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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Wielkie projekty
naszego szpitala
rozpoczęte
Ich realizacja możliwa jest dzięki dobrze opracowanym
wnioskom, dzięki którym udało sie pozyskać dofinansowanie
ze środków unijnych i dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego. Ich wartość to blisko 8,9 mln złotych.
Jeszcze w ubiegłym roku w szpitalu opracowano program naprawczy zmierzający do zrównoważenia kosztów działalności z przychodami.
W lutym tego roku, zgodnie z przewidzianym harmonogramem ruszył remont OIOM. Prace mają zakończyć się w czerwcu br. Pełna nazwa projektu to
„Poprawa wydajności usług medycznych w szpitalu powiatowym w Strzelcach
Opolskich poprzez modernizację Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii
wraz z dostawą sprzętu”. Koszt inwestycji na tym oddziale to blisko 4,3 mln złotych w tym dofinansowanie ze środków UE to ponad 3,6 mln złotych.
Cały oddział zostanie zmodernizowany. Obecne
sale 4- i 2-łóżkowe
zostaną połączone
w jedną salę z 6
łóżkami. W miejsce obecnego magazynu powstanie
izolatka ze stanowiskiem intensywnej terapii. W miejscu obecnej szatni
personelu zostanie
zorganizowany
magazyn.
W projekcie przewidziano również
wymianę i uzupełnienie sprzętu
medycznego, także
na stanowiskach
intensywnej terapii, znieczulenia i
stanowiskach nadzoru poznieczuleniowego.

Perły Samorządu 2018

Perłowy Skarbnik
to Jolanta Drochomirecka!
Perły Samorządu to ranking gmin od lat tworzony
przez Dziennik Gazetę Prawną. Wyzwanie podejmują te,
które, jak piszą organizatorzy, chcą się sprawdzić, porównać z innymi i zaprezentować swoje dokonania i sukcesy.
Przy czym, co warto podkreślić, udział – w odróżnieniu
od wielu innych rankingów – jest bezpłatny, niezależny
i audytowany, dlatego cieszy się taką wiarygodnością podkreślał Marek Tejchman, z-ca redaktora naczelnego
Dziennika Gazety Prawnej.
W tym roku po raz pierwszy redakcja Dziennika Gazety Prawnej postanowiła wybrać również najlepszych
Skarbników Samorządu, bo to oni, jak piszą organizatorzy, muszą wykazać się zarówno umiejętnością stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokimi kompetencjami w zarządzaniu
zespołem finansowo-księgowym.
Ten ranking nie ograniczał się już tylko do gmin,
obejmował również powiaty, a przy tworzeniu rankingu
oceniano zakres odpowiedzialności, charakter podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu danej
jednostki samorządu. Samorządy oceniano w kilku kategoriach – w zależności od liczby mieszkańców.
Zwycięzców uhonorowano, podobnie jak liderów
samorządów gminnych, podczas Kongresu Perły Samorządu 2018, który odbył się 17 i 18 maja w Gdyni. To
najważniejsze tego typu wydarzenie w kraju z udziałem
samorządowców z całej Polski.
Ogromnie miło nam poinformować, że Jolanta Drochomirecka Skarbnik Powiatu Strzeleckiego w kategorii
powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców zdobyła trzecie
miejsce! Wygrał powiat toruński, na drugim miejscu znalazł się powiat kędzierzyńsko-kozielski.
Pani Skarbnik nie mogła uczestniczyć w Kongresie ze względów osobistych. Tuż po informacji o wyróżnieniu stwierdziła: - To zaszczyt znaleźć się w takim rankingu i w gronie innych wyróżnionych skarbników samorządowych. Nasza praca
często jest niemal niewidoczna, zwłaszcza dla mieszkańców, tym bardziej cieszy idea stworzenia takiego rankingu. Chcę
jednak podkreślić, że wysoka ocena w rankingu to również praca całego mojego zespołu, a także znakomita współpraca z
całym Zarządem i Radą Powiatu. Dziękuję za to, że zawsze udaje się nam wypracować kompromis w tak trudnych warunkach, kiedy na samorządy nakłada się coraz więcej zadań, ale za tym wcale nie idą dodatkowe środki.

Dzień Samorządu Terytorialnego
obchodzimy 27 maja,
na pamiątkę pierwszych demokratycznych
wyborów samorządowych z 1990 r.
Powiat Strzelecki to nasza mała ojczyzna. Wszystkim, którzy przyczyniają się do jej rozwoju,
w szczególności Pracownikom Samorządowym, składamy serdeczne podziękowania.
Życzymy Wam satysfakcji z wykonywanych obowiązków,
a mieszkańcom – zadowolenia z Waszej pracy.
W życiu osobistym życzymy Wam zdrowia i pomyślności oraz uśmiechu na co dzień.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
Rada Powiatu Strzeleckiego
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Inwestycje drogowe idą zgodnie z planem
- mówi wicestarosta Janusz Żyłka
Pogoda dopisuje drogowcom.
Możemy poinformować
Czytelników
o już zakończonych robotach
na
drogach powiatowych?
Dzięki sprzyjającym warunkom
pogodowym zostały już zakończone remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, wykonywane w
technologii emulsji asfaltowej i grysów kamiennych. W ciągu jednego
miesiąca remonty zostały wykonane przez dwóch wykonawców na
wszystkich drogach powiatowych.
Dla technologii „wrażliwej” na wilgoć
i wodę w podłożu, wykonanie planowanego zakresu tak szybko jest z pewnością korzystne dla wszystkich użytkowników naszych dróg, którzy mogą
jeździć bezpiecznie i komfortowo.
To znaczy, że inwestycje zaplanowane na naszych drogach także rozpoczęły się planowo?
W dużym stopniu zaawansowana
jest inwestycja przebudowy mostu w
Lichyni. Rozpoczęcie robót budowlanych jako roboty rozbiórkowe zaplanowaliśmy jeszcze w zimie, tj. od dnia
15 lutego br. Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wykonawcę,
od końca kwietnia most ma już nową,
łukową, żelbetową konstrukcję nośną.
Całość prac powinna zostać zakończona do 9 czerwca br. Zachowane zostaną cechy stylistyczne, architektoniczne
i zabytkowe obiektu, takie jak: wygląd
przęseł; kształt charakterystycznych
elementów; pokrycie powierzchni
ścian czołowych oraz wystających
murków skrajnych i detali okładziną
z kamienia wapiennego z wykorzystaniem zabytkowej substancji. W dn.
24 kwietnia br. został przeprowadzony częściowy odbiór techniczny robót
oraz dokonaliśmy „połówkowej” płatności.
Co z inwestycją w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019”?
Realizujemy zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce
Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie –
Dolna - Etap 1 - droga na terenie gminy
Strzelce Opolskie. Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa drogi o długości 3456 m. Zaprojektowano wykonanie nowej podbudowy w miejscach
poszerzenia istniejącej nawierzchni do
szerokości 6,0 m oraz wzmocnienie
konstrukcji jezdni do średniego obciążenia ruchem. Na odcinku wzdłuż uli-

