
W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
wszystkim mieszkańcom życzymy 

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
w prawdziwie wiosennym nastroju, radości 

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki     
Waldemar Gaida                             

Przewodniczący Rady Powiatu      
Henryk Bartoszek                                             

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 
O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie 

– na odcinku Zdzieszowice – Leśnica – Etap 3 
15.04. – 30.06.2014 r.

***
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 

O Strzelce Opolskie – Kolonowskie 
w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki – Etap IIIb

02 – 31.05.2014 r.
***

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 
O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle 

w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny – etap IV
14.04. – 17.05.2014 r.

***
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 

powiatowych emulsją asfaltową i grysami
I ETAP – od dnia 01.04.2014 r. do dnia 15.05.2014 r.

II ETAP – nie później niż do dnia 15.10.2014 r.
***

Roboty bitumiczne na drogach powiatowych 
Powiatu Strzeleckiego – Etap I (Sieroniowice – Ujazd, 

Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle)
01.04 – 31.05.2014 r.

***
Roboty bitumiczne w ciągu drogi powiatowej 1842 

O Piotrówka – Osiek
01.04. – 31.05.2014 r.

***
Przebudowa drogi powiatowej 1455 

O Olszowa – Ujazd, w miejscowości Olszowa ul. Wiejska
15.04. – 15.07.2014 r.

***
Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu 

Strzeleckiego – Etap II 
(Kolonowskie, Kadłub - Krasiejów)

15.04. – 31.05.2014 r.
***

Roboty bitumiczne w ciągu drogi powiatowej 1802 
O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin)

02.05. – 16.06.2014 r.
***

Roboty bitumiczne na drogach powiatowych gminy 
Izbicko (Ligota Czamborowa, Otmice – Siedlec)

02.05. – 16.06.2014 r.
***

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych 
dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 

– droga powiatowa 1839 O Spórok – Staniszcze Wielkie 
01 – 30.06.2014 r.

***
Remont drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie 

– Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku 
Poręba – Leśnica, km od 9+620 do 11+660 

12.05. – 31.07.2014 r.
***

Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach 
powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2014 

maj/czerwiec 2014 r.

Ruszają remonty dróg!

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 2 maja (piątek) 2014 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne. 

Dzień wolny od pracy ustalony jest w zamian 
za dzień świąteczny, przypadający w wolną sobotę tj. 3 maja 2014 roku.

Ze Strzelec do Opola 

za 5 zł PKS-em   

więcej na str. 7

Dzięki dezycji Rady Ministrów o zwięk-
szeniu środków przeznaczonych na realizację 
NPPDL (schetynówek) w 2014r. dla wojewódz-
twa opolskiego przeznaczono 28,3 mln zł – po 
ponad 14 mln zł na drogi powiatowe i gminne. 
Jest to - w stosunku do poprzedniej wersji uchwa-
ły - wzrost o ok. 18 mln. zł. 

Dzieki temu również Powiat Strzelecki 
otrzyma pieniądze na realizację w ramach tego 
projektu drugiej inwestycji. Będzie to zadanie pn. 
,,Rozbudowa z przebudową wraz z budową chod-
nika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O 
Jemielnica - Centawa Etap II odcinek 1”, na który 
dostaniemy ponad 1,1 mln zł dofinansowania

Drugim projektem, który znalazł się na 
liście rankingowej jest projekt zgłoszony przez 
gminę Zawadzkie, dotyczący poprawy bezpie-
czeństwa na ul. Szpitalnej i Waryńskiego.

Więcej na 
„schetynówki”

Wyjazd studyjny do Nadrenii Palatynatu, 
partnerskiego landu dla województwa 
opolskiego, zorganizowany przez Kura-
tora Oświaty w Opolu pod koniec marca 
miał na celu zapoznanie jego uczestników 
z systemem zawodowego kształcenia 
specjalnego w Niemczech. Brali w nim 
udział dyrektorzy przedstawiciele organów 
prowadzących takie szkoły oraz dyrekto-
rzy ośrodków szkolno-wychowawczych.
-  Odwiedziliśmy placówki publiczne i 
prywatne. To było interesujące doświad-
czenie i choć chciałoby się wprowadzić 
pewne rozwiązania u nas, nie jest to 
możliwe, bo w obu krajach zastosowano 
różne rozwiązania systemowe, niemniej 
pobyt był niezwykle inspirujący.

Pewnych rozwiązań możemy pozazdrościć
mówi wicestarosta Waldemar Gaida

dok. na str. 4

Tłum na Targach Edukacyjnych

Na Targach Edukacyjnych w Powiatowym Centrum Kultury 7 kwietnia zjawiło się wielu 
gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem nowej szkoły. Sporym wzięciem cieszyły 
się stoiska szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strzeleckiego.
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Ostatnia sesja Rady Powiatu, zwołana 
na 26 marca, zaczęła się miłym akcentem 
– gratulacjami dla mieszkanki naszego 
powiatu, Izabeli Breguły, nauczycielki 
SP nr 1 w Strzelcach Opolskich, która w 
Barcelonie reprezentowała Polskę w gronie 
innowacyjnych nauczycieli, zajmując 2 
lokatę, o czym pisaliśmy już w poprzednim 
numerze.  

Po przedstawieniu przez starostę Józefa 
Swaczynę  informacji o pracy Zarządu w 
okresie międzysesyjnym, radny Jan Bogusz 
zapytał, na jakim etapie są przygotowania do 
podjęcia prac związanych z łataniem dziur w 
drogach, czy został opracowany harmono-
gram robót (pełny harmonogram publikujemy 
na str. 1 – przyp. red.).

Starosta J. Swaczyna: Od 1 kwietnia 
ruszają również roboty bitumiczne na drogach 
powiatowych:
- na odcinku Sieroniowice-Ujazd w m. 

Sieroniowice, między Sieroniowicami 
a Nogowczycami są potężne koleiny, 

- Leśnica - Kędzierzyn-Koźle, gdzie jeździ 
się już jednym pasem, 

- prace na drodze 842, 
- pomiędzy Osiekiem a Kasztalem

15 kwietnia nastąpi:
- rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej, 
- 14 kwietnia będą prace na drodze 805 

Strzelce Op. – Raszowa, 
- rozpoczęcie prac na drodze Olszowa-

-Ujazd w m.Olszowa. 
- rozpoczęcie robót na drugim etapie w 

Kolonowskiem (ul. Czerwionki od prze-
jazdu kolejowego w stronę cmentarza),

- remont drogi Kadłub-Krasiejów do 
granicy powiatu opolskiego. 
Kolejne terminy są już w maju, możemy 

przesłać je radnym, aby mieli rozeznanie w 
sprawie. Dziś w uchwale zostanie zawarta 
kwestia drogi do Krupskiego Młyna. 

Po tej informacji radni przystąpili do 
dyskusji nad omawianym na posiedzeniach 
komisji problemowych sprawozdaniu z 
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 
Strzelcach Op. za 2013 r., a przedstawionym 
podczas sesji przez dyrektora PUP Norberta 
Jaskółę. 

Radny Ryszard Nocoń: – Na ostatnim 
posiedzeniu prowadziłem obrady Komisji 
Gospodarczej. Istotnym jest fakt, że można 
stwierdzić znaczny spadek bezrobocia w 
grupie osób z wyższym wykształceniem. 
Dyrektor PUP zwrócił uwagę na projekty 
innowacyjne, a ja chciałbym zwrócić  uwagę  
na koszty tych projektów, szczególnie projek-
tu „Kadry gotowe do zmian”. W pierwszym 
przetargu wyszło, że koszt aktywizacji 
jednego bezrobotnego miesięcznie wyniesie 
ok. 10 tys. zł. w drugim przetargu kwota wy-
szła znacznie niższa. Pytaliśmy dyr. Jaskółę 
o możliwości zwiększenia zatrudnienia w 
związku z otwarciem dwóch fabryk:  Coro-
plastu i rozbudowującego się Kronospanu. 
Nie jest napawającym nadzieją fakt, że firmy 
te, szukając zatrudnionych, stawiają wysokie 
wymagania, łącznie z dobrą znajomością 
języka niemieckiego, oferując nieadekwatne 
wynagrodzenie. Poza tym firmy przyjmując 
CV od bezrobotnych, nie odpowiadają na nie. 
Miesiącami bezrobotni nie mają informacji 
zwrotnej. Smutną rzeczywistością w firmach 
jest agencyjne zatrudnienie – spory procent 
pracowników jest zatrudniony na umowy 
czasowe z minimalnym wynagrodzeniem. To 
forma wyzysku. W naszej Komisji członkiem 
jest przedsiębiorca – pan Kiowski i m.in. 
dzięki jego opinii mamy wniosek dotyczący 
staży. My – radni - patrzymy na staże pod 
kątem ewentualnego późniejszego zatrudnie-
nia. Natomiast pan Kiowski zwrócił uwagę, 
że staż ma niezwykle istotny wpływ na 
osobowość młodego człowieka wchodzącego 
na rynek pracy. W grupie osób z wyższym 
wykształceniem, najwyższy odsetek mają 
osoby z wykształceniem pedagogicznym. 
Radny Kiowski podsunął pomysł, aby  te 
osoby zatrudniać w kilku firmach. Rzecz w 
tym, że firma chcąca podjąć się szkolenia 
uczniów, musi mieć pedagoga. Trudno, aby 
firma mająca 1-2 uczniów zatrudniała peda-
goga. Padła propozycja, by tych pedagogów 
zatrudniać na cząstkę etatu, stosownie do 
ilości uczniów. Komisja po zapoznaniu się 
ze szczegółową informacją podkreśliła jak 
zwykle perfekcyjne opracowanie materiału 
oraz podziękowała za wyniki. Informacja 
została przyjęta bez uwag. 

Radny Norbert Lysek: – Nasz powiat 
partycypuje w bezrobociu krajowym tylko 1 
promilem. Niby to niedużo, ale trzeba zasta-
nowić się nad tym, by konkretnie działać. Nie-
pokoi mnie struktura bezrobocia, szczególnie 
aż 30,4% bezrobotnych z wykształceniem 
zawodowym i tyle samo z wykształceniem 
gimnazjalnym. Trzeba wyciągnąć z tego od-
powiednie wnioski: albo ludzie z zawodowym 

wykształceniem są niepotrzebni, albo trzeba 
robić wszystko, by podnieść ich kwalifikacje. 
Chciałbym zapytać starostę o efekty wyjazdu 
do Korei – czy istnieje nadzieja na poprawę 
sytuacji i zwiększenie zatrudnienia? 

Starosta J. Swaczyna: – Nie wiem 
więcej niż to, co podają  media. Wiem tylko 
tyle, że do końca marca musi być podjęta 
decyzja, bo od lipca zmieniają się przepisy w 
zakresie pomocy publicznej dla inwestorów 
(będzie zmniejszona o 20%).  Trzeba patrzeć 
na decydujące czynniki. Tereny inwestycyjne 
w Czechach są odległe o 80 km od Pragi. 
Praga ma bezpośrednie połączenie z Seulem. 
Ponadto tam cena gruntu jest niższa. To 
są elementy przewagi nad nami. My dając 
ponad 100 mln zł publicznej pomocy, daje-
my bardzo dużo. Znając warunki czeskie i 
polskie, czasem mam wrażenie, że „wyciska 
się” z tego kraju, który da najwięcej. Minister 
Gospodarki Czech był w ostatnim czasie w 
Seulu na rozmowach z koncernem. Mamy 
porównanie zainteresowania na szczeblu 
centralnym. Gdybym był premierem, kilka 
lat temu dałbym Mercedesowi ziemię pod 
inwestycję za darmo w Olszowej (800  mln zł), 
bo gwiazda symbolizująca markę Mercedes, 
przyciągnęłaby wielu inwestorów i bezrobocie 
w Strzelcach Op. zminimalizowałoby się. 
Pewnie młodzi ludzie z Niemiec wróciliby 
do pracy tutaj. Koncern Volkswagen wybrał 
tereny we Wrześni, a ówczesny wicepremier 
zabiegał, by to pozostało w woj. wielkopol-
skim. Toteż jest skala pewnych nacisków na 
rząd przez posłów, siłą polityczną danego 
województwa na poszczególne regiony. 
Woj. opolskie po linii politycznej jest słabe 
i uciekają nam kolejni inwestorzy. Koncern 
koreański oferuje ok. 1000 miejsc pracy, ale 
w pierwszym etapie to 400-500 osób. W Cze-
chach, w Pilźnie niedaleko są produkowane 
samochody marki Skoda. Między wierszami 
można więc wyczytać umowę z koncernem 
Volkswagena na dostawę opon z koncernu 
Nexen Tyre. Wicepremier Piechociński spot-
kał się z szefem koncernu w Warszawie, ale w 
delegację z rządu nie jechał już nikt. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Strzelcach Op. za 2013 r. 
przyjęto jednogłośnie -  18 za. 

