
To dopiero trzecia edycja naszego konkursu dla młodych firm, a tym razem zgłosiło 
się aż 17 firm, które swoją działalność rozpoczęły albo w 2018, albo w 2019 roku. 
Jest w czym wybierać: od hodowli ślimaków, poprzez usługi fotograficzne, salony 
piękności, animacje i eventy dla dzieci, a skończywszy na usługach projektowania 
wnętrz, czy czyszczenia tapicerek.  Firma (prezentujemy je na str. 4 i 5, tam też jest 
Karta do głosowania), która zdobędzie najwięcej głosów mieszkańców naszego po-
wiatu – zostanie zwycięzcą konkursu. Ta statuetka będzie dla niej.
Ten ciśnieniowy ekspres do kawy renomowanej marki - będzie dla Ciebie! Jeśli…
Zapoznasz się z ofertą wszystkich firm, wybierzesz swojego faworyta i wskażesz go. 
Aby wygrać nagrodę dla głosujących, należy:

1. Zaznaczyć na karcie TYLKO 1 firmę
2. Odpowiedzieć na obowiązkowe pytanie z karty
3. Prawidłowo wypełnić kartę – wpisać swoje dane kontaktowe
4. Podpisać kartę w dwóch miejscach
5. Wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa lub wysłać pocztą
6. I czekać, aż szczęście uśmiechnie się do Państwa 

- Tyle podliczyliśmy przed 
południem dzień po koncer-
cie „Serce dla Mateusza”. A 
liczenie jeszcze trwa! I „ce-
giełki” dla Mateusza jeszcze 
do końca tygodnia będzie 
można kupić w naszej szkole 
– cieszy się dyrektor CKZiU 

Poznaj Moją Nową Firmę

Padł rekord! 

GŁOSOWANIE TRWA od 10 lutego do 6 marca

Statuetka dla Zwycięzcy Ekspres dla Ciebie

Serce dla Mateusza

45 tysięcy złotych! I... będzie więcej

Halina Kajstura, dziękując 
tym, którzy przyszli na po-
niedziałkową imprezę chary-
tatywną (10 lutego), kupując  
owe „cegiełki” (czyli bilety) 
i tym, którzy wsparli ją jako 
sponsorzy. Specjalne podzię-
kowania mamy dla ks. dr. 

hab. Jerzego Kostorza, bez 
którego ten koncert, na któ-
rym zagrali: One Brother i 
C-Bool oraz raper Z.B.U.K.U. 

nie byłby tak udany! – pod-
kreśla dyrektor Kajstura.

Najważniejsze, że serce 
okazali Mateuszowi wszyscy, 

otwierając przy tym szeroko 
kieszenie. I bawiąc się zna-
komicie!

Mateusz jest uczniem 
CKZiU, więcej o nim na str. 2.

Na koncercie było gorąco!

Samorządowcy, dyrektor CKZiU i tata Mateusza 
zapraszają na koncert
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Kwiaty i gratulacje dla zdobywców Laurów Umiejętności i Kompetencji 2019, nagrody przyznawanej przez Opolską Izbę 
Gospodarczą z terenu powiatu strzeleckiego: Kryształowy Laur  zdobył Rajmund ADAMIETZ, Prezes spółki ADAMIETZ sp. 
z o.o. (w jego imieniu gratulacje odebrała żona Maria Adamietz), Platynowy Laur - Kategoria: Doskonała Załoga zdobył 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy (reprezentowany przez prezesa Józefa Garbacza), 
Złote Laury otrzymali:  w kategorii Pro Publico Bono - Irena Pordzik Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu, a w kategorii 
Załoga Wspólny Sukces - PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa, Srebrny Laur - Kategoria: Firma Społecznie Od-
powiedzialna - Strzelecka Spółdzielnia Socjalna (w jej imieniu gratulacje odebrała Klaudia Michalska)

Pierwsza w tym roku sesja zwa-
lana została na 29 stycznia. Rozpo-
częła się od gratulacji dla laureatów 
plebiscytu Laurów Umiejętności i 
Kompetencji 2019 z terenu naszego 
powiatu. W ostatnim konkursie nasze 
firmy zdobyły aż cztery te prestiżowe 
tytuły. 