Wspólne inwestycje z gminami

Przebudowa mostu w Lichyni trwa, do 9 czerwca most powinien być gotowy

Chodnik przy u. 1 Maja w Kolonowskiem

Wzdłuż ul. Dolińskiej w Strzelcach Op. powstanie chodnik,
a pobocza będą wyrównane
cy Dolińskiej w Strzelcach Opolskich
przewiduje się wykonanie chodnika:
235 m po stronie lewej oraz 37 m po
stronie prawej. W związku z powstaniem chodnika po lewej stronie drogi,
konieczne jest zarurowanie odcinka
rowu oraz wykonanie wpustów ulicznych. W ramach zadania przewidziano
także uporządkowanie (wyrównanie i
wyplantowanie) poboczy, wyprofilowanie i oczyszczenie rowów, utwardzenie zjazdów. Przed wjazdem do
Strzelec Opolskich, od strony miejscowości Dolna, zaprojektowano wyspę
uspokajającą ruch. Termin realizacji
określiliśmy od dnia 03.04.2018 r. do
dnia 14.07.2018 r., wartość umowy na
roboty wynosi 2.640.000 zł.
W planie budżetowym jest wiele
inwestycji „chodnikowych”. Jakie postępy obserwujemy w tym zakresie?
Pierwsza zakończona już inwestycja to zadanie zlokalizowane w ciągu
drogi powiatowej 1844 O Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja na odcinku długości 131,5 m, od posesji nr 64 do posesji
nr 74 – Etap 3. Termin realizacji od
dnia 03.04.2018 r. do dnia 12.05.2018

r., został zachowany i nawet wyprzedzony. Wartość nowego chodnika
wynosi 76.418,18 zł, jest to zadanie
wspólne z Gminą Kolonowskie.
Wspólnie z Gminą Ujazd budowany jest chodnik w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn
– Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice, na odcinku o długości 436,80 m,
w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w
Ujeździe. Chodnik będzie jednostronny, z odwodnieniem. Termin zakończenia zadania trwającego od 3 kwietnia upływa 11 czerwca br. Wartość
umowy na roboty wynosi 267.975,29
zł.
Rozpoczęliśmy także budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej
1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3. Zadanie obejmuje budowę prawostronnego chodnika wraz z odwodnieniem
na odcinku od posesji nr 40 do posesji
nr 86, o łącznej długość 532 m.
Umowny termin realizacji przewiduje zakończenie budowy w połowie
czerwca, a wartość umowy na roboty
wynosi 384.550,13 zł. Jest to wspólna
inwestycja z Gminą Strzelce Opolskie.

Chodnik przy ul. Bolesława Chrobrego w Ujeździe

Chodnik przy ul. Ligonia w Szymiszowie

Zdrowe bicie serca
Każdego roku w dniu 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) inicjuje
obchody Światowego Dnia bez Tytoniu,
zwracając szczególną uwagę na różne zagrożenia zdrowotne związane z używaniem
tytoniu oraz zachęcając do prowadzenia
działań mających na celu jego ograniczanie. W roku bieżącym aspektem zdrowotnym, na który postanowiono zwrócić uwagę w kontekście chorób odtytoniowych
są choroby układu krążenia. Tegoroczne
działania kampanijne prowadzone są pod

hasłem „Tytoń i Choroby Serca”.
Nikogo nie trzeba przekonywać o
szkodliwym wpływie palenia papierosów
na zdrowie palacza. W pierwszej kolejności myślimy zwykle o chorobach układu oddechowego czy wpływie tytoniu na
rozwój nowotworów, jednak jak wykazują
badania, istnieje bardzo duże powiązanie
między paleniem wyrobów tytoniowych, a
ryzykiem pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych.
Według badań osoby palące papierosy

należą do grupy ryzyka pacjentów zagrożonych chorobą niedokrwienną serca. Palenie
przyśpiesza również postęp zmian miażdżycowych. Papierosy i zawarta w nich
nikotyna może spowodować duże ryzyko
wystąpienia nadciśnienia tętniczego, ponieważ dym tytoniowy ma bardzo szkodliwy wpływ na układ naczyniowy. Palenie
powoduje również, że obniża się poziom
korzystnego cholesterolu, a zwiększa się
proporcja złego cholesterolu – w ten sposób papierosy przyczyniają się do przyśpie-

szenia postępu miażdżycy. Kolejne szkody,
które powoduje palenie papierosów, to
problem zawału i zakrzepów. Wypalanie
jednej paczki papierosów dziennie zwiększa kilkukrotnie ryzyko zawału serca.
Ponadto papierosy hamują transport tlenu
i zwiększają lepkość krwi, wpływają również na korę mózgową – palenie może wywołać także udar mózgu.
Pamiętajmy!!! Pomimo, że palenie
papierosów to jeden z najgroźniejszych
czynników ryzyka chorób sercowo-na-

czyniowych, na szczęście jest to czynnik
modyfikowalny, co oznacza, że to od nas
samych zależy czy go wyeliminuje z życia.
Według badań już po 5 latach od rzucenia
palenia, organizm regeneruje się na tyle, że
niebezpieczeństwo pojawienia się zawału
lub udaru u byłego palacza jest zbliżone do
ryzyka, na które narażone są osoby, które
nigdy nie paliły.
Patrycja Płoszaj
PSSE
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Konkurs rozstrzygnięty

22 maja w Sali narad starostwa
odbyło się oficjalne rozdanie nagród w
Konkursie „Mój biało-czerwony balkon, ogród, taras” .
Przypomnijmy Konkurs „Mój
biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras” związany był z obchodami Święta Flagi oraz Święta Konsty-

tucji 3 Maja i skierowany został do
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.
Celem konkursu było promowanie
postaw patriotycznych w społeczeństwie powiatu strzeleckiego w roku
100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę. Jednym z pierwszych
elementów tego działania było zachę-

cenie do udekorowania kompozycjami
kwiatowymi oraz innymi elementami
nawiązującymi kolorystycznie do
barw narodowych oraz do Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja swoich
posesji: balkonów, tarasów, ogrodów i
ogródków.