Kolejnym punktem porządku obrad była 
informacja o aktualizacji „Strategii Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”

Radny R. Nocoń: – Komisja Gospodar-
cza zapoznała się z założeniami do Strategii 
i nie wniosła uwag. Niemniej uznała ten 
dokument za bardzo istotny i niezbędny w 
celu uzyskania środków unijnych w latach 
2014-2020. 

Radna Joanna Mróz: – Komisja Re-
wizyjna ostatnim posiedzeniu na zajęła się 
realizacją dotychczasowej Strategii. Komisja 
stwierdziła, że nie została dokonana ewaluacja 
Strategii. Wg zapewnień kierownika zespołu 
ds. promocji -  ma być ona przygotowana 
przez firmę zewnętrzną jako materiał wyj-
ściowy do opracowania nowego dokumentu. 

Informację nt. aktualizacji „Strategii 
Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-
2020” przyjęto 18 głosami za. 

R. Nocoń: – Komisja wysłuchała in-
formacji z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla powiatu strzeleckiego za lata 
2012-2013, przedstawionej przez Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska. Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń, zwróciła jednak uwagę na 
to, że w informacji podano, iż nastąpił spadek 
ilości kanalizacji, tymczasem trwają prace 
kanalizacyjne, co przyczyni się do poprawy 
infrastruktury. Druga uwaga dotyczy nieści-
słości w podanej ilości oczyszczalni ścieków. 

Radny N. Lysek: – Źle się stało, że nie 
mogłem uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu 
Komisji. Nie wiem czy jest to zadanie własne, 
czy zlecone dla powiatu. Prawie całą kadencję 
zajmowaliśmy się problemem Kronospanu. 
Wiadomo, co do powietrza może emitować 
Kronospan. Będąc dyrektorem instytutu na-
ukowo-badawczego, który szczegółowo zaj-
muje się tym problemem, mogę powiedzieć, 
że dla mnie nie jest obojętne, że wysłuchali-
śmy informacji tylko na Komisji - szkoda, że 
nie na sesji. Zakład ma obowiązek badać to, 
co wypuszcza do powietrza i wody. Zadaniem 
starostwa jest pilnowanie, czy te normy są 
przestrzegane, czy nie. Sprawozdania spływa-
ją do starostwa i WIOŚ. Nie mam pewności, 
czy ktoś w starostwie to kontroluje. Chciałem 
podkreślić, ze dla mnie bezpieczeństwo w za-
kresie ochrony środowiska jest bardzo ważne. 
Jeszcze raz ponawiam wniosek, że by zwrócić 
się do WIOŚ, który w tej chwili ma już mobil-
ne aparaty, aby przeprowadził badania podał 
faktyczne przekroczenia i czy wszystko jest 
zgodne z normą. Proszę Starostę, Zarząd, by 
od czasu do czasu zlecił takie badania WIOŚ. 

Naczelnik wydziału ochrony środo-
wiska w starostwie Jolanta Kusińska: 

– Chciałabym sprostować wypowiedź 
radnego Noconia. Sprawdziłam skanalizo-
wanie: w gminie Jemielnica w 2013 r. było 
70% skanalizowanych miejscowości, a w 
gminie Leśnica – 50,3%. Jeśli chodzi o ilość 
oczyszczalni ścieków, na terenie powiatu 
mamy 4, a nie 3. Jest jeszcze oczyszczalnia 
w Kolonowskiem i w raporcie jest dobrze 
napisane. Biologiczne oczyszczalnie są w: 
Kolonowskiem i Ujeździe, natomiast oczysz-
czalnie w Zawadzkiem i Strzelcach Op. to 
oczyszczalnie o podwyższonym usuwaniu 
biogenów. Odpowiadając radnemu Lyskowi 
chciałam wyjaśnić, że tematem sesji jest 
sprawozdanie z wykonania programu środo-
wiska, a nie stan całego środowiska. Raport 
jest o tym, co zostało wykonane w ramach 
Programu Ochrony Środowiska, który został 
przez państwa przyjęty w grudniu 2012 r. i 
z którego co 2 lata Zarząd Powiatu ma obo-
wiązek sporządzić sprawozdanie. 

Radny N. Lysek: – Mamy za zadanie 
ocenić, jak kształtuje się sprawa ochrony 
środowiska, m.in. powietrze jest kwestią 
ochrony środowiska. To, że odpowiedzieli-
śmy na schemat, nie oznacza, że nie mamy 
dbać o inne elementy, nieujęte w temacie. 

J. Kusińska: – Mogę tylko powiedzieć, 
że w ubiegłym roku marszałek przyjął 
program ochrony środowiska i jest nowy 
podział na strefy: miasto Opole stanowi 
jedną, pozostała część województwa to strefa 
opolska. Z opracowanego programu ochrony 
powietrza wynika, że w całej strefie opolskiej 
jest podwyższone stężenie pyłu zawieszonego 
i benzoalfapirenu. 

Radny N. Lysek: – I nic się nie robi. 
J. Kusińska: – Jest program i każda 

instytucja ma odpowiednie zadania do rea-
lizacji, z których ma składać sprawozdania. 
Sprawozdanie za 2013 r. będzie złożone do 
30 kwietnia. 

Raport z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla powiatu strzeleckiego za lata 
2012-2013 przyjęto 17 głósami za, 1 przeciw. 

Następnie przewodniczący komisji prob-
lemowych przedstawili opinie do projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich.

Komisje: Bezpieczeństwa i Gospo-
darcza, Budżetu oraz Edukacji pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 

Radny Janusz Żyłka: – Kiedyś mój 
Klub zwracał się o zamieszczanie w miarę 
skrupulatnych informacji na stronie inter-
netowej Powiatu, przedstawiliśmy projekt 
uchwały w sprawie publikowania protokołów 
na stronie www. Przepadł głosami koalicji. 
Obecnie na stronie powiatu jest regulamin 
organizacyjny. Czy wystarczy - żeby po-
równać znowelizowany regulamin - abym 
wyświetlił obecnie zamieszczony? Powiem 
dlaczego pytam. Domyślam się, że te zmiany 
wynikają z tekstu opublikowanego na stronie 
oraz wielu zmian, których nie mamy. 

Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito: 
– Zmiana regulaminu dotyczy wykreślenia 
lokalnego punktu informacyjnego – przyczy-
ny były państwu wyjaśnione na komisjach. 
Ta zmiana następuje od 1 kwietnia 2014 r., a 
pozostałe dotyczą ewentualnych zmian, jakie 
nastąpiły w przepisach prawa. Zmiany były 
w zakresie Wydziałów: Organizacyjnego, 
Promocji Powiatu, Ochrony Środowiska, 
Komunikacji. 

Radny J. Żyłka: – Tego sporego 
zakresu zmian nie dostaliśmy jako bazy 
porównawczej.

E. Jelito: – Zobowiązuję się do spo-
rządzania tabeli obrazującej, które zapisy i 
dlaczego zostały uchylone, a które zostały 
wprowadzone. 

Uchwałę w sprawie uchwalenia Regu-
laminu Organizacyjnego Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich radni przyjęli 
jednogłośnie. 

Kolejny pakiet uchwał związany był z 
wyrażeniem zgody na zawarcie przez Szpital 
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy 
nieruchomości. Wyjaśnijmy: kończył się 
3-letni okres dzierżawy pomieszczeń, a dzięki 
uchwale Rady można było umowy wszystkim 
najemcom przedłużenia umów. 

Skarbnik Powiatu Jolanta Drochomi-
recka poinformowała o zmianach w budżecie 
w wyniku autopoprawek. Po stronie docho-
dów i wydatków zwiększa się budżet o 107 
tys. zł (dotacja celowa z budżetu państwa na 
dofinansowanie kosztów pobytu w DPS-ach  
mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 
2004 r.). O 71 tys. zł następuje zwiększenie 
wydatków majątkowych z przeznaczeniem 
na aktualizację dokumentacji projektowej 
i zmniejszenie wydatków bieżących zwią-
zanych z zimowym utrzymaniem dróg , a 
te środki zostaną przeniesione na projekt 

Leonardo da Vinci realizowany w ramach 
programu Commenius. Jest jeszcze jedna 
zmiana nie powodująca zmian w budżecie 
powiatu – następuje zwiększenie wydatków o 
30.375 zł (kwota ze zmniejszenia wydatków 
w starostwie Powiatowym) na sfinansowanie 
kosztów umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej w Prudniku. Bu-
dżet po zmianach przedstawia się następująco: 
dochody i przychody: 72.432.117 zł, wydatki 
i rozchody: 72.432.117 zł. Nadwyżka opera-
cyjna wyniosła 3.547.755 zł. Deficyt budżetu 
powiatu wynosi 2.305.886 zł. Stan rezerw 
1.015.476 zł. 

Wszystkie komisje zaopiniowały pozy-
tywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego.

Radny J. Żyłka zauważył jednak: – 
Wczoraj na Komisji starosta powiedział: nie 
dzielmy jeszcze pieniędzy, które mamy z 
oszczędności, póki nie wiemy co będzie. Li-
czyliśmy na pieniądze z Lasów Państwowych, 
ale już nam je zabierają z drugiej strony. Z 
oszczędności przetargowych przekazano już 
60 tys. zł na drogę do Krupskiego Młyna w 
gm. Zawadzkie. Starosta prosił, by patrzeć 
bardziej ogólnie na drogi – mamy ich 321 km 
i tak staram się czynić. Skoro nie dzielić, to 
nie dzielmy pochopnie. Chciałbym, by przy 
tej miernocie i biedocie drogowej Rada Po-
wiatu miała większy wpływ na to, gdzie trafią 
środki z ewentualnych oszczędności. Powinna 
się tym zająć Komisja Budżetu. Zazwyczaj 
dostajemy propozycje Zarządu Powiatu, które 
traktujemy jako święte i niepodważalne. To 
nieprawda. Przypominam po raz kolejny: Rada 
Powiatu rządzi powiatem, a Zarząd wykonuje 
zadania nałożone przez Radę. Mówię o tym, 
bo cały czas uważam, że w tej całej hierarchii 
niekończących się potrzeb drogowych, nie 
mamy żadnego stopniowania: co i gdzie jest 
ważniejsze. Jeśli mnie ktoś przekona konkret-
nymi danymi, że remont drogi potrzebny jest 
w gminie Izbicko, czy  innej, będę widział 
jako radny gminy Kolonowskie, że jest to 
racjonalnie uzasadnione. Dzisiaj nie wiem, 
jakie akurat argumenty przemawiają za droga 
do Krupskiego Młyna. Znam tę drogę – nie ma 
tam wielkiego natężenia ruchu. 

