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Strajk nauczycieli domagających się podwyżki trwa w całej Polsce już od dziewięciu dni (16 kwietnia – przyp. red.). Przyłączyły się do niego również 
szkoły, dla których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy. Nie strajkują: 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy, Zespół Szkół przy DPS w Kadłubie oraz Zespół Szkół przy DPS w Zawadzkiem.

- Powinny też zostać wprowadzone jasne reguły gry. Rządzący nie mogą przerzucać wszystkich 
obowiązków na samorządy. I tak dużo dopłacamy do oświaty, tylko w tym roku z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na ten cel przeznaczamy ok. 3 milionów złotych. To dużo. Jeśli chcemy mieć oświatę 
na dobrym poziomie, może trzeba byłoby zmienić sposób jej fi nansowania i kierować się rozwiązania-
mi stosowanymi w innych krajach, gdzie całość wynagrodzeń nauczycieli pokrywana jest z budżetu 
państwa, a nauczyciel jest traktowany jak urzędnik państwowy. Trzeba byłoby też zastanowić się nad 
modyfi kacją Karty Nauczyciela – bo nie wszystkie jej zapisy przystają do dzisiejszych czasów.

- Moje poparcie dla nauczycieli nie ogranicza się wyłącznie do ich odwiedzin w szkołach. Strajku-
jących wsparłem również wpłatą na specjalne konto.

- Ale równocześnie pojawiają się zarzuty, że starosta popiera nauczycieli domagających się podwy-
żek, a pracownicy starostwa zarabiają bardzo mało.

- Zdajemy sobie sprawę, że wynagrodzenia u nas nie są wysokie, w urzędach gmin są wyższe. 
Zdajemy sobie też sprawę z tego, że oczekiwania płacowe rosną i będą rosły wraz ze wzrostem płac w 
różnych grupach zawodowych w kraju. Przyjęliśmy założenie, że co dwa lata od lipca wprowadzamy 
podwyżki. W tym roku będą również, co już zapowiadałem na łamach naszego dwutygodnika. Muszę tu 
zastrzec, że najwyższe przypadną pracownikom DPS-ów, bo tam są dramatycznie małe. Jednak zawsze 
stoimy przed dylematem: remontujemy drogi czy dajemy podwyżki pracownikom. Na wszystko nas nie 
stać, bo niestety tak skonstruowane są budżety samorządów powiatowych. 

CKZiU	w	Strzelcach	Opolskich ZSO	w	Strzelcach	Opolskich ZSP	w	Zawadzkiem

- Tamtejsza reforma oświaty, wprowadzona w 1970 roku, przygotowywana była dobrych kilka 
lat, ale i tam nie obyło się bez strajku nauczycieli. Dziś zawód nauczyciela cieszy się tam niezwykle 
wysokim prestiżem: o jedno miejsce na studiach pedagogicznych rywalizuje nawet 10 kandydatów, 
ale zanim dostaną się na studia, poddawani są testom osobowościowym, za to pensje nauczycielskie 
przewyższają średnie zarobki w kraju. Kto by nie chciał takiej szkoły i takich efektów? Przykła-
dem Finlandii posługuję się nie pierwszy raz, ale dla mnie jest to wzór kraju stawiającego od lat na 
oświatę i nie od dziś cieszącego się tego efektami. Sukces tego kraju nie wziął się znikąd. Bardzo 
pouczającą lekturą w tym względzie jest książka Pasi Sahlberga, jednego z twórców fi ńskiej reformy 
„Lekcje z Finlandii” (Finnish Lessons. What can world learn from educational change in Finland?, 
wydanej w 2015 roku)  

- Nasz samorząd powiatowy dostrzegł potrzebę zmian w wysokości wynagrodzeń nauczycieli i 
już w lutym tego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o zwiększeniu wysokości dodatków do pensji 
nauczycieli. W większości były to zmiany procentowe, podwyższające dotychczasowe dodatki.  To 
istotne, bo przy wzroście wynagrodzenia zasadniczego, automatycznie wzrasta wysokość dodatku, 
ale kwotowo wzrosła np. wysokość dodatku za opiekuna nauczyciela stażysty i konktraktowego z 40 
do 80 zł i dodatku za wychowawstwo z 45 do 120 złotych. Tak więc płace nauczycieli w szkołach, 
dla których jest organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, wzrosły o tyle, na ile sobie mógł nasz 
samorząd pozwolić. Jak już mówiłem niedawno na łamach naszego dwutygodnika – cała oświata 
wymaga zmian, pensje nauczycieli też, dlatego popieram ich strajk. Może wreszcie wszyscy zacznie-
my bardzo poważnie rozmawiać o edukacji i koniecznych zmianach. Zmianach konsultowanych, a 
nie wprowadzanych odgórnie.

Popieram strajk 
nauczycieli, bo 
powinni godnie 

zarabiać
- mówi starosta Józef Swaczyna

W Finlandii 
nauczyciele 

też strajkowali
- mówi wicestarosta Waldemar Gaida

16	kwietnia,	spacer	nauczycieli	i	osób	popierających	strajk	zakończył	sie	pod	siedzibą	Starostwa	Powiatowego

Nauczyciele protestują

Trzecie z kolei wyróżnienie dla 
naszego Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego w Górze Świętej Anny 
jest tym razem złote – cieszy się Da-
nuta Kupny, dyrektor placówki – bo to 
pokazuje, że nasze starania przynoszą 
efekty. Z roku na rok jest u nas lepiej! 
Po dawnych spartańskich warunkach 
nie został ślad. Nadal jest skromnie, 
ale wygodnie, w miarę komfortowo. 
Ważna jest też nasza oferta działań 
edukacyjnych, skierowanych do dzieci 
i młodzieży. Doceniają to goście!

I doceniło jury, dzięki któremu 
podczas 58 Gali Ogólnopolskiego 
Konkursu Współzawodnictwa Szkol-
nych Schronisk Młodzieżowych w 
Prudniku odebrała Złote Wyróżnienie 
dla swojej placówki. Uroczystość uho-
norowania działalności najlepszych w 
Polsce szkolnych schronisk odbyła się 
w dniach 5-7 kwietnia br.

