
Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Śląskie Beranie po raz 22

Starosta Strzelecki i Burmistrz Strzelec Opolskich serdecznie zapraszają miesz-
kańców naszego powiatu na Plac Żeromskiego w sobotę, 2 maja. 

Okazją do spotkania jest uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
krótkim powitaniu gości nasza Biało-Czerwona zostanie uroczyście podnie-
siona na maszt o godzinie 8.15, po czym Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach  Opolskich wystąpi z okolicznościową przemową.

Spotkajmy się na Święcie Flagi
Z okazji 25-lecia powstania samorządu gmina Iz-

bicko ogłosiła plebiscyt na Osobowość Gminy. Miesz-
kańcy mogli głosować na jedną spośród jedenastu kan-
dydatur – osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju 
gminy, zaangażowanych społecznie, stanowiących 
przykład dla innych.

Do konkursu zostali zgłoszeni: Andrzej Pypka, 
Brygida Pytel, Franciszek Nieświec, Henryk Zettel-
mann, Jacek Sleziona, Jan Bindek, Jan Błyszcz, Jan 
Krawczyk, Krzysztof Ralla, Ryszard Lipok i Stefan 
Szłapa.

Osobowość Gminy Izbicko 
– Stefan Szłapa

Konkurs śląskich opowie-
ści nierozerwalnie zwią-
zany jest z Izbickiem. 
W tym roku w konkurso-
we szranki stanęło mło-
dych i starszych 137 ga-
wędziarzy. 

Więcej czytaj na str 6

Strzeleckie Targi Pracy już za nami

25 wystawców. 300 ofert pracy. 500 poszukujących pracy. Tak najkrócej można podsumować imprezę w Powiatowym Centrum Kul-
tury, zorganizowaną przez PUP 10 kwietnia.

Więcej czytaj na str. 2
Piotr Bosy znów najlepszy

Nie tak dawno informowaliśmy, że Piotr Bosy został Najlepszym Uczniem Powiatu Bez 
Barier. Po raz kolejny potwierdził swoją wszechstronność w III Wojewódzkim Konkursie 
Zakochanej Piosenki Osób Niepełnosprawnych, w którym jako solista zajął I miejsce.

dok. na str. 2

„Technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej” to zawód zdecydowa-
nie przyszłościowy. Poszukiwany na ryn-
ku już teraz, a w niedalekiej przyszłości 
jeszcze bardziej, bo Polska zobligowana 
została nie tylko do zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla, ale i do zdecydowanego 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
zasobów energii. Jednak pierwsza, ubie-
głoroczna, przymiarka do uruchomienia 
takiej klasy w CKZiU, nie powiodła się: 
tylko dwójka uczniów złożyła podania.

Nowe klasy – z myślą o przyszłości
- Nabór na ten kierunek ogłosiliśmy 

dość późno, z przyczyn proceduralnych, 
bo dopiero w maju ubiegłego roku otrzy-
maliśmy zgodę na uruchomienie takiej 
klasy – mówi dyrektor Halina Kajstura. 
– Teraz wszystkie procedury mamy już za 
sobą – i czekamy na uczniów. To atrakcyj-
ny kierunek, bo takich specjalistów braku-
je i nadal będą poszukiwani. A my oferu-
jemy naukę nie tylko u nas w szkole, ale 

dok. na str. 2



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

Najwięcej głosów zdobył ten ostatni. 
Stefan Szłapa, mieszkaniec Boryczy od 
urodzenia (z przerwą na naukę w Szkole 
Podchorążych Pożarnictwa w Krakowie, 
a potem studia w Wyższej Szkole Służby 
Pożarniczej w Warszawie), komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Opolskich od 1999 r. Stra-
żakiem został nie tylko z zawodu – jest 
nim również z powołania. Jest prezesem 
Gminnego Związku OSP, a do zaangażo-
wania w taką działalność udaje mu się za-
chęcić nie tylko młodzież, ale i dorosłych. 
Borycz jest jedną z najmniejszych wiosek 
w gminie Izbicko, ale w zawodach pożar-
niczych OSP wystawia najwięcej drużyn 
i zawsze zajmują one czołowe miejsca. 
Udało się też stworzyć drużynę mężatek, 
walczącą dzielnie, choć czasem musi ustą-
pić pierwszeństwa mężatkom z Krośnicy

Mieszkańcy gminy Izbicko, zwłasz-
cza ci młodsi, znają go też nieco z innej 
strony – jako prowadzącego (społecznie 

Osobowość Gminy Izbicko 
– Stefan Szłapa

i od lat) zajęcia dla tenisistów stołowych 
w hali sportowej  przy szkole podstawo-
wej w Krośnicy. Tenis stołowy jest jego 
ogromną pasją, a ma na swoim koncie 
również sporo sukcesów w tej dyscyplinie 
sportu – był nawet mistrzem strażaków 
województwa opolskiego!

Po tym, jak z ogromnym zacięciem 
zaczął jeździć rowerem i zdarzyło mu się 
tym pojazdem pojechać do pożaru mię-
dzy Krzyżową Doliną a Boryczą – zyskał 
wśród współpracowników przydomek „oj-
ciec Mateusz”.

Działalność związana z samorządem 
tego 52-latka sięga ponad ćwierćwiecza! 
Jako dwudziestokilkulatek został radnym 
gminy. Od lat jest również przewodniczą-
cym rady sołeckiej w Boryczy.

Od początku istnienia samorządu po-
wiatowego, czyli od 1998 r. jest radnym 
Powiatu Strzeleckiego; pełni funkcję Wi-
ceprzewodniczącego Rady Powiatu – i to 
już po raz czwarty.

dok. ze str. 1

Z teki przewodniczącego

W ostatnim czasie ukazały się naj-
nowsze dane Europejskiego Urzędu Sta-
tystycznego, dotyczące kosztów pracy w 
poszczególnych krajach Unii Europej-
skiej. Wynika z nich, że tylko w Bułgarii, 
Rumunii, na Litwie, Łotwie i Węgrzech za 
godzinę pracy płaci się mniej niż w Polsce.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
koszty pracy, na które składa się pensja 
pracownicza, wydatki na ubezpieczenia 
społeczne i utrzymanie miejsca pracy, 

Trzeci świat?
wzrosły w Polsce o 75 procent, a w 2014 
roku nasza roboczogodzina została wyce-
niona na 8,40 euro. Dla porównania w Da-
nii przeciętna stawka wyniosła 40,30 euro, 
w Niemczech 31,40, w Czechach 9,40, a 
w najtańszej Bułgarii 3,80. Przeciętny pra-
cownik polskiej firmy otrzymuje na rękę 
niecałe 4,60 euro, czyli 19 zł za godzinę.

Niskie koszty pracy w naszym kraju 
ułatwiają ściąganie nowych inwestorów. 
Ci jednak dopasowują się do ogólnego 

klimatu, w ramach którego większości 
firm nie wypada dobrze płacić zatrudnio-
nym. W efekcie wykształcona i ambitna 
młodzież wyjeżdża za granicę i za chwilę 
może się okazać, że nie będzie z czego po-
kryć emerytur wszystkim, którzy pozostali 
na miejscu. Problem próbują nagłaśniać 
często ignorowane przez pracodawców i 
stronę rządową związki zawodowe.  