Starosta J. Swaczyna: – To nie Zarząd 
decyduje o przeznaczaniu pieniędzy na każde 
zadanie – a Rada. Każda debata drogowa po-
kazuje stan dróg. Warto sięgnąć do materiału 
- wówczas nie wygłaszałby pan takich teorii. 
Tylko mierność naszych środków spowodo-
wała, że drogę do Krupskiego Młyna robimy 
7 lat. Przypominam, że to droga łącząca dwa 
powiaty i drogę wojewódzką. Zawsze będą 
drogi ważne i mniej ważne, ale będą też takie, 
które rozsypią się w krótkim czasie. Droga z 
Izbicka do Kamienia Śląskiego miała stać się 
drogą wojewódzką w perspektywie budowy 
lotniska. Ale czasy się zmieniły i zamiary 
również, co nie zmienia faktu, że wyremon-
towaliśmy katastrofalną wówczas drogę w 
Otmicach. Teraz nadszedł czas, aby tę drogę 
zrobić na całym odcinku. Gmina Izbicko musi 
się dołożyć, bo to jeden z warunków sche-
tynówki. Proszę Klub PO o wystąpienie do 
premiera z wnioskiem, by w przyszłym roku 
nie zmniejszano schetynówek. 

Radny Franciszek Łupak przypomniał: 
– Gdy przyjmowaliśmy budżet na rok bieżący, 
w planie wydatków był zapisany remont drogi 
Kielcza-Krupski Młyn z wartością 210 tys. zł i 
wszyscy to przegłosowaliśmy. Każda zmiana 
budżetu przechodzi przez komisje, przez 
Radę. Oszczędności przetargowe występują 
na poziomie 10-30% w stosunku do wartości 
inwestycji. A zatem trzeba patrzeć, co jest 
zapisane w budżecie. 

Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego 
przyjęto jednogłośnie, podobnie jak w sprawie 
zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu 
na rok 2014.

Radny Kazimierz Kubal wrócił do 
swojej interpelacji i zapytał radnych o to, kto 
zna uchwałę z 2001 r. i wie, jaki jest sposób 
wypłacania diet oraz gdzie trafiają środki za-
oszczędzone na absencji radnych na komisjach 
i sesjach.  Chciałbym, by Komisja Rewizyjna 
ten problem zbadała w kadencji 2011-2014.

Sekretarz E. Jelito: – Z wielkim zdzi-
wieniem odpowiadam na te pytania, bo to 
przecież wszystko wynika z budżetu powiatu, 
za którym również pan głosuje. Jeśli chodzi 
o podejmowanie uchwał, to pan jako radny 
z tak długim stażem doskonale wie, że jest 
zasada ciągłości władzy. Żaden Sejm czy 
Senat w żadnym kraju nie uchwala czegoś na 
nowo. Przejmujemy pewną schedę i to zostało 
pokazane w odpowiedzi na państwa interpe-
lację. Każdy radny w każdym czasie może 
skorzystać z tzw. legitymacji uchwałodawczej, 
zebrać osoby podobnie myślące, w podobny 
sposób rozumiejące niektóre zapisy i zgłosić 

inicjatywę uchwałodawczą. Każdy wydatek 
jest przez Radę zatwierdzany.  Myślę, że 
wszyscy radni są świadomi wysokości diet. 
Są to zasady jawne i obowiązujące. Nigdy 
na przestrzeni lat, a ja od 26 maja 1999 r. 
jestem Sekretarzem nawet nie przyszedł i nie 
poprosił nas, żebyśmy zmienili uchwałę, bo 
zasady są niesłuszne czy niesprawiedliwe. 
Nikt nie przyszedł z propozycją zmiany, 
albo nawet z wydrukiem z innego powiatu, 
że tam jest lepiej i rozsądniej. Przeszliśmy 
kilkanaście kontroli różnych instytucji, 
uchwała była wielokrotnie badana i nikt nie 
stwierdził niezgodności z prawem. 

Radny K. Kubal: – Nie mówiłem o 
zmianie uchwały w każdej kadencji, tylko 
powiedziałem, że wraz ze zmianą kadencji 
dobre byłoby przypomnienie uchwały. 

Sekretarz E. Jelito: – Jest Biuletyn In-
formacji Publicznej, gdzie można odnaleźć 
wszystkie nasze uchwały.  

Radny K. Kubal: – Stawiam wniosek, 
by Komisja Rewizyjna przeprowadziła kon-
trolę z wykonania  budżetu Rady Powiatu w 
kadencji 2010-2014 i przedstawiła wyniki w 
najbliższym czasie. 

Radna J. Mróz: – Dlaczego Komisja 
ma badać coś, co już raz było badane? Od 
kilku sesji problem z tą uchwałą ma radny 
Kubal. Ja proszę o konstruktywną propozy-
cję – skoro nie jest pan zadowolony z postaci 
tej uchwały, proszę zaproponować nam jak 
powinna ona wyglądać. 

Radny J. Żyłka: – Radnemu Kubalo-
wi chodzi o to, że w obecnej uchwale jest 
nierówność radnych: Prezydium otrzymuje 
dietę bez względu na to, czy uczestniczy 
w spotkaniach czy nie, pełną stawkę, a 
pozostali radni mają za każdą nieobecność 
potrącenie 

Radny K. Kubal: – Wobec powyższe-
go wycofuję wniosek i opowiadam się za 
otrzymaniem w/w informacji. 

Radny R. Nocoń: – Dziś była mowa 
o Kronospanie. Wiadomo, że trwa drugi 
etap rozbudowy fabryki, w wyniku czego 
firma zwiększy powierzchnię o 50%. Mam 
w związku z tym pytanie: czy w nowym 
projekcie zabezpieczono się na wypadek 
ponownego wycieku tego rodzaju substancji, 
jakie miało miejsce w przypadku rowu A61. 
Czy jest możliwość, aby służby Starostwa 
sprawdziły sposób zabezpieczenia? Ocze-
kuję odpowiedzi na moją interpelację na 
następnej sesji. Drugi temat: na stolikach 
pojawiła się kopia artykułu „Koniec toru, 
koniec świata”, który jest wart przeczy-
tania. Sam zauważyłem, że jako radny, 
który nie korzysta ze środków komunikacji 
publicznej, nie miałem świadomości co do 
wpływu transportu lokalnego na życie Polski 
powiatowej. Dopiero po przeczytaniu  tego 
artykułu uświadomiłem sobie rangę tego 
transportu w kreowaniu nie tylko życia 
gospodarczego, ale i kulturalnego. 

Radny J. Bogusz: – Co z realizacją 
mojego wniosku zgłoszonego na Komisji 
Bezpieczeństwa 16 stycznia w sprawie 
stanu obiektów zamieszkania wielorodzin-
nego w Suchej, Szymiszowie, do których 
są eksmisje? Sprawa była skierowana do 
Powiatowego Inspektora Budowlanego – czy 
udzielił już odpowiedzi w tej sprawie? Czy 
stoi coś na przeszkodzie, by odpowiedź na 
wniosek pana Kubala została przekazana do 
wiadomości pozostałych radnych?

Radny Stefan Szłapa: – Dyskutowali-
śmy dziś o rynku pracy, później przyjęliśmy 
raport o ochronie środowiska. Zauważy-
liście, ile największe zakłady na terenie 
powiatu strzeleckiego zatrudniają osób? Nie 
ma sesji, byśmy nie podnosili sprawy Kro-
nospanu, zakłócania hałasu przez firmę Pearl 
Stream. Gdzieś musi być symbioza między 
rynkiem pracy, ludźmi tam zatrudnionymi 
a ochroną środowiska. nie ma rozwiązań 
idealnych. Trzeba oczywiście tępić zjawi-
ska, jakie miały miejsce w Kronospanie, 
wyciągnąć wnioski i ukarać winnych. Ale 
nie oznacza to, że wszystko jest do niczego. 
Ja zawodowo dbam o środowisko, likwidu-
jemy zagrożenia. W jednym przypadku było 
300 zatrudnionych, w drugim – 250, w FM 
Logistic – 200. Jak to wszystko wyglądało 
by przy 2200 bezrobotnych? Musimy ważyć 
słowa i posługiwać się pewnymi, sprawdzo-
nymi informacjami, a nie mówić bo mówić. 

Radny N. Lysek: – Żyjemy w państwie 
prawa i musimy to prawo stosować. Czło-
wiek nie może ginąć z powodu, że ktoś truje. 

Starosta J. Swaczyna – czy to znaczy, 
że Kraków i Pekin mają być zamknięte z 
uwagi na to, że miliony ludzi żyją tam w 
smogu? Nie przypominam sobie, byśmy na 
sesji Rady Powiatu mówili o Intersilesii, gdy 
zginął tam młody człowiek, a gdy wyginęły 
ryby - robimy problem. Wg mnie jest to 
błąd ludzki. 

(it)

Sesja Rady Powiatu
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

LABORANT POMIARÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – ochrona środowiska,
ŚRODOWISKA PRACY + TEREN -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. rok doświadczenia
SPEDYTOR STRZELCEOPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe,
  -  umiejętność pracy pod presją czasu, 
  - łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych,
  -  prowadzenie rozmów i korespondencji z kontrahentami zagraniczny-

mi w języku niemieckim w zakresie transportu międzynarodowego,
  -  dyspozycyjność, -doświadczenie mile widziane,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
PRACOWNIK  DZIAŁU ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie, - komunikatywność,
ADMINISTRACJI, SPRZEDAŻY,  -  otwartość, - dobra znajomość języka angielskiego
LOGISTYKI,
OBSŁUGA SEKRETARIATU
DORADCA FINANSOWY  STRZELCE OPOLSKIE,  -  otwartość,
 POWIAT STRZELECKI  -  łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 I OPOLE
INFORMATYK ¼ etatu STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie: licencjat/inżynier/magister informatyk, może być 

student kończący studia inżynierskie lub w trakcie magisterskich
ASYSTENT RODZINY ¾ etatu ZAWADZKIE  Obowiązki  (opis  s tanowiska) ,wymagania niezbędne 

(formalne),wymagania dodatkowe (atuty),dokumenty aplikacyj-
ne, miejsce i termin składania dokumentów na stronie www.bip.
zawadzkie.pl lub www.ops.zawadzkie.pl 

KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu,
  -  odporność na stres, - dyspozycyjność
ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA -  wykształcenie średnie, - praca przy komputerze,
  -  prawo jazdy kat. B
PREZENTER HANDLOWY  CAŁA POLSKA -  wykształcenie średnie, - umiejętność pracy przy komputerze,
NEGOCJATOR  -  prawo jazdy kat. B, - odporność na stres,
  -  wysoka kultura osobista, - umiejętność pracy w zespole
SPRZEDAWCA OKRES PRÓBNY -  wykształcenie średnie, - mobilność,
  -STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B
  – DOCELOWO 
 – KĘDZIERZYN - KOŹLE
KASJER - SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie  handlowe, - obsługa kasy fiskalnej
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie min. zawodowe, - doświadczenie 
KUCHARKA STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - doświadczenie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
KUCHARZ – BARMAN ½ ETATU ZAWADZKIE -  prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie zawodowe,
  -  dobra obsługa obsługi komputera, - dyspozycyjność
  -  mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe średnie, - prawo jazdy kat. B
 / KAFELKARZ / REGIPSIARZ  -  doświadczenie mile widziane
  -  umiejętność samodzielnej pracy
PRACOWNIK BUDOWLANY KRASIEJÓW -  prawo jazdy kat. B,
  - min.6 m-cy doświadczenia jako budowlaniec
OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe, - obsługa komputera
  -  obsługa maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
  -  znajomość zagadnień z pneumatyki, hydrauliki
  -  mile widziane doświadczenie przy obsłudze wtryskarek
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
MECHANIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK POJAZDÓW SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYN. -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
STOLARZ CENTAWA -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  umiejętność obsługi maszyn stolarskich
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  min. 3 lata doświadczenia
STOLARZ ZALESIE ŚLĄSKIE -  wykształcenie kierunkowe - doświadczenie
TOKARZ ZAWADZKIE
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym,
  -  umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie,
  -  mile widziane doświadczenie na produkcji
PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA -  aktualna książeczka sanepidowska
KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność współpracy w zespole,
JEZDNIOWYCH  - zaangażowanie, -upr. operatora, 
  - doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK  OBRÓBKI KOLONOWSKIE
DREWNA
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  upr. do badań ultradźwiękowych UT 2 -min
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne – automatyka,
  - znajomość j. niemieckiego, j. angielskiego
OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH 
DO PRZYUCZENIA
PIECOWY ZAWADZKIE - upr. energetyczne grupy II
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - upr. S-I
KIEROWNIK WYDZIAŁU PROD. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne- specjalność: budowa maszyn 

bądź zarządzanie produkcją,
  - komunikatywność, -zdolności przywódcze i organizacyjne,
  -  doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem ludzi (min.4lata),
  - znajomość organizacji, podziału pracy na szereg stanowisk
INŻYNIER SPAWALNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne: kierunek spawalnictwo lub 

mechaniczny, 
  - znajomość norm ISO 9001,
  -  certyfikat inżyniera spawalnika IWE lub EWE,
  -  doświadczenie
INSPEKTOR KONTROLIJAKOŚĆI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne: kierunek mechaniczny 
  - znajomość norm ISO 9001,
  -  certyfikat inżyniera spawalnika IWE lub EWE,
  - doświadczenie na podobnym stanowisku
SPECJALISTA DS.HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  - bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - prawo jazdy kat. B, - doświadczenie,
  -  biegła znajomość j.angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
dnia 11 kwietnia 2014 roku w godz. od 10:00 do 13:00 

zaprasza na

Strzeleckie Targi Pracy 
w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury 

w Strzelcach Opolskich, przy ul. Dworcowej 23.
Więcej na str. 8

Wójt gminy Jemielnica Joachim Jelito oraz mł. insp. Sebastian Maj pełniący obo-
wiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podpisali porozumienie 
w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy. To kolejne 
porozumienie, na mocy którego władze gminy przekazały pieniądze na taki cel. W tym 
roku jest to kwota 5 000 złotych. Policjanci będą pełnić dodatkowe służby w swoim czasie 
wolnym, w miejscach szczególnie zagrożonych przestępstwami.

Dodatkowe patrole w gminie Jemielnica

Kochani Mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego Stowarzyszenie „Siedlisko” jest z Wami 
od wielu lat.         

W tym roku  mierzymy się z ogromnym wyzwaniem jakim jest utworzenie zakładu 
pracy dla 40 osób (60% kadry będą stanowiły osoby niepełnosprawne). To wiąże się ze 
sporymi wydatkami finansowymi. Planowana w okresie świątecznym Zbiórka Publiczna 
(Decyzja Starosty Strzeleckiego Nr 1/2014) pomoże nam częściowo dofinansować na-
szą inwestycję. Tym samym dając Państwu prestiż współtwórców wyjątkowego i jakże 
potrzebnego miejsca.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o hojność  i wyrozumiałość  dla naszych Wolon-
tariuszy : ) Korzystając z okazji składamy na Wasze ręce życzenia spokojnych i radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy.

Zbiórka odbywać będzie się w sklepach BIEDRONKA w Zawadzkiem przy ul. 
Opolskiej 61 oraz w Strzelcach Opolskich przy ul. Plac Targowy 1 i ul. Stawowej 2. 

Terminy zbiórki:
12.04.2014 r. godz. 10.00 - 14.00 
13.04.2014 r. godz. 09.00 - 13.00
17.04.2014 r. godz. 12.00 - 16.00
18.04.2014 r. godz. 12.00 - 16.00

Poniżej zdjęcie z poprzedniej zbiórki.

APEL Siedliska
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Najistotniejszą różnicą między nami 
– mówi wicestarosta Waldemar Gaida – 
jest zupełnie inne podejście do uczniów 
z upośledzeniem umysłowym. Ci ze stop-
niem znacznym i głębokim w Niemczech 
są wyłączeni z systemu edukacyjnego, a 
objęci systemem opieki społecznej. Nato-
miast ci z lekkim i umiarkowanym trafiają 
do placówek specjalnych, przy czym nie 
wskazuje się ich, jak to czynią poradnie u 
nas, stopnia upośledzenia, a diagnozując 
indywidualne problemy każdego ucznia, 
np. z agresją, czytaniem, nawiązywaniem 
kontaktów oraz ewentualne sprzężone 
fizyczne ułomności, np. niedowidzenie, 
niedosłyszenie itp. 

Inaczej też wygląda finansowanie 
placówek, w których uczą się osoby z 
upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. 
Nauczyciele są urzędnikami państwo-
wymi, więc wynagradzani są z budżetu 
Landu. Powiat (Kreis) finansuje koszty 
stałe specjalnych szkół zawodowych i wy-
nagrodzenia pracowników administracji, 
w pewnej części dokłada się urząd pracy, 
gdy uzna, że uczeń po skończeniu szkoły 
ma szansę znalezienia zatrudnienia na 
rynku pracy. Byliśmy w dużej, większej 
od naszego szpitala, katolickiej szkole 
zawodowego kształcenia specjalnego. 
Trafiający tam uczniowie przez tydzień, w 

Pewnych rozwiązań możemy 
pozazdrościć

dok. ze str. 1

cyklu czterotygodniowym, zapoznają się z 
innym zawodem, sprawdzając, w którym z 
nich widzą swoją przyszłość. 

W początkowym okresie każdy z 
uczniów objęty jest indywidualną opieką 
doradcy, po wyborze zawodu – cała grupa 
kształcąca się w danym zawodzie otrzy-
muje stałego opiekuna, który nadzoruje 
także ich podczas praktyk zawodowych 
w zakładach  pracy. W dodatku każdy 
uczeń może liczyć na opiekę specjalistów 
z centrów wsparcia funkcjonującego przy 
każdej takiej placówce, a więc m.in. reha-
bilitanta. Po skończeniu szkoły uczniowie 
w 60% znajdują pracę! Tego możemy 
im pozazdrościć – i dążyć do takich roz-
wiązań. U nas ciągle gada się tylko na 
niedostosowaniu kształcenia zawodowego 
do rynku pracy, i na gadaniu się kończy.

Wspólnym doświadczeniem jest nato-
miast niż demograficzny. Z tego powodu 
szkoły specjalne łączy się tam w jedno 
silne centrum, ze wspomnianym wcześniej 
centrum wsparcia, z którego korzystają nie 
tylko uczniowie, ale również nauczyciele 
i  rodzice. W tych centrach znajdą pracę 
nauczyciele z likwidowanych placówek, 
choćby wiązało się to z koniecznością 
dojazdu o 100 km dalej – gdy odmówi, 
zostanie zwolniony.

Zapisała mg

Od 7 kwietnia stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii objął dr Antoni Krupnik, 
który zwyciężył w konkursie ogłoszonym po tym, jak Waldemar Włodara został zastępcą 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Dr Antoni Krupnik związany jest ze Strzelcami Opolskimi od 1975 roku, kiedy 
rozpoczął tu pracę jako lekarz w stadninie koni, istniejącej tu do 1998 roku. Konie to 
była jego wielka miłość, nawet jego praca doktorska związana była z końmi. Od 2005 r., 
jako urzędnik służby cywilnej, nie pracuje już w terenie. Może za to realizować swoje 
pozazawodowe pasje. Teraz podyplomowo studiuje biblistykę na Uniwersytecie Opolskim.

Dr Antoni Krupnik nowym 
Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii

Piotr Bielak, uczeń naszego LO zajął pierwsze 
miejsce w finale regionalnym konkursu „Pokaż nam 
język” w języku niemieckim, który odbył się 27 
marca 2014w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i 
zakwalifikował się do superfinału, który odbędzie się 
w Poznaniu. W konkursie brali udział również ucznio-
wie drugiej klasy LO: Jessica Janda i Dawid Wąsik.

W dniach 28.03 ─ 30.03.2014 odbył się w Pozna-
niu centralny etap 37. Olimpiady Języka Niemieckie-
go, do którego zakwalifikowano tylko 55 osób z całej 
Polski. To wielkie osiągnięcie, że ze strzeleckiego Li-
ceum Ogólnokształcącego znalazło się tam trzech ucz-
niów: Piotr Bielak, Patryk Namyślik, Daniel Ullmann. 
Piotr uplasował się na dziewiątym miejscu

Konkurs „Pokaż nam język”

Remont rozpoczęto od rozebrania nawierzchni na zniszczonych odcinkach. 
Na tak przygotowanej powierzchni zostałe rozłożona warstwa asfaltowa w 

celu wypełnienia wybojów i wyrównania nawierzchni jezdni. Specjalny sprzęt 
rozpoczął także wyrównywanie poboczy.

W ramach zadania zostanie wykonana także nowa, górna warstwa asfaltowa 
na odcinku długości 1.281 m. Wykonawca, firma LARIX z Lublińca, szybko i 
sprawnie wykonuje zlecone prace.

drogi Osiek - Bokowe

W ramach remontów zaplanowanych na drodze powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie 
- Leśnica - Kędzierzyn-Koźle, zostaną wykonane roboty na odcinku tej drogi pomiędzy 
Strzelacami Op. i Dolną oraz w Raszowej na ul. Góra Św. Anny.

Pracę będą polagały na wymianie zniszczonej nawierzchni bitumicznej, a ich koszt 
wyniesie ponad 61 tyś zł. Wykonawcą zadania będzie firma HUCZ z Boronowa, roboty 
zostaną wykonane najpóźniej do końca maja.

Oddzielnym zadaniem będzie remont drogi w Porębie - ten sam ciąg drogi powiato-
wej - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

drogi powiatowej 1805 O 
Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle, 

Ruszają remonty

To  d l a 
mnie pierw-
sza kadencja 
w  R a d z i e 
P o w i a t u 
Strzeleckie-
go. W 2010 
roku głosami 
mieszkańców 
gminy Leś-
nica i gminy 
Ujazd - zo-
stałem człon-

kiem Rady Powiatu Strzeleckiego, zaś 
głosami radnych - powołany na członka 
Zarządu Powiatu. Dziękuję wszystkim za 
poparcie i zaufanie. 

Nie ukrywam, iż nowa funkcja była 
dla mnie nie lada wyróżnieniem i zara-
zem wyzwaniem. Wcześniej przez dwie 
kadencje byłem radnym Gminy Leśnica i 
pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. Zdaję sobie sprawę, że tu 
zdobyte doświadczenie okazało się pomoc-
ne w zrozumieniu zadań realizowanych w 
powiecie, choć gmina  wykonuje zadania 
własne i zlecone,  zaś powiat zadania okre-
ślone ustawami, ponadgminne. 

Obecną kadencję Rady Powiatu nale-
ży zaliczyć do jednej z trudniejszych - tak 
twierdzą wieloletni radni. Powód? Mniej 
pieniędzy. Główne źródło utrzymania po-
wiatu - dotacje i subwencje były skutecznie 
obniżane, zaś malejące środki  mające 
ściśle określone przeznaczenie (służba 
zdrowia, oświata, opieka społeczna, drogi) 
generowały skutecznie wiele problemów 
dla zarządzających powiatem. 

Odpowiedzialność  członków Zarządu 
Powiatu oraz Radnych Powiatu zaowo-
cowała jednak prowadzeniem bardzo 
oszczędnego sposobu gospodarowania  
budżetem. Dzięki takim działaniom udało 
się ustabilizować sytuację finansową 

Wyborcy nas zweryfikują
Podsumowujemy kadencję

szpitala powiatowego. Strzelecki szpital 
kończy kolejny rok na plusie i na chwilę 
obecną niesie pomoc wszystkim  potrze-
bującym w zakresie ochrony zdrowia i 
ratowania życia. 