Był brąz i srebro. Jest złoto!
Okres przedświątecz-

ny to bardzo dobry czas, 
by dzielić się dobrem. W 
ramach Kiermaszu Wiel-
kanocnego 11 kwietnia 
br. z inicjatywy pracow-
ników Starostwa odbyła 
się akcja charytatywna 
zbiórka do puszek dla 
podopiecznej Opolskiego 
Stowarzyszenia Rehabi-
litacji - Julki, mieszkanki 
Strzelec Op., która uro-
dziła się jako wcześniak i 
wymaga nieustannej rehabilitacji.

W zamian za pomoc Julce można było otrzymać ozdoby wielkanocne, książ-
ki, zabawki, maskotki i inne gadżety podarowane przez Pomocne Gadżety Eli, 
osoby o dobrym sercu oraz wykonane i zgromadzone przez mamę Julki.  

W wyniku zbiórki udało się zebrać kwotę 1100 zł. Środki te przekazano na 
konto Stowarzyszenia na rehabilitację Julki.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie!
Na Kiermaszu w holu starostwa można było kupić fantastyczne ozdoby - pokazujemy 

je, przynajmniej w części na 1 stronie.

Zbiórka dla Julki



3P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

 
Informujemy, że w Wielki Piątek, tj. 19. kwietnia br. 

wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
pracują od godziny 7.30 do godziny 12:00.

Czy moż-
na sobie wy-
marzyć lepsze 
zakończenie 
edukacji gim-
nazjalnej niż 
zdobycie ty-
tułu laureata? 
Bynajmniej . 
Taki właśnie 
sukces jest 
udziałem Mi-
chała Dziar-
kowskiego, ucznia klasy 3c Gimnazjum 
Dwujęzycznego. 

SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW

2 marca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego w auli Uniwersytetu 
Opolskiego odbył się XXV jubileuszowy Opolski Turniej Chemiczny. 

Przez trzy godziny zegarowe 54 uczniów szkół województwa opolskiego zmagało 
się z niełatwymi, wieloetapowymi zadaniami chemicznymi. Aby sprostać wymaganiom, 
należało wykazać się zarówno dużą wiedzą chemiczną jak i sporymi umiejętnościami ma-
tematycznymi. 

Najlepszym spośród wszystkich zawodników uczestniczących w turnieju okazał się 
uczeń naszej szkoły Krzysztof Kraik. Krzysztof uzyskał tytuł Zwycięzcy Turnieju, pla-
sując się na I miejscu w województwie. W gronie laureatów turnieju znalazła się również 
Weronika Baron. 

Czwartego kwietnia odbyło się spotkanie z władzami uczelni i Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Opolskiego. Po wysłuchaniu wykładu dr. hab. inż Rudolfa Słoty, dotyczącego 
historii układu okresowego w związku ze 150. rocznicą jego powstania, Krzysztofowi oraz 
Weronice nagrody wręczył Opolski Kurator Oświaty Michał Siek

Zarówno Weronice jak i Krzysztofowi należą się wyrazy uznania, gratulacje oraz sło-
wa podziękowania za godne reprezentowanie szkoły.

Renata Hurek

W lutym br. ukazała się lista projektów zakwalifiko-
wanych do finałów regionalnych Konkursu Naukowego 
E(x)plory i wiadomość, że spośród 174 projektów z ca-
łego kraju do finałów regionalnych zakwalifikowano 144 
projekty, a w tym dwa uczniów CKZiU: Łukasza Michal-
skiego System ostrzegawczy „Safepass” oraz Jakuba Go-
czoła, Piotra Łazika i Roberta Jureczko „JoBot” – robot 
do wielu zadań. 

Piątego kwietnia we Wrocławiu odbył się jeden z pię-
ciu regionalnych finałów. We Wrocławskim Parku Tech-
nologicznym ważyły się losy 29 projektów naukowych z 
województwa śląskiego i dolnośląskiego, które oczekiwa-
ły na decyzję jury i bilet do krajowego finału Konkursu 
Naukowego E(x)plory. Festiwal Naukowy we Wrocławiu 
zainaugurowali: Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia, 
Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technolo-
gicznego oraz Joanna Gogolińska, Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii. Jury 
wybrało 7 projektów, które wezmą udział w Finale a wśród nich projekt Łukasza Michal-
skiego!

Finał Konkursu Naukowego E(x)plory odbędzie się w dniach 23-25 października w 
Gdyni. Tam Łukasz - młody naukowiec, zawalczy o miejsce na podium i liczne nagrody, 
takie jak: stypendia na rozwój projektów w wysokości 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł, ufundo-
wane przez Grupę LOTOS, wyjazdy na zagraniczne konkursy, nagrody specjalne dla Inno-
wacji społecznych, nagrody od partnerów E(x)plory czy udział w programach stażowych. 
Do ścisłego finału zostanie zakwalifikowanych 35 projektów wybranych w regionalnych 
eliminacjach. 

Po zakończeniu wszystkich regionalnych finałów (czerwiec) z pośród projektów, które 
nie zostały wybrane do finału ogólnopolskiego internauci w drodze głosowania wybiorą 
projekt, który „wygra bilet na finał”. Będziemy trzymać kciuki, aby był to projekt Jakuba, 
Piotra i Roberta. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu Łukaszowi i życzymy powodzenia w trakcie Finału 
Konkursu w Gdyni. 

Katarzyna Uchańska-Łukasik

W dniach 29-31 marca w Poznaniu odbył się centralny etap 42. Olimpiady Języ-
ka Niemieckiego. Wszystkich zakwalifikowanych z całej Polski było osiemdziesię-
cioro. Wśród wyróżnionych znalazł się także uczeń naszego liceum Artur Szafraniec, 
który brał udział zarówno w eliminacjach ustnych jak i pisemnych, w następstwie 
czego uzyskał tytuł Finalisty. Dyplomy wręczono w Małej Auli Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Udział Artura w finale to wielkie osiągnięcie i wynik 
ciężkiej pracy oraz zaangażowania, a nie wyłącznie rezultat dłuższych pobytów w 
krajach niemieckiego obszaru językowego.