Józef Kotyś

Dyrekcja i pracownicy Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 
składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim wystawcom i odwiedzającym targi za 
udział w Strzeleckich Targach Pracy, które 
obyły się w dniu 08.04.2015 r. w Powiato-
wym Centrum Kultury.

Tegoroczna edycja skupiła 25 wy-
stawców z całego powiatu i była okazją 
dotarcia z około 300 ofertami pracy do 
szerokiego grona zainteresowanych osób 
oraz szansą zaprezentowania samej firmy 
jako dobrego i wiarygodnego pracodawcy. 
Natomiast dla osób poszukujących pracy 
Targi były szansą do bliższego poznania 
interesujących ich firm oraz bezpośredniej 
rozmowy z przedstawicielami przedsię-
biorstw. Odwiedziło nas około 500 osób. 

Targi pracy już za nami

W targach uczestniczyły również instytu-
cje użyteczności publicznej, które udzie-
lały bezpłatnych porad zainteresowanym 
osobom bezrobotnym i pracodawcom.

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich informuje, że 5 kwietnia 2015 
roku w Strzelcach Opolskich w Parku Miejskim znaleziono rower typu górskiego, 
koloru czarno-zielonego. Właściciel proszony jest o odbiór roweru w tut. KPP, po 
uprzednim kontakcie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych.

dok. ze str. 1

Znaleziono rower. Może to twój?

Nowe klasy – z myślą o przyszłości
i – dzięki podpisanej umowie z Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Kędzierzynie-Koźlu – w nowoczesnych 
pracowniach, wyposażonych w doskonały 
sprzęt dzięki środkom unijnym.

Gdy pytam o praktyki w firmach 
związanych z pozyskiwaniem energii ze 
źródeł odnawialnych – dyrektor Kajstura 
śmieje się: - pracodawcy i praktyki poja-
wiają się dopiero w trzeciej klasie.

To nie jedyne novum proponowane 
absolwentom gimnazjów przez CKiU od 
września. 

Drugi kierunek przyszłościowy to 
technik elektronik z elementami elektro-
niki wojskowej i poznawaniem innych 
zagadnień wojskowości. Klasa wojsko-
wa. Być może nie w całości, a w części. 
Ci, którzy zdecydują się na taki wybór, w 
mundurach będą pojawiać się w szkole 

przynajmniej raz w tygodniu. Do nowej 
klasy mogą składać podania nie tylko 
chłopcy, ale i dziewczyny. Mimo że nie 
będzie żadnych wstępnych sprawdzianów 
sprawnościowych czy wytrzymałościo-
wych, to oczekuje się zaangażowania na 
zajęciach z wf. 

- Klasy mundurowe z powodzeniem 
wprowadziły licea ogólnokształcące w 
wielu regionach kraju. Wyszliśmy więc 
z założenia, że takiemu wyzwaniu może 
również sprostać szkoła kształcąca za-
wodowo – wyjaśnia dyrektor Kajstura. 
- Tym bardziej, że w ostatnim czasie, co 
na pewno związane jest także z rozwojem 
sytuacji międzynarodowej, obserwuje się 
zdecydowanie większe zainteresowanie 
młodzieży wojskiem. Rok temu jeszcze 
tak gorąco nie było. 

- Nawiązaliśmy współpracę z 10 

Brygadą Logistyczną w Opolu i jednost-
ką wojskową w Bytomiu, a także z Ligą 
Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich. Ci, 
którzy zdecydują się na naukę w klasie 
wojskowej, będą się uczyć według pod-
stawy programowej w zawodzie technik 
elektronik, ale zostaną też pasowani na 
elewa, będą uczestniczyć w wykładach 
związanych z wojskowością, odbywać 
zajęcia z musztry  i ćwiczenia na poligo-
nie na Śląsku, bo wojsko też stawia wy-
magania – mówi dyrektor Kajstura. - Jeśli 
chcemy przyciągnąć młodzież do szkół 
zawodowych, musimy zaproponować ta-
kie kierunki kształcenia, na jakie zgłasza 
zapotrzebowanie rynek i wyzwania przy-
szłości. Młodzież coraz bardziej świa-
domie wybiera przyszły zawód i ścieżkę 
kariery.

(mg)

dok. ze str. 1

W tym roku w wyborach prezyden-
ckich startuje 11 kandydatów.

Głosować będziemy w godzinach 
7.00 do 21.00. Niekoniecznie musimy 
zrobić to osobiście w lokalu wyborczym. 
Możemy również głosować koresponden-
cyjnie. Ale ten fakt we własnym urzędzie 
gminy musimy zgłosić  najpóźniej do 27 
kwietnia 2015 r. Do 8 maja jest na czas na 
złożenie wniosku o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania poza miejscem 
zamieszkania. Do odbioru zaświadczenia 

10 maja – wybieramy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wyborca może upoważnić inną osobę. 
Wówczas wyborca sporządza wniosek o 
wydanie zaświadczenia i upoważnienie 
(może to być jeden dokument), w którym 
wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko 
oraz numer PESEL, a także dane osoby 
upoważnionej do odebrania zaświadcze-
nia. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: 
zaświadczenie o prawie do głosowania 
w dniu pierwszego głosowania oraz za-
świadczenie o prawie do głosowania w 
dniu ponownego głosowania (tzw. II tury 
wyborów). Prawo do głosowania za po-

średnictwem pełnomocnika mają wybor-
cy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat, a także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności. W celu 
sporządzenia aktu pełnomocnictwa wy-
borca składa wniosek we własnym urzę-
dzie gminy najpóźniej do 4 maja.

Gdyby pierwsza tura wyborów nie 
przyniosła rozstrzygnięcia – ponownie do 
urn pójdziemy 24 maja br., bo na ten dzień 
wyznaczono głosowanie w drugiej turze.

(mg)

Uczniowie klasy 2 technikum ga-
stronomicznego Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich  wzięli udział w Wojewódzkim 
Konkursie Gastronomicznym  „Regional-
ne Smaki” organizowanym przez Zespół 
Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława 
Koraszewskiego w Opolu oraz firma RA-
TIONAL sp. z o.o. pod patronatem Stowa-
rzyszenia Kucharzy Regionu Opolskiego. 

Do eliminacji przystąpiły dwa zespo-
ły dwuosobowe, pod opieka merytoryczną 
nauczyciela zawodu Katarzyny Krępy-
-Stefanik. 

Zadanie w pierwszym etapie konkur-
su polegało na  stworzeniu receptury za-
kąski zimnej lub gorącej w skład, której 
wchodzić miały minimum dwa produkty 
regionalne województwa opolskiego. 

Zespół pierwszy składający się z 
uczennic: Ewy Andryszewskiej i Iwony 
Czok przygotował przepis na  „Piersi mo-
dzików z musem wątróbkowo-jabłkowym 
z sosem malinowym”. Piersi młodzików, 
czyli młodych gołębi, podane były na 
grzance z chleba gogolińskiego z wątrób-
kowym musem z jabłkami na plastrach 
pikli. 

W podanej zakąsce wykorzystane zo-
stały  surowce i półprodukty wpisane na 
listę tradycyjnych produktów  wojewódz-
twa opolskiego tj: modziki, chleb gogoliń-
ski, jabłka oraz pikle.  