Możemy być spokojni o  Domy Po-
mocy Społecznej. Placówki świadczą na 
dziś usługi  w zakresie potrzeb bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających, zapew-
niając opiekę pielęgniarską, lekarską re-
habilitacyjną na poziomie wymogów Unii 
Europejskiej i obowiązujących świadczeń 
zdrowotnych. 

Korzystne zmiany nastąpiły we 
wszystkich placówkach oświatowych, 
świetna baza materialna szkół przedkłada 
się na efekty nauczania – zdawalność eg-
zaminu zewnętrznego jakim jest matura, 
plasuje nas w czołówce województwa. 
Stworzyliśmy nowoczesną bazę w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego, dając młodym ludziom szansę 
na zdobycie dobrego zawodu a następnie 
intratnego miejsca pracy. 

Minione lata naszej pracy zaznaczą 
się także uchwałą Rady Powiatu, która 
wywołała kontrowersje i spory rezonans 
w społeczeństwie. Mam na myśli likwi-
dację Szkoły Specjalnej w Strzelcach Op. 
Reorganizacja sieci szkół – między innymi 
przeniesienie Zespołu Szkół Zawodowych 
w Zawadzkiem i utworzenie Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych - z perspektywy 
czasu wydaje się być decyzją trafioną. Za 
duży sukces należy uznać powołanie Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Leśnicy i tym samym uratowanie wielu 
miejsc pracy nauczycieli i pracowników 
obsługi.  

W tym trudnym okresie niemożliwe 
było prowadzenie dużych inwestycji, nale-
ży pamiętać jednak o budowie obwodnicy 
północnej Strzelec Opolskich, rekonstruk-
cji najbardziej uszkodzonych  odcinków 

dróg i bieżącym utrzymaniu dróg i mostów, 
modernizacji  budynku po dawnym kasynie 
i przekształceniu go w multipleks kultury 
(Powiatowe Centrum Kultury).

Zarząd Powiatu, konstruując projekt 
corocznego budżetu, a Rada Powiatu 
zatwierdzając budżet, gwarantowały bie-
żące funkcjonowanie jednostek i realizację 
prawnie zdeterminowanych wydatków. 
Gros naszej uwagi pochłaniały drogi po-
wiatowe. Zarząd Powiatu współpracował 
w tej kwestii z samorządami gminnymi. To 
dobra zasada, zgodnie z którą samorządy  
przy udziale funduszy z budżetu powiatu 
i gminy utrzymują, modernizują, budują 
czy przebudowują drogi powiatowe leżące 
na ich terenie. Tę zasadę wypracowaliśmy 
wcześniej i jest ona kontynuowana. Skut-
kuje to poprawą jakości dróg w powiecie, 
co nas wszystkich z pewnością cieszy, 
chociaż potrzeby są znacznie większe... 

Starosta, Zarząd Powiatu oraz Rada 
Powiatu nie są głusi na narzekania miesz-
kańców na zły stan dróg powiatowych. W 
obecnym roku to właśnie one stanowią 
priorytet, ponieważ po okresie stagnacji 
pojawiła się możliwość pozyskania dotacji, 
więc uwzględniono to na etapie konstru-
owania budżetu na bieżący rok i zaplano-
wano przeznaczenie na ten cel ok. 9 mln zł

 Odnoszę wrażenie, iż  radni działają 
dla dobra mieszkańców naszego powiatu – 
i to ich dobro jest zawsze najważniejszym 
celem podejmowanych decyzji i działań 
obecnej Rady. Nasi wyborcy z łatwością 
zweryfikują pracę radnych, na których 
głosowali. Zachęcam mieszkańców do 
takiej aktywności i uczulam wszystkich 
radnych, by byli tego świadomi. Pragnął-
bym, by efektem tego była lepsza, wspólna 
rzeczywistość w naszej małej ojczyźnie, w 
powiecie strzeleckim.

Waldemar Bednarek

W listopadzie czekają nas wybory do samorządów. 
Zaczynamy więc podsumowania. Jak oceniają mijający okres radni Rady Powiatu Strzeleckiego? 

Dziś pierwsza wypowiedź, rozpoczynająca cały cykl.

Waldemar Bednarek
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W dniu 21.03.2014r. pracownicy Wy-
działu Inwestycji i Zarządzania Fundu-
szami Starostwa Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich złożyli w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Opolu dwa wnioski o 
dofinansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych – pro-
jekty konkursowe. Pierwszy z projektów 
pn. „Młodzi kompetentni – dziś liceum, 
jutro studia” zakłada wyrównywanie dys-
proporcji i podniesienie jakości kształcenia 
wśród 340 uczniów z LO w Strzelcach 
Opolskich i z LO w Zawadzkiem. W ra-
mach jego realizacji przewidziano zajęcia 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych jak 
i dla tych, którzy potrzebują wsparcia w 
procesie przyswajania wiedzy, zwłaszcza 
z zakresu nauk przyrodniczo-matematycz-
nych. Ponadto uczniowie zyskają fachową 
pomoc w ramach Pracowni Rozwoju Oso-
bistego prowadzącej poradnictwo i doradz-
two zawodowe i edukacyjno-zawodowe. 
Drugi z projektów pn. „Szansa na lepszą 
przyszłość” skierowany jest do wszyst-
kich 15 uczniów klas gimnazjalnych z Ze-

Walczymy o środki UE 
na dwa projekty

społu Szkół Specjalnych w Kadłubie i 
Zawadzkiem i ma na celu zwiększenie 
szans uczniów niepełnosprawnych na 
powodzenie w życiu zawodowym i edu-
kacyjnym. W ramach projektu planuje 
się realizacje specjalistycznych zajęć, 
które ułatwią dzieciom swobodne kon-
taktowanie się z otoczeniem oraz walkę 
ze stresem. Ponadto planowane są za-
jęcia ukierunkowane na rozwój umie-
jętności, które w przyszłości dadzą im 
szanse na samodzielne funkcjonowanie 
czy nawet na znalezienie zatrudnienia. 
Ze względu na specyfikę zajęć plano-
wany jest również zakup specjalistycz-
nych sprzętów, które ułatwią osobom 
niepełnosprawnym komunikowanie się 
z pedagogami, jak i innymi osobami z 
otaczającego ich środowiska.

Wyniki konkursu oraz decyzję czy 
planowane przedsięwzięcia uzyskają 
dofinansowanie poznamy prawdopo-
dobnie 16 czerwca 2014 roku. Wie-
rzymy, że projekty zostaną uznane za 
warte realizacji i będziemy mieli szansę 
wesprzeć młodzież z terenu Powiatu 
Strzeleckiego w zdobywaniu umiejętno-
ści i wiedzy potrzebnych w przyszłym, 
samodzielnym życiu.

Alina Czok

Po zimowych feriach we wszystkich 
gimnazjach z terenu powiatu strzele-
ckiego została przeprowadzona ankieta 
wśród uczniów klas III. Spośród 673 ucz-
niów wypełniło ją 579 osób. czyli 86 %. 
Uczniowie odpowiadali na pytania: jaką 
szkołę ponadgimnazjalną wybiorą, jakich 
kierunków brakuje w powiecie strzele-
ckim, co ma wpływ na wybór uczniów. 
Wskazywała także, z których gmin ucz-
niowie najczęściej wybierają szkoły w 
innych powiatach. 

Wyniki ankiety zostały omówione na 
spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgim-
nazjalnych w naszym powiecie w środę, 2 
kwietnia. Było o czym mówić, bo chodzi 
przecież o przyszłość tych szkół. Przypo-
mnijmy, że już na początku roku na spot-
kaniach wicestarosty Waldemara Gaidy z 
komisjami oświaty niektórych rad gmin 
(Kolonowskie, Zawadzkie) padła propo-
zycja sfinansowania z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego dojazdów do szkół, dla 
których samorząd powiatowy jest orga-
nem prowadzącym. Wydawało się, że za-
oszczędzenie na dojazdach 40 czy nawet 
80 złotych miesięcznie będzie atrakcyjne 
dla rodziców, a tym samym   pozwoli na 
ograniczenie „ucieczki” absolwentów 
gimnazjów poza nasz powiat. Niestety, 

Część gimnazjalistów 
chce się uczyć poza powiatem

były to płonne nadzieje. Tak przynajmniej 
wynika z ankiet. 

Wprawdzie 71% dzisiejszych gimna-
zjalistów zamierza wybrać szkołę ponad-
gimnazjalną w naszym powiecie, ale nie 
zdecyduje się na to aż 59% dzisiejszych 
uczniów klas trzecich gimnazjów z Kiel-
czy i Izbicka, 55% - z Kolonowskiego, 
52% z Leśnicy, 43% - z Ujazdu i 30% z 
Szymiszowa. 

Gdzie zamierzają podjąć naukę? Aż 
82 uczniów wybierze naukę w Opolu, 32 
– w Kędzierzynie-Koźlu, 17 – w Tarnow-
skich Górach, a 7 – w Komornie, a 6 – w 
Prószkowie.

- Co mają tamte szkoły, czego my nie 
mamy? – pytam wicestarostę Waldemara 
Gaidę.

- Zanim odpowiem na to pytanie, 
muszę stwierdzić, że odpowiedzi an-
kietowanych kolejny raz potwierdzają 
brak współpracy między samorządami 
na terenie całego powiatu w niektórych 
kwestiach. Młodzież z Ujazdu ciąży w 
kierunku Kędzierzyna-Koźla, Zawadz-
kiego – Tarnowskich Gór, Izbicka i Ko-
lonowskiego – w kierunku Opola. Szkoły 
w innych miastach, nawet tak odległych 
jak Katowice, wybrały pojedyncze osoby. 

179 uczniów wskazujących, że wy-

bierze szkołę poza naszymi granicami – 
to dużo. Za dużo. Część z nich zamierza 
wybrać uczyć się w kierunkach, których 
u nas nie ma – sportowym, policyjnym, 
leśnym, czy agrobiznesu. Uruchomienie u 
nas podobnych klas od września jest nie-
możliwe, ale powinno być uwzględnione 
w roku 2015/2016.

Zauważyć również należy, że zapyta-
ni, jakich kierunków kształcenia brakuje 
w naszym powiecie, w ankietach wskazu-
ją i takie, które… są w naszych szkołach. 

To kolejne potwierdzenie, że naj-
bardziej do uczniów i ich rodziców prze-
mawiają organizowane w szkołach „dni 
otwarte”, kiedy mogą przekonać się, jak 
bardzo na korzyść w ostatnim czasie 
zmieniły się nasze szkoły, jak nowoczes-
ne mają wyposażenie i jak dalece rzeczy-
wistość odbiega na plus od potocznych 
wyobrażeń – mówi wicestarosta Gaida.

Czym się kierują gimnazjaliści przy 
wyborze szkoły? Według ankiet kolejno: 
zainteresowaniami, łatwym dojazdem, 
lokalizacją szkoły, opinią kolegów. Za-
uważmy – na drugim miejscu uczniowie 
stawiają łatwość dojazdu. A my przecież 
proponowaliśmy bezpłatny transport! 

Marta Górka

Szanowni Państwo,

w związku z opracowaniem diagnozy społeczno-gospodarczej  
Powiatu Strzeleckiego

uprzejmie prosimy o wypełnienie

 ANONIMOWEJ  ANKIETY 
związanej z tym opracowaniem.

Ankiety w formie papierowej dostępne są w holu Starostwa, 
po wypełnieniu prosimy wrzucić je do urny ustawionej obok.

Udostępniamy Państwu również 
wersje elektroniczne niniejszych ankiet,

linki dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.powiatstrzelecki.pl

Termin ostateczny wypełniania ankiet to 19 kwietnia br.
Dziękujemy za poświęcony czas!

