wicestarosta J. Żyłka: – Zapis 
w procedurze postępowania w przy-
padku ceny przekraczającej wartość, 
którą zamawiający przeznacza na za-
danie, nie daje pewności, że nie bę-
dziemy musieli płacić za przygoto-
wane materiały.  Po analizie całych 
dokumentów, sytuacji finansowej, 
możliwości a przede wszystkim te-
go co pod względem merytorycz-
nym obserwuję, czyli wzroście re-
alnej ceny, jestem całkowicie za ta-
ką decyzją. Oprócz dwóch zamówień 
publicznych, które rozpoczęliśmy 
w styczniu, nie mamy żadnych in-
nych oszczędności przetargowych. 
Wydział DP przygotował całą proce-
durę do ogłoszenia zamówienia pu-
blicznego. Jednak Zarząd bardzo do-
kładnie zapoznał się z tematem i za-
decydował, że przesuwamy to ze 
względu na paroletnie doświadcze-
nie mówiące, że w okresie „głodu 
inwestycyjnego” jesteśmy w stanie 
uzyskać zdecydowanie lepszą ofertę. 
Gdybyśmy się teraz wycofali z usta-
leń z partnerami w subregionie, runie 
cały program partnerski. Uważam, że 
z punktu widzenia technologiczne-
go jesteśmy w stanie wykonać to za-
danie w ciągu roku. Warunek jest je-
den: Gmina Leśnica musi zakończyć 
prace kanalizacji do końca marca. Je-
śli prace nie zostaną zakończone, to 
tym bardziej jest możliwość przeło-
żenia przetargu na koniec rok. Co bę-
dzie, jeśli Gmina Leśnica nie zdąży 
z realizacją prac w terminie, a Po-
wiat będzie miał podpisaną umowę 
z wykonawcą? 

Radny W. Bednarek: – W ra-
mach subregionu w inwestycję za-
angażowane są 3 podmioty. Czy nie 
dało przeprowadzić się wspólnego 
przetargu? 

W. Gaida: – Zadeklarowaliśmy, 
że Powiat Strzelecki przygotuje je-
den przetarg dla wszystkich. Powiat 
kędzierzyńsko-kozielski wyłamał się 
z tych ustaleń. Jeżeli chociaż jeden 
z dziewięciu partnerów subregionu 
wypadnie, to całość projektu jest nie-
aktualna i wszyscy zwracają otrzy-
mane dofinansowanie. 

Całość materiałów zaprezentowa-
nych w czasie debaty drogowej radni 
zaakceptowali jednogłośnie.

W dalszej części obrad radni przy-
stąpili do głosowania całego pakie-
tu projektów uchwał związanych 
z przekształceniem szkół, zgodnie 
z wymogami nowej ustawy oświato-
wej. I przyjęli je jednogłośnie.

- To wyłącznie zmiany organi-
zacyjne - podkreśla po sesji czło-
nek Zarządu Powiatu Waldemar Ga-
ida. - Wszystkie szkoły zawodowe 
od pierwszego września 2017 sta-
ną się szkołami branżowymi I stop-
nia. W Powiecie Strzeleckim podję-
cie uchwał w sprawie przekształcenia 
szkół dotyczy: CKZiU, ZSP w Za-
wadzkiem, SOSW i MOW w Leśni-
cy, ZSS w Zawadzkiem i Kadłubie.

Marta Górka

Foto migawki

29 czerwca, otwarcie pierwszego prywatnego w powiecie 
strzeleckim DPS „Tiliam” w Zawadzkiem.

29 czerwca, otwarcie zakładu „IFA” w „naszej” części 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli w Ujeździe.  

Firma IFA to jedno z największych na świecie  
przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

24 czerwca, Poręba – Regionalny Przegląd Koni Rasy Śląskiej

25 czerwca, rozpoczynają się dwudniowe obchodów  
Dni Gminy Zawadzkie.

2 lipca, podczas Dni Grodziska zawsze jest przednia zabawa.
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Norbert Jaskóła, Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Strzel-

cach Opolskich, 28 czerwca br. otrzy-
mał honorowe wyróżnienie „Primus 
in Agendo”.

Odznaka jest przyznawana oso-
bom fizycznym, organizacjom oraz 
instytucjom za szczególne działania 
lub zasługi na rzecz rynku pracy, po-
lityki społecznej albo rodziny. Pri-
mus in Agendo oznacza po łacinie 
Pierwszy w działaniu. Odznaka jest 
wyrazem uznania dla aktywnej, peł-
nej zaangażowania i oddania posta-
wy wyróżnionego, najciekawszych 
i najbardziej wartościowych inicja-
tyw, nowatorskich osiągnięć oraz in-
nowacyjnych projektów, a także rze-
telności i ofiarności w podejmowa-
nych działaniach. Została ustanowio-
na przez Radę Ministrów w 2015 r. 
Do jej nadawania upoważniony zo-
stał Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Odznaki wyróżnio-
nym wręczyli podczas uroczystości, 
która odbywała się po raz pierwszy, 
minister Elżbieta Rafalska i sekretarz 
stanu Stanisław Szwed.

Wyróżnienie dla Dyrektora Nor-
berta Jaskóły jest wynikiem działań, 

Zaszczytne wyróżnienie dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

Primus In Agendo
które od wielu lat stawiają Powiatowy 
Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
w czołówce najlepszych w Polsce. 
Norbert Jaskóła jest szefem urzędu 
od 1994 roku.  W okresie tym spraw-
dził się jako fachowiec i znawca ryn-
ku pracy, przyjazny i elastyczny pra-
codawca, a przede wszystkim życzli-
wy człowiek wobec tych, którzy po-
trzebują pomocy i wsparcia. 

Kierowany przez niego urząd 
pod względem efektywności zatrud-
nieniowej, tj. wskaźnika ponowne-
go zatrudnienia osób bezrobotnych, 
jest na pierwszym miejscu w woj. 
Opolskim i na ósmym w kraju. Od 
wielu lat wskaźniki bezrobocia dla 
powiatu strzeleckiego są najniższe 
w województwie, na koniec maja 
2017 roku 5,4% i niższe niż średnia 
krajowa. 

Efektywność wykorzystania środ-
ków Funduszu Pracy na aktywne for-
my walki z bezrobociem jest niemal 
100% (99,99%). 

Wszystkie te sukcesy są wyni-
kiem motywacji, ciężkiej pracy oraz 
(a przede wszystkim) współpracy 
z innymi jednostkami, organizacjami 
i pracodawcami lokalnymi. 

W latach 90. XX w., kiedy jesz-
cze nikt nie myślał o tym, że 

w przyszłości do Polski szerokim 
strumieniem popłyną środki unijne, 
a firmy po zmianie ustroju i przemia-
nach gospodarczych pilnie potrzebo-
wały pieniędzy na rozwój, powstała 
Fundacja Rozwoju Śląska – wspo-
minał na jubileuszowej uroczystości 
Ryszard Galla, poseł RP. - Wtedy do 
naszego regionu popłynęły pieniądze 
niemieckiego podatnika, dzięki któ-
rym było możliwe wspieranie przed-
siębiorców. Z pożyczek korzystali 
wszyscy zainteresowani. Pieniądze 
przekazywane były nie tylko przed-
siębiorcom  z Opolszczyzny, ale rów-
nież z byłego województwa katowic-
kiego i wrocławskiego. 

Z kolei prezes Fundacji Arnold 
Czech przypominał, że podstawowym 
założeniem powołania tej organizacji 
było wspieranie firm nie na zasadach 

23 czerwca br. uroczyście za-
kończony został rok szkolny 

2016/2017. W CKZiU w Strzelcach 
Opolskich apel był wyjątkowy. 

Uczniowie klas mundurowych 
(technik elektronik – klasa wojsko-
wa, technik mechanik- klasa strażac-
ka i  technik logistyk – klasa peni-
tencjarna) otrzymali awanse na ko-
lejne stopnie. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele służb mun-
durowych, z którymi współpracu-
ją klasy.

Nie zabrakło również przedsta-
wicieli przedsiębiorstw, z którymi 
współpracuje CKZiU, a tym, któ-
rych zaangażowanie  w działaniach na 
rzecz szkoły w istotny sposób wpły-
nęło na podwyższenie jakości pracy 
szkoły, poprawę bazy materialnej oraz 
tworzenie pozytywnego wizerunku 
szkoły w środowisku, dyrektor Hali-
na Kajstura wręczyła statuetki „Przy-
jaciel Szkoły”.  Takie tytuły zostały 
przyznane następującym firmom: 

Mubea Automotive Poland spół-
ka z o.o. w Strzelcach Opolskich
• DSO Sp. z o.o. w Strzelcach 

Opolskich
• Kronospan OSB Sp. z o.o. 

w Strzelcach Opolskich
• Państwowa Straż Pożarna 

w Strzelcach Opolskich 

Porozumienie z Politechniką Opolską, umowa stypendialna z Kronospanem, tytuły dla najlepszych absolwentów – tak wyglądał koniec roku w CKZiU

Wyjątkowy ostatni dzień

25 lat Fundacji  
Rozwoju Śląska

bankowych, ale udzielanie firmom 
kredytów na korzystnych zasadach 
wraz z pomocą w postaci doradztwa – 
tak, by skutecznie mogły konkurować 
z dużymi przedsiębiorstwami wcho-
dzącymi na polski rynek. 

W ciągu ćwierćwiecza Fundacja 
Rozwoju Śląska przekazała 430 mln 
złotych na rozwój firm, a wśród be-
neficjentów nie zabrakło również 
firm z naszego powiatu. Dziś Funda-
cja jest instytucją pośredniczącą, od-
powiadającą za podział i weryfikację 
wniosków unijnych dotacji.

Jubileusz 25-lecia Fundacji ob-
chodzono 3 lipca, a uczestniczy-
li w nim przedstawiciele organizacji 
mniejszościowych, biznesmeni, kon-
sul RFN w Opolu Sabine Haake oraz 
samorządowcy, a wśród nich mar-
szałek województwa opolskiego An-
drzej Buła oraz starosta Strzelecki Jó-
zef Swaczyna.

• Zakład Karny nr 1 w Strzelcach 
Opolskich

• 10 Brygada Logistyczna w Opolu
Nie tylko z tego względu ostatni 

dzień roku szkolnego w CKZiU był 
wyjątkowy. Została również podpi-
sana umowa z zakładem Kronospan 
w zakresie umowy stypendialnej. 
Umowę podpisali:
• Joanna Szremska Dyrektor Perso-

nalny Kronospan
• Józef Swaczyna Starosta 

Strzelecki
• Waldemar Gaida Członek Zarzą-

du Powiatu Strzeleckiego
• Halina Kajstura, dyrektor CKZiU

Kronospan przyznał stypendia 
uczniom klasy patronackiej w zawo-
dzie technik mechatronik. Otrzyma-
li je: Piotr Łazik, Paweł Richter, Ja-
kub Cyris.  Mubea Automotive Po-
land ufundował stypendia uczniom 
klasy trzeciej w zawodzie technik 
mechatronik i otrzymali je Grzegorz 
Koziołek, Mateusz Czerner oraz Ja-
kub Brola.

Ale i to nie koniec! Podpisana zo-
stała także umowa pomiędzy Poli-
techniką Opolską, CKZiU i Powiatem 
Strzeleckim. Umowa dotyczy wspól-
nych przedsięwzięć rozwijających za-
interesowania techniczne strzelec-
kich uczniów, udostępnienie przez 

uczelnię zaplecza laboratoryjno-dy-
daktycznego CKZiU oraz promocji 
oferty Politechniki Opolskiej wśród 
młodzieży powiatu.