Natomiast zespół drugi reprezento-
wany przez Martynę Młodziejewską oraz 
Michała Korończuka stworzył recepturę 
na „Wieżyczki z krupnioka śląskiego i 
sera smażonego z kminkiem z puree jab-
łkowym” Wieżyczki z krupnioka śląskie-
go i sera smażonego z kminkiem zawi-
nięte były w kapustę włoską i podane w 
obecności puree jabłkowego z dodatkiem 
słodkiego ziemniaka i czerwonej porzecz-
ki uwieńczone sosem figowym na bazie 
octu winnego. 

W tej zakąsce wykorzystane zostały 
również produkty wpisane na listę trady-
cyjnych produktów  województwa opol-
skiego tj: krupniok śląski, domowy ser 
smażony z kminkiem oraz jabłka. 

Tak przygotowane przepisy zostały 
wysłane do organizatorów i decydowały 
o zakwalifikowaniu do następnego etapu. 

W dniu 13 kwietnia 2015r. obydwa 
zespoły pojechały na  etap drugi na, któ-
rym miały swój przepis przygotować w 
czasie 120 minut a następnie zaprezento-
wać przed Jury degustacyjnym. 

No i jest sukces uczennice Ewa An-
dryszewska oraz Iwona Czok wywalczyły 
I miejsce natomiast Martynie i Michało-
wi zabrakło zaledwie jednego punktu do 
miejsca III. 

Całej czwórce serdecznie GRATU-
LUJEMY!!!

Katarzyna Krępa – Stefanik 

Gastronomowie na  I miejscu
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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!
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Aniołki Maksymiliana, czyli: Alek-
sandra Kolbe, Maja Ordyniec, Karolina 
Tarlinska, Beata Berstling i Michał Wac-
ławczyk odkryli karty! 

Przedstawiają spot edukacyjny „Su-
perProsument”! 

Celem spotu jest wyjaśnienie w krea-
tywny i przystępny sposób terminu „Pro-
sument”. Prosument w kontekście energii 
to osoba, posiadająca na własność małe 
źródło energii odnawialnej, zaspokajające 
w całości lub części jej codzienne potrzeby.  
Wszystkie filmy powstałe w ramach pro-
jektu badawczo-filmowego „Postaw na 
Słońce” będą także prezentowane na stro-
nie konkursu http://www.filmeko.pl/filmy 
oraz w kanale YouTube Fundacji Banku 
Ochrony Środowiska.

W ramach etapów zespoły wykonu-
ją zadania konkursowe, z których należy 
przygotowywać i przesyłać raporty. W 
raportach drugiego etapu przesyłany jest 
film konkursowy. Jednym z zadań jest pro-
mocja zespołów w sieci. Filmy będą oce-
niane przez Zespół Sędziowski powołany 
przez Organizatora (łączna suma punktów 
za dwa etapy).

Szczegóły i link do głosowania na „Su-
perProsumenta” Aniołków Maksymiliana 

znajdziecie na naszej stronie facebooko-
wej: facebook.com/aniolkimaksa?fref=ts 
(link też jest dostępny w prasie lokalnej i 
na plakatach). Prosimy o wsparcie w po-
staci głosów. 

„SuperProsument” Aniołków Maksymiliana

Głosować można od kwietnia do 
czerwca 2015 roku. 

Trzymajcie kciuki za Aniołków Mak-
symiliana, za „SuperPosumenta”!

Od 11 kwietnia br. obowiązuje nowy 
taryfikator mandatów. Niektórzy kierow-
cy zapewne już przekonali się o tym i 
boleśnie odczuli to we własnym portfelu. 
Zwłaszcza ci, którzy zaparkowali na miej-
scu przeznaczonym dla osoby niepełno-
sprawnej i zapłacili mandat w wysokości 
800 zł. Tym, którzy nie mając uprawnień 
– posłużą się kartą parkingową dla osób 
niepełnosprawnych grozi teraz 300 zł 
mandatu.

Piesi, którzy po zmierzchu bez ele-
mentów odblaskowych poruszają się  poza 
obszarem zabudowanym muszą liczyć się 
z mandatem do 100 zł. Tyle samo zapłacą 
kierowcy i pasażerowie quadów jeżdżący 
bez kasków. 

Mandaty do 500 zł grożą pieszym, 
którzy nie zachowają należytej ostroż-
ności na drodze publicznej, w strefie za-
mieszkania lub strefie ruchu i spowodują 
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, podobnie jak tym osobom, które 
spowodują takie zagrożenie w stanie po 
użyciu alkoholu lub podobnie działające-
go środka. 

Nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł 
zostać ukarany mandatem w wysokości 
500 zł, natomiast za stan po użyciu alko-
holu, czyli od 0,2 do 0,5 promila, grozi od 
300 do 500 zł mandatu. 

To tylko kilka zmian, jakie już w 
kwietniu weszły w życie.

- Pozytywne efekty na pewno odczu-
ją niepełnosprawni, bo kierowcy rzadziej 
będą zajmować przeznaczone dla nich 
„koperty” na parkingach – ocenia pod-

Wyższe mandaty
kom. Piotr Malczak ze strzeleckiej dro-
gówki. – Zwiększone bezpieczeństwo na 
drogach to jednak nie tylko represje w po-
staci wyższych mandatów, ale i akcje pre-
wencyjne policji. Zaobserwowaliśmy, że 
piesi, których pouczyliśmy lub ukaraliśmy 
mandatem za brak elementów odblasko-
wych wieczorem, drugi raz po zmierzchu 
bez odblasków się nie pojawiają. Dróg bez 
chodnika poza obszarem zabudowanym 
jest w naszym powiecie niezbyt dużo, ale 
taka praca „u podstaw” i akcje adresowane 
do różnych grup społeczeństwa promujące 
pożądane zachowania na drodze przyno-
szą spodziewany efekt.

Niestety, ciągle jednak na naszych 
drogach jest zbyt dużo tych, którzy siadają 
za kółkiem na podwójnym gazie. Oto dwa 
drastyczne przykłady z naszego powiatu 
w ostatnim czasie. 31 marca zatrzymany 
na drodze wojewódzkiej 426 mieszkaniec 
Leśnicy, który miał ponad 2 promile al-
koholu we krwi. W dodatku okazało się, 
że prawo jazdy stracił już kilka lat temu - 
również za jazdę po pijanemu. 12 kwietnia 
na ulicy Powstańców Śląskich w Izbicku 
zatrzymany kierowca miał 2,5 promila al-
koholu. 

- Mniej więcej od połowy maja 
(prawdopodobnie od 17.05.br.) pojawi 
się prawdziwy bat dla nietrzeźwych, kie-
rujących „pod wpływem” i rozwijających 
nadmierną prędkość na drodze – dodaje 
podkom. Malczak. – Prezydent podpisał 
nowelizację Kodeksu Drogowego i należy 
się liczyć z rygorystycznymi i surowymi 
karami. 