Po tym miłym akcencie przystą-
piono do realizacji porządku obrad, 
uwzględniającego – na wniosek sta-
rosty Józefa Swaczyny – wprowadze-
nie autopoprawek do uchwał w spra-
wach: zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2019-2022 w sprawie zmia-
ny wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-
2024 oraz zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2019, a także jego poszerzenie o 
głosowanie nad uchwałąw sprawie 
określenia zadań realizowanych przez 
Powiat Strzelecki, na które przezna-
cza się w 2020 roku środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i wysokości środ-
ków na ich finansowanie.

Znowelizowany porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie przez 16 
radnych biorących udział w obradach. 
Kolejny punkt to Informacja starosty 
o pracy Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym, a następny - Spra-
wozdanie z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 2019 r. 
Obszerny dokument obejmował nie 
tylko tematykę posiedzeń tej komisji 
problemowej Rady Powiatu w po-
przednim roku, ale i najważniejsze 
zagadnienia ogólnie pojętego bezpie-
czeństwa mieszkańców naszego po-
wiatu: stanu sanitarnego, jakości po-
wietrza, ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa weterynaryjnego 
oraz działalności straży pożarnej i po-
licji i nadzoru budowlanego. Materiał 
omawiany był szczegółowo podczas 
posiedzeń wszystkich innych komisji 
Rady, a w ich imieniu przewodniczący 
poinformowali, że wszystkie przyjęły 
przedstawiony materiał pozytywnie. 
Tak samo głosowali radni podczas ob-
rad – sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie.

W kolejnym punkcie obrad prze-
widziano nowelizację uchwały z 
grudnia ub.r. w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek opłat za zajęcie pasa 

Sesja Rady Powiatu

drogowego. Zanim doszło do głoso-
wania, radny Ryszard Pagacz zauwa-
żył: - Po raz kolejny nadzór zwraca 
nam uwagę, że nie stosujemy prawa, 
przyczyną wszczęcia postępowania 
nadzorczego jest według Wojewody 
Opolskiego naruszenie art. 40 ust.8 
ustawy o drogach publicznych, w mo-
jej ocenie nie naruszyliśmy prawa. 

Starosta Józef Swaczyna odpo-
wiedział: - Nadzór Wojewody Opol-
skiego zarzucił nam różnicowanie sta-
wek wysokości opłat za zajecie pasa 
drogowego w zależności od lokalizacji 
tych urządzeń w terenie zabudowa-
nym i poza terenem zabudowanym. 
Zarząd miał również wątpliwości, co 
interpretacji prawa przez nadzór, jed-
nak podporządkowaliśmy się zalece-
niom Wojewody ujednolicając stawki 
dotyczące wysokości opłat. Po tym 
wyjaśnieniu uchwałą została przyjęta 
przez radnych.

Dzięki jednomyślnemu głosowa-
niu radnych – w kolejnej uchwale 
została przyznana z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego pomoc finansowa Gmi-
nie Bierawa – w wys. 3 tysięcy złotych 
dla poszkodowanych w pożarze bu-
dynku wielorodzinnego, do którego 
doszło w Bierawie 5 listopada 2019 r. 

Następna uchwała również do-
tyczyła udzielenia pomocy finanso-
wej – tym razem dla Gminy Strzelce 
Opolskie – na sfinansowanie infra-
struktury pod mobilną stację do au-
tomatycznych pomiarów jakości 
powietrza. Oba samorządy – Powiat 
Strzelecki i Gmina Strzelce Opolskie, 
o czym pisaliśmy w poprzednim nu-
merze naszego dwutygodnika, po-
dzieliły się tymi kosztami po połowie, 
a dzięki temu stacja już działa. Przy-
pomnijmy też, że każdy może spraw-
dzić, czym oddychamy danego dnia. 
Wystarczy wejść na stronę główną 
Powiatu Strzeleckiego i w zakładce 
Aktualności odszukać „Mobilna auto-
matyczna stacja monitoringu jakości 
powietrza”, po czym kliknąć w link 
„Tu możesz monitorować stan powie-
trza”.

Kolejnym punktem obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie wyko-
nywania niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej dotyczących 
przygotowania i przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. 
Uchwała została przyjęta jedno-

głośnie; wcześniej zaakceptowały ją 
wszystkie komisje problemowe Rady.