Umowę podpisali:
• w imieniu rektora prof. Marka 

Tukiendorfa pani prorektor ds. 
dydaktyki dr hab. inż. Krystyna 
Macek-Kamińska, prof. PO

• dyrektor CKZiU -  Halina 
Kajstura

• starosta strzelecki - Józef 
Swaczyna 

•  członek zarządu powiatu strze-
leckiego - Waldemar Gaida. 

W dniu 23.06.2017 aż 105 
uczniów ukończyło naukę w zasad-
niczej szkole zawodowej CKZiU, 
a najbardziej wyróżniającym się ab-
solwnetom zostały nadane honoro-
we tytuły:
• Szlachetny Gest - Dariusz Koło-

dziej III f
• Zawodowiec Na Medal - Dariusz 

Kołodziej III f

• Mistrz Wśród Absolwentów - 
Grochla Nicole III f

• Cenna Kropelka - Kamil Skrzy-
deł III aw1

• Cenna Kropelka - Tomasz Bula 
III aw1

• Ambasador Dobrych Manier - 
Tomasz Machura III aw1

• Wybitna Osobowość - Tomasz 
Machura III aw1

• Osobowość  Wśród Absolwen-
tów - Waldemar Strzeja III hmk

• Szlachetny Gest - Wiktoria Sznu-
ra - III f

Podpisanie porozumienia z Politechniką Opolską

Absolwenci uhonorowani tytułami

Po podpisaniu umowy stypendialnej z Kronospanem
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Projekt rozpoczął się w lutym te-
go roku. Na grant Stowarzyszenia 

Przyjaciół „Dwójki” pozyskano 10 
tys. zł, wydano 11 tysięcy. Pierwsze 
zadanie to stworzenie „Naszej Czere-
śni”. Było wiele propozycji jego wy-
glądu, użycia różnych materiałów, ich 
łączenia – tak, by ustawione w kory-
tarzu drzewko było jak najładniejsze. 

W lutym także rozpoczęły się za-
jęcia ekologiczne, które prowadzone 
były też w marcu i kwietniu. Nie tylko 
teoretyczne - o pochodzeniu czereśni, 
ich wieku,  wartościach odżywczych  
owoców i ich zbawiennych skutkach 
dla ludzkiego organizmu (mają wię-
cej jodu, potasu, magnezu i błonni-
ka pokarmowego niż powszechnie 
uważane za zdrowsze wiśnie!). Tak-
że – praktyczne. W ich ramach zasa-
dzono w Alei Czereśniowej 5 drze-
wek, otoczono je palikami i... Każda 
klasa wybrała dla „swojego” drzew-
ka imię, a potwierdzeniem wykona-
nia zadania jest zamontowana tablica 

Młodzi eko-odkrywcy czereśniowej Krainy św. Anny

Projekt realizowało Stowarzyszenie przyjaciół PSP nr 2 – Dwójka w Strzelcach Opolskich  
wraz z Fundacją Nasza Ziemia i Gaz Systemem. Partnerem projektu był Powiat Strzelecki.

dydaktyczna informująca o realizo-
wanym projekcie przez Młodych Eko 
- odkrywców Czereśniowej Krainy 
św. Anny.  

W projekcie uwzględniono rów-
nież konkursy plastyczne – w dwóch 
grupach; dla klas młodszych (II-III) 
tematem była „Moja aleja czereśnio-
wa”, natomiast uczniowie klas star-
szych (IV-VI)  zmagali się z tematem 
„Czym jest ekologia. Z ekologią na 
Ty”. Nagrodzono 18 uczniów – spo-
śród 55 uczestników.  

Był też Dzień Ekologii Wyjazdo-
wej, czyli zajęcia edukacyjne interdy-
scyplinarne - dwudniowa wycieczka 
na Górę św. Anny. Uczniowie uczest-
niczyli w zajęciach przyrodniczych i hi-
storycznych związanych z odwiedza-
nym miejscem. Uczestniczyli w pre-
lekcji nt. pielęgnacji drzew czereśnio-
wych oraz ich odżywczych wartości 
wpływających korzystnie  na organizm 
człowieka. Zapoznali się w jaki sposób 
przebiega pielęgnacja Alei Czereśnio-
wych i w jaki sposób należy dbać o śro-
dowisko naturalne. Dodatkowo pozna-
li historię powstania Bazyliki, Pomnika 
Czynu Powstańczego oraz amfiteatru. 
Zwiedzili także ścieżkę edukacyjną Par-
ku geologicznego, mieli zajęcia w sa-
li dydaktycznej Parku Krajobrazowego 

i w samym Parku. Nocowali w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym a  do-
tychczasowe rezultaty projektu podsu-
mowali na ognisku. 

Tworzyli także gry planszowe, 
z wykorzystaniem prac plastycz-
nych, z których wykonali puzzle. Te 
należało złożyć w określonym cza-
sie, a potem odpowiedzieć na pytania 
dotyczące odmian czereśni i sposobu 
ich pielęgnacji. 

Podczas Dnia Ekologii w szkole 
zorganizowano warsztaty kulinarne, 
gdzie uczniowie poszczególnych klas 
przygotowali wspaniałe smakołyki. 
Nie tylko cieszyły oczy, ale cieszyły 
się ogromnym popytem. Każda klasa 
podczas spotkania omówiła przepisy, 
zachwalała smakowitość wypieków 
cukierniczych. Później odbyła się dłu-
go wyczekiwana degustacja. Aby jed-
nak wszyscy mogli poczuć smak tych 
anielskich wypieków, została przygo-
towana na ta okazję „Mała Książka 
Kucharska”, która na pewno znajdzie 
się w niejednym domu, choć wydano 
ja tylko w małym nakładzie, podobnie 
jak foto-kalendarz dokumentujący re-
alizację projektu.

Już po raz XXIV zorganizowany zo-
stał opolski plebiscyt dla niepełno-

sprawnych sportowców. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia był ks. prałat dr 
Zygmunt Lubieniecki, duszpasterz 
środowiska sportowego Opolszczy-
zny. Kontynuatorem tej inicjatywy jest 
obecny kapelan opolskiego środowi-
ska sportowego ks. prof. Jerzy Kostorz, 
a od lat wspierają ja samorządy Opolsz-
czyzny. Wśród nich – Powiat Strzelec-
ki, który w tym roku był fundatorem 
nagród rzeczowych dla sportowców.

W tym roku po raz kolejny gospo-
darzem gali plebiscytu był Gogolin, 
a 22 czerwca uhonorowano na niej 
tych, którzy dzięki własnemu harto-
wi ducha, odwadze i wytrwałości po-
konują własne słabości i ograniczenia 

Najlepsi z Najlepszych

zmierzając do wyznaczonego celu – 
sukcesu w sportowych dyscyplinach.

Jak co roku, w gronie Najlepszych 
z Najlepszych w województwie opol-
skim znaleźli się sportowcy z terenu 
naszego powiatu.

Oto nasi Laureaci:
Zespoły Szkół Specjalnych, 
Specjalne Ośrodki 
Szkolno-Wychowawcze
ZSS Zawadzkie:
• Denis Hordes, opiekun Piotr 

Nawrot
• Dominik Musiel, opiekun Artur 

Walkowiak
ZPO Ósemka Strzelce Op.:
• Marcin Gawron, opiekun Wojciech 

Mielnik

• Łukasz Baun, opiekun Agata 
Zalejska

• Adrian Winiarczyk, opiekun Agata 
Zalejska

ZPO Leśnica:
• Łukasz Janoszka, opiekun Tomasz 

Siciak
• Mateusz Podstawka, opiekun 

Marek Walichowski
• Rafał Raźniak, opiekun Ewa 

Kubiszok

Domy Pomocy Społecznej, 
Środowiskowe Domy Samopomocy, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
DPS Kadłub:
• Piotr Bosy, opiekun Helena Griner
• Szczepan Kuczewski, opiekun 

Helena Griner
ZSS/DPS Kadłub
• Sebastian Bok, opiekun Wiesław Biela
• Michał Rykowski, opiekun Roman 

Bem
DPS Zawadzkie:
• Marcin Kias, op. Krystyna Malik
• Tomasz Kozicki, opiekun Monika 

Biwo
• Radosław Kuczek, opiekun Bożena 

Rybicka
ŚDS Strzelce Opolskie:
• Jakub Poraciej, opiekun Arkadiusz 

Konowoł
Wszystkim serdecznie gratuluje-

my i życzymy dalszych sukcesów!
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Od poniedziałku 26 czerwca kasa 
w naszym starostwie przyjmuje 

nie tylko gotówkę. Wreszcie! – wes-
tchną ci, którzy od dawna wszelkie 
opłaty chcieli wnosić bezgotówko-
wo. Przecież tak wszędzie (no prawie 
wszędzie) można już płacić. Ale… 
nie w każdym urzędzie takie transak-
cje są bezpłatne. A u nas są!

Wszystko dzięki temu, Powiat 
Strzelecki uczestniczy w Programie 
upowszechniania płatności bezgo-
tówkowych w administracji publicz-
nej przy użyciu terminali płatniczych 
POS, prowadzonym przez Minister-
stwo Rozwoju we współpracy z Kra-
jową Izbą Rozliczeniową S.A., któ-
ra pełni rolę koordynatora Programu 
oraz wspiera finansowo jego wdroże-
nie i funkcjonowanie.

W naszym starostwie kasa 
przyjmuje nie tylko gotówkę!

- Każdego dnia – mówi Ire-
na Wiertel, naczelnik Wydziału Fi-
nansowego – przyjmujemy kilka ta-
kich transakcji i spodziewamy się, 
że z czasem będzie ich coraz wię-
cej. Tym bardziej, że właśnie u nas 
korzystający z terminala płatniczego 
nie ponoszą żadnych dodatkowych 
opłat! Nawet kilku- czy kilkudzie-
sięciugroszowych, jak bywa to gdzie 
indziej. 

Trzeba to wypróbować! – mówi starosta Józef Swaczyna,  
skarbnik Jolanta Drochomirecka i Irena Wiertel, naczelnik FK

– Co to oznacza dla pacjentów? 
Będzie więcej pieniędzy? – z tymi 
pytaniami zwróciłam się do dyrektor 
szpitala Beaty Czempiel.

– Na razie nie zmienia się nic. 
Fakt, że szpital znalazł się w sieci 
opublikowanej przez Ministerstwo 
Zdrowia, oznacza nie zmiany orga-
nizacyjne, ale zmiany w sposobie fi-
nansowania – od początku czwartego 
kwartału. Od 1 października br. Na-
rodowy Fundusz Zdrowia wszystkie 
placówki ujęte w sieci finansować  
będzie na zasadach ryczałtu – na po-
ziomie 2015 roku. I istotnie – spo-
dziewamy się, że dzięki temu nasz 
szpital będzie miał więcej pieniędzy. 

– Zgodnie z zapowiedziami, pa-
cjent opuszczający szpital, będzie 
kierowany na rehabilitację lub do 
specjalistycznej poradni. Co zatem 
z dotychczasowymi kolejkami? 