Olimpiada Języka Niemieckiego to stały punkt w kalendarzu pracy naszej szko-
ły, ale zadania redagowane są przez gremium zewnętrzne. Adresatami olimpiady 
są przede wszystkim uczniowie zmotywowani do pracy. Po etapie szkolnym trzeba 
przejść etap wojewódzki, a to nie lada osiągnięcie. Nie wszyscy bowiem wiedzą, 
że katalog wymagań OJN obejmuje kilka obszarów wiedzy, w tym realioznawstwo 
krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryją się za tym treści z zakresu polityki, 
historii i życia społeczno-gospodarczego nie tylko Niemiec, ale też Austrii i Szwaj-
carii. Każdy uczestnik zobligowany jest do interpretacji trzech niemieckich dzieł 
literackich sprzed roku 1945 oraz czterech napisanych po roku 1945.

Tytuł finalisty zwalnia z obowiązku pisania matury z języka niemieckiego i 
gwarantuje ocenę celującą na świadectwie. Ważna jest także świadomość tego, że 
jest się jednym z najlepszych w całym kraju.

Dominika Swaczyna-Piechaczek

22 marca 2019 w Żaganiu odbył się IX Międzywojewódzki Kon-
kurs o Tytuł Super Technika Mechatronika, gdzie debiutowała reprezen-
tacja CKZiU w składzie P. Łazik, P. Richter i R. Jureczko. Walczyli z 
innymi reprezentantami zawodu technik mechatronik o tytuł najlepszego. 
Po części teoretycznej, w której zmierzyli się z pytaniami z mechaniki, 
elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki, przyszedł czas na 
rywalizację praktyczną, gdzie programowali sterowniki PLC, montowa-
li układy elektropneumatyczne oraz rysowali schematy elektryczne. Po 
podliczeniu punktów uplasowali się na miejscu III, pokonując reprezen-
tacje z innych szkół województw opolskiego, lubuskiego, dolnośląskie-
go oraz podlaskiego. Oprócz nagród indywidualnych zdobyli komplet 
narzędzi oraz tablice montażowe, które są wykorzystywane w pracowni 
mechatronicznej. 

M. Buszman 

Między 28 a 3 marca 2019 r. w Szcze-
cinie odbył się centralny etap XXIII Olim-
piady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Do 
zawodów tych zakwalifikowały się 64 oso-
by z całej Polski, a wśród nich uczeń naszej 
szkoły Szymon Cichoń – zdobywca I miej-
sca w eliminacjach okręgowych.

Rozgrywki obejmowały dwie części 
pisemne.  W przerwie młodzież wzięła 
udział w warsztatach Ciasta fit – to nie 
mit, Kawa w pigułce, Miksologia – drinki 
bezalkoholowe oraz Smakołyki z mleka. 
Opiekunowie zaś wysłuchali wykładu prof. 
Gawęckiego Wiedza i para wiedza o zdro-
wym odżywianiu. Kolejnym elementem 
programu dla uczniów była wycieczka pre-
zentująca Szczecin jako „Paryż Północy”.

W wyniku rozegranych eliminacji 
Szymon uzyskał 10. wynik i został LAU-
REATEM. Tytuł ten daje zwolnienie z 
postępowania kwalifikacyjnego na różne 

W dniach 3 i 4 kwietnia uczennice naszej szkoły uczestniczyły w  finale XIII Fran-
ciszkańskiej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o świętym Maksymilianie Kolbe. Te-
goroczna edycja koncentrowała się wokół treści Ewangelii św. Mateusza oraz przybliżała 
uczestnikom treść 54 audycji radiowych o życiu i działalności św. Maksymiliana. Przed 
finalistami najpierw stanął test, następnie mogli wykazać się swoimi wiadomościami w 
czasie etapu ustnego. Po przeprowadzonych zmaganiach wszyscy udali się na wspólną 
Mszę Świętą, aby wspólnie zatrzymać się i posilić się chlebem Eucharystycznym. Nasze 
uczennice spisały się bardzo dobrze, choć po raz pierwszy miały możliwość zetknięcia się 
z tak obszernym materiałem teologiczno – hagiograficznym, i uzyskały zaszczytny tytuł 
finalistek tej olimpiady.

Edyta Bem

W dniu 12.04.2019 roku na Wydziale Teologicznym od-
był się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla 
uczniów Szkół  Branżowych pierwszego stopnia. W konkur-
sie udział wzięło 130 uczniów szkół branżowych naszej die-
cezji do etapu finałowego zakwalifikowało się 16 uczniów. 
Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła postaci św. Anny a 
ujęta była następująco: „Św. Anna – patronka Diecezji Opol-
skiej”. Zakres materiałów potrzebnych aby przygotować się 
do konkursu był bardzo obszerny począwszy od  życiorysu 
św. Anny przez Dekret Penitencjarii Apostolskiej, homilie 
bp. A.Czai i abp. W. Polaka po homilie papieży Świętego 
Jana Pawła II i Pap. Benedykta XVI. Z naszej szkole w eta-
pie finałowym udział wzięła Monika Pytel z klasy III a/f, 
która test finałowy napisała na 100 proc. a tym samym uzy-
skała już po raz drugi tytuł laureata tego konkursu. 

Edyta Bem

Szymon Cichoń już ma indeks!

Laureat Michał

Adam Szafraniec finalistą!

Super Technik Mechatronik

kierunki studiów na wielu uczelniach w Polsce. Gratulujemy, tym bardziej że Szymon jest 
pierwszym laureatem tej olimpiady w historii naszej szkoły.

Ilona Piontek

Michał do zdobycia tytułu przygoto-
wywał się od pierwszej klasy.  W drugim 
roku nauki w gimnazjum uzyskał tytuł fi-
nalisty, a w tym jako jedyny reprezentant 
naszego miasta i gminy stawił się na dwu-
etapowym finale. Razem z innymi ucznia-
mi z województwa zaprezentował swoje 
umiejętności językowe w części pisemnej 
nie tylko w zakresie gramatycznym i lek-
sykalnym, ale również w zakresie znajo-
mości elementów kulturowych krajów an-
glojęzycznych.  Etap finałowy zakończył 
się częścią ustną, w której Michał musiał 
przedstawić swoje stanowisko na konkret-
ny temat, uzasadnić je i obronić. Efektem 

tych działań jest tytuł laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Angielskiego dla 
Uczniów Gimnazjum. Daje to uczniowi 
zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z 
języka obcego. To ostatnie takie rozgrywki 
w naszej szkole. 