Poniżej przedstawiamy 3 laureatów, którzy otrzymują następujące nagrody:
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Z wizytą u czworaczków
Maja, Olivia, Julia i
Wiktoria urodziły się
12 marca br. W ten
sposób rodzina państwa Widerów z Kadłuba powiększyła się
o cztery dziewczynki
naraz. Wielka radość,
ale i wiele obowiązków i każda pomoc
się przyda.
Zarzą Powiatu Strzeleckiego postanowił
wspomóc
rodzinę
kwotą 2000 zł.
Pieluchowy tort też
szybko zostanie wykorzystany. Te prezenty wręczyli 28
maja br. starosta Józef Swaczyna i Waldemar Gaida, członek
Zarządu Powiatu.

Tytuł „Dobrego Gospodarza”
dla Starosty Strzeleckiego

I miejsce - Danuta Szulc ze Strzelec Opolskich za
biało-czerwony balkon – tarasowy zestaw z techno rattanu

II miejsce – Stanisław Jastrzębski ze Strzelec Opolskich za biało-czerwoną aranżację ogródka - mały zestaw mebli balkonowych

III miejsce – Anna Markieton z Rozmierzy za biało-czerwony ogródek przydomowy - latarnia

W barwach narodowych
Z okazji Święta Flagi i
Konstytucji 3 Maja wszystkie nasze jednostki przybrały
biało-czerwone barwy, a pomysłów na ich udekorowanie było
mnóstwo, a obok kilka przykładów.

- Marcin Majcher, Burmistrz Miasta i
Gminy Ożarów (woj. świętokrzyskie) oraz
Józef Swaczyna Starosta Strzelecki (woj.
opolskie) otrzymali 9 maja 2018 r. tytuły
„Dobrego Gospodarza”. Samorządowców
nagrodzono za wybudowanie dróg betonowych. Uroczystość odbyła się podczas seminarium „Drogi betonowe – niezmiennie
dobre”, na Targach „Autostrada - Polska”
w Kielcach.
Tytuł „Dobry Gospodarz” przyznawany jest od 2017 roku przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Otrzymują go
przedstawiciele samorządów, które zdecydowały się na budowę dróg betonowych.
Drogi betonowe mają większą trwałość

(2,5-3,5 krotnie większą niż drogi o nawierzchni bitumicznej), nie koleinują się,
mają jasną barwę, a przez to są bezpieczniejsze podczas jazdy nocą i w trudnych
warunkach atmosferycznych.
Samorząd Powiatu Strzeleckiego wybudował drogę betonową Izbicko – Otmice o długości 1,5 km. Staroście Józefowi
Swaczynie tytuł „Dobrego Gospodarza”
wręczał Ernest Jelito, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i prezes Grupy Górażdże.
Według szacunków SPC obecnie w
Polsce w jest około 900 km lokalnych dróg
betonowych, a co roku buduje się ich około
120 kilometrów.

Hołd
Powstańcom Śląskim

ZSS Zawadzkie

ZSS Kadłub

ZPO Leśnica

26 maja br. na pamiątkę największej bitwy na Górze św. Anny podczas III Powstania Śląskiego, która miała miejsce 21 maja 1921 r. Kwiaty złożył w naszym
imieniu starosta Józef Swaczyna
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Drugie życie Pomnika Historii
O tym, jak zmieni się oblicze
Góry św. Anny po realizacji projektu
„Ochrona dziedzictwa kulturowego
Pomnika Historii Góra św. Anny, którego wartość wynosi ponad 12,5 mln
zł, w tym dofinansowanie ze środków
unijnych to 8,5 mln zł. Przypomnijmy,
że projekt zyskał poparcie i akceptację
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Góra św. Anny dzięki temu projektowi ma stać się miejscem tętniącym życiem, a jej funkcja nie ma się
ograniczać tylko do sporadycznych
rocznicowych wydarzeń. Ma turystów
przyciągać zrewitalizowany Pomnik
Czynu Powstańczego, ale też amfiteatr, który niegdyś należał do największych w Europie. Projekt jest wspaniały, ale związany z ogromem prac, nie
tylko przy tych dwóch obiektach, ale i
całej infrastrukturze.
-Teraz mamy szansę – mówi
Waldemar Gaida, członek Zarządu
Powiatu – jeszcze wzbogacić naszą
ofertę skierowaną do turystów. Takie
szanse rysuje INTERREG, a mówię
to spotkaniu na temat projektów realizowanych w ramach współpracy

transgranicznej. Jeśli by udało się nam
zrealizować zamierzenia, zrobilibyśmy coś, co na razie w Polsce dopiero
się zaczyna, ale w wielu krajach staje
się coraz powszechniejsze – rozwój
turystyki dzięki wykorzystaniu rowerów elektrycznych. Dokładniej: hybrydowych, czyli ze wspomaganiem
elektrycznym, wymagającym jednak
aktywności fizycznej cyklisty.
- W niektórych polskich dużych
miastach rowery ze wspomaganiem
elektrycznym można już wypożyczyć,
podobnie jest w niektórych uzdrowiskach, np. w Świeradowie-Zdroju
czy Jedlinie-Zdroju. To jednak jednostkowe przykłady. Natomiast w
Niemczech już co piąty sprzedawany
rower na wspomaganie elektryczne.
Coraz większą popularność takie rowery zyskują w Szwajcarii, Austrii i
Czechach. Ten właśnie trend chcemy
wykorzystać u nas, oferując turystom
możliwość wypożyczenia rowerów
ze wspomaganiem. Ich do ładowanie
byłoby możliwe w restauracjach i hotelach zlokalizowanych na Górze św.
Anny i wokół niej. Ponieważ coraz
więcej u nas jest tras rowerowych i

Szymon Kochanek laureatem
Turnieju Chemicznego

stale rośnie zainteresowanie aktywnych sposobem spędzania czasu, nie
wątpię, że ten pomysł przyciągnąłby
zdecydowanie więcej turystów nie
tylko z naszych okolic, ale i zza granicy. Na taki projekt można też – i to
jest dla nas, jako samorządu powiatowego, niezwykle istotne – uzyskać
duże dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Myślę, że w tej sytuacji
znalezienie zagranicznych partnerów
nie będzie wcale trudne. Byłoby to
też doskonałą promocją nie tylko dla
Góry św. Anny, ale i całego naszego
powiatu.