– Przepisy o kolejkach mają zo-
stać. Na razie nie znamy żadnych 
mechanizmów, które mogłyby spo-
wodować, że pacjent po hospitaliza-
cji zajmie miejsce innego pacjenta, 

Nasz szpital 
w sieci

Na listę szpitali, które znajdą się 
sieci wszyscy czekali z niecier-

pliwością. Wreszcie – jest! I jest na 
niej nasza placówka – Szpital Po-
wiatowy im. Prałata J. Glowatzkie-
go w Strzelcach Opolskich. 

oczekującego w kolejce do specjali-
stycznej przychodni. Gdyby tak by-
ło, lekarz w poradni musiał przyj-
mować więcej pacjentów – by utrzy-
mać kolejność oczekujących, a to 
oznaczałoby konieczność wydania 
więcej pieniędzy na poradnie, kosz-
tem szpitala, bo nie zapowiada się, 
że NFZ przekroczy wyznaczony dla 
danej placówki ryczałt. Ważne jest 
jedno: dotychczas pacjenci opusz-
czający szpital również byli kiero-
wani na rehabilitację czy do poradni 
specjalistycznych – ale nie wszyscy. 
Tylko ci ze wskazaniami lekarski-
mi. Taka praktyka była już stosowa-
na od dawna i sieć szpitali nic w tym 
względzie nie zmieni. Przecież nie 
każdy pacjent po hospitalizacji wy-
maga opieki specjalisty czy rehabi-
litacji! Sądzę więc, że wszystko bę-
dzie działało tak jak teraz. Pewną 

negatywną różnicę – a jest takie ry-
zyko – być może odczujemy dopie-
ro w roku 2018. Mam na myśli trzy 
funkcjonujące przy naszym szpita-
lu poradnie specjalistyczne: onkolo-
giczną, urologiczną i preluksacyjną. 
Ponieważ w naszym szpitalu nie ma 
oddziałów o takim profilu – być mo-
że te poradnie będą musiały zostać 
zamknięte. Powtarzam jednak: na 
razie to tylko możliwość. Czas po-
każe, czy do tego dojdzie.

– Jeszcze jeden istotny aspekt 
funkcjonowania szpitali powiato-
wych, na który zwracano uwagę, 
informując o sieci: przychodnie 
nocnej i świątecznej opieki będą 
działać obok Szpitalnych Oddzia-
łów ratunkowych i izb przyjęć.

– Ależ tak jest u nas od co naj-
mniej 15 lat! 

Miło nam poinformować, że 
w kategorii Firma przetwór-

stwa rolno-spożywczego i usług rol-
niczych II miejsce w województwie 
opolskim zajęła firma „Śląski Bi-
fej” Krystiana Stasia. Firma działa 
w Krośnicy od 2012 roku jako produ-
cent 8-jajecznego makaronu, Ostat-
nią innowacją jest wprowadzenie do 
produkcji makaronu bezglutenowego 
z mąki kukurydzianej i ryżowej oraz 
makaronu z mąki ekologicznej. 

Firma ma prawo posługiwa-
nia się licencjonowanym Znakiem 

Gratulacje dla laureatów 
Agroligi 2017!

25 czerwca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
podsumowano doroczny konkurs AGROLIGA. 

Przekreślonego Kłosa dla żywności 
bezglutenowej. 

W kategorii Rolnik indywidu-
alny wyróżnienie zdobyli Barba-
ra i Norbert Jarosz z Ujazdu. Ich 
gospodarstw ukierunkowane jest 
na hodowlę bydła mlecznego ra-
sy HF Simentaler w cyklu za-
mkniętym (Stado liczy 143 sztu-
ki, w tym 98 krów). W gospodar-
stwie uprawia się również rzepak 
ozimy i należy ono do Strzelec-
kiej Grupy Producentów Rolnych 
Rzepaku.

6 lipca 2017 roku w strzeleckiej ko-
mendzie odbyła się uroczystość 

pożegnania Komendanta Powiato-
wego Policji w Strzelcach Opolskich 
podinsp. Bogusława Chrzęstka, który 
po 27 latach służby odszedł na eme-
ryturę. Komendantem Powiatowym 
Policji w Strzelcach Opolskich był 
od 20 lipca 2016.

Na uroczystości obecni byli: Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Opo-
lu insp. Jarosław Kaleta, przedstawi-
ciele władz samorządowych, związ-
ków zawodowych, służb, pracownicy 
oraz kadra kierownicza strzeleckiej 
komendy.

Pan Komendant Chrzęstek po-
żegnał się ze swoimi współpracow-
nikami. Podziękował im za każdy 
dzień służby. Zaznaczył przy tym 
wyraźnie, że pracował ze wspania-
łymi ludźmi. Zaproszeni goście oraz 
funkcjonariusze złożyli życzenia od-
chodzącemu Komendantowi. By-
li także świadkami powierzenia obo-
wiązków Komendanta Powiatowe-
go Policji w Strzelcach Opolskich 
podinsp. Witoldowi Apolinarskie-
mu przez Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Opolu insp. Jarosław 
Kaletę.  

Podinspektor Witold Apolinarski 
ma 47 lat, służbę w policji rozpoczął 
w 1992 roku w Oddziale Prewencji 
Policji w Opolu. W 1997 roku został 
asystentem w Wydziale Kryminal-
nym w Komendzie Rejonowej Policji 

Jest nowy Komendant Policji Posiedzenie Rady Szpitala

20 czerwca odbyło się posiedze-
nia społęcznej Rady Szpita-

la, na którym zaopiniowano wnioski 
zakupu sprzętu medycznego – zesta-
wu do kontrolowanej insulinoterapii 
oraz kleszczy biopsyjnych na Od-
dział Ginekologiczno-Położniczy. 
Zaopiniowano również zmieniony 
plan finansowy i inwestycyjny Szpi-
tala Powiatowego na rok 2017. Ta 
kwestia była później przedmiotem 

w Opolu. Potem pracował w Sekcji 
Prewencji Komendy Miejskiej Poli-
cji w Opolu. W 2006 roku objął sta-
nowisko dyżurnego w II Komisaria-
cie Policji w Opolu, gdzie w 2007 
został Naczelnikiem Wydziału 

Prewencji. Od 2011 roku był Na-
czelnikiem Wydziału Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Opolu, 
a od 2012 Dowódcą Samodzielne-
go Pododdziału Prewencji Policji 
w Opolu.

obrad Rady Powiatu Strzleleckiego, 
28 czerwca. 

Zanim pozytywnie zaopiniowano 
te wnioski, członkowie Rady Społecz-
nej szpitala zapoznali się również z ak-
tualną sytuacją finansową placówki. 
Dodatnia opinia o niej pozwoliła rów-
nież pozytywnie ocenić zaciągnięcie 
przez szpital kredytu inwestycyjnego 
na spłatę zainstalowanego niedawno 
tomografu komputerowego.
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Jest porozumienie i są umowy!
Dok. ze str. 1

Dok. ze str. 1

Święto Rodzin 
Zastępczych

Z dofinansowania skorzysta gmi-
na Zawadzkie – zostanie przebudo-
wana ulica Dworcowa w tym mie-
ście – zostaną wydzielone zato-
ki autobusowe i miejsca postojo-
we na potrzeby utworzenia centrum 
przesiadkowego.

W gminie Strzelce Opolskie zo-
stanie zrealizowany projekt „Budo-
wa centrum „Parkuj i jedź” . 

W gminie Ujazd  projekt to „Bu-
dowa zatoki autobusowej, oświe-
tlenia ulicznego i ciągu pieszo-
-rowerowego w drodze ul. Euro-
pejskiej SAG - etap I oraz ciągu 

pieszo-rowerowego i oświetlenia 
ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej 
- etap V w gminie Ujazd - z wyłącze-
niem zakresu drogowego.

Dla Powiatu Strzeleckiego ozna-
cza to, że projekt „Przebudowa dro-
gi powiatowej 1435 O Zalesie Ślą-
skie –Kędzierzyn – Koźle na odcin-
ku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz 
drogi powiatowej 1401 O Zdzie-
szowice – Leśnica – Zalesie Śląskie 
na docinku ul. Strażackiej w Zale-
siu Śląskim wraz z budową ścieżki 
rowerowej i odwodnienia” uzyska 
dofinansowanie w wysokości pond 

2,56 mln złotych, przy koszcie całej 
inwestycji na poziomie ok. 5,9 mln 
złotych.

- To pierwszy etap związany z po-
prawą jakości powietrza w Subregio-
nie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – mó-
wi Waldemar Gaida. – Kolejne zada-
nia, które jako samorząd powiatowy 
chcemy zrealizować w ramach RPO, 
to termomodernizacja DSP w Szymi-
szowie i zakup nowych autobusów 
dla PKS Strzelce Opolskie. Nieofi-
cjalnie mówi się, że nabór wniosków 
ruszy we wrześniu i na jego ogłosze-
nie czekamy niecierpliwie. W spotkaniu wzięło udział około 

130 osób, w tym rodziny zastępcze 
z dziećmi, władze Powiatu Strzelec-
kiego oraz pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich. 

Wszystkie rodziny zastępcze 
otrzymały od władz Powiatu Strze-
leckiego podziękowania i wyra-
zy uznania za zaangażowanie i trud 
włożony w wychowanie podopiecz-
nych. Podczas całej uroczystości dla 
wszystkich gości przygotowany był 
słodki poczęstunek. 

Czas uczestnikom umilił Dream 
Team Animacje ze Strzelec Opol-
skich, który przygotował atrakcje 

w postaci: dmuchanego zamku, malo-
wania twarzy, baniek mydlanych, za-
baw z chustą animacyjną klanza, waty 
cukrowej i innych zabaw. Dzieci mia-
ły również możliwość skorzystania ze 
zjeżdżalni grawitacyjnej. 

Kierujemy serdeczne podzięko-
wania do: Zakładu Piekarniczo-Cu-
kierniczego L.B Zimmermann S.J 
w Strzelcach Opolskich, Cukiernic-
twu S.C Izydorczyk w Strzelcach 
Opolskich, Piekarni-Cukierni Mi-
chał Łubowski, Piekarni Dziewko-
wice Damian Warzecha i Restauracji 
„Harcówka” na Górze Św. Anny za 
okazane wsparcie w postaci podaro-
wanych wypieków. 

– Kolejne dofinansowanie dla na-
szego Powiatu na drogi powiatowe?
– Tak, w maju Powiat Strzelec-
ki otrzymał promesę z Ministerstwa 
Rozwoju i Finansów, przyznającą 
naszemu Powiatowi kwotę 529.900 
zł ze środków rezerwy subwen-
cji ogólnej z przeznaczeniem na do-
finansowanie inwestycji drogowej 
przebudowy mostu w ciągu drogi po-
wiatowej 1401 O Zdzieszowice – Le-
śnica – Zalesie Śląskie w m. Lichynia 
ul. Daszyńskiego. W ramach rezer-
wy subwencji ogólnej można otrzy-
mać pieniądze na przebudowę obiek-
tów mostowych, konieczne jest po-
siadanie dokumentacji projektowej 
i pozwolenia budowlanego. Oczywi-
ście należy złożyć stosowny wnio-
sek o dofinansowanie oraz przebrnąć 

Zdobyliśmy kolejne dofinansowanie! 
– mówi wicestarosta Janusz Żyłka

z powodzeniem przez procedurę kon-
kursową. Nam to wszystko się uda-
ło i możemy pochwalić się kolejnym 
sukcesem.

– To duża kwota?
– Każda złotówka pochodząca z ze-
wnętrznych źródeł finansowania jest 
bezcenna i może być przemnażana 
wielokrotnie. Dla porównania, do-
finansowanie z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej czyli tzw. „schetynówek” 
dla drogi Strzelce Opolskie – Dolna 
wynosi 601.127 zł, natomiast dla ul. 
Zakładowej w Strzelcach Opolskich 
wynosi 837.978 zł. Kolejna bardzo 
duża inwestycja drogowa, której re-
alizacja będzie możliwa dzięki pozy-
skanemu dofinansowaniu.

– Kiedy zaczną się prace i jaki za-
kres obejmują? 
– Zakres przebudowy istniejącego 
dwuprzęsłowego mostu łukowego 
sprowadza się do odtworzenia w for-
mie żelbetowej sklepień łukowych 
i ścian czołowych przęseł wraz z czę-
ściową adaptacją istniejących funda-
mentów podpór. Zachowane zosta-
ną cechy stylistyczne, architektonicz-
ne i zabytkowe obiektu, takie jak: 
wygląd przęseł; kształt charaktery-
stycznych elementów; pokrycie po-
wierzchni ścian czołowych oraz wy-
stających murków skrajnych i deta-
li okładziną z kamienia wapiennego 
z wykorzystaniem zabytkowej sub-
stancji. Ogłosiliśmy już przetarg na 
wykonanie robót budowlanych, które 
powinny zostać zakończone w grud-
niu tego roku.