Dnia 27 marca w Sali narad Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
odbyło się spotkanie w ramach akcji UFAJ 
ALE SPRAWDZAJ organizowanej przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej. Spot-
kanie przygotował Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Strzelcach Opolskich. 
Zainteresowanie było ogromne i w spot-
kaniu wzięło udział blisko 70 osób. 

Pośpiech zazwyczaj okazuje się złym 
doradcą. Wiedzą o tym przedstawiciele 
handlowi działający w imieniu i na rzecz 
różnych dostawców usług telekomunika-
cyjnych. Niestety wciąż zdarza się, że dzia-
łania niektórych z nich są nieuczciwe. Co 
zrobić, aby nie paść ofiarą nieuczciwych 
praktyk? O czym należy pamiętać podczas 
zawierania umów? Odpowiedzi na te i inne 
pytania dotyczące usług telekomunikacyj-
nych mogli uzyskać konsumenci podczas 
spotkania z ekspertami Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej w ramach programu 
„Ufaj, ale sprawdzaj”. Podczas spotkania 
odpowiedzi na pytania konsumentów 
udzielali Paweł Kucharczyk i Beata Jurkun 
z UKE w Warszawie oraz Kamil Gębczak 
z Delegatury UKE w Opolu. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
stale otrzymuje skargi abonentów, szcze-
gólnie osób starszych, które padły ofiarą 
nieetycznego postępowania reprezentan-
tów dostawców usług telekomunikacyj-
nych. Scenariusz najczęściej jest ten sam 
- abonent nie do końca świadomie zgadza 
się na zmianę zakresu usług lub na zmianę 
operatora - a w efekcie zamiast obiecanej 
promocji otrzymuje wyższe rachunki. 
Zazwyczaj o tym, że takiej zmiany doko-
nał, dowiaduje się dopiero po kolejnym 
okresie rozliczeniowym - kiedy jest już 
za późno na bezpłatne wycofanie się z 
nowej umowy.

Biorąc pod uwagę skalę problemu 
i ilość interwencji dotyczących praktyk 
stosowanych przez przedstawicieli handlo-
wych, Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Ufaj - sprawdzaj

zainicjował ogólnopolską kampanię in-
formacyjną skierowanej do konsumentów 
powyżej 50 roku życia pod hasłem „Ufaj, 
ale sprawdzaj”. Założenia kampanii to 
zwiększenie świadomości konsumentów 
w zakresie ich praw w kontaktach z przed-
stawicielami handlowymi oraz wyczulenie 
na nieuczciwe działania marketingowe.

PAMIĘTAJMY!
• Podczas rozmowy z przedstawicielem 

handlowym:
• Jeżeli na umowie widnieje logo 

innego przedsiębiorcy, a jesteś prze-
konywany, że zawierasz umowę z 
dotychczasowym dostawca usług, NIE 
PODPISUJ UMOWY. 

• BĄDŹ CZUJNY, jeśli przedstawiciel 
handlowy/kurier zjawił się w domu z 
gotową umową, bez wcześniejszego 
umawiania się na spotkanie i bez 
Twojego wnioskowania o zmianę 
usług lub operatora. 

• Jeżeli masz wątpliwości jaką firmę 

reprezentuje przedstawiciel handlowy, 
który Cię odwiedził – ZAŻĄDAJ 
OKAZANIA LEGITYMACJI SŁUŻ-
BOWEJ. 

• Jeżeli już podpisałeś umowę zadbaj, 
aby przedstawiciel handlowy/kurier 
pozostawił Ci kopię zawartej umowy, 
jej regulamin, cennik oraz formularz 
odstąpienia od umowy. NIE DAJ SIĘ 
PRZEKONAĆ, ŻE TE DOKUMEN-
TY ZOSTANĄ DOSTARCZONE 
PÓŹNIEJ. 

• Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwego 
działania – MASZ PRAWO ODSTĄ-
PIĆ OD UMOWY w ciągu 10 dni 
od daty jej zawarcia, bez ponoszenia 
żadnych kosztów. 

• Jeśli podejrzewasz dostawcę usług 
telekomunikacyjnych o nieuczciwe 
praktyki, skonsultuj się z Centrum 
Informacji Konsumenckiej UKE lub 
z Powiatowym Rzecznikiem Kon-
sumentów. 

Fot: Kamil Gębczak UKE Opole

Dwóch mężczyzn zapukało do drzwi 
mieszkanki Strzelec Opolskich podając się 
za pracowników spółdzielni mieszkanio-
wej. W trakcie wizyty, oszuści wykorzy-
stali chwilę nieuwagi 82-letniej kobiety i 
ukradli jej pieniądze. 

Policjanci apelują o nie wpuszczanie 
do domu osób nieznajomych, sprawdzanie 
ich tożsamości.

POLICJANCI  APELUJĄ 
O  OSTROŻNOŚĆ

Oszuści nie mają serca. Podszywając 
się pod pracowników spółdzielni miesz-
kaniowej, administracji, wodociągów, itp. 
wchodzą do mieszkań po czym okradają 

ich właścicieli, za zwyczaj osoby starsze. 
Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufa-
nia do nieznanych nam osób, które pukają 
do naszych drzwi.

W większości tego typu wizyty są 
poprzedzone odpowiednim komunikatem, 
np. ogłoszeniem na klatce schodowej, 
poinformowaniem przez spółdzielnię 
lub wspólnotę mieszkaniową. Zanim 
wpuścimy kogokolwiek, zadzwońmy do 
organizacji, na którą się powołuje i spytaj-
my, czy taka osoba miała Nas odwiedzić. 
Zawsze żądajmy dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość, oglądajmy go bardzo 
dokładnie. Bądźmy również ostrożni przy 
zawiadomieniach

Apel policji!
Policjanci codziennie kontrolują stan 

trzeźwości kierowców poruszających się 
różnego rodzaju pojazdami (także motocy-
klem, motorowerem, quadem, traktorem). 
Strzeleccy funkcjonariusze od stycznia do 
połowy marca poddali badaniu ponad 8 000 
kierujących. 70 zatrzymanych kierowców nie 
uniknie odpowiedzialności przed sądem za 
jazdę pod wpływem alkoholu. 

PAMIĘTAJMY!! 
Nietrzeźwi kierowcy i rowerzyści stwa-

rzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale 
również dla innych użytkowników dróg. 
Pamiętajmy, pijani kierowcy i rowerzyści w 
konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo 
uczestnikami ruchu drogowego, mogą być 
przyczyną tragicznych w skutkach wypadków 
drogowych.

Piłeś, nie jedź!

Niedaleko Za-
kopanego i rodzin-
nej miejscowości 
Kamila Stocha - 
miejscowości Ząb 
odbył się VI Ogól-
nopolski Mityng w 
narciarstwie zjaz-
dowym, którego 
o rg a n i z a t o r e m 
było Stowarzy-
szenie Olimpiady 
Specjalne Polska - 
Oddział Regional-
ny Świętokrzyskie, 

a współorganizatorami Stowarzyszenie Olimpiady 
Specjalne Polska, Ministerstwo Sportu i Turystyki 
i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Już po raz trzeci Olimpia-
dy Specjalne Polska –Opolskie 
pod kierownictwem Dyrektor 
Oddziału Regionalnego p. Ewy 
Hałambiec zorganizowały Me-
moriał Pływacki ku czci Jana 
Pawła II na krytej pływalni w 
Kędzierzynie-Koźlu.

Ideą memoriału jest 
przepłyniecie takiej liczby 
basenów przez uczestników 
sztafety jaką była liczba dni 
pontyfikatu Karola Wojtyły(26 
lat, 5 miesięcy i 16 dni-czyli 
1061 długości basenu), i jak co roku dzięki aktywnemu uczestnictwu mieszkańców Kędzierzyna-
-Koźla, województwa opolskiego i innych miast naszego kraju cel ten jest osiągany. Przypomnijmy 
że 2 kwietnia 2014 r od godziny 7:00 do 21:37 ponad 700 uczestników, przepłynęło 30425 długości 
basenów, co jest nowym rekordem.  

Wśród uczestników sztafety nie zabrakło uczennic klasy III Gimnazjum i I ZSZ Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy oraz nauczycieli SOSW i MOW. Razem dołożyli swoją cegiełkę 
do sztafety pływackiej pokonując w sumie 495 długości basenu.

Złoty medal „Karlusa”
Wśród 80 uczestników z całej Polski, 

którzy reprezentowali poszczególne Oddziały 
Regionalne Olimpiad Specjalnych była też 8 
osobowa reprezentacja z Opolszczyzny pod 
kierownictwem Ewy Hałambiec i dwóch 
trenerów Tomasza Kiszczyka i Marka Wali-
chowskiego ( SOSW Leśnica) 

W reprezentacji znalazł się uczeń SOSW w 
Leśnicy Robert ZAJDEL. Nasz zawodnik wy-
startował w dwóch konkurencjach zjazdowych: 
slalomie gigancie i super slalomie gigancie.

Po zaciętej walce nasz zawodnik –re-
prezentujący klub OS „Karlusy” z SOSW w 
Leśnicy zajął czwarte miejsce w super gigancie 
a w slalomie gigancie okazał się najlepszy zdo-
bywając złoty medal. W sumie reprezentacja 
Opolszczyzny wywalczyła osiem krążków w 
tym 3 złote, 4 srebrne i 1 brązowy.

MW

MOW-ianki z Leśnicy w III Memoriale Pływackim ku Czci Jana Pawła II

Za nimi 495 długości basenu

Robert ZAJDEL



P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Technik mechanik 

Nauczymy Cię jak 
wytwarzać oraz 
montować części 
maszyn i urządzeń, 
a także jak orga-
nizować i kontro-
lować  przeb ieg 
procesów produk-
cyjnych. Wdroży-
my Cię w projek-
towanie prostych 
obiektów mecha-
nicznych wraz ze 
sporządzeniem ich 
dokumentacji kon-
strukcyjnej. Proponujemy Ci naukę w nowoczesnych pracowniach zawodowych 
wyposażonych m.in. w obrabiarkę sterowną numerycznie oraz praktykę zawodową 
na warsztatach szkolnych i w firmach zewnętrznych.
Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł podjąć pracę przedsiębiorstwach pro-
dukcyjno-usługowych oraz punktach serwisowych jako mechanik i monter maszyn 
przemysłowych, operator obrabiarek CNC, konstruktor czy technolog.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pokażemy Ci jak za-
łożyć i  prowadzić  
własną działalność 
gastronomiczną bez 
potrzeby „kuchen-
nych rewolucji”. Na-
uczymy Cię sporzą-
dzać potrawy i napoje 
zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywie-
nia,  a także obsłu-
giwać nowoczesny 
sprzęt gastronomicz-
ny oraz zorganizo-
wać i przygotować 
różnorodne imprezy 
okolicznościowe np. wesela, bankiety.  Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidło-
wego i estetycznego podawania dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania 
i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych.  
Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicz-
nych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość udziału w 
dodatkowych kursach. 
Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach, kawiarniach 
(m.in. w hotelach, na promach i statkach) oraz założyć własny lokal gastronomiczny.

Technik mechatronik

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami 
elektromechanicznymi. 
W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy Cię projekto-
wania,  konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. 
Pokażemy Ci również, jak diagnozować i naprawiać urządzenia i systemy machatro-
niczne. Będziesz potrafił także analizować sporządzać i opracowywać dokumentacje 
techniczną z zakresu mechatroniki.  Swoją wiedzę będziesz mógł uzupełnić w czasie 
praktyki zawodowej w zewnętrznych firmach. 
Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, 
technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diagnosty np. w nowo-
czesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie 
energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne urządzenia techniczne.