Zamykamy etap gimnazjum. Liczne 
tytuły laureatów i finalistów konkursów 
przedmiotowych, jakie uzyskiwali nasi 
uczniowie z różnych przedmiotów na prze-
strzeni lat, obrazują, że była to szkoła, w 
której uczniowie z pewnością mogli reali-
zować swoje pasje. Gratulacje dla Michała 
i jego rodziców.

Katarzyna Kozłowska

Awans Łukasza do finału

Zwycięzca i laureatka turnieju!

Dominika, Martyna i Wiktoria 
finalistkami olimpiady

Monika laureatką 
Konkursu o św. Annie.
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Oto atuty naszej szkoły:

1. Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i 
egzaminów zawodowych. W szkole regularnie odbywają 
się bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia 
przygotowujące uczniów techników do egzaminów za-
wodowych. Wyniki osiągane przez naszych uczniów są 
jednymi z lepszych w OKE Wrocław.

2. Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w 
konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Są to 
konkursy historyczne (np. cykliczny konkurs „Historia 
Bliska” organizowany przez Ośrodek Karta, Konkurs Wie-
dzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach), biologiczne 
(np. Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada 
Promocji Zdrowego Stylu Życia), chemiczne (Opolski 
Turniej Chemiczny), geologiczne (np. organizowany 
corocznie przez Państwowy Instytut Geologiczny), mate-
matyczne (np. Mała Olimpiada Matematyczna, Olimpiada 
Lingwistyki Matematycznej), językowe (np. Olimpiada 
Języka Niemieckiego, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i 
Niemieckojęzycznych) i inne. Wiele z nich jeszcze trwa, 
ale co roku możemy szczycić się uczniami, którzy byli lau-
reatami tych konkursów, bądź zajmowali w nich czołowe 
miejsca. W ubiegłym roku byli to m. in.:   Julia Skoluda, 

 ZSP w Zawadzkiem? 

Szymon Kochanek, Maksymilian 
Polis, Wiktoria Saternus, Kamila 
Borek , Martin Ibrom, Szymon 
Spik, Julia Bartoszek (mistrzyni 
woj. opolskiego w tenisie sto-
łowym) czy też drużyna piłki 
ręcznej chłopców (trzecie miejsce 
w fi nale wojewódzkim). Udział w 
konkursach i olimpiadach biorą 
zarówno uczniowie liceum, jak 
i technikum oraz szkoły branżo-
wej.

3. Nasi uczniowie są widoczni rów-
nież na arenie międzynarodowej 
i krajowej. Od kilku lat uzyskują 
oni akredytację i uczestniczą w 
międzynarodowych obozach historycznych sieci euro-
pejskich konkursów „Eustory” (Gruzja, Czechy, Węgry, 
Polska). W 2016 roku, dzięki współpracy z Fundacją 
im. Kazimierza i Zofi i Moczarskich, w szkole powstał 
Młodzieżowy Klub Historyczny, propagujący modę na 
czytanie książek historycznych. W ramach Klubu nasi 
uczniowie co roku zapraszani są na warsztaty historyczne 
w  Warszawie (jako przedstawiciele jednej z zaledwie 

dziesięciu zapraszanych tam 
szkół w Polsce!)
4. ZSP w Zawadzkiem to 
świetne miejsce dla wszyst-
kich, którzy lubią realizować 
się nie tylko na lekcjach. 
W szkole już szesnasty rok 
działa młodzieżowy klub 
„Activa”. Co roku klub orga-
nizuje integrację klas pierw-
szych. Warto zauważyć, że 
w przygotowanie i przepro-
wadzenie tej imprezy anga-
żują się nawet alumni klubu. 
Wolontariusze „Activy” są 
widoczni nie tylko podczas 
szkolnych imprez i uroczy-
stości, ale bardzo często 
pomagają podczas imprez 
gminnych (Dzień Seniora, 
festiwal „Kuźnia talentów”, 

bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”, 
itp.).  Już po raz kolejny brali udział w międzynarodo-
wym projekcie (tym razem w Kaliningradzie) pracując 
wspólnie z młodymi ludźmi z Rosji, Niemiec i innych 
rejonów Polski w ramach fundacji „Polsko – Niemiecka 
Współpraca Młodzieży”. Kolejny rok w ramach stałego 
wolontariatu współpracujemy z Domem Seniora „Tiliam” 
w Zawadzkiem. Uczniowie odwiedzają seniorów, spędza-
ją z nimi czas, wspólnie przygotowują różne ozdoby.

5. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski pod 
kierunkiem Doroty Nemś. Uczniowie organizują szereg 
happeningów, cyklicznie organizowane są też takie święta 
jak Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki. Samorząd 
prowadzi również sprzedaż pieczonych przez uczniów 
ciast, pozyskując fundusze na swoją działalność. Są też 
liczne jednorazowe akcje – np. Dzień Bezpiecznego Kom-
putera, Dzień Kredki. Niektóre z akcji przeprowadzanych 
przez Samorząd Uczniowski są fi lmowane, wszystkie 
są fotografowane, a zdjęcia i fi lmy można zobaczyć na 
stronie szkoły (zspzawadzkie.wodip.opole.pl).

6. Szkoła jest widoczna również w środowisku lokalnym, 
podejmując współpracę z samorządem terytorialnym i 
podległymi mu jednostkami. Dobrym przykładem takiej 
współpracy jest realizowany przez Agnieszkę Miksę 
projekt „Starsi i młodsi – razem w zabawie i nauce” 
(umieszczony na stronach kuratorium Oświaty w Opolu, 
jako przykład tzw. „Dobrej Praktyki”). W bieżącym roku 
szkolnym rozpoczęła się już dwunasta edycja tego pro-
jektu. Uczniowie ZSP wychodzą na warsztaty plastyczno-

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie młodzieży w wielkomiejskiej szkole?
Przyjdź	do	ZSP	w	Zawadzkiem!

Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?
Przyjdź	do	ZSP	w	Zawadzkiem!

ZSP to:
Z – zadowolenie

S – skuteczność

P – pasja

Dlaczego my?

Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE. U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź	-	gwarantujemy	Ci,	że	u	nas	nie	ma	czasu	na	nudę.
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-techniczne do PSP w Zawadzkiem, w trakcie których 
pomagają dzieciom z klas 1-3 wykonywać różne ozdoby, 
kartki świąteczne, czy też zaproszenia. Co roku uczniowie 
pod kierunkiem Arkadiusza Barona przygotowują rów-
nież dla społeczności gminnej obchody ważnych świąt 
narodowych – Konstytucji 3 Maja i Święta Odzyskania 
Niepodległości. Szkoła współpracuje również z Klubem 
Seniora w Zawadzkiem – organizowane są pokazy fi lmów 
i prelekcje dotyczące naszego regionu. Od 2001 roku w 
szkole funkcjonuje Izba Regionalna, która jest udostęp-
niana zwiedzającym i odwiedzającym gminę Zawadzkie. 
Są tu też organizowane lekcje otwarte dla uczniów in-
nych szkół. Współpracujemy również z Towarzystwem 
Przyjaciół Lasu przy Nadleśnictwie Zawadzkie, biorąc 
udział w organizowanych przez TPL imprezach (Święto 
Drzewa, konkurs „Las w poezji”) oraz pomagając w ich 
przeprowadzeniu (np. bieg „W pogoni za bobrem”, bieg 
„Wilczym Tropem”).

7. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji 
pozalekcyjnych – historycznych, ekologicznych, geo-
logicznych, matematycznych, literackich, sportowych i 
wielu, wielu innych. Uczniowie, którzy mają tzw. „lekkie 

pióro” mogą pisać do gazetki szkolnej „My o Nas”, a pa-
sjonaci matematyki mają możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności na zajęciach koła matematycznego. Również 
miłośnicy nauk przyrodniczych i medycyny znajdą coś dla 
siebie – w szkole działa szkolne koło „Bios” oraz szkolne 
koło PCK. W ramach koła każdy chętny może ukończyć 
certyfi kowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Kursy takie odbywają się co roku w okresie ferii zimo-
wych, a prowadzone są przez kwalifi kowanych instruk-
torów PCK z Opola. Nie zawiodą się również Ci, którzy 
lubią aktywność fi zyczną. Dla nich oferujemy zajęcia 
pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. 
Są one fi nansowane przez Szkolny Związek Sportowy.

8. Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! 
Nauczyciele organizują różnego rodzaju wycieczki dy-
daktyczne, pozwalające aktywnie spędzić czas, a przy 
okazji wiele się nauczyć, czy też utrwalić w praktyce 
zdobyte na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, 
geografi i, biologii, czy języka polskiego wiadomości. Są 
więc lekcje szlakiem powstania listopadowego, lekcje w 
sądzie, na Wydziale Chemii UO, w Palmiarni Miejskiej 
w Gliwicach, czy też w teatrze.

9. Od dwóch lat pracujemy również z uczniami z zespołem 
Aspergera. Uczniowie ci mają prawo do kształcenia w 
szkole ogólnodostępnej. Kadra nauczycielska w naszej 
szkole jest przeszkolona i przygotowana do pracy z taki-
mi uczniami. Wiemy jak to robić i dokładamy wszelkich 
starań, aby uczniowie z zespołem Aspergera czuli się u 
nas bezpiecznie i mogli z powodzeniem się uczyć. 

10. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wiele z 
nich realizowanych jest w ramach projektu „Wiem wię-
cej – mogę więcej” realizowanego od 2017 roku. Zajęcia 
projektowe skierowane są zarówno dla uczniów słabszych 
(zajęcia wyrównawcze z matematyki, fi zyki, chemii, bio-
logii i geografi i), jak i  uzdolnionych (np. zajęcia językowe 
dające możliwość zdobycia certyfi katu) oraz tych, którzy 
chcą realizować swoje pasje (np. chemiczne, biologiczne, 
artystyczne). W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy 
dwa nowe projekty – „Zawodowi zawodowcy” oraz 
„Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”. Oba 
projekty skierowane są dla uczniów technikum i szkoły 
branżowej. Ten drugi ma zasięg wojewódzki, a w jego 
ramach uczniowie otrzymują stypendia i mają możliwość 
odbycia stażu w opolskich fi rmach zgodnie z kierunkiem, 
w którym się kształcą.

Dla ułatwienia decyzji podajemy 
wcześniej kilka przydatnych 

informacji o możliwościach nauki 
w poszczególnych typach szkół 

oraz perspektywach zawodowych 
po skończeniu naszej szkoły. 

Zapraszamy zatem do podjęcia 
nauki w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Zawadzkiem.
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Działalność	społeczna:
•	 Jan Czanguleit – wieloletni sołtys 

wsi  Kielcza w gminie Zawadzkie, 
działacz społeczny;

•	 Zbigniew Babski – przewodni-
czący Zarządu Stowarzyszenia 
na rzecz Rozwoju Edukacji Lokal-
nej, były wicekurator oświaty;

•	 Grażyna Ziaja – nauczycielka i bi-
bliotekarka, zaangażowana w po-
moc osobom niepełnosprawnym, 
autorka projektów integracyjnych.

Działalność	sportowa:
•	 LKS „Naprzód” Jemielnica – 

funkcjonujący od 1949 roku klub 
piłkarski, występujący obecnie 
w lidze okręgowej;

•	 Piotr Ratajczak – działacz spor-
towy, trener siatkarski, wieloletni 
prezes UKS w Strzelcach Op., 
inicjator powołania klubu ZAKSA 
Strzelce Op., organizator turniejów 
siatkarskich;

•	 Andrzej Szczużewski – sporto-
wiec, nauczyciel, trener perso-
nalny; wielokrotnie nagradzany 
w zawodach triathlonowych rangi 
krajowej, europejskiej i światowej.

Działalność	kulturalna:
•	 Amatorski Zespół Teatralny Tra-

dycja w Rozmierzy – działająca 
od 70 lat grupa teatralna, w której 
występują wyłącznie mieszkań-
cy wsi, wielokrotnie nagradzana 
na przeglądach teatralnych;

•	 Roman Dethloff – twórca ludowy, 
rzeźbiarz, animator kultury, doku-
mentalista historii lokalnej;

„Laury 
Ziemi Strzeleckiej” 

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku poznamy laure-
atów tegorocznej XXI edycji nagrody „Laur Ziemi 
Strzeleckiej”. Podczas uroczystej gali, organizowanej 
przez Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, uhonorowani 
zostaną najwybitniejsi mieszkańcy naszego regionu 
za swoje dokonania i zaangażowanie w rozwój ziemi 
strzeleckiej. Kapituła nominowała 15 kandydatów do 
nagrody w pięciu kategoriach:

•	 Ks. dr Rudolf Nieszwiec – pro-
boszcz Parafii św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Op., były wicerektor 
i wykładowca w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Opolu, 
szczególnie zaangażowany w odre-
staurowanie sakralnych zabytków 
w Strzelcach Op.