– Na jakim etapie są największe 
tegoroczne inwestycje drogowe 
Powiatu?
– Zadanie pod nazwą „Przebudo-
wa drogi powiatowej 1805 O Strzel-
ce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-
-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie 
- Dolna” zostało już praktycznie za-
kończone. Wykonawca usuwa ostat-
nie usterki, w najbliższych dniach 
zostanie rozpoczęty odbiór końco-
wy. Natomiast zadanie „Przebudowa 
drogi powiatowej 2273 O ul. Zakła-
dowej w Strzelcach Opolskich” zo-
stanie rozpoczęte na początku lipca, 
w dniu 27 czerwca został przekazany 
plac budowy.

– Nie pisaliśmy jeszcze o ul. Za-
kładowej w Strzelcach Opolskich. 
Proszę o krótką charakterystykę 
tego zadania.
– Planowany do przebudowy odcinek 
drogi rozpoczyna się tuż za skrzyżo-
waniem z drogą wojewódzką nr 426 
i mierzy 1274 m. Konstrukcja jezd-
ni o szerokości 7,0 m została zapro-
jektowana dla kategorii obciąże-
nia ruchem KR4 oraz dopuszczalne-
go obciążenia 115 kN. W ramach in-
westycji przewidziano przebudowę 
dwóch skrzyżowań: z drogą gmin-
ną ul. Leśna i z drogą powiatową nr 
1804 O ul. Osiecką. pobocza. W ce-
lu ochrony pobliskich zabudowań 
przed nadmiernym hałasem wyni-
kającym z ruchu pojazdów, plano-
wany jest montaż 122 m ekranów 
akustycznych. Wybudowanych zo-
stanie 93 m chodników. Powstanie 
przejście dla pieszych z aktywnym 
oznakowaniem. 

Jedź z nami!

28 czerwca odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Członków 

Związku Celowego „Jedź z nami!”. 
Przyjęte uchwały dotyczyły m.in. 
zmian w Statucie Związku oraz przy-
jęcia sprawozdania z działalności Za-
rządu w poprzednim roku.

Nas, mieszkańców całego powia-
tu, zapewne znacznie bardziej zainte-
resuje kolejne Walne Zgromadzenie, 
zaplanowane na wrzesień. 

To wówczas mają być dyskuto-
wane zmiany wprowadzone nowe-
lizacją do ustawy o transporcie pu-
blicznym, jeśli oczywiście ustawo-
dawca zdąży je wprowadzić.

Dlaczego to tak istotne z nasze-
go punktu widzenia? Otóż dlate-
go, że organizacjąa tego transpor-
tu w naszym powiecie to własnie za-
danie Związku Celowy „Jedź z na-
mi!”, a jego Zarząd planuje, że od 1 
stycznia 2018 roku cała siatka połą-
czeń autobusowych na terenie powia-
tu strzeleckiego bedzie już ustalona. 

Być może w tym czasie bedzie 
już rozsztygnięty także przetarg na 
dostawę niskoemisyjnych autobusów 
dla całego Subregionu Kędzierzyń-
sko-Strzeleckiego, czyli również dla 
naszego samorządu powiatowego - 
w ramach RPO.
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To już było! I jest po raz kolejny! „To”, czyli Wielka Ściąga przydatna na konkurs „Znam Powiat Strzelecki” 
Ta Wielka Ściąga to 50 pytań wraz z odpowiedziami! Stawką jest główna nagroda – 40-calowy telewizor!

Jak grać? Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu strzeleckiego, który chce wziąć udział w konkursie musi do urny wrzucić zgłoszenie z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i nu-
merem PESEL i liczyć, że zostanie wylosowany (przez „sierotkę” wybraną spośród publiczności) do dziesiątki, która odpowiadać będzie na trzy pytania. Tyle liczy pierwsza runda. Jeśli w tym 
czasie nie uda się wyłonić zwycięzcy – będzie 10 pytań w rundzie drugiej. Jeśli i w tej rundzie nie dojdzie do rozstrzygnięcia konkursu – zacznie się seria pytań dodatkowych, których już nie ma 
w Wielkiej Ściądze, dostępnej nie tylko na łamach naszego dwutygodnika – kolejny raz opublikowana zostanie w jednym z numerów sierpniowych i we wrześniu. Będzie też dostępna na stornie 
internetowej Powiatu Strzeleckiego i oczywiście przy urnie na zgłoszenia w niedzielę, 17 września w strzeleckim parku.

Każdy zgłoszony uczestnik musi być również w Parku Miejskim w godzinach 18.00 – 19.00, czyli wtedy, gdy będzie przeprowadzony konkurs. 
Życzymy szczęścia i dobrej zabawy!

1. Czy powiat strzelecki zawsze znajdował się 
w granicach województwa opolskiego?

Odp. Nie. Po II wojnie światowej znajdował się w wo-
jewództwie śląsko-dąbrowskim. Województwo opol-
skie zostało utworzone dopiero w 1950 r.
2. Kto był pierwszym starostą strzeleckim po 1945 

roku?
Odp. Zygmunt Nowak.
3. Hasło promujące Powiat Strzelecki to: „Powiat 

Strzelecki = 744 km2 wrażeń”. Podaj przynaj-
mniej jeden przykład, gdzie można je znaleźć. 

Odp.  Na każdej stronie dwutygodnika „Powiat Strze-
lecki”; na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego; 
na obramowaniach tablic rejestracyjnych nowo reje-
strowanych w strzeleckim starostwie samochodów; na 
banerach reklamujących Powiat Strzelecki.
4. Kto w roku 1970 był starostą Powiatu 

Strzeleckiego?
Odp. Nikt. 20 marca 1950 zgodnie z ustawą o tereno-
wych organach jednolitej władzy państwowej zlikwi-
dowano urzędy wojewodów, starostów, burmistrzów 
i wójtów.
5. O kim w latach 1950-1975 można powiedzieć, że 

był „szefem” powiatu?
Odp. O Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Ra-
dy Narodowej.
6. Czy, podobnie jak w gminach, pojawiła się funk-

cja Naczelnika Powiatu?
Odp. Tak. W 1973 roku.
7. Kiedy zostały zlikwidowane powiaty?
Odp. W 1975 roku.
8. Czy do roku 1975, kiedy jeszcze istniał Powiat 

Strzelecki, funkcjonował w nim urząd pracy al-
bo biuro pośrednictwa pracy?

Odp. Nie. Nieobligatoryjne uzupełnienie: W latach 50. 
XX w. zostały zlikwidowane urzędy pośrednictwa pra-
cy, bo deklarowano wówczas likwidację bezrobocia, 
a „walką z bumelanctwem” zajmowały się komórki or-
ganizacyjne rad narodowych.
9. Czy na fladze Powiatu Strzeleckiego znajduje 

się:
A. siedem unijnych gwiazdek
B. gałązka chmielu
Odp. A – siedem unijnych gwiazdek.
10. Czy w latach 70. XX w. w powiecie strzeleckim 

istniała jakaś instytucja zajmująca się poradnic-
twem zawodowym?

Odp. Tak. Była to Poradnia Wychowawczo-Zawodowa 
w Strzelcach Opolskich.
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzel-

cach Opolskich powstała ponad 40 lat temu. Pro-
szę podać rok, w którym ją utworzono.

Odp. W 1970. 
12. Kino „Pionier” w Strzelcach Opolskich funkcjo-

nowało do lat 90. XX w. Czy było pierwszym ki-
nem w tym mieście?

Odp. Nie. W latach 20. XX w. w Strzelcach działało 
kino „Helios-Palast” (na dzisiejszym Placu Żeromskie-
go); tuż po wojnie uruchomiono kino „Rodło” (przy ul. 
Krakowskiej, za dzisiejszym LO).
13. Czy kino w Strzelcach Opolskich było jednym ki-

nem w powiecie strzeleckim?
Odp. Nie. W Zawadzkiem funkcjonowało kino 
„Hutnik”.
14. Kino „Pionier” w Strzelcach Opolskich wybudo-

wano w latach 60. XX w. na fundamentach:
A. przedwojennej siedziby starostwa powiatowego
B. fundamentach przedwojennego ośrodka 

zdrowia?
Odp. A. na fundamentach przedwojennej siedziby sta-
rostwa powiatowego
15. Która z placówek kulturalnych funkcjonujących 

w Strzelcach Opolskich działa pod egidą Powia-
tu Strzeleckiego: SOK czy PCK?

Odp. PCK, czyli Powiatowe Centrum Kultury.
16. Jak brzmi pełna nazwa szpitala powiatowego 

w Strzelcach Opolskich?
Odp. Szpital Powiatowy im. Prałata Josefa 
Glowatzkiego.

Święto Chleba 2017 

Wielka Ściąga, czyli 50 pytań wraz z odpowiedziami!
17. Dlaczego szpital został tak nazwany?
Odp. Prałat Josef Glowatzki był kuratorem Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek NMP i wraz z tym nim przyczy-
nił się do jego budowy. Zgromadzenie Sióstr Służeb-
niczek kupiło pięć hektarów ziemi, a każda placówka 
z Prowincji opolsko-wrocławskiej Zgromadzenia prze-
kazała datki na ten cel.

18. Od kiedy szpital nosi tę nazwę?
Odp. Od 2010 roku.

19. Czy wcześniej szpital w Strzelcach Opolskich 
miał inną nazwę?

Odp. Tak. Krótko po wojnie na jego pieczątce widniała 
nazwa „Szpital św. Andrzeja”. 

20. Kiedy zakończono budowę szpitala w Strzelcach 
Opolskich?

Odp. W 1930 roku.

21. Czy strzelecki szpital po II wojnie światowej był 
jedyną taką placówką funkcjonującą na terenie 
powiatu strzeleckiego?

Odp. Nie. Jeszcze w latach 80. XX w. funkcjonowa-
ły dwa szpitale rejonowe: w Leśnicy i w Zawadzkiem. 
Wcześniej, po II wojnie, w pałacyku w Szymiszowie 
działał szpital przeciwgruźliczy.

22. CKZiU to szkoła, dla której Powiat Strzelec-
ki jest organem prowadzącym. Rozszyfruj ten 
skrót.

Odp. Centrum Kształcenia Zawodowego 
I Ustawicznego.

23. MOW w Leśnicy to Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy, do którego trafia młodzież z proble-
mami wychowawczymi. Przeznaczony jest dla:

A. chłopców
B. dziewcząt
Odp. B – dziewcząt.

24. Rozszyfruj skrót: PCPR. To instytucja powiato-
wa działająca w Strzelcach Opolskich.

Odp. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

25. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opol-
skich, w Leśnicy i Szymiszowie to jedna instytu-
cja czy trzy oddzielne?

Odp. Jedna; DPS w Strzelcach opolskich ma dwie filie: 
w Leśnicy i Szymiszowie.

26.  Leśnica obchodzi w tym roku jubileusz. Jaki? 
Tysiąclecia, pięćsetlecia czy 800-lecia? 

Odp. 800-lecia.

27. W butach firmy Gabor chodziły m.in. Marylin 
Monroe i Audrey Hepburn. Założyciel firmy, 
szewc Pius Gabor, pochodził z Ujazdu, Leśnicy 
czy Strzelec Opolskich?

Odp. Ze Strzelec Opolskich.