Radni jednomyślni byli także przy 
kolejnych głosowaniach nad uchwa-
łami w sprawach:
-   zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2020-2024

-  zmiany budżetu i zmian w budże-
cie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2020

-  nowelizacji uchwały z dn. 18 
grudnia 2019 w sprawie budże-
tu Powiatu Strzeleckiego na rok 
2020

-  zaciągnięcia pożyczki inwestycyj-
nej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu 
(pożyczka przeznaczona zostanie 
na pokrycie wkładu własnego w 
inwestycji związanej z termomo-
dernizacją DPS w Szymiszowie, 
czyli zadania dofinansowanego 
ze środkó UE)

-  określenia zadań realizowanych 
przez Powiat Strzelecki, na któ-
re przeznacza się w 2020 roku 
środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i wysokości środ-
ków na ich finansowanie (środki 
PFRON ogółem przeznaczone w 
2020 roku na rehabilitację zawo-
dową i rehabilitację społeczną 
wynoszą 802.360,00 zł, w tym: 
kwota przeznaczona na zaopa-
trzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane oso-
bom niepełnosprawnym wynosi 
85.000,00 złotych, a na pkrycie 
kosztów działalności Warsztatów 
Terapii w Zawadzkiem przeznacza 
się 717.360,oo zł)
W punkcie Interpelacje, zapyta-

nia, wnioski i oświadczenia radnych 
interpelacji ani wniosków nie zgło-
szono, natomiast radny R. Pagacz zło-
żył oświadczenie w sprawie wszczęcia 
postępowania nadzorczego wobec 
uchwały Nr XIV/143/19 Rady Powia-
tu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Strzelecki, udostępnianych 
dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. - Przyczyną wszczęcia 
postępowania nadzorczego, jak po-
daje w piśmie do Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pan Wojewoda, jest 
przekroczenie delegacji ustawowej 
wynikającej z art. 15 ust. 2ustawy z 
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym. Zacytujmy 
Art. 15. 2 ustawy o publicznym trans-
porcie zbiorowym:

„Określenie przystanków komuni-
kacyjnych i dworców oraz warunków 
i zasad korzystania, o których mowa 
w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze 
uchwały podjętej przez właściwy or-
gan danej jednostki samorządu tery-
torialnego.”

Zwracam uwagę, że mamy dele-
gację ustawową do określenia wa-
runków i zasad korzystania z przy-
stanków i dworców. W załączniku nr 2 
uchwały Nr XIV/143/19 Rady Powia-
tu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 
2019 określiliśmy, że udostępnianie 

dworców i przystanków następuje 
na podstawie umowy (§1 ust.3 za-
łącznika nr 2). W załączniku nr 3 do 
omawianej uchwały jest określony 
wzór tej umowy. Nadzór Wojewody 
wskazał, że określenie wzoru umo-
wy ma być przekroczeniem delegacji 
ustawowej. Jest to co najmniej dziw-
ne. Wydaje się, że wzór umowy jest 
dopełnienie warunków i zasad korzy-
stania z przystanków i dworców. Rada 
Powiatu zgodnie z art. 50.1 ustawy o 
samorządzie powiatowym wykazała 
się szczególną starannością dbania o 
mienie powiatu.

W następnym punkcie, czyli spa-
wach bieżących, przewodniczący 
Rady Powiatu Stefan Szłapa poinfor-
mował, że wpłynęło pismo pracow-
ników Powiatowego Urzędu Pracy w 
Strzelcach Opolskich dotyczące pod-
wyżek. 

oprac. M. Górka

Pomóżmy Mateuszowi
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6 lutego w Powiatowym Centrum 
Kultury z inicjatywy Starosty Strzele-
ckiego i Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Opolskich odbyła się 
konferencja, w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, dla przed-
siębiorców i pracodawców naszego 
powiatu. Przedstawiono aktualną sy-
tuację na lokalnym rynku pracy oraz 
propozycje współpracy pomiędzy 
pracodawcami a urzędem pracy w 
roku bieżącym. 

W ramach środków Funduszu 
Pracy oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego (ponad 3,4 mln zł) pra-
codawcy i osoby bezrobotne mogą 
skorzystać z szerokiego wachlarza 
form wsparcia (szkolenia, staże, dota-
cje, prace interwencyjne, refundacje 
i wiele innych).

Nadrzędnym celem konferencji 
była promocja i zachęta do korzy-
stania z form wsparcia oferowanych 
przez PUP. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się propozycja skierowana 
bezpośrednio do przedsiębiorców 
i pracodawców oraz zatrudnionych 
przez nich pracowników dotycząca 
możliwości sfinansowania kosztów 
szkoleń, kursów lub egzaminów za-
wodowych z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. Urząd dysponuje w 
bieżącym roku kwotą 335,8 tys. zł. 
Wnioski w ramach KFS można skła-
dać do 14 lutego bieżącego roku.