Piknik z Myszką Miki
Po raz pierwszy, ale na pewno nie
ostatni, zielony skwerek tuż za siedzibą Starostwa Powiatowego, zapełnił
się dziećmi, ich mamami, tatusiami
i dziadkami. W piątek, 25 maja, tuż
przed Dniem Matki i właściwie na
chwilę przed Dniem Dziecka, dwie
godziny wspólnej zabawy wszystkim
zapewnił Dream Team, laureat tegorocznego konkursu „Poznaj Moją
Nową Firmę” oraz pracownicy starostwa. Było bardzo kolorowo i bardzo
radośnie. Atrakcji było co niemiara, a
chętni do każdego punktu ustawiali się
w kolejce.

Malowanie buzi „na kotka”? Proszę bardzo. To nic, że kotek pokazał
mi później język, mając dość pozowania do zdjęcia najpierw mamie, potem babci, a na koniec jeszcze mnie.
Zjeżdżalnia na małym dmuchańcu?
Oczywiście! Przybicie piątki z Myszką Miki? Niektóre maluchy w tym
momencie wolały dla pewności trzymać się druga rączką mamy czy taty.
Malowanie kolorowanek z Myszką
Miki? Tu już wszyscy czuli się pewnie
i chętnie sięgali po kredki.
Dziadek Oli był bardzo zadowolony, że przyszedł tu z wnuczką. Mała
po pierwszych ostrożnych krokach, z
chęcią oddała się zabawie.

Sukcesy naszych uczniów

Mama i babcia Henryka cieszyły
się wraz z nim oczywiście, że kiedy
niewiele się dzieje, można przyjść na
skwerek i przez dwie godziny zapewnić dzieciakom tak fajną zabawę.
Tato Ani nie mógł jej odciągnąć
od ciągłego ustawiania się w kolejce
do zjeżdżalni. – No pewnie, że jestem
zadowolony, że się tu znaleźliśmy. To
fajna zabawa.
Babcia Izy domagała się zapewnień – nie ona jedna zresztą – że takich imprez będzie więcej. – Nawet
nie wiedziałam, że tu jest takie świetne
miejsce! W dodatku tak blisko domu!
Więc będzie kolejna impreza na
skwerku? Tak! Tak! Tak!

W marcu w Opolu odbył się
XXIV Opolski Turniej Chemiczny. Organizatorami zawodów byli
Opolski Kurator Oświaty, Wydział
Chemii Uniwersytetu Opolskiego i
Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ZSP w Zawadzkiem reprezentował Szymon
Kochanek. Zawodnicy mieli do
rozwiązania sześć zadań o bardzo
dużym stopniu trudności, wymagających od nich dużego zasobu wiadomości i umiejętności.
4 kwietnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego odbyło się uroczyste zakończenie turnieju. W spotkaniu wzięli udział między innymi Opolski Kurator Oświaty
pan Michał Siek, dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO,
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO, przewodniczący Opolskiego Oddziału PTCh, mgr
Urszula Ciosk-Rawluk i mgr Zbigniew Rawluk – przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji
Turniejowej. Podczas spotkania podsumowano tegoroczną edycję turnieju i nagrodzono
zwycięzców i laureatów. Szymon zajął 5 miejsce i tym samym uzyskał tytuł laureata XXIV
OTCh.
Anna Staś

I, II i III miejsce dla uczniów
z ZPO w Leśnicy
W Częstochowie odbył się finał XXIII Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy
w zawodzie”.
Konkurs skierowany jest do uczniów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych.
Głównym celem konkursu jest podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie przygotowania ich do uzyskania kwalifikacji
zawodowych w wybranych zawodach.
Udział wzięło 47
uczniów z 10 szkół: z
Dąbrowy Górniczej,
Częstochowy, Leśnicy, Zawiercia, Lublińca, Rudy Śląskiej,
Raciborza, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Chorzowa.
W tym roku konkurs
dotyczył 6 zawodów:
cukiernik, kucharz, ogrodnik, pomocnik obsługi hotelowej, sprzedawca i stolarz. Tym razem naszą szkołę reprezentowali uczniowie kształcący się w zawodach: stolarz, ogrodnik,
kucharz.
W trakcie zmagań konkursowych uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną,
jak i zdolnościami praktycznymi. W części teoretycznej rozwiązywali test zadań zamkniętych.
W części praktycznej komisja składająca się z trzech jurorów niezależnych oceniała:
przygotowanie uczestników do konkursu, organizację stanowiska pracy, przestrzeganie kolejności wykonywanych etapów, czystość na stanowisku pracy.
Uczniowie z Leśnicy odnieśli wielki sukces zdobywając:
I miejsce w zawodzie stolarz – Grzegorz Garbas
II miejsce w zawodzie ogrodnik – Joanna Tiszbierek
III miejsce w zawodzie ogrodnik – Katarzyna Morga
Jest to już kolejny sukces uczniów z Leśnicy w tym konkursie. Sukces udowadnia, że
warto wybrać dobrą szkolę zawodowa, która stwarza możliwości do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Finalistom serdecznie gratulujemy.