28. Które to z kolei Powiatowe Święto Chleba?
Odp. Ósme.

29. Dwutygodnik „Powiat Strzelecki” ukazuje się od 
kilkunastu lat. W którym roku ukazał się jego 
pierwszy numer?

Odp. W 2003 roku (w grudniu).

30. Klasztor zakonu cystersów w Jemielnicy został 
zlikwidowany w:

A. 1810 roku
B. 1945 roku
Odp. A – w 1810 roku.

31. Jemielnica leży na jednym ze znanych w Europie 
szlaków pielgrzymkowych. Ten szlak to:

A. Via Francigena
B. Szlak św. Jakuba
Odp.  B – Szlak św. Jakuba.

32. Oznaczeniem graficznym Szlaku św. Jakuba jest:
A. muszla
B. paliusz arcybiskupi
Odp. A – muszla.

33. Kto zaprojektował Pomnik Czynu Powstańczego 
na Górze św. Anny?

Odp. Xawery Dunikowski (1875 -1964)

34. Czy prawdziwe jest stwierdzenie: Góra św. Anny 
to wygasły wulkan?

Odp. Tak.

35. W jednym z pałacyków znajdujących się na tere-
nie powiatu strzeleckiego w roku 1921 mieścił się 
sztab powstańczy. Pałacyk znajduje się w:

A. Szymiszowie
B. Błotnicy Strzeleckiej

Odp. B - w Błotnicy Strzeleckiej.

36. W jednym z zakładów przemysłowych na tere-
nie powiatu strzeleckiego w czasie powstań ślą-
skich budowano pociągi pancerne, przeznaczone 
dla powstańców. W którym?

Odp. W hucie w Zawadzkiem.

37. W Japonii obchodzi się Święto Kwitnącej Wi-
śni. W naszym powiecie też zakwitają całe aleje 
drzew. Jakich?

Odp. Czereśni.

38. „Boże Oko” i „Grafik” to nazwy:
A. cudownych źródełek w powiecie strzeleckim
B. rezerwatów przyrody w powiecie strzeleckim

Odp. B – rezerwatów przyrody

39. „Stoczek” to nazwa źródełka w gminie:
A. Kolonowskie
B. Zawadzkie

Odp. A - w gminie Kolonowskie. 

40. Park miniatur w Olszowej to miejsce, w którym 
można zobaczyć:

A. obiekty sakralne 
B. najważniejsze zabytki 

Odp.  A – obiekty sakralne

41. Czy w Ligocie Dolnej po II wojnie światowej ist-
niała cywilna szkoła pilotów?

Odp. Tak – od 1946 do 1950 roku.

42. Hymn „Gaude Mater Polonia” skomponowany 
został przez Wicentego z Kielczy w wieku:

A. XIII
B. XV

Odp. A – w XIII wieku.

43. Od 24 lat w Izbicku organizowany jest woje-
wódzki konkurs gawędziarski w gwarze śląskiej. 
Jak brzmi jego nazwa?

Odp. Śląskie Beranie.

44. Która z miejscowości powiatu strzeleckiego sły-
nie z placków ziemniaczanych?

Odp. Żędowice. Dlatego też jej mieszkańców zwano 
dawniej „plakoniami” lub „plackorzami”.

45. Tradycja „Targów Panieńskich” sięga końcówki 
lat 20. XX w. Gdzie są one organizowane?

Odp. W Ujeździe.

46. Od lat organizowane są spływy kajakowe Małą 
Panwią. Czy rzeka płynie wyłącznie przez woje-
wództwo opolskie?

Odp. Nie. Także przez województwo śląskie.

47. Którą z miejscowości powiatu strzeleckiego zało-
żyli czescy koloniści?

Odp. Piotrówkę.

48. Ile czynnych kościołów ewangelickich znajduje 
się obecnie na terenie powiatu strzeleckiego?

Odp. Dwa: w Fosowskiem i Zawadzkiem.

49. W herbie Powiatu Strzeleckiego znajduje się ga-
łązka pewnej rośliny:

A. gałązka winorośli

B. gałązka chmielu

Odp. B - chmielu.

50. Czy na terenie powiatu strzeleckiego wytwarza-
no niegdyś piwo czy wino?

Odp. Obydwa trunki.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń 9

Z okazji Święta Policji, przypadającego 24 lipca,
 

pragniemy złożyć wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji
najszczersze życzenia:

samych sukcesów w pełnionej służbie, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji  
i wytrwałości w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Wasze Święto to szczególna okazja, by wyrazić wdzięczność i uznanie
za trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa w naszym Powiecie,

a także  za odpowiedzialną i rzetelną służbę.

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

1. Wyrzuć przeterminowane kosmetyki
Zaledwie 1 proc. promieni słonecznych to szkodliwe promieniowanie ul-

trafioletowe (UV). Ale to wystarczy, by uszkodzić naszą skórę i zwiększyć ry-
zyko raka. Skuteczną ochroną są oczywiście kosmetyki z filtrem UV. Te, któ-
re kupiliśmy rok temu, nadają się wyłącznie do kosza. Pod wpływem czynni-
ków zewnętrznych utraciły one już swoje ochronne właściwości. Co roku po-
winniśmy zaopatrzyć się w nowe kremy z filtrem.

2. Krem z filtrem dobierz do typu skóry
Na plażę zabierasz jeden krem z filtrem dla całej rodziny? Na pewno to 

lepsza opcja, niż nie wziąć żadnego. Jednak pamiętaj, że każdy z nas ma in-
ny typ skóry. Dla dzieci przeznaczone są kremy z SPF 50, najlepiej wodood-
porne. Osoby o jasnej karnacji również powinny smarować się kremem z fak-
torem SPF 50, zaś te, które opalają się na brązowo i rzadko przypominają ru-
mianego raka, mogą zacząć od SPF 30 lub 40, a później zejść na niższy sto-
pień ochrony (np. SPF 20).

3. Nie żałuj sobie kremów
Nie wystarczy psiknąć na rękę ilość kremu wielkości orzeszka i nanieść 

na ciało w trakcie opalania. Przede wszystkim musimy to zrobić wcześniej, 
jakieś 20-30 minut przed ekspozycją na słońce, bo tyle czasu trwa aktywa-
cja ochronnych składników. Nieprawdą jest, że gdy używamy kremu wodo-
odpornego, po wyjściu z wody nie musimy się już smarować. Należy za każ-
dym razem nanosić go na skórę, a jeśli się nie kąpiemy, to czynność trzeba po-
wtarzać co 2 godziny. Ach! I rada dla chowających się w cieniu – wy również 
potrzebujecie odpowiedniej ochrony. Promieniowanie UV odbija się od róż-
nych powierzchni, np. wody i piasku, dlatego dociera także do cieniolubnych.

4. Opalaj się w bezpiecznych godzinach
Niebezpieczne godziny to oczywiście te, w których na słonecznych pla-

żach jest nas najwięcej, czyli między 11.00 a 15.00. Wówczas promieniowa-
nie jest najbardziej szkodliwe. Oczywiście nie przekonamy nikogo, kto chce 
się opalać, żeby wtedy nie wychodził z domu. Ale koniecznie trzeba wówczas 
używać kremu z wysokim filtrem i obowiązkowo nakrycia głowy.

5. Koniecznie chroń głowę
Przed promieniowaniem najlepiej chronią kapelusze zakrywające uszy, 

kark i twarz, wykonane z jasnych materiałów. Kapelusze słomiane, które są 
luźno plecione, nadają się co najwyżej na popołudniowy spacer na łąkę. Czap-
ki z daszkiem nie zasłaniają karku i uszu, więc też nie są najlepszym rozwią-
zaniem chroniącym przed promieniami UV.

6. Uważaj na składniki fotouczulające
Posmarowałeś się kremem, leżałeś na słońcu w „bezpiecznych” godzinach, 

a skórę i tak masz czerwoną jak rak? Taki scenariusz jest możliwy. Może to 
być wina tego, co jemy i pijemy. Część składników ma właściwości fotouczu-
lające. Należą do nich niektóre leki antydepresyjne, antykoncepcyjne i prze-
ciwcukrzycowe. Poza tym rośliny, takie jak dziurawiec, melisa czy nawet se-
ler. Unikaj ich, jeśli planujesz plażowanie!

7. Marchewkowa ochrona przed słońcem
Przed opalaniem powinieneś dostarczyć swojemu organizmowi beta-karo-

ten (obecny w marchwi, pomidorach, brzoskwiniach, papryce, szpinaku, bro-
kułach, sałacie) – niszczy wolne rodniki, czyli zapobiega uszkodzeniom skó-
ry oraz poprawia jej odporność na promieniowanie. Witaminy E i C także po-
prawią stan skóry przed urlopem.

8. Pij jak najwięcej wody
Gdy za oknem upał, potrzebujesz jeszcze więcej wody niż zwykle. Odwod-

nienie nie tylko utrudnia regenerację skóry, ale też zwiększa ryzyko udaru sło-
necznego. W związku z tym, że się pocimy, tracimy wyjątkowo dużo płynów. 
Powinniśmy dostarczyć sobie dziennie nawet 4 litry wody!

9. Wybierz się do dermatologa
Zanim rozpoczniesz opalanie, odwiedź dermatologa. Po obejrzeniu zna-

mion i pieprzyków na skórze lekarz określi, które wymagają całkowitego za-
krycia przed promieniowaniem. Jeśli znamiona wyglądają mocno podejrza-
nie, dermatolog może polecić usunięcie ich przez chirurga. 

10. Po opalaniu
Ukojenie po opalaniu przyniosą preparaty z pantenolem, witaminami E 

i A, aloesem, mentolem oraz alantoiną i lanoliną. Dzięki nim skóra będzie le-
piej nawilżona i łatwiej się zregeneruje. 

Pamiętajmy!!! Opalać się można, ale z rozsądkiem. Życzymy udanego 
plażowania!

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

Wakacje to przyjemny czas wy-
poczynku i relaksu. Sprzyja-

jąca pogoda zachęca nas do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu, or-
ganizowaniu wycieczek i pobytów 
w miejscach z dala od domu. Jed-
nak jest to również czas zwiększonej 
podatności na zatrucia pokarmowe. 
Wiele czynników wpływa na jakość 
żywności, którą spożywamy m.in. 
wysoka temperatura, która przyspie-
sza psucie się żywności, kupowanie 
żywności w przypadkowych miej-
scach, gdzie nie zawsze widać zacho-
wane zasady higieny, brak utrzyma-
nia należytej własnej higieny osobi-
stej. Zatrucia pokarmowe – to zacho-
rowania przebiegające z objawami 
ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowe-
go, który występuje albo po spoży-
ciu pokarmów skażonych niektórymi 
bakteriami lub ich toksynami, albo 
spowodowany jest spożyciem pokar-
mów zawierających substancje tok-
syczne pochodzenia niebakteryjne-
go. Bakteryjne zatrucia pokarmowe 
wywołane są najczęściej przez gron-
kowce, pałeczki Salmonella, Shigel-
la, Escherichia coli, Clostridium bo-
tulinum, Clostridium perfringens.

Oto kilka zasad, które pomo-
gą ustrzec się przed zatruciami 
pokarmowymi.

10 zasad zdrowego opalania
Z opalaniem jest tak: każdy wie, że jest szkodliwe, a jednak większość 
z nas nie wyobraża sobie bez niego wakacji. Wrócić z urlopu bladym 
jak ściana? Nigdy! Dlatego właśnie mamy dla was 10 zasad, o których 
należy pamiętać podczas opalania.

Zatrucia pokarmowe – 
czy można ich uniknąć!

Ostrożność na co dzień 
– Zakażone produkty mają czasem 

smak i zapach zjełczałego tłusz-
czu – takich unikajmy! 

– Unikajmy puszek, które mają 
wzdęte wieczka. 