Za przekroczenie w terenie zabudo-
wanym prędkości o 50 km/h – policjant 
będzie mógł zabrać prawo jazdy na 3 mie-
siące. Decyzja będzie nieodwołalna i osta-
teczna. Gdyby jednak tak ukarany kierow-
ca zdecydował się na jazdę i został na tym 
przyłapany - sankcja zostanie przedłużona 
do pół roku. A gdyby okazał się w tym re-
cydywistą - sta ro sta wyda de cy zję o cof-
nię ciu upraw nień do kie ro wa nia po jaz dem 
i ko niecz ne bę dzie zda wa nie pań stwo we-
go eg za mi nu w WORD od nowa. Wtedy, 
gdy kierowca – mimo odebrania prawa 
jazdy przez sąd – zdecyduje się usiąść za 
kółkiem – będzie mu groziło do dwóch lat 
wię zie nia.

Dodać należy, że dziś kie row cy, któ-
rzy zebrali prawie 24 punk tów kar nych i 
którym grozi utra ta prawa jazdy, za 300 
zł mogą dziś odbyć kurs „re edu ka cyj ny” 
i ska so wać z konta 6 z nich, ra tu jąc się 
przed po now nym eg za mi nem na prawo 
jazdy. Tej możliwości już nie będą mie-
li po 1 stycz nia 2016 roku, kiedy za czną 
obo wią zy wać nowe, ostrzej sze prze pi sy.

Ważne też, że poza odbieraniem 
uprawnień do prowadzenia pojazdu, o 
czym wyżej mowa, sankcje będą obejmo-
wały nawiązki na rzecz pokrzywdzonych 
w wysokości minimum 10 tys. zł, a dla 
kierujących po alkoholu nawet jeśli nie 
spowodowali wypadku, ale zostali za-
trzymani przez policję, przewidziano karę 
5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej. Recydywiści płaciliby 10 tys. zł. 

Marta Górka

Porozumienie partnerskie o wielo-
letniej współpracy pomiędzy Wydziałem 
Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskie-
go a Centrum Kształcenia zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
zostało podpisane 9 kwietnia 2015 w Opo-
lu. W imieniu Uniwersytetu Opolskiego 
porozumienie podpisała Pani Prodziekan 
Wydziału Ekonomicznego dr. hab. Sabina 
Kauf, a CKZiU w Strzelcach Opolskich 
reprezentowała Dyrektor Halina Kajstura. 

Porozumienie dotyczy rozwoju kon-
taktów w sferze dydaktycznej, wymiany 
doświadczeń w zakresie nauczania i po-
pularyzacji twórczych działań młodzieży. 
Uczniowie CKZiU będą mieli możliwość 
rozwijania indywidualnych zainteresowań 
i umiejętności w zakresie przedmiotów 

Współpraca partnerska CKZiU 
z Uniwersytetem Opolskim

ekonomicznych pod kierunkiem pracow-
ników naukowych Wydziału Ekonomicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego. Zainte-
resowani uczniowie będą uczestniczyć w 
zajęciach akademickich prowadzonych 
przez naukowców oraz brać udział w pra-
cach kół naukowych działających na Wy-
dziale Ekonomicznym.

Współpraca z uczelnią wyższą to 
doskonała okazja do doskonalenia umie-
jętności uczniów i przygotowania się do 
dalszego etapu kształcenia oraz pracy za-
wodowej.  Cieszymy się, że Uniwersytet 
Opolski pragnie rozwijać kontakty nauko-
we z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
doceniając osiągnięcia ekonomistów na-
szej szkoły.

Mirosława Stańczak

Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w składzie podanym poniżej:
Patryk  Kobielak  (2a), 
Dawid  Noczyński (2a), 
Mateusz  Piesiak  (2b), 
Paweł  Zyzik  (2z), 
Ireneusz  Kwasik (3a), 
Piotr  Puszkar  (3a), 
Paweł  Zagórowicz (3a), 
Maciej  Garbowski  (3b), 
Łukasz  Szulc  (3b), 
Michał  Jagielak  (3z), 
Michał  Kaczyński  (3z), 
Patryk Obruśnik (3z), 
Roman  Wacławczyk  (3z), 
Wojciech  Binda  (4T)
w tym roku wywalczyła na Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wywal-
czyła mistrzostwo województwa w piłce 
ręcznej. To już czwarty z kolei tytuł mi-
strzowski dla tej szkoły. Piłkarze trenuja 
pod okiem Marka Kota.

Mistrzostwo ZSP po raz czwarty 

Ludmiła Huber st. instruktor higieny w strzeleckim sanepidzie odebrała tę  
honorową odznakę, przyznawaną przez Ministra Zdrowia w Dniu Pracownika 
Służby Zdrowia w Opolu. Pamiątkowe zdjęcie z wicemarszałkiem Romanem 
Kolkiem i starostą Józefem Swaczyną.

„Za zasługi 
dla ochrony zdrowia”

Subregion kędzierzyńsko-kozielski 
przystępuje do opracowania Koncepcji 
budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek 
rowerowych, biegowych, szlaków kajako-
wych i jazdy konnej. 

Koncepcja ma obejmować przede 
wszystkim odcinki umożliwiające w spo-
sób bezpieczny i jak najszybszy dotarcie 
do miejsc pracy, nauki, edukacji, inwesty-
cji, w tym komunikujące centra gmin i po-
wiatów skupionych w ramach subregionu, 
a następnie trasy przeznaczone do upra-
wiania turystyki (ponadlokalne umożli-
wiające podróże na dłuższych odcinkach) 

oraz przeznaczone do rekreacji i sportu.
Zainteresowani mogą składać wnioski 

w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku, 
w kancelarii Urzędu Miasta Kędzierzyn-
-Koźle, ul. Piramowicza 32, pok. 109, 
47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w siedzibie 
urzędu gminy właściwym ze względu na 
położenie terenu, którego dotyczy wnio-
sek.

Wnioski można również składać 
drogą elektroniczną, opatrzone tematem: 
„Wniosek - Koncepcja Ścieżki Subre-
gionu” na adres: subregion@kedzierzyn-
kozle.pl

Ścieżki rowerowe i wodne
w subregionie
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Coraz więcej konsumentów skarży 
się na problemy z bankami i pośredni-
kami kredytowymi.

Zdarzają się sytuacje, gdy konsu-
menci nie mają świadomości faktycznych 
kosztów kredytu i są rozczarowani, że w 
rzeczywistości płacą ogromne prowizje, 
opłaty przygotowawcze czy koszty po-
średnictwa. Pamiętajmy, by uniknąć prob-
lemów sprawdzajmy dokładnie warunki 
umów przed ich podpisaniem, gdy nie 
jesteśmy zdecydowani – niczego nie pod-
pisujmy. W momencie podpisania umowy 
musimy otrzymać jeden jej egzemplarz i 
nie dajmy się przekonać, że umowa musi 
być zweryfikowana przez bank i otrzy-
mamy ją później. Wielu konsumentów 
twierdzi, iż nie otrzymało umowy przy jej 
podpisaniu i nie miało tym samym możli-
wości od jej odstąpienia. Obowiązująca od 
18 grudnia 2011 r. ustawa z 12 maja 2011 
r. o kredycie konsumenckim  nie określa 
maksymalnego kosztu kredytu. Jej prze-
pisy pozwalają jedynie określić całkowity 
koszt konkretnego kredytu.