Działalność	wychowawcza:
•	 Piotr Michalik – nauczyciel hi-

storii z Jemielnicy, za swą pracę 
wielokrotnie nagradzany, pasjonat 
historii lokalnej, przewodnik tu-
rystyczny,

•	 Marek Szproch -  wieloletni dy-
rektor szkół w Szymiszowie, koor-
dynator i realizator wielu projektów 
szkolnych i lokalnych,

•	 Jan Pastuch – działacz sportowy, 
wieloletni prezes LKS „Czarni 
Kalinów-Kalinowice, propagujący 
idee wychowania przez sport,

Działalność	gospodarcza:
•	 Konstalmet s. c. – rodzinne przed-

siębiorstwo z Gąsiorowic; czołowy 
krajowy producent koszy, ławek i 
stojaków na rowery,

•	 Strzelecka Spółdzielnia Socjal-
na – przedsiębiorstwo społeczne, 
prowadzące na terenie Strzelec 
Opolskich cztery punkty gastro-
nomiczne,

•	 ALRUNO – dynamicznie rozwija-
jące się przedsiębiorstwo rodzinne 
z Szymiszowa, produkujące kon-
strukcje stalowe na rynek krajowy 
i europejski.

We wtorek 9 kwietnia br. w miejscowości Sidzina pożegnaliśmy świętej pamię-
ci Zygfryda Gerlicha. Pan Zygfryd przez całe swoje życie zawodowe związany był 
z drogownictwem, budową, remontami i utrzymaniem dróg publicznych. 

Przez wiele lat współpracował z Zarządem Powiatu Strzeleckiego oraz Wydzia-
łem Dróg Powiatowych Starostwa jako inspektor nadzoru inwestorskiego. Trudno 
wyliczyć wszystkie chodniki, które zostały zbudowane pod bacznym okiem inspek-
tora Gerlicha. Największe inwestycje drogowe, nadzorowane przez Pana Zygfryda 
to przebudowa drogi powiatowej ul. Cementowej, ul. 1 Maja oraz skrzyżowania ul. 
Zakładowej z ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich w ramach zadania „Przebudowa 
i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodar-
czej miasta Strzelce Opolskie”, pamiętamy także przebudowę drogi Ujazd – Sławię-
cicie. Dziękujemy za naukę drogownictwa, naukę kultury pracy, klasę i fachowość. 
Dziękujemy za niespotykaną kulturę osobistą, otwartość, życzliwość i dobroć. 
Współpraca z Panem Gerlichem była dla nas nagrodą oraz życiowym wyzwaniem, 
dziękujemy za to, że oprócz pracy poświęcał Pan dla nas swój czas prywatny oraz 
dzielił się z nami dobrą energią.

 Dziękujemy za wszystko i pozostajemy z pamięcią.

Pani Annie Górze

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca 

składają
Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Pożegnaliśmy 
Pana Zygfryda Gerlicha

1. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III
I  miejsce –  Patryk Chmielewski – Kluczbork
II miejsce –  Kamil Mateja – Kadłub
III miejsce –  Fabian Plich – Leśnica
Wyróżnienie  
1. Dominik Suder – Kadłub
2. Sandra Marcinek – Głubczyce
3. Szymon Kulbicki – Krapkowice
4. Łukasz Witaszek – Kluczbork
5. Maciej Butrym – Kluczbork
2. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV- VIII, GIMNAZJUM 
I miejsce –  Kamil Mochnik – Kadłub
II miejsce –  Kamil Smędzik – Uszyce
III miejsce –  Paweł Kubik – Uszyce
Wyróżnienie 
1. Joanna Sławęta – Grodków
2. Jessica Siemiątkowska – Leśnica
3. Michael Sawoń – Kadłub 
4. Anna Rożniatowska – Opole
5. Robert Freier – Kluczbork
6. Łukasz Michałek – Kadłub
7. Kinga Lukasczyk – Opole
8. Sara Bucała – Głogówek
9. Patryk Sojka – Kadłub
10. Dawid Krzemiński – Kluczbork
11. Angelika Rawska – Kadłub
12. Dominik Walczyna – Grodków
13. Barbara Sierakowska – Brzeg
14. Klaudia Dobko – Grodków
15. Kinga Filipowska – Grodków
16. Jessica Kiezik – Brzeg
17. Grzegorz Kozłowski – Grodków
18. Żaklina Mirga – Głubczyce
19. Michał Sypniewski – Uszyce 
20. Miłosz Zbiegieni - Opole
3. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
I miejsce –  Dominik Wilczek – Opole
II miejsce –  Tomasz Mazur – Prudnik 
III miejsce –  Łukasz Walczak – Dobrodzień 
Wyróżnienie:
1. Magda Gach – Prudnik
2. Mateusz Jacheć – Głubczyce
3. Monika Półtorak – Uszyce
4. Daniel Gzowski – Uszyce
5. Denis Eret – Krapkowice
6. Franciszek Kuberski – Uszyce
7. Katarzyna Biskup – Opole
8. Renata Czach – Kadłub

Koordynatorzy konkursu - Iwona Mielcarz, Marta Kapica i Joanna Długosz – 
serdecznie dziękują swoim koleżankom i kolegom za pomoc w organizacji.

Konkurs Kartek Świątecznych

W sobotę, 27 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Leśnica odbędzie się 
szósta edycja wyścigu rowerowego pn. KLASYK ANNOGÓRSKI w ramach 
ogólnopolskiego cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton o Puchar Bur-
mistrza Leśnicy.

Trasa wyścigu oparta jest na pętli - rundzie pokonywanej kilka razy przez 
miejscowości w następującym kierunku jazdy: Leśnica, Góra Świętej Anny, Wy-
soka, Kadłubiec, Poręba, Góra Św. Anny (runda pokonywana kilka razy).