– Pamiętajmy o myciu rąk po wyj-
ściu z toalety i przed przygotowa-
niem posiłków.

Higiena kuchni
– Utrzymywanie w czystości na-

czyń, sprzętów kuchennych i sa-
mej kuchni (ulubionym siedli-
skiem bakterii są wilgotne gąb-
ki, zmywaki, drewniane deski do 
krojenia mięsa) 

– Myjmy dokładnie owoce i wa-
rzywa - bakterie, a także pleśnie 
i drożdże, występują szczególnie 
w miejscach uszkodzeń miąższu 
i skórki. Są to np. bakterie fluory-
zujące, gnilne, przetrwalnikowe, 
które mogą być przyczyną duru 
brzusznego, czerwonki, żółtaczki. 

– Nie trzymajmy produktów 
w otwartych puszkach. Jeżeli nie 
zostały spożyte od razu, należy 
przełożyć je np. na talerz i prze-
chować w lodówce do kilkunastu 
godzin. 

– Konserwy przygotowywane 
w domu najlepiej sterylizować 

przez 3 kolejne dni, w odpowied-
nio wysokiej temperaturze. Jeże-
li je tylko pasteryzujemy, trzeba 
je przechowywać w temperaturze 
poniżej 5°C.

Zasada ograniczonego zaufania 
do producenta 
– Unikamy lodów, kremówek i in-

nych ciastek pochodzących od 
nieznanych wytwórców i przy-
godnych sprzedawców. 

– Nie należy kupować mięsa, drobiu 
i ryb niewiadomego pochodzenia. 

– Sprawdzajmy datę przydatności 
żywności do spożycia.

Zasada szybkiej konsumpcji 
Zatrucia pokarmowego również  

unikniemy, jeśli łatwo psujący się 
produkt spożywczy spożyjemy zgod-
nie ze wskazaniem na opakowaniu 
lub możliwie bezzwłocznie. 

Justyna Żołnierz
Kierownik Oddziału Higieny 

Żywności, Żywienia i Przedmiotów 
Użytku w Powiatowej Stacji  

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Strzelcach Op.

CKZiU należy do grona szkół, 
które przystąpiły do realiza-

cji projektu  „Mobilność kadry edu-
kacji szkolnej”. Celami nadrzędnym 
projektu jest podniesienie poziomu 
jakości pracy szkoły, podniesienie 
kompetencji zawodowych pracow-
ników szkoły, realizacja mobilno-
ści oraz wdrożenie i wykorzystanie 
wiedzy zdobytej  trakcie mobilno-
ści zagranicznej. To właśnie realiza-
cja tych celów projektu skierowała 
moje kroki do Instytutu für Sprache, 
Kommunikation und Kultur HORI-
ZONTE w Ratyzbonie. Ratyzboń-
ska szkoła języka niemieckiego HO-
RIZONTE mieści się w samym ser-
cu miasta na przepięknej starówce, 
która od 13.07.2007 znajduje się na 
liście światowego dziedzictwa kul-
tury UNESCO, tak więc czas poby-
tu w mieście to nie tylko poznawanie 
języka niemieckiego, ale także ob-
cowanie z pięknem zabytków, wież 

Nauczyciele też odrabiali zadania domowe!
rodowych budowanych przez boga-
te rodziny patrycjuszy oraz spacera-
mi nad pięknie wijącym się Duna-
jem. Czas ratyzbońskiej przygody to 
w znacznej większości zajęcia, któ-
rych celem była nauka języka nie-
mieckiego jego znajomość pomoże 
mi w prowadzeniu moich zajęć a tak-
że uatrakcyjni ich przebieg. W każ-
dym dniu pobytu miałam 6 godzin 
lekcyjnych w grupie międzynarodo-
wej, w tym 2 godz. zajęć indywidu-
alnych, można by powiedzieć, że da-
ne mi było bardzo intensywnie uczyć 
się niemieckiego. Lekcje ogólne każ-
dorazowo kończyły się zadaniem do-
mowym, a dwa razy należało napisać 
dłuższą pracę w języku niemieckim. 
Czas indywidualnej nauki języka 
opierał się na kształtowaniu umiejęt-
ności komunikacyjnych, np. w mu-
zeum, w czasie spaceru w parku, 
w czasie zwiedzania różnorodnych 
zabytków. Szkoła przyjęła nas bar-
dzo dobrze, lektorzy prowadzili zaję-
cia bardzo ciekawie, zagwarantowa-
no nam wspaniałe warunki do nauki 
a jednocześnie dano możliwość indy-
widualnego doboru sposobu utrwala-
nia poznanych wiadomości.

Organizatorzy zadbali także 
o nasz czas popołudniowy: organizo-
wali nam różnorodne wycieczki, wyj-
ścia, spacery, a wszystko po to, aby-
śmy choć trochę zakosztowali smaku 
„bawarskiej przygody” począwszy 
od jej historii, poprzez kulturę, ga-
stronomię aż do dorobku bawarskich 
poetów i muzyków. Tak jak wspania-
le prezentuje się starówka, tak boga-
to prezentuje się ratyzbońskie życie 
kulturalne. Od podniosłego nastroju 

po zwykłą zabawę, od klasyki po mu-
zykę ludową. 

Czas pobytu w ratyzbońskiej 
szkole był dla mnie doświadcze-
niem „nowego” sposobu postrzega-
nia nauczania innego patrzenia na 
ucznia, który ma nie tylko przyjmo-
wać wiedzę, którą mu przekazuję, 
ale przede wszystkim chłonąć sobą 
te wartości, które z czasem będą bu-
dować jego własną tożsamość. Wy-
jątkową wartością była również in-
tegracja wszystkich słuchaczy szko-
ły (nie tylko z Europy), kształtowa-
nie umiejętności pracy zespołowej 
oraz wzajemne wspieranie się w sy-
tuacjach trudnych. Poznani ludzie na 
długo zostaną w mojej pamięci, a na-
sza wspaniała przygoda, mam na-
dzieję, będzie kontynuowana. 

Serdecznie dziękuję Dyrekcji 
Szkoły oraz koordynator projektu 
Agnieszce Kozłowskiej.

Edyta Bem
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16 tematów, 17 grup, rok pra-
cy, nerwy przed wystąpie-

niem… To w skrócie atmosfera 
Szkolnego Festiwalu Projektów, 
który w Gimnazjum Dwujęzycz-
nym odbył się już siódmy raz.

Projekty edukacyjne to z jednej 
strony ministerialny wymóg dla gim-
nazjalistów, ale i przyjemność oraz 
wyzwanie z drugiej. Wymyślenie do-
brego tematu to dopiero początek. 
Potem wiele spotkań, pracy, szuka-
nia kompromisów i wspólnego dzia-
łania. – Podziwiam tych, którzy reali-
zowali projekt ,,Bitwa na style- reali-
zacja projektu budowlanego w stylu 
gotyckim” czy autorów komiksu hi-
storycznego. Spotykali się cały rok, 
nawet w soboty. To dlatego efekty 
ich pracy są tak imponujące- recen-
zuje jedno z festiwalowych wystą-
pień pierwszoklasistka, przed którą 
prezentacja własnego projektu dopie-
ro za rok. ¬ 

Festiwalowe projekty, aczkolwiek 
związane z nauczanymi w szkole 
przedmiotami oraz realizowane pod 
opieką nauczycieli, nie były kolejny-
mi lekcjami ,,do odrobienia”. O geo-
grafii można przecież mówić, przed-
stawiając tańce z różnych stron świa-
ta, a o chemii, analizując skład… 
herbaty podawanej przez uczniów. 
Występujące w czasie festiwalu ze-
społy projektowe odwoływały się 
do wszystkich zmysłów publiczno-
ści, ciekawie też o nich opowiada-
ły. A zmysły to przecież zagadnienie 
biologiczne…

-Podobały mi się różne projek-
ty, ale moim zdaniem najlepszy był 
ten o uzależnieniach komputerowych 
młodzieży- podsumowuje jeden 
z widzów. – Uczniowie nakręcili film 
o…samych sobie. Przywiązanych do 
komputerów, smartfonów, uzależ-
nionych od Internetu i gier, a przez to 
samotnych, odizolowanych od świa-
ta i rówieśników- streszcza jedno 
z festiwalowych wystąpień przejęty 
gimnazjalista.

Nastoletni odbiorcy festiwalo-
wych prezentacji okazali się wrażliwi 

Siódmy Festiwal Projektów

na tematy społeczne.         – Najbar-
dziej podobał mi się projekt o niepeł-
nosprawnych osobach, które upra-
wiają sport- mówi poruszona wystę-
pem pierwszoklasistka.- Grupa pro-
jektowa przedstawiła swoje działania  
i powiedziała kilka najważniejszych 
słów odnośnie polskich sportow-
ców startujących w paraolimpiadach. 
Uczniowie pokazali, jak postrzega 
się niepełnosprawnych w Polsce i za 
granicą. Uświadomiło nam to wiele 
ważnych rzeczy- podsumowuje.

-Ile dostaliśmy punktów?- pytali 
najczęściej występujący na przeglą-
dzie projektowicze. Festiwal to dla 
wielu pierwsze publiczne wystąpie-
nie, odbierane przez nauczycieli, ale 
(co chyba najważniejsze) przez ró-
wieśników. I choć festiwalowe wy-
stępy nie są oceniane  w sposób 

szkolny (czyli za pomocą ocen wyra-
żanych w cyfrach)   i nie mają służyć 
jakimkolwiek rankingom, projekto-
wicze dają się ponieść emocjom. A to 
widać. – Atmosfera na festiwalu była 
bardzo przyjazna, mimo tego, wiele 
osób wyraźnie się stresowało- dzie-
li się swoimi spostrzeżeniami jedna 
z młodszych koleżanek występują-
cych drugoklasistów. – A mnie bar-
dzo się podobało- przedstawia swo-
ją recenzję inny  z widzów. – Za rok 
zrobię jednak swój projekt jeszcze 
lepiej!- deklaruje.

Festiwalowe emocje opadają, at-
mosfera zbliżających się wakacji to-
nuje chęć  rywalizacji. Kolejny prze-
gląd projektów uzmysłowił wszyst-
kim, ze nauka w szkole jest przyjem-
na, zabawna, interesująca.

Dorota Maćkula
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W ramach obchodów 800-le-
cia Leśnicy 16 czerwca 2017 

r. w leśnickiej Galerii Sztuki otwar-
ta została wystawa fotograficzna  pt. 
„Historia SOSW w Leśnicy”. Wysta-
wę przygotowały wychowanki Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Leśnicy pod opieką pana 
Sławomira Kossakowskiego.

Burmistrz Leśnicy Łukasz Ja-
strzembski podziękował wychowan-
kom Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego i opiekunowi za przy-
gotowanie wystawy.

Kuratorzy wystawy podzieli-
li ekspozycję na dziewięć obszarów: 
– istniejemy już 152 lata,
– wspomnień czar,
– wesoło się bawimy,
– rozpoczynamy kolejny rok 

szkolny, 
– pilnie się uczymy,
– internat – szkoła życia,
– ciekawie spędzamy czas,
– grono pedagogiczne,

Foto-historia SOSW w Leśnicy

– naszym celem jest zdobycie 
zawodu.
Wystawa przedstawia różnora-

kie aspekty 152 letniej  historii Pla-
cówki. Znalazły się tam zdjęcia do-
kumentujące m.in. życie codzienne, 
fotografie przedwojenne i współcze-
sne budynków. 

Powstanie wystawy i jej tournée 
Idea jej zorganizowania to efekt  

realizacji  grantu edukacyjnego Po-
wiatu Strzeleckiego. Temat: „8 wie-
ków Leśnicy – 8 zadań młodych 
w  8 miesięcy. Dawniej i dziś w Le-
śnicy. Historia naszą pamięcią 
pisana”.