Kredytodawców obowiązuje zwłasz-
cza art. 359 Kodeksu cywilnego. Prze-
widuje on, że odsetki maksymalne nie 
mogą wynieść więcej niż czterokrotność 
stopy lombardowej Narodowego Banku 
Polskiego  Koszty odsetek nie są jednak 
jedynym kosztem kredytu. Oprócz tego 
kredytodawca może pobierać od kredy-
tobiorcy wiele innych opłat związanych 
z taką umową. Od 18 grudnia 2011 r. nie 
ma już ograniczeń co do wielkości opłat i 
prowizji w stosunku do kwoty kredytu, ale 
do ograniczenia ich wysokości mają się 
przyczynić szczegółowe obowiązki infor-
macyjne kredytodawców, dzięki czemu ła-

twiej jest porównywać oferty i znajdować 
te z niskimi kosztami kredytu.

Uwaga! Obowiązująca do 18 grudnia 
2011 r. ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o 
kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. 
nr 100, poz. 1081 ze zm.) określała wy-
sokość maksymalnego oprocentowania, 
które mogła pobrać instytucja finansowa 
oraz sumy wszystkich kwot prowizji i 
opłat. Stara ustawa nie określała więc co 
prawda maksymalnego kosztu kredytu, ale 
w praktyce był on ograniczony m.in. przez 
ustalenie maksymalnego limitu prowizji i 
opłat (z kilkoma niewielkimi wyjątkami).

Podobnie jak to jest i teraz - maksy-
malne oprocentowanie kredytu nie mogło 
przekroczyć w skali roku czterokrotności 
poziomu stopy lombardowej Narodowego 
Banku Polskiego. Ponadto stara ustawa 
przewidywała ograniczenie wysokości po-
bieranych opłat i prowizji. Zgodnie z art. 
7a starej ustawy łączna kwota wszystkich 
opłat, prowizji oraz innych kosztów zwią-
zanych z zawarciem umowy (np. opłaty 
przygotowawczej) nie mogła przekraczać 
5% kwoty udzielonego kredytu. Górny li-
mit opłat nie odnosił się jednak do niektó-
rych znaczących wydatków związanych z 
kredytem konsumenckim – chodziło m.in. 
o koszty ubezpieczenia kredytu oraz kosz-
ty ustanowienia zabezpieczeń jego spłaty. 
Kosztów tych nie uwzględniało się przy 
obliczaniu pięcioprocentowego górnego 
limitu opłat i prowizji.

Sprawdzajmy zatem dokładnie wa-
runki umowy, porównujmy oferty różnych 
banków i nie decydujmy się na nic pod 
wpływem chwili.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Sprawdzajmy warunki 
umów kredytowych

Ewelina Kaździoł - uczennica klasy 
II Thc Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 
swoją przygodę z poezją zaczęła kilka 
lat temu. Swoje spostrzeżenia pragnie 
uwieczniać i ujmować w ramy poetyckie. 
Kiedyś pisała głównie do szuflady, a nie-
dawno wydała swój pierwszy tomik poe-
zji „Pomiędzy tobą a mną” przy wsparciu 
Publicznego Gimnazjum w Kolnowskiem.

Ewelina z pasją pokazuje uczucia, 
doznania i to, co dostrzega wokół siebie 
za pośrednictwem metafor, środków poe-
tyckiego wyrazu. Wiersze młodej poetki 
cechuje indywidualność w wędrówkach 
po świecie uczuć, wyobrażeń, obfituje 
w twórcze odkrycia, wyzwolona jest od 
schematycznych więzów. 

Jej tomiki są dostępne w bibliotece 
szkolnej CKZiU. Wiersze można również 
czytać na blogu autorki: http://poecikxd.
blog.onet.pl 

Jerzy Kaufmann, nauczyciel języka 
polskiego w Publicznym Gimnazjum w 
Kolonowskiem o młodej poetce i jej poe-
zji pisze tak: 

„Ewelina Kaździoł to jedna z wielu 
kropel w morzu ludzkich istnień polskiej 
prowincji. Jedna z wielu, które dopiero 
wchodzą w życie. Jedna z wielu, któ-
re obdarzone są „balastem” niezwykłej 
wrażliwości. Nie jest to wrażliwość na 
piękno estetyczne otaczającego ją świata, 
choć być może taka wkrótce się narodzi, 
ale wrażliwość własnego wnętrza. Niewąt-
pliwie karze ona odbierać poetce znacznie 

więcej impulsów z zewnątrz, niż zdarzyć 
się to może innym człekokształtnym. Są to 
negatywne i pozytywne sygnały, które nie 
pozwalają jej milczeć. Wtedy z pomocą 
przychodzą kartka i długopis.

Poezje Eweliny są typowe dla wieku 
i doświadczeń nastolatki. Co w nich po-
brzmiewa? Wielka tęsknota za ciepłem 
drugiego człowieka, za pogłaskaniem du-
szy, za tym, co stanowi fundament życio-
wy. Odnosi się jednak wrażenie, że siła tej 
tęsknoty jest zbyt duża, jak na wiek autor-
ki. To wielki głaz, który wydaje się chwi-
lami nie do uniesienia. Przypomina on  
do złudzenia… Krzyż? Myślę, że ma on 
swoje źródło, konkretne źródło. W każ-
dym z nas takowe istnieje i trudno o nim 
zapomnieć. Ale są też miłe chwile. I o nich 
pamięta autorka.

Wiersze młodej poetki nie są z pew-
nością szczytem artystycznej doskonało-
ści, pobłyskuje w nich jednak autentyzm 
uczuć i potrzeba refleksji. One przekonują 
do lektury. Zarówno w warstwie słownej, 
jak i formalnej doszukać się można wad. 
Widać tu banał i brak wyrobienia litera-
ckiego. I nic dziwnego. Ewelina ma czas 
na doskonalenie swojego warsztatu. Py-
tanie, czy będzie chciała to czynić. Czy 
zada sobie trud? Czy ten trud uzna się za 
konieczny do życia? Życzę jej tego szcze-
rze i trzymam kciuki, podpowiadając zo-
baczenie filmu Lewisa Gilberta „Edukacja 
Rity” (z 1983 r.).”

Poniżej przedstawiam wiersz Eweliny 
Kaździoł.

Grzegorz Łukasik

Ewelina wydała tomik wierszy

Mróz
Skrzypiąca huśtawka nie uspokaja myśli; 
powietrze nie otula ciepłem; 
gwiazdy nie przywracają ludzi… Przywracają wspomnienia. 
Wtedy też był mróz, 
a On trzymał mnie za rękę. 
Biegliśmy, by jak najszybciej okryć się kocem, 
zasnąć w idealnej równowadze ciepła drugiego ciała. 
Teraz mróz też szczypie w policzki. 
Łzy nie pomagają. 
Czas wracać, okryć się kocem wspomnień, otulić się samotnością i zasnąć.

Jest od wieków podstawowym ar-
tykułem wszystkich warstw ludności. 
A podstawowym składnikiem chleba 
jest rozdrobnione ziarno żyta i pszeni-
cy. W zamierzchłych czasach używa-
no do jego wypieku wyłącznie mąkę 
razowa, czyli rozdrobnione ziarno 
wraz z łuską. Po opanowaniu odsie-
wania otrąb od mąki wyrabiano chleb 
z mąki, a otręby przeznaczano na po-
karm dla trzody chlewnej. Obecnie 
wymiela się 60% mąki żytniej i 70% 
mąki pszennej do wypieku chleba. 
Trzeba jednak wiedzieć, że w jaśniej-
szej mące, a zatem i jaśniejszym pie-
czywie mniej jest składników mine-
ralnych – większość z nich znajduje 
się w otrębach. 