Mieszkańcom, turystom, pielgrzymom przypominamy, że ze względów bez-
pieczeństwa w sobotę, 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 12:30 - 16:30 na drogach 
wokół Góry św. Anny będą znaczące utrudnienia w ruchu drogowym, a przejazd 
po trasie wyścigu będzie mocno ograniczony i odbywać się będzie tylko zgodnie 
z kierunkiem jazdy maratonu.

Zachęcamy do aktywnego udziału w kibicowaniu i jednocześnie prosimy o 
zachowanie szczególnych warunków bezpieczeństwa przy poruszaniu w pobliżu 
trasy.

Za chwilowe utrudnienia serdecznie przepraszamy i jednocześnie zachęca-
my do kibicowania kolarzom.

11 kwietnia w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS w Kad-
łubie odbył się fi nał Konkursu 
Kartek Świątecznych – Wiel-
kanocnych. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas Ewa Pinkawa 
Naczelnik Wydziału  Edukacji. 
Była krótka inscenizacja przy-
gotowana przez Agnieszkę Se-
pioło, a następnie wyróżnienie 
zwycięzców.

W tym roku nadesłano 205 prac z 
następujących placówek:

 Zespołu Szkół Specjalnych w 
Opolu

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Głogówku

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kluczborku

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Uszycach

 Zespołu Szkół Specjalnych w 
Brzegu

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Grodkowie

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Prudniku

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Głubczycach

 Zespołu Placówek Oświatowych 
w Leśnicy

 Zespołu Szkół Specjalnych w 
Krapkowicach

 Zespołu Placówek Edukacyjnych 
w Dobrodzieniu

 Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie.

Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Wśród uczest-
ników wyłoniono 9 nagród głównych 
i 33 wyróżnienia, które przyznano w 
poszczególnych etapach edukacyj-
nych.

Klasyk Annogórski Nieodpłatna 
Pomoc Prawna 

Informacje na temat zasad udziela-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz harmonogramu udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej na tere-
nie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.  
znajdziecie Państwo na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej w zakładce 
Nieodpłatna Pomoc Prawna: http://
bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/har-
monogram-udzielania-nieodplatnej-
-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-
-strzeleckiego.html oraz na stronie 
http://powiatstrzelecki.pl/2619/204/
nieodplatna-pomoc-prawna.html.



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

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 

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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje, 

iż dnia 16 maja 2019 roku 
odbędzie się posiedzenie komisji 

do spraw rozpatrywania wniosków 
o udzielenie  świadczeń 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczo-
nych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i ren-
cistów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych 
ze względu na zatrudnienie do dnia 9 maja 2019 roku.

Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała 
nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 r. 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomo-
cy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2908). Uchwała dostępna do wglądu w sekretaria-
tach placówek oświatowych. 

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Strzelcach Opolskich 
poszukuje lekarzy do pracy 

w składach orzekających 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności
1.	 Stanowisko:  lekarz posiadający specjalizację z zakresu: okulistyki i 

laryngologii
2.	 Forma	zatrudnienia:  umowa zlecenie
3.	 Wymagania	kwalifikacyjne:

•	 prawo wykonywania zawodu lekarza,
•	 dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z 

dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu nie-
pełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

4.	 Zakres	zadań:
•	 udział w posiedzeniach składów orzekających (posiedzenia ustalane 

indywidualnie w godzinach od 8.00 do 19.00),
•	 przeprowadzenie badania lekarskiego i wypełnienie oceny stanu 

zdrowia.
5.	 Wymagane	dokumenty

•	 kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów 
uprawniających do wykonywania zawodu lekarskiego

•	 kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukoń-
czenia akademii medycznej

•	 kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
ukończenia specjalizacji

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesła-
wa Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach 
Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5.

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. 
Pozycja 1716).

Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiekta-
mi budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej 
przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej rów-
na jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za 
prawo użytkowania wieczystego gruntu. 

Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany 
ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wy-
dane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształcenio-
wej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to 
stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.

Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia 
opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie (od dnia 1 stycznia 2019 
roku) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku 
wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wy-
mienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)   60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym nastę-

puje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po 

przekształceniu
3)  40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po prze-

kształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po 

przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po 

przekształceniu 
6)  10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 

przekształceniu.

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 
z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 17 czerwca 2019 roku od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Strze-
leckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w sali narad (II piętro) przeprowadzone 
zostaną drugie przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości 
Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudo-
wanych. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone 
są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol 7MN.

Nieruchomości są  wpisane w księdze wieczystej nr OP1S/00069194/5, bez 
obciążeń. 

l.p. nr 
działki

powierzch-
nia

cena 
wywoław-
cza brutto

wadium
brutto

minimalne 
postąpienie 

ceny
brutto

godzina 
rozpoczęcia 
przetargu

1. 1227/6 0,0897 ha 29.502 zł 1.500 zł 300 zł 9.00

2. 1227/7 0,0989 ha 30.500 zł 1.600 zł 310 zł 9.30

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 13 czerwca 2019 roku 
na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy 
Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek numer 52 8907 1089 2002 0090 
0007 0006. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawar-
cia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez sprzedające-
go, przepada. Cenę nabycia nieruchomości nabywca zobowiązany jest wpłacić 
najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nierucho-
mości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i 
wpisem do księgi wieczystej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług (VAT) 
obliczony według 23 % stawki, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (j.t. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien podczas 
przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub 
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału w 
przetargu.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 111, tel. nr 77 440-17-44. 

Pani Alinie Maciaszczyk

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Matki

składają
Dyrektor oraz pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
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Z ogrom-
ną przyjem-
nością infor-
mujemy dziś 
Państwa o 
tym, że grono 

Jubilatów - mieszkańców powiatu 
strzeleckiego - którzy w ostatnim 
czasie obchodzili swoje okrągłe 
urodziny, znów się powiększyło! 

Wszystkich w imieniu całej na-
szej społeczności - z gratulacjami 
oraz najlepszymi życzeniami i uro-
dzinowym upominkiem odwiedzi-
li przedstawiciele władz Powiatu 
Strzeleckiego. 

Pani Helena Kolibaba,  miesz-
kanka Jemielnicy, jubileusz 90-lecia 
urodzin świętowała 5 kwietnia br. 
W tym wyjątkowym dniu nie mogło 
zabraknąć pamiątkowego wspólne-
go zdjęcia ze starostą Józefem Swa-
czyną i wójtem Marcin Wycisło.