W programie konferencji znalazła 

Wsparcie 
dla pracodawców 

i pracowników

się również prezentacja przedstawi-
cieli Fundacji Aktywizacja, w czasie 
której zachęcano przedsiębiorców do 
zatrudniania osób z niepełnospraw-
nościami oraz wskazywano korzyści, 
na jakie mogą liczyć zarówno praco-
dawcy, jak i osoby niepełnosprawne. 

Ostatnim punktem konferencji 
było wystąpienie Haliny Kajstury dy-
rektor Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, które dotyczyło szkolni-
ctwa zawodowego i potrzeb rynku 
pracy w świetle reformy szkolnictwa. 
W prezentacji przedstawiono kierun-
ki kształcenia w szkole branżowej 
oraz technikum a także możliwość 
zdobywania przez dorosłych nowych 
kwalifikacji w ramach kwalifikacyj-
nych kursów zawodowych. Omó-
wiono również obowiązujące zasady 
odbywania praktycznych zajęć osób 
młodocianych. 

W konferencji wzięło udział pra-
wie 70 pracodawców, przedsiębior-
ców oraz przedstawicieli samorzą-
dów i organizacji z naszego powiatu. 
Wszyscy pozytywnie ocenili taką 
formę komunikowania się urzędu z 
lokalnym biznesem.

Starosta Strzelecki i Powiatowy 
Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
dziękują uczestnikom konferencji za 
przybycie i zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do korzystania z ofero-
wanych form wsparcia zatrudnienia.

Największe firmy w powiecie (stan na koniec 2019 r.)
Nazwa firmy           Liczba pracowników 

Grupa Coroplast – Strzelce Opolskie
Coroplast Harness Technology, 
Coroplast Polska   

Grupa Kronospan – Strzelce Opolskie
Kronospan KO  Sp. z o.o., 
Kronospan OSB Sp. z o.o., 
Kunststoffe Sp. z o.o. 
 
Grupa Adamietz – Strzelce Opolskie
Adamietz Sp. z o.o., ABM Sp. z o.o., 
FORMOPEX Sp. z o.o., Adamietz PHU 
 
IFA POWERTRAIN Polska 
 
Mubea Automotive Poland Sp. z o.o. 
 
Alchemia S.A. Zakład Walcownia Rur Andrzej 
w Zawadzkiem 
 
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich 
 
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. 
 
Track Tec Koltram Sp. z o.o. w Zawadzkiem 

779

670

643

538 

521

488

395

391

308

Często słyszysz, że czyjeś dziecko 
chodzi na TUS, lub Twoje dziecko 
właśnie dostało takie zalecenie i za-
stanawiasz się, właściwie dla kogo 
jest przeznaczony Trening Umiejętno-
ści Społecznych i na czym on polega?  

W związku z wyzwaniami dzisiej-
szych czasów Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Strzelcach Opol-
skich wraz z Fundacją Pomoc Autyzm 
zorganizowała szkolenie dla nauczy-
cieli powiatu strzeleckiego (przeszko-
lonych zostało 52 nauczycieli). Szko-
lenie to miało na celu zapoznanie 
specjalistów z Treningiem Umiejęt-
ności Społecznych, jako jedną z form 
terapii. Uczestnicy zapoznawali się z 
założeniami pracy grupowej wg Gold-
steina, zasadami tworzenia grup oraz 
prowadzenia zajęć. Mamy nadzieję, 
że wiedza i nowe doświadczenia po-
mogą kolejnym nauczycielom w pra-
cy z dziećmi i młodzieżą i pozwolą na 
wyjście ze strefy on-line.

Obecnie żyjemy w czasach, kiedy 
każdy coś trenuje, dzieci piłkę nożną, 
pływanie, karate czy też cierpliwość 
rodziców – teraz przyszedł czas na 
Trening Umiejętności Społecznych. A 
co to właściwie są umiejętności spo-
łeczne? 