Do produkcji chleba żytniego 
używa się 70% mąki żytniej i 30% 
mąki pszennej, natomiast w chle-
bie pszenno-żytnim proporcje są 
odwrotne. Do mieszanki mąki do-
daje się odpowiednią ilość wody o 
temperaturze pokojowej, sól, kwas 
chlebowy i drożdże. Składniki trzeba 
dobrze wymieszać – tak powstaje cia-
sto, z którego formuje się bochenki. 
Ciasto musi się dobrze „wyruszać”, 
potem wkłada się je do odpowied-
nio nagrzanego pieca piekarniczego. 
Czas pieczenia zależy od wielkości 
bochenków. Tylko dobrze wyruszane 
ciasto i wystarczająco długi czas pie-
czenia zapewniają upieczenie smacz-
nego i zdrowego chleba. Jednak dziś 
wielu producentów – ze względu na 
pośpiech i ze stratą dla konsumenta – 
tego nie czyni.

W czasie wojny chleb i inne 
produkty żywnościowe można było 
kupić tylko za okazaniem kartek 
żywnościowych. Każdy mieszkaniec 
otrzymywał je co miesiąc w biurze 
sołtysa. Przysługująca ilość żywności 

Jak co roku jesienią Powiat Strzelecki organizować będzie Święto Chleba. Dlatego już dziś zwracamy się do Państwa z prośbą o 
podzielenie się z Czytelnikami własnymi przepisami na domowe pieczywo – chleb, bułki i chałki. Może uda się nam wspólnie stworzyć 
nasz strzelecki poradnik „jak się piecze chleb”, zawierający tradycyjne przepisy i te zupełnie nowe, wypróbowane samodzielnie, które 
zdobyły uznanie domowników? 

Jako pierwszy dzieli się swoimi wspomnieniami Krzysztof Ralla, mieszkaniec Otmic.

Nasz chleb powszedni
– uwidoczniona na kartce – zależna 
była od wieku i ciężkości pracy fi-
zycznej.

Rolnicy – w zależności od licz-
by posiadanych hektarów – musieli 
odstawiać wyznaczoną ilość zboża, 
ziemniaków, żywca rzeźnego i mle-
ka. Otrzymywali jednak pisemne 
upoważnienie na przemiału odpo-
wiedniej ilości zboża na mąkę. Ciasto 
na chleb wyrabiali w domu, natomiast 
potem przynosili je do upieczenia w 
piekarni.

W czasie wojny, jak i w pierw-
szych latach po niej, chleb był znacz-
nie ciemniejszy – za sprawą wyższe-
go procenta przemiału mąki. Sam 
przemiał trwał dłużej, ale więcej mąki 
otrzymywało się z tony ziarna. To – w 
okresie braku zbóż – było bardzo po-
żądanym efektem.

W ostatnim roku wojny jako 
13-letni chłopak pomagałem rodzi-
com w naszej piekarni. Starsi bracia 
- piekarze z zawodu – zostali powo-
łani do wojska. Ich rąk brakowało, bo 
przecież okoliczna ludność przycho-
dziła po chleb. Matka doskonale wie-
działa, co dla licznej rodziny oznacza, 
gdy zabraknie chleba na stole. Pie-
kliśmy tylko jeden rodzaj ciemnego 
chleba. Sześćdziesiąt dwukilogramo-
wych bochenków (sam wyjmowane 
ciasto z kotła maszyny ważyłem, a 
matka formowała bochenki) wę-
drowało jednorazowo do pieca. A w 
ciągu dnia wypiekaliśmy chleb dwa 
i trzy razy. W pewnym okresie po-
magał nam w pracy także angielski 
jeniec wojenny, co umożliwiło zaopa-
trzenie jeńców w chleb.

W pierwszych dniach po wkro-
czeniu Armii Czerwonej, przyszło do 
nas kilku oficerów, oznajmiających, 
że mielnicy będą mielić ziarno, a w 

naszej piekarni będzie pieczony chleb 
dla Krasnej Armii. Nasz młyn był w 
tym czasie jedynym, który mógł pod-
jąć pracę, gdyż miał napęd gazowy 
– na miejscu wytwarzaliśmy gaz z 
koksu. Wodne młyny były nieczynne 
ze względu na wielki mróz, dla elek-
trycznych – nie było prądu w sieci. 
Trzech ruskich uzbrojonych żołnie-
rzy okupowało naszą posiadłość do 
sierpnia 1945 roku. Cywilom, czyli 
mieszkańcom, pozwalano rozdać kil-
ka worków mąki na dzień (łagodziło 
to trochę brak chleba), toteż całymi 
dniami czekali na to chętni na podwó-
rzu. 

Mimo że ojciec i młodszy brat 
przez ten długi okres pracowali cięż-
ko w dzień i w nocy, także w niedzie-
lę, nie dostali żadnej rekompensaty za 
o ani za żadne urządzenia młyńskie. 
W dodatku jeszcze przy opuszczaniu 
naszej posiadłości żołnierze zacho-
wali się skandalicznie, o czym więcej 
piszę w swoich „Wspomnieniach”.

Krzysztof Ralla

Zespół wokalno-instrumentalny na-
szej szkoły pod kierunkiem p. Lidii Cho-
roby i p. Joanny Długosz wziął udział w 
III Wojewódzkim Konkursie Zakochanej 
Piosenki Osób Niepełnosprawnych, który 

I miejsce indywidualnie
II zespołowo

odbył się 17 kwietnia 2015r. w Brzegu. W 
skład zespołu weszli: Piotr Bosy, Michał 
Rykowski, Dawid Porada, Jan Marcinek, 
Sebastian Bok i Mateusz Piszczałka. Piotr 
Bosy jako solista zaśpiewał piosenkę „Mi-

łość” a cały zespół - „Jaki piękny świat”. Z 
radością informujemy, że w kategorii soli-
sta  - Piotr Bosy zajął I miejsce, a zespół w 
swojej kategorii - miejsce II.
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W dniu 10.04.2015r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkole Podstawowej                           
im. F.  Myśliwca w Izbicku przeprowadzono finał XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”. Konkurs objęty został patronatem honorowym: Mar-
szałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Strzeleckiego 
i Wójta Gminy Izbicko. Patronat medialny sprawowały: Radio Opole,  Radio DOXA, 
Nowa Trybuna Opolska, Opolski Gość Niedzielny oraz Strzelec Opolski. 

Uczestnicy konkursu wzięli udział w czterech kategoriach gawędziarskich: 
1.  scenki rodzajowe- uczniowie szkół gimnazjalnych uczniowie szkół  podstawowych
2.  występy indywidualne (monologi) - uczniowie szkół podstawowych klas I-IV
3.  występy indywidualne (monologi)- uczniowie szkół podstawowych klas V-VI
4.  występy indywidualne (monologi)- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

W Konkursie wzięło udział 137 gawędziarzy:  94 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych  
w 13 scenkach rodzajowych,  36 uczniów z 24 szkół podstawowych oraz 7 dorosłych (w 
tym z dwóch szkół ponadgimnazjalnych). Do konkursu przygotowywało uczniów  42 
opiekunów. 