Piotr Łazik
zdobył 32 punkty na 38 możliwych
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Eureka” ogłosił wyniki konkursu, który odbył się
w marcu 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Uczniowie z niecierpliwością czekali na wyniki konkursu i na informacje ile punktów w nim zdobyli. Maksymalnie
można było uzyskać 38 punktów. Największą liczbę punktów
w szkole – 32 punkty, kolejny raz zdobył Piotr Łazik z klasy
II Tma i tym samym zasłużył na dyplom wyróżnienia i nagrodę książkową ufundowaną przez organizatorów konkursu. Na
uwagę zasługuje fakt, iż Piotr Łazik w tym roku szkolnym,
brał udział w Olimpiadzie Fizycznej i tylko kilku punktów
mu zabrakło, aby po I i II części etapu I-go zakwalifikować
się do kolejnego.
Na dyplom wyróżnienia, w Ogólnopolskim Konkursie
Fizycznym „Eureka 2018” oprócz Piotra zasłużyli również
Michael Woźnica, Patryk Cebula i Rafał Bieniek z klasy I Tca oraz Piotr Krzyżostaniak
z klasy II Tcw. Uczniowie otrzymali dyplomy wyróżnienia i nagrody książkowe ufundowane przez Dyrektor Szkoły. Dyplom wyróżnienia przyznawany jest dla ucznia, który w
tej edycji konkursu, uzyskał od 26 punktów. W tegorocznej edycji szkołę reprezentowało
jedenastu uczniów i aż pięcioro z nich otrzymało dyplomy wyróżnienia.
Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłości uczniowie będą uczestniczyli w konkursach z fizyki i uzyskiwali wysokie wyniki. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie: www.eureka.suwikr.pl.
Katarzyna Uchańska - Łukasik
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Samorządowcy zarobią mniej
We wtorek 15 maja rząd podjął
decyzję: wynagrodzenia samorządowców będą niższe o ok. 20 proc. W
czwartek 17 maja w Dzienniku Ustaw
ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Weszło w życie
19 maja br., ale obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.
W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu można przeczytać:
„Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do
uchwalonej przez Sejm 10 maja 2018
r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia
parlamentarzystów. Ustawa ta była
odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych”. Tyle
tylko, że przepisów obniżających
pensje posłom i senatorom jeszcze nie
ma. Senat ma się zająć ustawą na posiedzeniu 6-8 czerwca br. jeśli nowe
przepisy wejdą w życie – nastąpi to...
nie wiadomo kiedy, ale słychać, że od
września.
Samorządowcy protestują. Przedstawiciele Związku Miast Polskich,
Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich
i Związku Województw RP zwrócili
się do prezydenta RP o skierowanie
- w ramach swoich kompetencji - do
Trybunału Konstytucyjnego wnio-

sku o zbadanie zgodności przyjętego
rozporządzenia Rady Ministrów z
Konstytucją RP i ratyfikowaną przez
Polskę Europejską Kartą Samorządu
Lokalnego.
Indagowany przeze mnie w tej
sprawie starosta Józef Swaczyna informuje, że w spawie wynagrodzeń
samorządowców poświęcony będzie
zwołany w trybie pilnym Konwent
Powiatów Województwa Opolskiego
w Nysie – spotkanie planowane jest
po 28 maja.
- Ekspresowe tempo prac rządu w
sprawie obniżek wynagrodzeń samorządowców sugeruje, że samorządność to idea, z którą rządzącym nie
bardzo po drodze. W odróżnieniu od
społeczeństwa – badanie CBOS przeprowadzone w kwietniu br. wykazało,
że 70 proc. Polaków pozytywnie ocenia samorząd, i to jest stabilna w ostatnich miesiącach ocena władz lokalnych, a przemilczę tych, którzy cieszą
się mniejszym zaufaniem – mówi starosta Swaczyna. – Wszystkie jednostki samorządu funkcjonują w oparciu o
ustawę o samorządzie terytorialnym,
a Art. 163 Konstytucji RP mówi, że
„Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez
Konstytucję lub ustawy dla organów
innych władz publicznych”. Tak wyrażone domniemanie kompetencji
samorządu terytorialnego oznacza, że
zasadniczo rządzącym nic do samorządu, ale jak widać – realia są inne.

- Ale pensje władz w samorządzie
określa uchwała rady.
- Wprowadzone ekspresowo
przepisy nie wprowadzają obowiązku podejmowania przez rady uchwał
obniżających pensje samorządowców.
Wtedy sprawa należeć będzie do wojewody, który ma prawo wydać zarządzenie zastępcze i w ten sposób ustalić
pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na nowym, niższym
poziomie. Wówczas my możemy się
dowołać do sądu, a to wstrzymuje
decyzję wojewody. Przypomnę też
stanowisko Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego: nowe
przepisy o obniżce wynagrodzeń samorządowców zostały przyjęte bez
odpowiednich konsultacji społecznych.

Pod patronatem medialnym dwutygodnika Powiat Strzelecki

Targi Panieńskie w Ujeździe
Miłośników sportu zaprosiliśmy
do udziału II Bieg Par pod Patronatem
Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha, trasa biegu wiodła wokół zalewu
ujazdowskiego. Zabawy było sporo,
szczególnie, ze wiele par pobiegło w
przebraniach. Para musiała ukończyć
bieg wspólnie, trzymając się za ręce.
Im bardziej oryginalny finisz biegu
np. pan z panią na rękach, tym atrakcyjniejsze nagrody otrzymali uczestnicy.
Wieczorem mieszkańcy wypuścili
w niebo balony w barwach województwa opolskiego. Podczas imprezy
można było oglądać Ujazd na starych
fotografiach ustawionych na rynku,
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w saloniku retro, przejechać się bicyklem i
Lata dwudzieste lata trzydzieste to
wszystko wtedy się zaczęło…
To wyjątkowy czas w historii naszego miasta, tętniącego życiem i gwarem. W tym czasie impreza Heiratsmarkt wyróżniała niewielki Ujazd na
mapie Śląska. Również obecnie chcemy tę tradycję pielęgnować, by stała
się wyróżnikiem naszej gminy.
Edycja 2018 była powrotem do
Ujazdu z lat 20 i 30 ubiegłego wieku.
Stroje, muzyka, wybrane atrakcje nawiązywały początków Targów. Wzbogacając wydarzenie o współczesne
elementy, staraliśmy się zachowaliśmy jego pierwotny charakter.
Targi Panieńskie poprzedziły
spotkania
artystyczno-historycznych skierowane do naszych mieszkańców: warsztaty fotograficzne,
taneczne, teatralne oraz spotkania
historyczne z seniorami Ziemi Ujazdowskiej. Efekty spotkań artystycznych były prezentowane podczas
Targów. Spotkania angażowały różne