Umiejętność jest tym, co po 
prostu potrafimy zrobić. Natomiast 
umiejętność społeczna jest zdolnoś-
cią do odpowiedniego zachowywa-
nia się w różnorodnych sytuacjach. 
To m.in. umiejętność nawiązywania i 
utrzymywania relacji z innymi ludźmi. 
Naturalny trening społeczny to prze-
de wszystkim doświadczenia społecz-
ne czy rodzinne. Na ogół umiejętności 

tych uczymy się przez obserwację bli-
skich i znajomych nam osób w trakcie 
dzieciństwa. Każda codzienna sytua-
cja jest możliwością do doskonalenia 
umiejętności. Niestety, nawet w pra-
widłowo funkcjonującym otoczeniu 
nie każde dziecko czy osoba dorosła 
z równą efektywnością uczą się tego, 
podobnie jak niektóre dzieci mają 
kłopot z nauką pisania, czytania czy 
liczenia. Takie dziecko może nie rozu-
mieć zasad społecznych, dowcipów, 
nie umieć prawidłowo rozpoznawać 
emocji, nie rozumieć co to jest białe 
kłamstwo, i tak dalej. Nie u wszyst-
kich procesy kształtowania się umie-
jętności społecznych przebiegają 
prawidłowo. Może to mieć związek 
m.in. z różnorodnymi zaburzeniami 
oraz cechami osobowości, których 
objawy możemy zauważyć już w dzie-
ciństwie. Są to np. zespół Asperge-
ra, autyzm, ADHD, ADD, zaburzenia 
rozwojowe, zaburzenia zachowania, 
zaburzenia opozycyjno-buntownicze, 
nieśmiałość czy zaburzenia lękowe. 
Czasami zdarza się też, że ludzie któ-
rzy posiadali umiejętności społeczne, 
w wyniku pewnych sytuacji losowych 
tracą je. Dodatkowo czasy, w których 
przyszło nam żyć, także utrudniają 
naukę kompetencji społecznych, ży-
cie on-line nie sprzyja ich rozwijaniu. 

Kilka słów o tym, jak wygląda tre-
ning umiejętności społecznych? 

Trening umiejętności społecz-
nych najczęściej ma formę zajęć w 
6–8-osobowych grupach. Zazwyczaj 
składa się z kilkunastu 1–3-godzin-
nych spotkań. Celem zajęć jest zmia-
na dysfunkcyjnych społecznie zacho-
wań uczestników terapii na pożądane 

i efektywne. Podczas spotkań wyko-
nuje się ćwiczenia poszczególnych 
umiejętności społecznych. Podsta-
wową ich formę stanowi odgrywanie 
ról – pod kontrolą trenera członkowie 
grupy terapeutycznej odgrywają za-
aranżowane scenki, podczas których 
zwykle zamieniają się rolami.

Czego dziecko uczy się na takich 
zajęciach? 

Po pierwsze zasad panujących w 
społeczeństwie. Wyjaśnia się je, by 
dziecko rozumiało dlaczego są ważne 
i dlaczego dobrze jest je przestrzegać. 
Kolejne doskonalone umiejętności to 
rozpoznawania emocji (mimiki twa-
rzy, postawy ciała, tembru głosu), 
by móc prawidłowo na te emocje 
reagować, zrozumienia tego co czuje 
i myśli inna osoba w jakiejś sytuacji, 
zasad komunikacji, poszanowania 
granic innych osób i stawiania włas-
nych. Większość osób uczy się tego 
intuicyjnie i błędnie zakłada, że wie-
dza ta jest dana każdemu, więc jeśli 
dziecko źle się zachowuje to dlatego, 
że tego chce. Jednak nie jest to praw-
da. Często dziecko źle się zachowuje, 
bo nie rozumie (a właściwie rozu-
mie inaczej) sytuacji, w której się 
znalazło. Błędne koło kreci się coraz 
szybciej. Warto to przerwać. W wielu 
przypadkach potrzeba do tego spe-
cjalistycznych umiejętności. Praca z 
takimi dziećmi bywa bardzo trudna i 
długotrwała, jednak gdy mamy w so-
bie dużo samozaparcia i cierpliwości, 
przynosi niesamowite rezultaty.

Anna Sławska
Pedagog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Op.