Komisja w składzie: prof. Teresa Smolińska -  Kierownik Katedry Kulturoznawstwa 
i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, dr Dorota Świtała-Trybek - adiunkt w Katedrze 
Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, dr Małgorzata Iżykowska- 
językoznawca, pracownik Państwowego Archiwum w Opolu, Ryszard Lipok - wieloletni 
dyrektor PSP w Izbicku, pomysłodawca i twórca konkursu „Śląskie Beranie”, Helga Bie-
niusa - regionalistka, nauczycielka j. polskiego, Bogdan Jasiński- etnograf z  Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Anna Bannert - historyk, Muzeum Wsi Opolskiej w Bier-
kowicach, Krystian Czech- dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Teresa Salbierz- 
Biblioteka Gminna w Izbicku, Norbert Kleman  - twórca ludowy, ks. Manfred Słaboń 
- etnograf, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku,.Lesław Janicki - wieloletni 
konsultant ds. edukacji regionalnej WOM Opole, Urszula Matonóg - Urząd Gminy w 
Izbicku.

Po wysłuchaniu gawędziarzy oraz obejrzeniu scenek rodzajowych przyznała:
W kategorii scenek rodzajowych:
 I miejsce ex aequo: Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach, „Mikołaj”, opiekun 

Alicja Kałuża, Publiczne Gimnazjum w Biadaczu, „Po ratunek do śwjyntego Rocha”, 
opiekun Gabriela Dworakowska.

II miejsce ex aequo: Zespół Szkolno-Gimnazjalny, „Przed Wielkanocom”, opiekun 
Anita Stachowska, ZSGI Publiczne Gimnazjum w Izbicku, „Jak Truda chwantof nakupi-
ła”, opiekun Aneta Kurek, Violetta Besz

III miejsce: Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem, „Ślonske Beranie”, opiekun 
Jerzy Kaufmann

W kategorii występów indywidualnych - monologów  (szkoły ponadgimnazjalne 
i dorośli):

 I miejsce: Magdalena Linkert z Luboszyc, „Umrziki sie upominajum - cy zywi łu 
nich pamjyntajum”

II miejsce: Daria Skóra, Izbicko, „Czarodziejski napój”
III miejsce: Marcin Skóra, Izbicko, „O zbóju Madeju”
IV miejsce: Dagmara Świtała, „Czy nom sie żyje lepiyj?”
V miejsce: ex aequo: Martin Długosz, „Wszystko przez te pikle”, Paulina Krawiec, 

„Bojka o Janoszku” - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.

W kategorii występów indywidualnych - monologów  uczniów  klas I-IV
I miejsce: Martyna Cytacka, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach, „Roz-

prawka ło mojej ołmie”, opiekun Jolanta Baron 
II miejsce: Katarzyna Langer, Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, „Przo-

nie”, opiekun Angela Szewczyk
III  miejsce: Paweł Sowa,  Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie, „Ryczka”, 

opiekun Angela Szewczyk

W kategorii występów indywidualnych - monologów  uczniów  klas V-VI
I miejsce: Nicole Niesmak, PSP w Otmicach, „Ło emigracji Ślonzołków do Teksasu 

i nie yno tam”, opiekun Marianna Gordzielik
II miejsce: Kamila Heinze, SP nr 1 w Gogolinie, „Ło śląskim stroju”, opiekun Renata 

Larysz
III miejsce: Adam Koźlik, Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Żędowicach, „Co by tu 

zrobić, żeby zarobić i się nie narobić?”, opiekun Jadwiga Breguła
IV miejsce ex aequo: Wiktoria Urbańczyk,  Zespół Placówek Oświatowych w Kad-

łubie, „Razym”, opiekun Angela Szewczyk; Teresa Werner, PSP w Izbicku, „O kiszeniu 
kapusty, opiekun Monika Gołofit.

12 kwietnia, w niedzielę, po raz trzeci odbył się Izbicki Jarmark Folklorystyczny „W 
tradycji siła i moc zaklęta”. Jarmark jest uwieńczeniem konkursu „Śląskie Beranie”- na 
tle piękniej scenografii można bowiem było posłuchać laureatów konkursu, zaproszone 
grupy folklorystyczne, wziąć udział w warsztatach ceramicznych i wikliniarskich, kupić 
wyroby rękodzielników czy spróbować tradycyjnych wypieków czy wyrobów wędliniar-
skich. Wszystkich zachwycił występ Zespołu Pieśni i Tańca „KOMES” z Kędzierzyna- 
Koźla, który zaprezentował widowisko słowno- muzyczne „Wesele na Śląsku Opolskim”.

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Śląskie Beranie po raz 22
dok. ze str. 1

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się!
TEL. (+48)774049430    E-mail sekretpg2@interia.pl

W rześki, wiosenny dzień, 18 kwiet-
nia, odbył się XI Rajd ,,Strzelecka wios-
na”. Góra Św. Anny stała się celem dla 14 
rajdowych drużyn, reprezentujących szko-
ły podstawowe, gimnazja w Strzelcach i 
okolicach oraz strzeleckie liceum.

Jedenasta już edycja Rajdu to efekt 
wieloletniej współpracy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Publicznego Gim-
nazjum nr 1 oraz strzeleckiego oddziału 
PTTK. 

W ciągu kilku godzin około 250 raj-
dowiczów zmagało się z zagadkami na 
temat Parku Krajobrazowego Góra Św. 
Anny, obiektów atrakcyjnych turystycznie 
w naszym kraju, śpiewało rajdowe pio-
senki, popisywało się umiejętnościami w 
konkurencjach sportowych. Tradycyjnie 
już odbyły się również konkursy plastycz-
ny oraz gwarowy. Uczniowie w pomysło-
wych, jednolitych dla grupy strojach opa-
nowali annogórski amfiteatr, pokazując się 
z jak najlepszej strony. 

– Jeżdżę na rajd od czwartej klasy 
podstawówki - deklaruje uczestniczka z 
liceum. - Dzisiaj przyjechałam rowerem, 
choć wjazd na górę to prawdziwe wyzwa-
nie - mówi. – My też pojawiamy się na raj-
dzie od szkoły podstawowej - chwalą się 
gimnazjaliści z grupy w zabawnych cza-
peczkach. -Lubimy spotkać się z osobami 
z innych szkół, dawnymi nauczycielami i 
zjeść trochę najlepszego bigosu na świe-
cie!- podają swoje powody uczestnictwa 
w ,,Strzeleckiej wiośnie”. – Jest tu świetny 
klimat- potwierdzają odczucia uczniów 

ich opiekunowie. – Chętnie wzięłabym 
udział  w imprezie nie tylko jako opiekun-
ka, ale zupełnie prywatnie- stwierdza jed-
na z przybyłych na ,,Strzelecką wiosnę” 
nauczycielek.  – Było świetnie. Polecam 
się na przyszłość - dodaje jedna z osób 
pracujących  wolontariacko przy obsłudze 
imprezy.