Technik elektronik

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą apara-
tury i urządzeń elektronicznych – czyli takich, z którymi spotykamy się codziennie 
np. telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV. 
Nauczymy Cię montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych. W 
nowej pracowni pokażemy, jak posługiwać się techniką komputerową, oprogramowa-
niem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie 
urządzeń elektronicznych. Będziesz potrafił diagnozować stan układów i urządzeń 
elektronicznych oraz naprawiać uszkodzony sprzęt oraz posługiwać się aparaturą 
pomiarową i diagnostyczną.  W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe 
umiejętności praktyczne w firmach zewnętrznych. 
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i napraw-
czych sprzętu RTV i AGD, serwisie tych urządzeń oraz w  dozorze technicznym  
nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach 
czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Technik elektryk

W naszej szkole nauczymy Cię montować i uruchamiać  maszyny, urządzenia 
elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektować i wykonywać 
instalacje elektryczne. Pokażemy Ci, jak  lokalizować  i usuwać uszkodzenia ma-
szyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny. W nowej 
pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego posługiwania się  

Centrum   Kształcenia   Zawodowego   i   Ustawicznego
(dawniej Zespół Szkół Zawodowych nr 1)

czyli szansa na…

Całkiem  Konkretny Zawód i    Umiejętności

prądem i urządzeniami elektrycznymi. W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz 
dodatkowe umiejętności praktyczne i uprawnienia. 
Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę w firmach 
wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, przedsiębiorstwach 
produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą.

Technik cyfrowych procesów graficznych       

Oferujemy Ci nowy kierunek kształcenia w technikum. Technik cyfrowych pro-
cesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne 
o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekty jego pracy widać w postaci 
reklamy w prasie, telewizji, Internecie, a także książek, folderów, ulotek, plakatów, 
czy na opakowaniach i etykietach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. 
Nauczymy Cię projektować i przygotowywać publikacje oraz prace graficzne do 
drukowania np. plakaty, foldery, czasopisma. Pokażemy, jak obsługiwać nowoczesne 
urządzenia graficzne.
Przeszkolimy Cię w zakresie przygotowywania prezentacji graficznych i multime-
dialnych ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania w zakresie grafiki 2D 
i 3D. Będziesz potrafił wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne 
oraz profesjonalnie łamać tekst i korygować pliki graficzne. 
Technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest 
on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach 
wydawniczych.

Technik spedytor

Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej oraz spedytora 
tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się miedzy innymi organizacją 
transportu ładunków. 
W naszej szkole nauczymy Cię planować i organizować przewóz ładunków zwy-
kłych i ponadgabarytowych oraz wypełniać dokumentację transportową. Pokażemy 
Ci jak kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i 
zagranicznymi. Przeszkolimy Cię w monitorowaniu procesów transportowo – spe-
dycyjnych oraz obsłudze systemów i urządzeń spedycyjnych np. czytniki kodów 
QR, technologia RFID. W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć 
w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami i koleją.
Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w firmach transportowych, centrach 
logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich 
przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Technik handlowiec
 
Nauczymy Cię jak organizować dostawy towarów, przygotowywać towary do sprze-
daży oraz prowadzić dokumentację rozliczeniową. Przeszkolimy Cię w obsłudze 
klienta i prowadzeniu rozmów sprzedażowych oraz skutecznych negocjacji. Poka-
żemy jak efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketingowe. Przygotujemy 
Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu.
Nasi absolwenci mogą być zatrudnieni w hurtowniach, magazynach, sklepach, 
przedsiębiorstwach handlowo-usługowych oraz prowadzić  własną firmę handlową.

Technik ekonomista 

W tym zawodzie  pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na pytania związane z pla-
nowaniem wydatków i nie tylko. Nauczymy Cię  prowadzić własną  działalność 
gospodarczą oraz obliczać podatki. Pokażemy Ci, jak prowadzić sprawy kadrowo-
-płacowe i obliczać wynagrodzenia z różnych umów o pracę. Przeszkolimy Cię w 
zakresie prowadzenia rachunkowości i wypełniania dokumentacji finansowej przy 
użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania. Będziesz umiał sporządzać 
biznesplany, deklaracje podatkowe, prowadzić księgę przychodów oraz przeprowa-
dzać analizy finansowe. Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki 
zawodowej w bankach, urzędach i biurach rachunkowych.
Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w dziale księgowym, 
kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, analiz czy sekretariacie zarówno 
w firmach prywatnych, a także bankach, urzędach biurach rachunkowych czy też 
założyć własną działalność gospodarczą

Technik obsługi turystycznej

„Podróże kształcą” – a my kształcimy w zakresie podróży. 

Nauczymy Cię j założyć i prowadzić działalność turystyczną. Pokażemy, jak 
prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne krajowe i 
zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji. Przeszkolimy Cię w 
zakresie obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych. Będziesz umiał 
również obliczać koszty imprez i prowadzić ich rozliczenia. Nauczysz się obsługi 
specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w działalności turystycznej. 
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić  podczas praktyki zawodowej w biurach i 
agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach. 
Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w biurach podróży, agencjach i ośrodkach 
informacji turystycznej, własnym biurze podróży, ośrodkach wypoczynkowych, 
parkach i centrach rozrywki, liniach lotniczych, zajmujących się organizacją lotów 
czarterowych na zamówienia biur podróży.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)

Proponujemy Ci zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach:
-  ślusarz, z dodatkową ofertą: spawalnictwo z możliwością uzyskania uprawnień 

spawalniczych,
-  operator obrabiarek skrawających.
Szkoła dysponuje także nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, obrabia-
rek sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w których uczniowie 
mogą uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nie rzemieślniczych i rze-
mieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach  m. in. kucharz, sprzedawca, 
mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ... 

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej będziesz miał możliwość dalszego 
kształcenia w Liceum dla Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu 
kursów kwalifikacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy ofertę kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową szkołę 
podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość przystąpienia do egzaminu 
maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia potrzebnego do zdobycia tytułu 
technika. Zajęcia prowadzone będą w formie dziennej, zaocznej lub wieczorowej.

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć 
nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. 
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej szkoły 
zawodowej.

Dodatkowe Płatne Kursy w ramach CKZiU:
Kurs Umiejętności Zawodowych – kurs niezbędny do uzupełnienia wiedzy i 
umiejętności przy podnoszeniu kwalifikacji, np. przy zdobywaniu tytułu technika 
(rozszerzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).
Kurs Kompetencji Ogólnych – uzupełnienie wykształcenia ogólnego, np. zdobycie 
wykształcenia zawodowego.
Inne kursy – organizowane na zlecenie firm i instytucji oraz osób prywatnych.

Szczegółowe informacje o zawodach i naborze:
www.ckziu-strzelce.pl

Na stronie www.koweziu.edu.pl znajdziesz odpowiedzi na 
nurtujące Cię pytania o szkolnictwie zawodowym.

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, 
tel./fax 77 461 27 01

Gimnazjalisto, TU WARTO SIĘ UCZYĆ, 
ponieważ zapewniamy:
• nowoczesną bazę dydaktyczną,
• nowoczesny kompleks boisk sportowych,
• praktyki i staże zagraniczne,
• udział w projektach unijnych,
• możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nadających 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
• pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodkami egzami-

nacyjnymi,
• cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
• szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokalnym i regio-

nalnym,
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
• udział w licznych akcjach charytatywnych,
• korzystną lokalizację szkoły,
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Gimnazjalisto, TU WARTO SIĘ UCZYĆ, 
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód:

TU WARTO SIĘ UCZYĆ 
– KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI

Terminarz rekrutacji 

19 maja – 6 czerwca br.

9 czerwca – 24 czerwca br. 

27 czerwca – 1 lipca br.

3 lipca br. do godz. 10.00

3 lipca br. od godz. 10.00
4 lipca br. do godz. 15.00
7 lipca br. do godz.12.00

do  9 lipca  br.

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych.
Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze 
i przeniesieniu podania do innej szkoły.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły 
kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii za-
świadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
oraz innych wymaganych dokumentów.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 
szkół ponadgimnazjalnych.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole 
oraz dostarczenie oryginałów dokumentów.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszcze-
gólnych szkół i podanie informacji o wolnych 
miejscach.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Ucz-
niowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły 
mogą składać podania do szkoły dysponującej 
wolnymi miejscami.

Akcja krwiodawstwa
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
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e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
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Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
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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, 762, 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.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
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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UWAGA   PROMOCJA !!!
Jeździmy taniej

Z dniem 01.04.2014 PKS w Strzelcach Opolskich SA 
wprowadza promocyjne ceny biletów jednorazowych na trasie: 

Strzelce - Opole - Strzelce Op.
Koszt biletu:

Strzelce  Op.- Opole  5 zł
Sucha, Suchodaniec, Ligota Czamborowa,  Izbicko, Nakło, Walidrogi - Opole 4 zł

Opole -  Strzelce Opolskie 5 zł
Opole  - Walidrogi,  Nakło,  Izbicko,  Ligota Czamborowa, Suchodaniec, Sucha  4 zł

Strzelce Op. - Sucha 3 zł
Sucha -  Strzelce Op. 3 zł

Każdego roku w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, 
który jest poświecony najważniejszym problemom zdrowia publicznego na świecie. 
Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2014 są choroby przenoszone 
przez wektory. 

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez 
wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, 
często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, określane jako wektorowe /
transmisyjne, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Wektorami są m.in.: komary, 
kleszcze, moskity, wszy, pchły, pluskwiaki. 

Najbardziej znane choroby wektorowe to: malaria, gorączka denga, Gorączka 
Zachodniego Nilu, chikungunya, żółta febra, odkleszczowe zapalenie mózgu, borelioza. 
Większość z tych chorób występuje na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, jednakże  
z odkleszczowym zapaleniem mózgu czy boreliozą możemy mieć do czynienia w 
naszym klimacie, gdyż są to choroby przenoszone przez kleszcze. 

Uwaga na kleszcze.
Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcza wzrasta w okresie od wiosny do jesieni - gdy 

temperatura powietrza przekracza 8oC zwiększa się ich aktywność. W naszym klimacie 
wyróżniamy dwa szczyty aktywności kleszczy: wiosenny przypadający na kwiecień – 
maj oraz późno letni przypadający na sierpień – wrzesień. Kleszcze najbardziej preferują 
miejsca lekko wilgotne, obfitujące w roślinność. Najczęściej występują w lasach, na łąkach,  
w okolicach jezior, stawów, ale można je spotkać również w parkach miejskich. 

Kleszcze przenoszą choroby na ludzi poprzez ugryzienie i podczas opijania 
się ludzką krwią przekazują bakterie i wirusy. Wybierając się więc w miejsca 
zagrożone występowaniem kleszczy, należy przede wszystkim zadbać o odpowiednie 
ubranie: założyć czapkę, zakryte buty, długie spodnie i koszulę z długimi rękawami 
przylegającymi do ciała lub zakończone ściągaczami. Dobrze jest zwrócić uwagę na 
kolor odzieży – na jasnym tle łatwiej zauważyć wędrującego po ubraniu kleszcza. 
Można stosować produkty odstraszające kleszcze nanoszone bezpośrednio na skórę lub 
odzież. Po powrocie, powinno się dokładnie sprawdzić całe ciało oraz ubranie, czy nie 
ma na nim kleszczy.

 Wczepionego kleszcza, należy usunąć jak najszybciej np: za pomocą pęsety lub 
specjalnego urządzenia dostępnego w aptekach - ująć go bezpośrednio przy skórze  
i zdecydowanym ruchem wyciągnąć. Należy uważać, aby podczas usuwania nie uszkodzić 
kleszcza tak, aby w naszej skórze pozostała jego główka. W przypadku kłopotów  
z usunięciem kleszcza, wskazana jest wizyta u lekarza. Nie należy kleszcza smarować 
tłuszczem np. masłem, kremem, wazeliną. Czynność ta powoduje, że kleszcz może 
zwrócić treść pokarmową, co znacznie zwiększa ryzyko przeniesienia drobnoustrojów 
chorobotwórczych.