52 nauczycieli z powiatu strzeleckiego ukończyło TUS

Dziecko źle się zachowuje, 
bo tego chce? Nieprawda

Najlepszy Uczeń bez Barier
Grzegorz Garbas ZPO w Leśnicy 
Paulina Juretko  ZSS przy DPS w Zawadzkiem 
Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłubie
Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
Aleksandra Szecel  PSP Nr 7 w Strzelcach Op.
Sebastian Gruszka  PSP im. A. Mickiewicza 
 w Ujeździe 
Natalia Mrohs  PSP w Żędowicach 
Igor Misterowicz  PSP im. Marka Prawego 
 w Jemielnicy
Jacek Krupnik PSP im. Marka Prawego 
 w Jemielnicy
Jan Hellmann PSP im. Marka Prawego 
 w Jemielnicy
Rafał Konieczny  PSP im. Marka Prawego 
 w Jemielnicy
Łukasz Woyciechowski  PSP w Zawadzkiem
Natalia Golla  ZPO w Kadłubie 
Błażej Pawlik  ZS Gminy Izbicko 
 PSP w Krośnicy 
Julia Wrzesień  ZS Gminy Izbicko 
 PSP  im. F. Myśliwca 
 w Izbicku 
Julia Michewicz  PSP nr 4 im. J. Korczaka 
 w Strzelcach Opolskich 
Bartosz Walasek  ZPO w Dziewkowicach
Najlepszy Uczeń Gimnazjum
Paulina Kośmider  PSP im. A. Mickiewicza 
 w Ujeździe 

Paulina Kleemann LO z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi 
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Krzysztof Kiecoń LO z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Agnieszka Raszka LO z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Martina Torka  LO z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej 
Marcel Świerczok  ZSP w Zawadzkiem 
Zofia Mehlich  LO z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Szymon Cichoń  LO z Oddziałami 
 Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Najlepszy Uczeń – Mistrz w Zawodzie
Łukasz Michalski CKZiU w Strzelcach Opolskich

O tytuł Najlepszego Ucznia Powiatu stara się w tym roku 25 uczniów, nominowanych przez szkoły. Podstawą były wyniki 
osiągnięte przez młodzież w roku szkolnym 2018/2019, a więc jeszcze w okresie, kiedy funkcjonowały gimnazja. To zarazem 
odpowiedź dla tych, którzy mogliby się zdziwić, że Kapituła konkursu jeszcze wybierała Najlepszego Ucznia Gimnazjum…  
Ważny jest nie tylko ten zaszczytny tytuł i statuetka, ale też nagroda pieniężna. To całkiem niezły zastrzyk gotówki dla 
młodych ludzi: od 1,5 tysiąca złotych w kategoriach „bez barier” i „szkoły podstawowej” do 2,5 tysiąca – dla zwycięzców 
dwóch ostatnich kategorii. Wyniki poznamy podczas Gali Lauri 21 marca.

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego

Kto otrzyma tytuł i nagrodę?

P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń
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Poznaj Moją Nową FirmęZałącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ edycja 2018/2019
- karta do głosowania 

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania, 
w której odda głos tylko na JEDNĄ firmę, zaznaczając X przy wybranej! 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszą informację otrzymał(a) Pan(i) w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.  Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, mający siedzibę w Strzelcach Opolskich(47-100) przy ul. Jordanowskiej 2.
2.  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@powiatstrzelecki.pl,za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.
3.  Starosta Strzelecki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych, poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl lub  tel. 77 440  17 82.
4.  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pt. „Poznaj Moją Nową Firmę -  edycja 2018/2019”. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art.6 lit. a RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich przez okres organizacji i trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z wymaganiami ustawy  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
6.  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania zgody na udostępnienie danych osobowych, • prawo dostępu do danych osobowych, • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych, • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
7.  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domnie-

manego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 531 03 00.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału konkursie.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE, 
zaznaczając X prawidłową odpowiedź:

Które „okrągłe urodziny” obchodził niedawno Powiat Strzelecki?
A) 10                 B)  20              C) 40

IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ: ..................................................................................................................................

ULICA i NR DOMU: .............................................................................................................................

TELEFON  KONTAKTOWY: ................................................................................................................... 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkur-
su pn. „Poznaj Moją Nową Firmę” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do 
zgody).

PODPIS: ………………………………………..………………………

1.  Udział w głosowaniu może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Powiatu 
Strzeleckiego.

2.  Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą – „X” wpisujemy w kratce 
przy nazwie firmy.

3.  Jednej osobie wyłonionej spośród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie i oddadzą ważny głos , przyznana zostanie nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest 
dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub 
innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja 
uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynika-
jącym z przepisów.