grupy społeczne. Mieszkańcy tym samym stali się nie tylko odbiorcami, ale
i twórcami kultury.
Uroczystego otwarcia Targów
Panieńskich 20 maja br. dokonał Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Przybyli mieszkańcy zgodnie z tradycją
powitali Młodą Parę, która wcześniej
przejeżdżała bryczką po okolicy zapraszając mieszkańców na biesiadę w
Rynku. Stałymi elementami Targów
jest przekazanie Młodym tortów weselnych przygotowanych przez Sołectwa oraz taniec kotylionowy.
W programie artystycznym, biesiada złożona z przebojów lat 20. i 30,
z dowcipną konferansjerką o zabarwieniu kabaretowym. Wystąpili czołowi artyści polskiej sceny kabaretowej i
muzycznej, koncert gwiazdy wieczoru
– zespołu Future Folk z hitem „Malinowa dziewczyno” oraz „Bo jo Cie
kochom” oraz zabawa taneczna prowadzona przez regionalny zespół BIS
ze Strzelec Opolskich.

dorożką, uczyć się pieczenia kołocza
śląskiego, i popływać na kajakach.
W rolę Pary Młodej, która zapraszała mieszkańców na Targi Panieńskie wcielili się Julia Jarosz i Daniel
Parusel z Ujazdu. Oboje mają po 18
lat, Julia uczy się w Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie, Daniel
– w strzeleckim technikum. Połączyła ich wspólna pasja do jazdy konnej.
Udział w Targach Panieńskich to dla
nich wspaniałe przeżycie, ponieważ
cenią sobie tradycję – w szczególności
tę związaną z naszym regionem.

Burmistrz Tadeusz Kauch oraz
Ośrodek Kultury w Ujeździe składają
serdeczne podziękowania sołtysom i
radom sołeckim za torty, Julii Jarosz
oraz Danielowi Parusel za godne pełnienie roli państwa młodych, OSP
Ujazd, i policji za ochronę, ZGKiM za
transport, zespołowi Frohsinn z DFK
Ujazd – za pomoc przy krojeniu tortów.
Impreza współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na
lata 2014 – 2020.
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Plener malarski
„Wiosna w Kadłubie”
Ptaszek w drzewach głośno śpiewa,
że już wiosnę witać trzeba. Cała przyroda
przypomniała, że to już czas na XIV plener
malarski. W czwartek 17 maja 2018 roku
odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w
Kadłubie XIV plener malarski pod hasłem
„Wiosna w Kadłubie”. W plenerze brali
udział uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół
z Głubczyc, Kluczborka, Dobrodzienia,
Zawadzkiego oraz gospodarze. Plenerowicze skupili się na wyborze najciekawszego miejsca oraz pracy twórczej. Powstały
piękne prace, pełne ciepłych barw i radości
tworzenia. Po aktywności plastycznej nadszedł czas na poczęstunek, który został sfinansowany przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Odział Powiatowy w Kadłubie.
Plener zakończyliśmy wręczeniem pamiątkowych dyplomów.
Organizatorami wiosennego pleneru
były pani Barbara Macygon oraz pani Monika Szendzielorz-Nowakowska.

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO

Dziękujemy za udział i mile spędzony czas.

Uczniowie ZSS Kadłub
w Juraparku

W dniu 15.05.2018 uczniowie ZSS w
Kadłubie mieli możliwość uczestnictwa
w zajęciach edukacyjnych na terenie Juraparku w Krasiejowie. W ramach zajęć
odbyli podróż w tunelu czasu, zapoznali
się z etapami powstawania ziemi, z bliska
zobaczyli dinozaury, przeżyli przygodę w

OFERTY PRACY

batyskafie i prehistorycznym oceanarium.
Wyjątkowo sprzyjająca pogoda umożliwiła
również skorzystanie z dodatkowych atrakcji przeznaczonych dla dzieci. Dziękujemy
Dyrektorowi Juraparku za umożliwienie,
wsparcie i pomoc w realizacji zajęć.

św.Macina i Stare Miasto. W Budapeszcie – miasto z ważniejszymi zabytkami :
Plac Milenijny, Górę Galerta z Pomnikiem
Wolności i cytadelą z czasów austriackich,
katedrę św. Stefana i gmach Parlamentu.
Zaliczono godzinną przejażdżkę po Dunaju i biesiadę folklorystyczną z węgierską muzyką i tańcami. W Wyszehradzie
zwiedzono średniowieczny zamek, gdzie
m. innymi toczy się akcja aktualnego polskiego serialu „Korona królów” i z którego
roztacza się wspaniała panorama Zakola
Dunaju. Niesamowite wrażenie zrobił na
zwiedzających emblematyczny budynek
wzniesiony na Wzgórzu Zamkowym w
Ostrzyhomiu archikatedry, potocznie na-

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MECHATRONIK, ROBOTYK
STRZELCE OPOLSKIE/
- wykształcenie średnie
– ELEKTRONIK,
WEDŁUG ZLECEŃ
ELEKTROMECHANIK
POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
KUCHARZ
JEMIELNICA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- mile widziane doświadczenie zawodowe
KELNERKA
JEMIELNICA
- mile widziane doświadczenie zawodowe
KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH
JARYSZÓW
- wykształcenie wyższe budowlane
		
- mile widziane dośw. zawodowe na podobnym stanowisku
KIEROWNIK PRODUKCJI
RASZOWA
- wykształcenie średnie zawodowe – techniczne,
		
-wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KADŁUB/
- wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
PRACA W TERENIE
- mile widziane doświadczenie w handlu
PRACOWNIK BIUROWY
SZYMISZÓW
- wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
		
- znajomość języka niem. w stopniu komunikatywnym,
OPIEKUN KLIENTA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. Średnie
		
- dobra znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel)
KASJER SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- umiejętność obsługi komputera
STACJI PALIW
KASJER - SPRZEDAWCA
KOLONOWSKIE
- książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych
			 lub chęć jej wyrobienia
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
KASJER GŁÓWNY
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA - KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
- mile widziane doświadczenie zawodowe,
		