Pani Aniela Piekarczyk, 
mieszkanka Strzelec Opolskich, 
piękną rocznicę 90-lecia urodzin 
obchodziła 13 kwietnia br. W tym 
szczególnym dniu z gratulacjami 
pospieszył do Jubilatki starosta Jó-
zef Swaczyna. 

Pani Maria Chroszcz, miesz-
kanka Szymiszowa, jubileusz 90-le-
cia świętowała 15 kwietnia. W dniu 
jubileuszu odwiedził Ją starosta Jó-
zef Swaczyna.

Ad multos annos!

Do	wszystkich	urodzinowych	
życzeń	z	okazji	

„okrągłych”	urodzin	
dołączamy	również	swoje:	

wielu	jeszcze	lat	
w	jak	najlepszym	zdrowiu,	
pełnych	słońca	i	radości.	

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Można było wybierać i przebierać. 
Każdy szukający pracy mógł znaleźć coś 
dla siebie: od prac prostych jako pracow-
nik produkcji przez magazyniera, opera-
tora maszyn, operatora wózka widłowego, 
mechanika, ślusarza aż po elektryka, auto-
matyka czy inżyniera procesu produkcji. Z 
ciekawą ofertą zatrudnienia prezentowały 
się służby mundurowe: policja, służba wię-
ziennictwa oraz wojsko.

Ostatnie Strzeleckie Targi Pracy i 
Edukacji różniły się nieco od poprzednich 
edycji: odwiedzających było może nieco 
mniej, bo około 200 osób, ale za to wszy-
scy wyraźnie byli zainteresowani pracą na 
miejscu, w naszym powiecie. Taka sytuacja 
miała miejsce po raz pierwszy; wcześniej 
raczej tylko przyglądano się ofertom. Tym 
razem szukający pracy do wystawców pod-
chodzili z przygotowanymi już CV, zada-
wali bardzo konkretne pytania, dotyczące 
warunków pracy, wysokości wynagrodze-
nia, ścieżek awansu i organizacji dojazdu. 

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Blisko 500 ofert pracy!
Część z tych kilkudziesięciu osób, które 
zostawiły swoje CV i w tej chwili czeka-
ją na rozmowy już w firmach, to ci, którzy 
chcą zmienić nie tylko miejsce pracy, ale i 
kraj zatrudnienia: są zdecydowani wrócić z 
zagranicy. 

- O tym, jakie będą rzeczywiste efekty 
Targów, jeszcze za wcześnie mówić – oce-
nia Roman Kus wicedyrektor strzeleckiego 
PUP. – Decyzji o powrocie nie dokonuje się 
z dnia na dzień, ale widać, że sporo osób o 
tym myśli. Sami pracodawcy bardzo pozy-
tywnie ocenili organizację samej imprezy 
oraz zainteresowanie zatrudnieniem przez 
osoby odwiedzające Targi.

11 kwietnia sala widowiskowa oraz 
hol Powiatowego Centrum Kultury wypeł-
niły się stoiskami wszystkich największych 
naszych pracodawców, szkół wyższych 
oraz instytucji naszego regionu. Wystawcy 
rozłożyli swoje oferty na 36 stanowiskach, 
w tym na 25 - firmy oferujące zatrudnienie.

2-go kwietnia Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich 
aktywnie włączyła się w obchody Świato-
wego Dnia Świadomości Autyzmu. Myślą 
przewodnią przeprowadzonej akcji było te-
goroczne hasło Fundacji JiM tj. „Autyzm. 
Wystarczy zrozumieć”. Podjęte przez 
Poradnie działania miały charakter infor-
macyjny, służyły poszerzeniu wiedzy o 
całościowym zaburzeniu rozwoju dziecka,  
jakim jest autyzm. Wszyscy pracownicy 
placówki ubrani byli w kolorze niebieskim, 
a na korytarzach rozwieszone zostały pla-
katy oraz ulotki informacyjne udostępnione 
przez Fundację JiM. Dzieciom rozdawano 
niebieskie baloniki, jako symbol solidarno-
ści z osobami autystycznymi.

Dzieci autystyczne charakteryzują się 
trudnościami w sposobie komunikacji, na-
wiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji z 
drugą osobą, wyrażaniu emocji, w sposo-
bie uczenia się oraz prezentują różnorodne 
schematy zachowań. Każde dziecko auty-
styczne może przejawiać różne nasilenie 
wymienionych objawów, należy podkreślić 
każde z nich jest indywidualnością. 

 „Ból nie przemija razem z wiatrem. 
„Karol rzadko wychodzi z domu. Dotyk 

AUTYZM. 
Wystarczy zrozumieć

sprawia mu ból. Każdy dotyk. Może nosić 
ubrania wykonane z jednego rodzaju mate-
riału. Jego mama zawsze skrupulatnie wy-
cina wszystkie metki. Zrozumiałe? Jednak 
gdy Tobie metka przeszkadza, Karolowi 
sprawia ból, podobny z rozcinaniem skó-
ry. Nawet silniejszy powiew wiatru w cie-
pły dzień powoduje dyskomfort. Jednak 
jak wyjaśnić innym, że bycie na dworze 
go boli? Że nie umie skupić się na rozmo-
wie, kiedy jedyne o czym myśli to wraż-
liwa skóra? Częściej wybiera samotność.” 
(https://jim.org/)

To od Ciebie zależy czy chcesz poznać 
świat osób z autyzmem i zmienić ich świat 
na lepszy.  Autyzm. Wystarczy zrozumieć. 

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Strzelcach Opolskich zajmuje się 
diagnozą dzieci i młodzieży z podejrze-
niem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz 
orzekaniem tego rodzaju niepełnospraw-
ności. 

W sytuacji pojawienia się jakichkol-
wiek wątpliwości lub zasięgnięcia porady, 
warto zgłosić się do specjalisty.

Teresa Macioł 
– psycholog PPP w Strzelcach Op.

Pani	Helena	Kolibaba	jubileusz	90-lecia	urodzin	świętowała	5	kwietnia	br.	

Pani	Aniela	Piekarczyk,	rocznicę	90-lecia	urodzin	obchodziła	13	kwietnia	

Pani	Maria	Chroszcz	jubileusz	90-lecia	świętowała	15	kwietnia