Po wyjęciu pasożyta, ranę trzeba przemyć środkiem dezynfekującym. Miejsce 
ukłucia należy obserwować przez okres kilku tygodni - gdy pojawi się zaczerwienie lub 
powiększający się rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza! 

                                                                                            Patrycja Płoszaj 
               PSSE w Strzelcach Opolskich

Choroby wektorowe

W dniu 3 kwietnia 2014 w świetlicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich odbyło się spotkanie mieszkań-
ców pt. „Jak żyć z cukrzycą i zapobiegać 
jej powikłaniom?” Do spotkania doszło 
z inicjatywy PZERiI – koła „Miasto” i 
Stowarzyszenia Diabetyków koła w Strzel-
cach Opolskich. Prelekcję popartą licznymi 
przezroczami prowadził dr Ludwik Grze-
siński – prezes koła diabetyków. Prelekcja 
ta zapoczątkowała cykl działań z  projektu 
„Senior, junior, a zdrowy i aktyny styl ży-
cia” – jako zadania publicznego z kampanii 
„Postaw na rodzinę”, współfinansowanego 
przez Gminę Strzelce.                                                                           

 W ramach tego projektu począwszy 
od maja przez okres trzech miesięcy 
prowadzone będą na krytej pływalni ko-
lejne zajęcia aqua-fitness tj. gimnastyki 
rehabilitacyjnej w wodzie. W sierpniu 

Emeryci realizują projekty
odbędzie się  prelekcja – „Pierwsza 
pomoc w nagłych wypadkach” w tym w 
glikemii i hiperglikemii oraz powikłaniach 
w cukrzycy. We wrześniu zaś spotkanie 
integracyjne – „Święto Pieczonego Ziem-
niaka” połączone z zajęciami o charakterze  
sportowo-sprawnościowym promujących 
zdrowy i aktywny styl życia.    

Drugi projekt „ W niepełnosprawności 
regenerujemy siły” – zadanie publiczne 
dotowane również przez Gminę, to turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Lądku 
Zdroju z licznymi specjalistycznymi za-
biegami, realizowany będzie na początku 
października br.

Projekt trzeci „Seniorzy dbają o kultu-
rę fizyczną, wypoczynek i rekreację” został 
złożony do Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
w ramach otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych. 

Janusz Wnuk

Uczniowie klas gimnazjalnych i 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy Ze-
społu Szkół Specjalnych przy DPS w 
Kadłubie w dniu 3.04.2014, odwie-
dzili niezwykłe miejsce: zabytkową 
kopalnię srebra w Tarnowskich Górach.                                                                                                                                    
Miejsce niecodzienne, atrakcje wyjąt-
kowe a wrażenia niezapomniane. Nasza 
podróż rozpoczęła się od lekcji muzeal-
nej, na której dowiedzieliśmy się nieco  
o samej kopalni, pracy górników i wydo-
bywanych tam surowcach. Wyposażeni 
w wiedzę ruszyliśmy dalej i „głębiej” 
-  szyb, którym zjeżaliśmy w dół zatrzymał 
się na głębokości 40 m. Tam rozpoczęła 

się nasza wędrówka po kopalnianych 
korytarzach.  Oglądaliśmy wyrobiska, 
próbowaliśmy wyobrazić sobie pracę 
górnika w tamtych czasach i wysłuchali-
śmy pouczających słów „Skarbnika”.  Na 
koniec zwiedziliśmy jeszcze skansen pa-
rowozów.  Wróciliśmy do domów bogatsi 
o nowe doświadczenia. Wyjazd był częścią 
projektu edukacyjnego realizowanego 
w naszej szkole p.n. „Szlakiem polskich 
legend”, a był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Kadłubie.

 Monika  Szendzielorz-Nowakowska

Uczniowie w kopalni

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wycho-
wawczym w Leśnicy w dniach 17 – 28 marca odbywali  praktykę zawodową w Ludowym 
Klubie Jeździeckim Lewada w Zakrzowie. Praktyka była połączona z hipoterapią.

Praktyka i hipoterapia

Już po raz kolejny uczniowie Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich udowodnili, że ma-
tematyka jest łatwa, ciekawa i przydatna. 

5 marca 2014 roku na finale woje-
wódzkim XXI Turnieju Matematycznego 
województwa opolskiego uczennica kl. 
II  Klaudia Siłakowska uzyskała tytuł 
laureata, Patrycja Jałowy z tej samej klasy 

Matematycy znów w czołówce

i Patryk Kozioł z kl. I tytuły finalistów 
konkursu. To wielkie zaangażowanie 
uczniów złożyło się na zdobycie II miejsca 
w województwie.

Uczniom gratulujemy sukcesu i 
życzymy kolejnych w pokonywaniu ma-
tematycznych barier.

Nauczycielka matematyki w CKZiU
Gabriela Szmigielska
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Ad multos annos!
 Z ogromną przyjemnością dziś przed-
stawiamy Państwu mieszkankę powiatu 
strzeleckiego, która w ostatnim czasie 
świętowała swój urodzinowy jubileusz.

 Pierwszego kwietnia swoje 90. urodzi-
ny obchodziła Pani Anna Grabczewska, 
mieszkanka Sieroniowic. 
 W tak wyjątkowym dla Jubilatki dniu 
z serdecznymi gratulacjami i życzeniami 
oraz okolicznościowymi koszami słodko-
ści odwiedził Ją - w imieniu władz Powiatu 
Strzeleckiego - radny Franciszek Łupak. 
 Do wszystkich ciepłych słów, jakie Ju-
bilatka usłyszała z okazji swojego święta, 
dołączamy i swoje: długich jeszcze wspa-
niałych lat, w jak najlepszym zdrowiu, 
samych słonecznych dni, bez trosk, za to 
pełnych uśmiechu.

Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 

Radosnych, pełnych wiary i nadziei Świąt Wielkanocnych 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Niech Zmartwychwstały przyniesie 
Wam radość, miłość, spokój i szczęście.

Wesołego Alleluja
wszystkim Mieszkańcom Powiatu

życzą
Radni Klubu Ziemi Strzeleckiej

Rady Powiatu Strzeleckiego

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich dnia 11 kwietnia 2014 roku w godz. od 10:00 do 13:00 
organizuje 

„Strzeleckie Targi Pracy” 
w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, przy ul. Dworcowej 23.

Udział zadeklarowało kilkanaście największych firm wielu branż z naszego powiatu, proponując około 150 miejsc pracy w różnych 
zawodach i specjalnościach oraz 100 ofert za granicą kraju w ramach sieci EURES. Podczas Targów będzie można skorzystać z 
bezpłatnych porad Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznego oraz Okręgowej Inspekcji Pracy.

ZAPRASZAMY!!!

Muzycznie, 
literacko, 

poetycko…
W ostatnich tygodniach 
Powiatowe Centrum 
Kultury w Strzelcach 
Opolskich tętniło ży-
ciem. A to wszystko za 
sprawą wydarzeń, które 

miały miejsce w tym czasie w naszym Centrum. Ostatni marcowy weekend 
zapisał się na kartach pamięci PCK pod hasłem mocnego muzycznego 
grania. W piątkowy wieczór bowiem fani dobrego polskiego rocka mieli 

okazję poszaleć podczas koncertu zespołu TSA. Była muzyka, 
wspólny śpiew, tańce …. Sobotę w Powiatowym Centrum Kultury spędzić 
można było również muzycznie, jednak już w zupełnie innym klimacie 
bo w rytmach hip hopu. Na scenie doszło do wojny o Opolszczyznę, 
którą zakończyły występy takich artystów jak Z.B.U.K.U, Mocne Wersy, 
Elegancko Squad, czy Beatside.

Występ zespołu TSA, Powiatowe Centrum Kultury, 28.03.2014r.

Powiatowe Centrum Kultury przygotowało również tradycyjnie coś 
dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. 2 kwietnia gościem 

Powiatowej Biblioteki Publicznej była Renata Piątkowska – 
autorka takich książek dla dzieci jak „Z przysłowiami za pan brat”, czy 
„Opowiadania z piaskownicy”. 

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, PCK, 02.04.2014r.

 W dniach 3-4 kwietnia br. na Sali widowiskowej Powiato-
wego Centrum Kultury mogliśmy usłyszeć m.in. utwory poe-
tyckie J.  Brzechwy, J.  Twardowskiego, T. Różewicza,  re-
cytowane przez dzieci, młodzież oraz dorosłych w ramach  
59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go. Łącznie PCK przyjęło aż 65 zgłoszeń uczestników. Jury po obradach 
wybrało zwycięzców oraz wyróżnionych, którym przyznano pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek. Pozostali uczestnicy 
również nie wyszli tego dnia z Powiatowego Centrum Kultury z pustymi 
ręka, ponieważ każdy z nich oprócz dyplomu otrzymał drobny upominek.  
W poniedziałek 7 kwietnia Centrum było otwarte dla gimnazjalistów z 
powiatu strzeleckiego. W dniu tym Powiatowe Centrum Kultury wraz z 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich oraz Pub-
licznym Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich postanowiło wesprzeć 
uczniów w podjęciu tej jakże ważnej decyzji dotyczącej dalszej edukacji, 
organizując Targi edukacyjne dla gimnazjalistów, podczas których każdy 
uczeń mógł zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych 
ze Strzelec Opolskich, Kędzierzyna-Koźla, Opola oraz Zawadzkiego. 

A co jeszcze w PCK …

Przed nami natomiast już w piątek 11 kwietnia w 
godzinach 10.00-13.00 Strzeleckie Targi Pracy 
dla wszystkich poszukujących zatrudnienia; 14, 24 oraz  
30 kwietnia projekcje filmowe oraz warsztaty dla dzie-
ci w ramach projektu „Fascynujący świat nauki 
i technologii”; 17 kwietnia o godzinie 10.00 
debata społeczna „Bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym”. Ponadto jak co tydzień w PCK odbywają 
się warsztaty taneczne, wokalne, teatralne oraz plastycz-
ne, na które serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież. 
Szczegóły dotyczące wydarzeń minionych i nadchodzących 
dostępne są na stronie internetowej www.centrum-kultury.
eu oraz facebook’u PCK. 

Spotkania z Janem Pawłem II

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika poprosiliśmy o zdjęcia ze spotkań 
z „naszym” papieżem.

Na razie dostaliśmy dwa - oba z 18 maja 1978 roku, kiedy Jan Paweł II  z okazji 35 
rocznicy bitwy pod Monte Cassino pojawił się na wzgórzu.

- To było niezapomniane przeżycie.  Jeszcze wtedy nie był tak chroniony , jak po 
zamachu na swoje życie, łatwo było podejść zupełnie blisko, właściwie na wyciągnięcie 
ręki i samemu zrobić zdjęcie - mówi pani Anna. - Te zdjęcia znaczą dla mnie więcej niż 
najlepsze, wykonane przez oficjalnego fotografa papieskiego, choć na pewno są znacznie 
marniejszej jakości.

Byłam zaskoczona liczbą ludzi, którzy zjawili się wówczas na polskim cmentarzu, 
ale przecież pojawili się tam nie tylko Polacy - w bitwie uczestniczyli przedstawiciele 
wielu nacji - po obu stronach.

W 35. rocznicę bitwy Ojciec Święty na Cmentarzu Monte Cassino mówił: „Te napisy 
na grobach (...) tylu miejscami ziemi polskiej, ze wszystkich stron, od wschodu do zachodu 
i od południa ku północy - nie przestają wołać tu, w samym sercu Europy, u podnóża 
opactwa, które pamięta czasy św. Benedykta - nie przestają wołać tak, jak wołały serca 
walczących tu żołnierzy; „Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki...”. 

Chylimy czoła przed bohaterami...”