Celem grantu jest zaangażowa-
nie młodzieży do pracy nad wspól-
nym przygotowywaniem uroczysto-
ści 800-lecia Leśnicy oraz  poznanie 
dziejów - losów najstarszych miesz-
kańców Leśnicy, zarówno tych, któ-
rzy są znani jak i zwykłych ludzi. 

Poprzez tę wiedzę młodzież 
uświadamiała sobie jakie jest jej 

miejsce w społeczeństwie i wycią-
gnęła wnioski dotyczące swojej przy-
szłości. Organizacja wystawy po-
zwoliła zachęcić młodzież do roz-
wijania własnej inwencji twórczej, 
pomysłowości i talentów, a przy oka-
zji była ciekawą formą aktywnego 
i pożytecznego spędzania wolnego 
czasu.

Aktualnie wystawę  można oglą-
dać w holu  budynku Urzędu Miej-
skiego w Leśnicy, później będzie 
prezentowa w  budynku Starostwa 
Powiatu Strzeleckiego.

Warto, by wystawę obejrzeli  za-
równo mieszkańcy Leśnicy jak i go-
ście. To doskonała okazja do zapo-
znania się z historią Leśnicy. 

Opiekun Sławomir Kossakow-
ski serdecznie dziękuję Pani Edycie 
Goli – pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Leśnicy oraz Panu Tomaszo-
wi Siciakowi nauczycielowi ZPO za 
wsparcie w przygotowaniu wystawy.  

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

MOBILNY PUNKT 
INFORMACYJNY

Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego

Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu

dnia 25 lipca 2017 r. (wtorek)
w godzinach 9:00 – 12:00

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje
na temat możliwości otrzymania wsparcia

oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w 
Kędzierzynie-Koźlu,

tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !

Poznawanie zjawisk i współza-
leżności elementów środowiska 

geograficznego jest jednym z  za-
dań edukacji geograficznej w szko-
le. Ważne jest jednak, aby odby-
wało się ono nie tylko w odniesie-
niu do zjawisk występujących na 
świecie, ale również poprzez po-
znanie tych współzależności w naj-
bliższym otoczeniu, w swoim re-
gionie. Dlatego, już po raz kolej-
ny, na zajęcia z uczniami technikum 
w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich została zaproszona Pa-
ni Beata Wielgosik z Parku Krajo-
brazowego Góra św. Anny. W cza-
sie prelekcji połączonej z pokazem 
ciekawych slajdów przedstawiła za-
gadnienia dotyczące Bioróżnorod-
ności Opolszczyzny na przykładzie 
Goparku Krajowego Góra św. Anny.

Bioróżnorodność 
Opolszczyzny na lekcjach 

geografii w CKZiU
W niezwykle zajmujący sposób 

omawiała przeszłość geologicznej 
Góry Chełmskiej w kontekście zagad-
nień dotyczących tektoniki i zjawisk 
wulkanicznych, angażując uczniów 
do dyskusji. Pogadankę wzbogaca-
ły ciekawe prezentacje i film. Barwne 
fotografie i schematy ułatwiały zrozu-
mienie omawianych procesów i spra-
wiły, że uczniowie z zaciekawieniem 
słuchali o odległych wydarzeniach 
geologicznych mających miejsce tuz 
obok nas. W czasie spotkania uczest-
nicy mogli również poznać współ-
czesne działania obejmujące ochro-
nę i udostępnienie zasobów Góry św. 
Anny poprzez utworzenie Geoparku. 
Po raz kolejny okazało się, że geogra-
fia jest ciekawa, warto się jej uczyć 
i przede wszystkim poznawać ją po-
przez nasz region.

Eligiusz Stańczak
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Od sześciu lat do małych Nogow-
czyc przybywają siatkarze pla-

żowi z całej Polski, żeby sprawdzić 
swoje siły w Turnieju im. Tomka 
i Damiana - dwóch młodych, aktyw-
nych ludzi, którzy zginęli tragicznie 
w wypadku drogowym. 

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Zwyciężył Rudziniec

W poniedziałek 19 czerwca na 
terenie domu „BARKA - Ka-

czorownia” odbył się coroczny Tur-
niej sportowy dla wychowanków do-
mów dziecka.

W rozgrywkach stanęło sześć re-
prezentacji: Bogacice, Krasne Po-
le Głubczyce, Opole, Pszczyna, Tar-
nów Opolski oraz Turawa.

Dopisała piękna pogoda. Uczest-
nicy brali udział w rozgrywkach 
piłki siatkowej plażowej oraz pił-
ki nożnej. Oprócz rozgrywek na 

Turniej Domów Dziecka  
w Barce

uczestników czekały atrakcje takie 
jak między innymi przejazdy quda-
mi, motorami, dmuchaniec, a tak-
że spotkanie ze specjalnym go-
ściem Panem Patrykiem Czarnow-
skim, środkowym kędzierzyńskiej 
ZAKSY. Turniej zakończył się tra-
dycyjnym ogniskiem z pieczeniem 
kiełbasek.

Honorowy patronat nad turniejem 
obięli Burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc oraz Starosta Strzelec-
ki Józef Swaczyna.

W tym roku w imprezie brało 
udział 16 drużyn (ponad 80 siatka-
rzy). Klasyfikacja końcowa prezen-
tuje się następująco:

1. Rudziniec
2. Stara Bierawa

3. Nogowczyce
4. Gąsiorowice.
Zwycięzcom gratulujemy i już te-

raz zapraszamy na kolejną, siódmą 
już edycję turnieju za rok - tradycyj-
nie w ostatnią sobotę czerwca. 
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3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

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!

Z PKS-em na odpust do Świętej Anny

PKS  w  Strzelcach Op. SA  w dniu 30 lipca 2017 r. (niedziela)
uruchamia przewóz osób na uroczystości odpustowe na Górze św. Anny.

Odjazd autobusu:
Strzelce Op. dworzec autobusowy godz.  9.00
Strzelce Op. przystanek Agromet      godz.  9.05
Rożniątów I                                       godz.  9.10
Rożniątów II                                      godz.  9.12
Kalinów                                             godz.  9.15
Lipieniec                                            godz.  9.18
Wysoka skrz.                                      godz.  9.22
Wysoka I                                            godz.  9.25

Powrót: wyjazd z Góry św. Anny  godz. 14.30
ZAPRASZAMY

W dniu 17.07.2017 roku o godz.10.00 sala nr 5 - parter
w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy  
PARETTI Sp. z o.o. Sp. k. na stanowisko:

pracownik produkcji
miejsce pracy:

COROPLAST – Strzelce Opolskie

W dniu 17.07.2017 o godz.12.00 w sali nr 5 (parter) Powiatowego Urzędu Pracy
 odbędzie spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy PARETTI,

która w imieniu firmy DSO sp. z o.o. (KRONOSPAN)
przeprowadzi rekrutację na następujące stanowiska:

• operator wózka widłowego,
• mechanik maszyn,

• elektryk,
• pomocnik operatora 

• pakowacz

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:
wykształcenie, staż pracy,
umiejętności- specjalności; inne;

KIEROWNIK ZAKŁADU 
PRODUKCYJNEGO ROZMIERKA

- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie kierunkowe – technolog
- organizowanie, prowadzenie i nadzór produkcji
- zarządzanie pracownikami, doświadczenie

KSIEGOWY/A STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek ekonomiczny
- znajomość i widza w zakresie księgowości,
- rzetelność
- mile widziane doświadczenie i znajomość j.obcych

SPEDYTOR SZYMISZÓW

- wykształcenie średnie zawodowe
- komunikatywność odporność na stres 
- umiejętność pracy zespołowej
- mile widziana znajomość niemieckiego i innych jezyków

SECJALISTA DS. 
ADMINISTRACJI, 

SPRZEDAŻY
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 

SPECJALISTA BIURA 
ZARZĄDU I KADR KOLONOWSKIE

- wykształcenie wyższe
- mile widziane doświadczenie
- mile widziana znajomość j.niemieckiego i j.angielskiego na poziomie 

podstawowym

LEKTOR JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe bądź certyfikat
- obsługa pakietu Ms Office
- znajomość j.angielskiego min. poziom B2

INFROMATYK (SERWIS) STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- umiejętności techniczne i informatyczne

KONSTRUKTOR ZAWADZKIE

- wykształcenie wyższe
- praktyczna znajomość AutoCad
- dobra znajomość rysunku technicznego
- biegła znajomość j.angielskeigo

PROGRAMISTA 
PROGRAMÓW CNC ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe

- umiejętności zawodowe 

PRACOWNIK BIUROWY 
(SEKRETARIAT) STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie lub wyższe
- obsługa komputera
- znajomość pakietu Ms Office
- dobra organizacja czasu pracy

HANDLOWIEC ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe techniczne
- biegła znajomość j. francuskiego i niemieckiego

HANDLOWIEC DO 
DZIAŁU OBSŁUGI 

KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
- biegła znajomość j.niemieckiego
- mile widziane doświadczenie w branży okiennej

KONSULTANT 
TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- miłe usposobienie
- determinacja w dążeniu do celu;
- możliwa również praca dla studentów na okres 2 lub 3 miesięcy

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie
- wysoka kultura osobista
- komunikatywność
- mile widziane prawo jazdy kat B oraz doświadczenie w handlu

SPRZEDAWCA – 
KASJER  ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe

- mile widziane doświadczenie
KASJER / SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE - książeczka sanepidowska

SPRZEDAWCA JEMIELNICA - wykształcenie min. zawodowe

KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe gastronomiczne

KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE - 

MURARZ / 
OCIEPLENIOWIEC

ROZMIERKA / WG 
ZLECEŃ

- wykształcenie zawodowe
- umiejętności murarskie
- doświadczenie w pracy na budowie

ROBOTNIK 
BUDOWLANY

ZIMNA WÓDKA / WG 
ZLECEŃ - 

POMOC DEKARZA KADŁUB / WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie dekarskie

PRACOWNIK 
BUDOWLANY BRZEZINA / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe

TOKARZ DZIEWKOWICE
- wykształcenie zawodowe
- mile widziane doświadczenie CNC
- mile widziane uprawnienia na wózek widłowy

TOKARZ ZAWADZKIE
SZLIFIERZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe

SPAWACZ METODĄ 
MAG ZAWADZKIE

- wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia metodą
 MAG 135

FREZER CNC ZAWADZKIE - obsługa frezarki CNC, - obsługa suwnicy z poziomu roboczego 
- obsługa wózka widłowego

ELEKTROMECHANIK 
SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE

-  wykształcenie min. zawodowe – kierunkowe
- mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego
(szczególnie w zakresie elektryki samochodowej)
- prawo jazdy kat. B

MECHANIK 
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH 

STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zasadnicze zawodowe (mechanik, elektromechanik)
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego
- dyspozycyjność

KIEROWCA C+E KRAJOWY - prawo jazdy kat. C+E
- uprawnienia do przewozu rzeczy

KIEROWCA C+E TRANSPORT  
MIEDZYNARODOWY -  prawo jazdy C+E

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe  o profilu technicznym
- organizacja i planowanie pracy własnej, 
- znajomość obsługi komputera,
- uprawnienia operatora na wózki widłowe, 
- doświadczenie 

STANOWISKO MIEJSCE 
WYKONYWANIA PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:
wykształcenie, staż pracy,
umiejętności- specjalności; inne;

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 KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
- uprawnienia na kierowanie  wózkami do załadunku

MAGAZYNIER – 
LOGISTIK STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- uprawnienia na wózek widłowy
- obsługa komputera
- mile widziana znajomość j.niemieckiego lub j.angielskiego 

MONTER KABIN 
SANITARNYCH 
/ URZĄDZEŃ 

ZABAWOWYCH

TEREN CAŁEGO KRAJU

- wykształcenie zawodowe
- czytanie rysunku technicznego
- umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
- prawo jazdy kat.B

MONTER KONSTRUKCJI 
STALOWYCH KOLONOWSKIE

- wykształcenie zawodowe
- 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

OPERATOR MASZYN STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR MASZYNY 
CNC KOLONOWSKIE

- wykształcenie średnie techniczne
- obsługa komputera
- znajomość rysunku technicznego
- CAD
- obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
- min. 1 rok doświadczenia 

OPERATOR WÓZKA 
WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - obsługa skaner do czytania kodów na paletach

- uprawnienia operatora wózków widłowych

OPERATOR 
ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe
- 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 OPOLSKIE

- 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 - wykształcenie zasadnicze zawodowe
- umiejętność i uprawnienia do prac przy konserwacji

STOLARZ STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
- doświadczenie w pracy

ROBOTNIK LEŚNY KROŚNICA / WG ZLECEŃ - kurs pilarza
- mile widziane doświadczenie 

KONTROLER JAKOŚCI KOLONOWSKIE

- wykształcenie min. zawodowe 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

LISTONOSZ STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
- prawo jazdy kat. B
- własny samochód do wykorzystania w celach służbowych

MASARZ ROZMIERKA - wykształcenie zasadnicze w zawodzie masarz, rozbiór mięsa, produkcja wędlin i 
wyrobów wędliniarskich, ubój trzody chlewnej, doświadczenie

Więcej informacji i ofert pracy  
dostępnych na naszej stronie  internetowej   

www.pup-strzelce.pl
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Może to Twoja 
zguba?