Impreza przez lata wpisała się w ka-
lendarz wydarzeń turystycznych Ziemi 
Strzeleckiej, zyskując wielu sympatyków, 
ale  i dobroczyńców.  Wśród najważniej-
szych wymienić należy Urząd Miasta i 
Gminy Strzelce Opolskie, Urząd Marszał-
kowski, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. 
Wsparcia organizatorom udzielają rów-
nież sklep komputerowy ,,Vobis”, Naro-

dowe Centrum Polskiej Piosenki, Opolska 
Informacja Turystyczna, Park Krajobrazo-
wy Góra Św. Anny. Kryształowe puchary 
dla zwycięzców organizatorzy zyskali 
dzięki wsparciu Huty Szkła ,,Sudety” ze 
Stronia Śląskiego- to najodleglejszy ze 
sponsorów rajdu.

Trzecia sobota kwietnia to termin na 
stałe wpisany w kalendarz organizatorów 
Rajdu ,,Strzelecka wiosna”. Dla nich przy-
gotowania zaczynają się jakieś pół roku 
wcześniej, jednak spotykanie uczestników 
jako uczniów kolejnych klas w szkołach 
coraz to wyższego poziomu jest chyba naj-
lepszą nagrodą i rekomendacją dla efek-
tów ich wysiłku.

Dorota Maćkula 

Jedenasta ,,Strzelecka wiosna”

To długo oczekiwany moment, a 
organizatorzy, czyli Burmistrz Ujazdu, 
Ośrodek Kultury w Ujeździe oraz Mari-
na Ujazd - spodziewają się wielu gości. 
Każdy - i duży, i mały, będzie zachwyco-
ny zaplanowanymi atrakcjami. Pierwsze 
zabawy dla dzieci i młodzieży w zatoce 
przewidziano na godz. 14. O tej samej po-
rze rozpocznie się kursowanie statków - za 

bilety dzieci nie płacą nic, a dorośli tylko 
5 złotych.

Wśród wodnych atrakcji zaplanowa-
no również m.in. paintball z motorówki i 
przejażdżki łodzią ratunkową. Dzieci będą 
mogły uczestniczyć w budowie latarni 
morskiej albo - wraz ze starszymi - oglą-
dać okazy sprzętu wojskowego (6 Bata-
lion Powietrznodesantowy w Gliwicach), 

Majówka w marinie
Na 2 maja przewidziano otwarcie  Portu Żeglarskiego MARINA UJAZD na Kanale Gliwickim.

policyjnego i strażackiego, walki wręcz 
lub pokazy umiejętności psów policyj-
nych. Wszyscy będą mogli też nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy.

Nie zabraknie też koncertu muzyki 
żeglarskiej ani zabawy tanecznej z zespo-
łem Voyager. 
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, 
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
tel.77 4612701,  
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl  
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 
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STACJA PALIW 
PKS STRZELCE OPOLSKIE

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

Szanowni Klienci.

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

Specjalna oferta dla rolników-  zadzwoń  77/4622543

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

w naszym Serwisie  Opon  

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

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

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

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

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

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

Maj

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

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

Internet na dworcu PKS-u

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

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

przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kresu pracy ze sprawcami przemocy. 
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Ad multos annos!

Wiosna w Powiatowym Centrum Kultury 

Wszystkim Jubilatom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji: dużo zdrowia, 
uśmiechu i wielu jeszcze lat - bez trosk,  pełnych słońca.

Zachęcamy do spędzenia sobotniego popołu-
dnia w Powiatowym Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich. O 16:30 zaprosimy Państwa 
na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i 
fotografii Ludmiły Małgorzaty Sobolewskiej, 
zaraz po…o godzinie 17:00 zaprezentuje się Folk 
Kapela „GÓRALSKA HORA” w koncercie z 
okazji I rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła 
II – „Nuty Góralskie z Pielgrzymek Ojca Św. 
Jana Pawła II do Polski”. 

25 kwietnia 2015 r.,  godz.17:00, wstęp : 15 
zł ( bilety do nabycia w Dziale Promocji PCK ).

27 kwietnia zapraszamy dzieci na projekcję 
„Łowcy smoków” . Wstęp : 5 zł, godzina 10:00

29 kwietnia, z cyklu Strzeleckie Spotkania 
Podróżników Katarzyna Dąbkowska opowie  o 
świecie Eskimosów – „Między światami - podróż 
do świata współczesnych Eskimosów”. Wstęp 
wolny, godzina 17:00

23 maja, o godzinie 18:00, w ramach „Bie-
siady śląskiej” wystąpią w PCK Mariusz Kala-
ga, Karpowicz Family, a imprezę poprowadzi 
Leon Malcharczyk. Dla każdego z uczestników 
koncertu, przewidzieliśmy słodki poczęstunek. 
Bilety: 35 zł, grupy powyżej 15 osób - 30 zł  do 
nabycia w Dziale Promocji PCK. Istnieje możli-
wość telefonicznej rezerwacji biletów – 77 412 
30 13

Serdecznie zapraszamy!

Kolejne  warsztaty ceramiki i rzeźby w gli-
nie odbędą się 14 maja 2015 r, zajęcia płatne. Za-
pisy pod numerem telefonu 77 412 30 13. 

Przed nami kolejne wydarzenia:

Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowadzonych już przedsięwzięć 
można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.centrum-kultury.eu  

oraz na facebooku: www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

Z ogromną przyjemnością dziś wraz z Państwem składamy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych rocznic urodzin 
sześciorgu mieszkańcom naszego powiatu. Z tej okazji usłyszeli 
wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń - nie tylko od rodziny i 
najbliższych, ale również tych bardziej oficjalnych, składanych 
przez przedstawicieli władz samorządu powiatowego.

Jedyny w tym szacownym gronie „rodzynek” - Pan Józef 
Kruk z Kolonowskiego - 9 kwietnia br. skończył 95 lat! 

Dzień wcześniej, 8 kwietnia br., 95 rocznicę urodzin święto-
wała Pani Martha Bienek, mieszkanka Żędowic.

31 marca br. Pani Margareta Ziegler, mieszkanka Leśnicy, 
obchodziła jubileusz 90 urodzin.

1 kwietnia br. 90 urodziny obchodziła Pani Emilie Pordzik, 
mieszkanka Leśnicy.

Pani Magdalena Rybol, również mieszkająca w Leśnicy, 
jubileusz 90-lecia świętowała 6 kwietnia br.

Pani Jadwiga Witoń, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, 
swoje okrągłe, 90 urodziny obchodziła 12 kwietnia.

Pan Józef Kruk z Kolonowskiego 9 kwietnia br. skończył 95 lat. 
Z gratulacjami pospieszył do niego wicestarosta Janusz Żyłka. 

1 kwietnia br. 90 urodziny obchodziła Pani Emilie Pordzik, z Leś-
nicy. W tym dniu gratulacje składał Jej starosta Józef Swaczyna.

6 kwietnia br.  Pani Magdalena Rybol z Leśnicy 
skończyła 90 lat. W dniu jubileuszu odwiedził 
Ją starosta Józef Swaczyna.

Pani Jadwiga Witoń ze Strzelec Opolskich 90 lat skończyła 12 
kwietnia. W dniu jubileuszu odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.

8 kwietnia br., 95 lat skończyła Pani 
Martha Bienek z Żędowic. Życzenia 
składała Jej Sekretarz Powiatu Ewelina 
Jelito.

31 marca br. Pani Margareta Ziegler, 
mieszkanka Leśnicy, obchodziła jubileusz 
90 urodzin. Odwiedził Ją starosta Józef 
Swaczyna.