- obsługa kasy fiskalnej, - książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
		
- mile widziane doświadczenie zawodowe
SPRZEDAWCA/ MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, - umiejętność obsługi komputera
		
- prawo jazdy kat. B,
		
- mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy
MONTER SUCHEJ ZABUDOW
WG ZLECEŃ
-wykształcenie zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
		
- wymagane doświadczenie zawodowe 5 lat
POMOCNIK DEKARZA
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY
LEŚNICA
- umiejętność murowania z kamienia i cegły
MURARZ
WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
MURARZ MATERIAŁÓW
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
OGNIOTRWAŁYCH, CIEŚLA		
- doświadczenie zawodowe min. 2 lata
BRUKARZ
WG. ZLECEŃ
- mile widziane doświadczenie
OPERATOR
WG. ZLECEŃ
- uprawnienia do obsługi koparko - ładowarki
KOPARKO - ŁADOWARKI
ELEKTROMECHANIK/
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryczne
ELEKTRYK SAMOCHODOWY		
- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku
			 mechanika samochodowego/ elektromechanika
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia SEP 1 Kv, - mile widziane prawo jazdy kat. B
KIEROWCA C+E
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- prawo jazdy C+E, - dyspozycyjność
PRACOWNIK MAGAZYNOWY
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- dyspozycyjność do pracy w systemie dwuzmianowym
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia na wózek widłowy,
		
Praca dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
KIEROWCA - MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B,
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych,
		
Praca także dla osób z orzeczonym stopniem
		
o niepełnosprawności.
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
		
- umiejętność czytania rysunku technicznego
OPERATOR SUWNIC (SUWNICOWY)
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR CNC
ZAWADZKIE
- wymagane doświadczenie przy obsłudze maszyn CNC
KONTROLER JAKOŚCI
KOLONOWSKIE
- znajomość rysunku technicznego
		
- mile widziany kurs operatora maszyn CNC
OPERATOR MASZYN POMOCNIK
ŻĘDOWICE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRZY OBSŁUDZE SZKŁA
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe - mechaniczne
		
- mile widziane doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
		
- mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- umiejętności montażu i obróbki elementów plastikowych,
		
- mile widziane doświadczenie na linii produkcyjnej

Wiosna seniorów
Seniorzy ze Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów od początku roku 2018
wykazują swą różnorodną aktywność.
W trzech grupach ćwiczą aquafitness na
strzeleckiej pływalni. Zaliczyli też 10 lutego zabawę karnawałową, a 8 marca
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W dniach
15 – 22 kwietnia odbył się turnus rehabilitacyjny już po raz czwarty w Lądku
Zdroju połączony z trzema wycieczkami – do Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie,
Kamiennego Miasta w Czechach oraz
zwiedzono twierdzę i miasto Kłodzko.
W dniach 8 -10 maja 35 osobowa grupa seniorów uczestniczyła w wycieczce Czechy
–Węgry. W Bratysławie zwiedzono katedrę

MIEJSCE
PRACY

zywanej również Bazyliką Ostrzyhomską,
zajmująca najwyższą pozycję w hierarchii instytucji kościelnych na Węgrzech
o historii sięgającej ponad tysiąc lat.
18 i 19 maja miał miejsce studyjny wyjazd
do Krakowa zorganizowany przez Gminę
Strzelce dla przedstawicieli organizacji
działających na rzecz seniorów, w którym
i my uczestniczyliśmy. Zwiedziliśmy siedziby kilka Klubów Seniora, DPS-y oraz
spotkaliśmy się z władzami miasta Krakowa zapoznając się z ich działaniami dla
społeczności seniorów.
Janusz Wnuk – prezes Strzeleckiego
Stowarzyszenia Seniorów

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Dyrekcja Szpitala
Powiatowego
im. Prałata
J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich

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

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

usytuowany w przysieniu ewakuacyjnej klatki schodowej budynku głównego Szpitala, o powierzchni użytkowej 8 m2, o wysokości poniżej 2,2 m
i 8 m2 gruntu, z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności handlowej.
W punkcie handlowym Dzierżawca
obowiązany byłby prowadzić ciągłą
sprzedaż następujących artykułów:
1. Prasa
2. Kosmetyki powszechnego użytku
3. Artykuły spożywcze trwale opakowane
4. Pieczywo typu; bułki, rogale,
drożdżówki
5. Napoje w opakowaniach jednorazowych
6. Kawa, herbata w kubkach jednorazowego użytku
7. Inne, w zależności od potrzeb pacjentów, z wyjątkiem alkoholu i
papierosów.
Punkt handlowy musi być czynny:
1. W dni powszednie
w godz. 7.00 – 15.00
2. W soboty w godz. 9.00 – 15.00
3. W niedziele w godz. 12.00 – 15.00
Dopuszcza się wydłużenie godzin otwarcia kiosku.
Kwota miesięcznego czynszu wraz z
mediami: 584,76 zł netto + 23 % VAT.
Termin rozpoczęcia działalności handlowej: 01.07.2018 r
Osoba do kontaktu: Urszula Budzińska, tel kont. 77/40 70 115

Jak co roku w trzecią sobotę kwietnia odbył się Rajd ,,Strzelecka wiosna”.
Czternaście grup piechurów i rowerzystów
dotarło do annogórskiego amfiteatru, aby
zmierzyć się w rajdowych konkurencjach.
W tym roku dopisało wszystko- i pogoda, i
uczestnicy, i humory.
Czternasta już edycja imprezy zgromadziła około 250 uczestników- uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum. Najmłodszy rajdowicz to czteroletni
przedszkolak- Maciuś ze Zdzieszowic, a
uczestnik o najwyższym rajdowym stażu to
Arek- obecnie student drugiego roku, który
,,Strzelecka wiosnę” witał już siódmy raz.
Impreza jest wynikiem współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Publicznego Gimnazjum nr 1 (obecnie Publicznej

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: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
w STRZELCACH OPOLSKICH, ul. Powstańców Śl.3
tel.77 461 27 01; ckziu@ckziu-strzelce.pl, www.ckziu-strzelce.pl