W Biurze Rzeczy Znalezionych 
w strzeleckim starostwie cią-

gle jest do odbioru sporo przed-
miotów. Przeczytaj – może to, co 
zgubiłeś, już ktoś znalazł i odniósł?

Rodzaj przedmiotu
• Telefon komórkowy marki Nokia
• Pieniądze
• Torba z przyrządami mechanicz-

nymi samochodowymi
• Pieniądze
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki 

Samsung
• Telefon komórkowy marki Sony
• Klucze 4 sztuki
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon komórkowy Alcatel
• Rower o ramie czarno-złotej
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Telefon komórkowy Samsung
• Rower dziecięcy
• Rower marki Kross
• Rower damski Kalin
• Rower marki Merida
• Telefon komórkowy NOKIA
• Rower Amazonka 
• Pieniądze
• Telefon komórkowy Samsung GT
• Portfel z pieniędzmi
• Rower damski Sprick
• Pieniądze
• Tablet Apple
• Klucz do samochodu Opel
• Rower Kattler
• Telefon Komórkowy Nokia RM 

781 300
• Rower Qusar
• Rower ETS City
• Telefon Komórkowy Nokia G2-05
• Portfel czarny z pieniędzmi
• Wiertarka Pegasus
• Telefon Komórkowy marki Apple
• Telefon Komórkowy Samsung GT 

i 9506
• Słuchawki nauszne Ozone
• Rower górski Grand Mountain
• Mini konsola psp
• Pęk 2 szt. kluczy z zielonym 

brelokiem
• Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem ze 

znakiem marki samochodu

Kontakt w/s odbioru rzeczy  
przez osoby uprawnione pod 

numerem telefonu 77 4401759 
w godzinach 8.00-16.00  

oraz w pokoju 312 Starostwa.

UWAGA
W sobotę, 15 lipca, Wy-

dział Komunikacji i Trans-
portu na stanowiskach zwią-
zanych z rejestracją pojazdów 
oraz kasa będą czynne w go-
dzinach od 9:00 do 13:00.

Trwa ogólnoświatowa społeczna 
zbiórka pamiątek historycznych 

„Małe Wielkie Historie” zainauguro-
wana w 2016 roku. Do tej pory udało 
się pozyskać blisko 5500 obiektów dla 
Muzeum Historii Polski do Wśród eks-
ponatów znalazły się przedmioty otrzy-
mane przez darczyńców z kraju, jak 
i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie no-
wych muzealiów do Muzeum Histo-
rii Polski. Czekamy na najrozmaitsze 
obiekty o wartościach historycznych, 
także związane z osobistymi losami dar-
czyńców i ich rodzin. Szczególne zna-
czenie mają dla nas przedmioty związa-
ne z polską drogą do Niepodległości – 
zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 
1989. Zainteresowani jesteśmy również 
przedmiotami codziennego użytku.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie 
Historie” dostępny jest na stronie Mu-
zeum Historii Polski – www.muzhp.pl.

Małe Wielkie 
Historie
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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

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

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

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

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

że w dniu 11 września 2017 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbę-
dzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nierucho-
mości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 
nr 2, zabudowanej dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej zrealizowany-
mi w 1949 roku: dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1219,35 m2 
i trzykondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2354,31 m2.

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2 
o łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług oświaty, 
a działka nr 370/2 wraz z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości ok. 
5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG – teren 
układu komunikacyjnego, ulica Opolska. 

Obecnie opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Zawadzkie, w którym planuje się zmianę przeznaczenia na tereny 
usług publicznych (administracji, oświaty, opiekuńczo-wychowawcze, zdro-
wia, kultury, łączności, sportu, opieki społecznej, sądy, prokuratury, placów-
ki szkolno-wychowawcze) oraz usługi pocztowe i obiekty bezpieczeństwa pu-
blicznego (areszty śledcze, obiekty obronności państwa itp.), jako uzupełnie-
nie przeznaczenia dopuszcza się mieszkania funkcyjne oraz usługi nieuciąż-
liwe, w przypadku likwidacji usług publicznych obiekty i tereny te mogą być 
przeznaczone pod zabudowę usługową lub mieszkaniową.

Nieruchomość jest wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00009498/8, 
bez obciążeń. 

Obecnie nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej nr 1. W przy-
padku wyłonienia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 850 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 18 500,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu) - 93 000,00 zł 

Wadium należy wpłacić do dnia 6 września 2017 roku na konto Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział 
Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia 
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.

Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 

43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 
i usług (j.t. w Dz.U. z 2016 r. poz. 710).

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Karto-
grafii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 
77-4401-740.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzelec-
kiego www.powiatstrzelecki.pl. w zakładce „Starostwo”, „Nieruchomości” 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje

że w dniu 22 sierpnia 2017 roku od godziny 9oo w siedzibie Starostwa 
Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) prze-
prowadzone będą czwarte przetargi ustne nieograniczone w celu sprzeda-
ży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy 
Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wie-
czystej nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń.  W planie zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lp. numer 
działki powierzchnia

cena 
wywoławcza

brutto
(w tym 23 % VAT)

wadium
minimalne
postąpienie 

ceny

godzina 
rozpoczęcia 
przetargu

1. 1227/1 0,1131 ha 32 980  zł 2 000 zł 330  zł 900

2. 1227/4 0,0892 ha 26 020  zł 1 500 zł 270  zł 930

3. 1227/5 0,0895 ha 26 100  zł 1 500 zł 270  zł 1000

4. 1227/6 0,0897 ha 26 160  zł 1 500 zł 270  zł 1030

5. 1227/7 0,0989 ha 25 740  zł 1 500 zł 260  zł 1100

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 17 sierpnia 2017 r. 
na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdziel-
czy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 
0090 0007 0006. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który prze-
targ wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypad-
ku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedają-
cego – przepada. 

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem 
umowy sprzedaży i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Karto-
grafii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  
77-4401-740.



P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń16

Ad multos annos!

Lato w Powiatowym Centrum Kultury

Wszystkim Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji:  
dużo uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk i pełnych słońca!

Warsztaty choreograficzne w PCK
Uczestnicy projektu „Objazdowy teatr!” 1 lipca brali udział w niesamowitych warsztatach 

choreograficznych prowadzonych przez Monikę Kiwak – dyplomowaną instruktorkę tań-
ca. Warsztaty przeznaczone były nie tylko dla dzieci, ale także dla ich najbliższych. Zajęcia ru-
chowe łączyły się z elementami warsztatów plastycznych (zarówno dzieci, jak  i rodzice musieli 
np. narysować portret partnera patrząc w jego oczy i nie odrywając od niego wzroku). Wszyst-
kie działania miały na celu pogłębienie relacji dziecko – rodzic. Roześmiane twarze uczestników 
są najlepszym dowodem powodzenia projektu!

„Objazdowy teatr!” jest projektem realizowanym przez Powiatowe Centrum Kultury od maja 
tego roku w ramach programu „Edukacja kulturalna 2017” Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Oprócz wycieczek organizowane są warsztaty tematyczne poruszające zagadnienia 
różnych form teatru. W Boryczy – w partnerstwie z gmin Izbicko, Strzelcach Opolskich oraz Je-
mielnicy  - w partnerstwie z Gminą Jemielnica prowadzone są zajęcia z teatru cienia, ekoteatru 
oraz teatru pudełkowego  kamishibai. Projekt potrwa do listopada bieżącego roku a uczestnicy 
wezmą jeszcze udział w spotkaniach z aktorami i kolejnych warsztatach, poznając teatr od kuch-
ni i świetnie się przy tym bawiąc. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pani Maria Baron jubileusz  
90-lecia obchodziła 2 licpa br.

Pani Maria Zyzik, mieszkanka Żędowic,  
90 lat skończyła 27 czerwca br.

Pani Maria Kuc, mieszkająca w Wydzierowie,  
90. urodziny świętowała 6 lipca br.

Pan Hieronim Wollnik, mieszkaniec Łazisk,  
dziewięćdziesiąt lat skończył 12 lipca br.

Z ogormną przyjemnością infor-
mujemy dziś o wyjątkowych 

dniach niektórych mieszkańców na-
szego powiatu: to ich jubileuszowe 
urodziny!

Dziewięćdziesiąte! I wszystkim 
można pozazdrościć świetnej formy.

Pani Maria Zyzik, mieszkanka 
Żędowic, 90 lat skończyła 27 czerw-
ca br. Z tej okazji Jubilatkę z listem 
gratulacyjnym i najlepszymi życze-
niami oraz urodzinowym upomin-
kiem odwiedził strarosta Józef Swa-
czyna i burmistrz Zawadzkiego Ma-
riusz Stachowski.

Pani Maria Baron swój jubile-
usz 90-lecia obchodziła uroczyście 2 
licpa br. Na „okrągłych” urodzianch 
z takiej wyjątkowej okazji nie mo-
gło zabraknąć, prócz bliskich oczy-
wiście, władz samorządowych - z ży-
czeniami, kwiatami, prezentem.  Ju-
bilatkę odwiedził starosta Jóżef Swa-
czyna i burmistrz Ujazdu Tadeusz 
Kauch.

Pani Maria Kuc, mieszkają-
ca w Wydzierowie, swoje 90. uro-
dziny świętowała 6 lipca br. Jubile-
uszu gratulowali Jej starosta Józef 
Swaczyna i burmistrz Ujazdu Tade-
usz Kauch, którzy przekazali kwiaty, 
gratulacje i urodzinowy upominek.

Dziesiątego lipca br. swój jubi-
leusz 90-lecia obchodziła także Pa-
ni Zofia Kołodziejczyk, mieszkają-
ca w Strzelcach Opolskich.

 Pan Hieronim Wollnik, miesz-
kaniec Łazisk, to jedyny „rodzynek” 
w gronie lipcowych jubilatek. Dzie-
więćdziesiąt lat skończył 12 lipca br.

W dniu urodzin odwiedził Go wi-
cestarosta Janusz Żyłkai wójt Jemiel-
nicy Marcin WYcisło, przezkazując 
życzenia, gratulacje i upomnki,