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

w zawodzie: technik informatyk

Czas trwania: 449 godzin w systemie zaocznym – 13 miesięcy; w
tym do 20 % godzin z zastosowaniem kształcenia na odległość
Ukończenie tego kursu umożliwi
Ci przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji,
przeprowadzonego przez okręgową
komisję egzaminacyjną.
Uczestnikami kursu mogą być
osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia, zarówno
czynne zawodowo jak i pozostające
bez pracy

Nauczy się:
• projektowania graficznego stron internetowych i aplikacji (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator),
• doboru barw, kompozycji i liternictwa,
• dokonywania podstawowego montażu wideo i edycji dźwięku (Adobe
Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition),
• wykonywania animacji na potrzeby prezentacji ( Adobe Animate),
• stosowania podstaw pozycjonowania w Internecie (SEO),
• poleceń języka HTML i zasad definiowania styli CSS,
• tworzenia baz danych i administrowania nimi (MySQL, MS Access),
• projektowania stron internetowych (PHP, Java Script)

KKZ to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe
Zapisy w sekretariacie szkoły
Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie na stronie www.ckziu-strzelce.pl

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu
22 maja 2018r. na rzecz GUSTAV WOLF Polska Sp. z o.o., ul.
Zygmunta Starego 26, 44-100 Gliwice, decyzji administracyjnej Nr 191/18 o zmianie pozwolenia nr 434/17 z 15.11.2017r.
na budowę hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz
infrastrukturą towarzyszącą: zbiornikiem pożarowym o pojemności 200m3 z pompownią, utwardzeniem terenu - w tym miejscami postojowymi dla samochodów osobowych (32 miejsca)
i drogą dojazdową wewnętrzną, instalacją gazową zewnętrzną,

Strzelce Opolskie dnia 22.05.2018r.

instalacjami zewnętrznymi wody i kanalizacji, oświetleniem terenu, siecią kanalizacji deszczowej, budynkiem stacji trafo, w
Zimnej Wódce przy ul. Amerykańskiej, na działkach nr 26/4,
26/5 obr. ewid. Zimna Wódka, jedn. ewid. Ujazd - obszar wiejski, w części dot. projektu budowlanego, w zakresie zmian:
1) przeznaczenia pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia produkcyjne do obróbki drutu,
2) szerokości drogi dojazdowej wzdłuż budynku hali z 5,0m
na 5,5m oraz dołożenie placu składowego,
3) układu oraz lokalizacji sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu, wymiarów zbiornika p.poż.,
4) architektury i instalacji, zgodnie z projektem.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr
212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją
sprawy.
z up. Starosty - TERESA WANECKA
Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego

XIV Rajd ,,Strzelecka wiosna”

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402

Już od 18 maja 2018 r.

wydzierżawi lokal,

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
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Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka)
oraz strzeleckiego oddziału PTTK.
–Nie wyobrażam sobie wiosny bez
annogórskiego mikroklimatu, smaku rajdowego bigosu oraz widoku znajomych twarzy, z którymi przybywają co roku nowe
osoby, które też szybko łapią rajdowego
bakcyla- mówi komandor Rajdu, pani Ewa
Raczyńska. Nie jest to odosobniona opinia, o czym świadczy liczba uczestników
imprezy, którzy mają po kilka plakietek z
logo ,,Strzeleckiej wiosny’. A trzeba wiedzieć, że taką plakietkę dostaje się tylko raz
w roku, w czasie rajdu.
Uczestnicy także w ubiegłą sobotę
mieli co robić. Konkurs piosenki turystycznej, sprawnościowy, Zgadnij, jakie to
miejsce, plastyczny, gwary śląskiej, ekologiczno-przyrodniczy- to
tradycyjny zestaw zadań dla uczestników rajdu. Nowością okazał się
konkurs Polskie NAJ,
w którym uczniowie
wskazywali największe jezioro, najwyższy
szczyt czy najmniejszą

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.

miejscowość w kraju, oraz quiz z okazji
100-lecia odzyskania przez Polską niepodległości.
Przez czternaście lat ,,Strzelecka
wiosna” zyskała sobie wielu przyjaciół i
sponsorów. Wśród nich znaleźli się: Urząd
Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, Urząd
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

Marszałkowski, Urząd Miasta Opole, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Narodowe
Centrum Polskiej Piosenki, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, Informacja Turystyczna w Opolu. Bez ich wsparcia impreza
na pewno nie miałaby takiego rozmachu.
Dorota Maćkula
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje urodziny, znów
się powiększyło!
Wszystkich z okazji okrągłych i
wyjątkowych urodzin odwiedzili w
imieniu całej społeczności naszego
powiatu przedstawiciele władz naszego samorządu powiatowego, którzy
każdemu z Jubilatów oprócz listu gratulacyjnego i najlepszych życzeń przekazali upominek urodzinowy.
Pani Anna Niemiec, mieszkająca w DPS w Strzelcach Opolskich 11
maja świętowała wyjątkowy jubileusz: tego dnia skończyła 99 lat!
Z tej okazji list gratulacyjny i urodzinowy upominek, a przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia przekazał Jubilatce Waldemar Gaida.
Pani Rozalia Pampuch, mieszkanka Kolonowskiego, swoją 90 rocznicę urodzin świętowała 13 maja br. Z
tej okazji z życzeniami odwiedził Ją
wicestarosta Janusz Żyłka.
Pani Irena Kluń, mieszkająca
w Zawadzkiem, 90 rocznicę urodzin
obchodziła 15 maja br. Z tej okazji z
życzenia i urodzinowy prezent przekazał Jej wicestarosta Janusz Żyłka.
Pani Klara Koźlik, mieszkanka
Jemielnicy, swój jubileusz 90-lecia
urodzin świętowała 25 maja br. W
tym wyjątkowym dniu z gratulacjami
i upominkiem odwiedził Ją starosta
Józef Swaczyna.

Pani Anna Niemiec, 11 maja świętowała wyjątkowy jubileusz: tego dnia skończyła 99 lat!

Pani Irena Kluń, 90 rocznicę urodzin obchodziła 15 maja br.

Pani Rozalia Pampuch,
90 rocznicę urodzin świętowała 13 maja br.

Pani Klara Koźlik, sjubileusz 90-lecia urodzin świętowała 25 maja br.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji urodzin dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, pełnych słońca i radości.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