4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne 
nie wezmą udziału w głosowaniu.

5.  W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Strzeleckiego Starostwa.
6.  Głosowanie trwa od dnia 10 lutego do 6 marca 2020 r.
7.  Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w 

Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

DUO CAFE 
AGNIESZKA NOWOK z Błotnicy Strzeleckiej

SKELETON – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA IMPREZ
BARBARA KOPREK z Kolonowskiego 

FOTOGRAFIA 
BŁAŻEJ DUK z Zalesia Śląskiego

FURTECH 
RAFAŁ FURGOŁ ze Szczepanka

VICTORIAʹS SNAILS FARM 
KRZYSZTOF ZASADOWSKI z Niezdrowic

+48 STUDIO 
DOROTA PYKA z Jemielnicy

SALON URODY 
KLAUDIA CIUPKA z Zimnej Wódki

„PERFECTTO” 
KAROLINA FRIEDRICH ze Strzelec Opolskich

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARIOLA HORNIK z Kolonowskiego

SEMPRE BEAUTY
RĘKODZIEŁA PROSTO Z SERCA 
Anna Sempryk ze Strzelec Opolskich

AUTOSERWIS
JOACHIM WILCZEK z Kolonowskiego

VICKY BEAUTY & MAKEUP STUDIO
VICTORIA OCHMANN ze Strzelec Op.

ZAQAD FRYZJERSKI 
JOANNA CIUPIK z Izbicka

SZTUBA INWENCJI 
AGNIESZKA IBROM-MORAWIEC
z Kolonowskiego

NFY 
PATRYK POLANIK 
z Błotnicy Strzeleckiej

NAILS & BEAUTY 
ALEKSANDRA MIKA z Izbicka

FOTOGRAFIA 
KATARZYNA CIAPA z Ujazdu

Duo Cafe 
- Agnieszka Nowok

Działalność artystyczna, 
usługi muzyczne. 

ul. Leśna 24
Błotnica Strzelecka

Tel: 797 122 808

Skeleton Barbara Koprek 
- kompleksowa obsługa imprez  

Kompleksowa obsługa imprez rozrywkowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem animacji dla dzieci, DJ, nagłośnienie, muzyka na żywo, foto-
lustro wraz z akcesoriami, zabawy z Dinozaurem - chodzącą maskot-
ką. Zabawy edukacyjne, prace kreatywne. Indywidualne podejście do 
klienta, imprezy tematyczne, firmowe, bale karnawałowe i dożynki. 

ul. ks. Czerwionki, Kolonowskie
Tel: 662 035 799

Działalność fotograficzna w zakresie foto-
grafii ślubnej, reportażowej oraz okolicznoś-
ciowej, jak również lokalnej fotografii krajo-
brazowej. Usługi obejmują także możliwość 
wydawania kalendarzy z fotografiami lokal-
nych atrakcji turystycznych - Góry Świętej 
Anny i okolic. Do fotografii wykorzystywany 
jest tradycyjny aparat oraz dron w celu uwy-
datnienia walorów lokalnego krajobrazu  
i ukształtowania terenu.

ul. Leśnicka 2, Zalesie Śląskie  
Tel: 510 70 20 20

Fotografia Błażej Duk

FURTECH   Rafał Furgoł

Mobilny serwis maszyn ciężkich (koparki, ładowarki, sprzęt rolniczy  
itp.) W pracy wykorzystywany jest specjalny sprzęt, który pozwala na 
naprawy (tulejowanie, spawanie konstrukcji itp.) u klienta.  

ul. Wiktora Knapika 21A
Szczepanek 

Tel: 509 601 727

Victoria’s Snails Farm Krzysztof Zasadowski 
   
Firma jest małą rodzinną manufakturą zajmującą się hodowlą ślima-
ków z rodziny Helix Aspersa Muller oraz Maxima. Produkty te posia-
dają znakomite walory smakowe doceniane przez najlepszych restau-
ratorów w kraju oraz za granicą, natomiast właściwości śluzu zostały 
docenione w kosmetologii. Ślimaki wzrastają na polach, gdzie karmio-
ne są specjalną mieszanką zbożową wolną od GMO. Dzięki możliwości 
przechowywania w chłodni, firma gwarantuje dostarczenie świeżego 
produktu przez cały rok, od żywego ślimaka po ekskluzywny, świeży 
biały kawior.

ul.  Wiejska 4A, Niezdrowice, Tel: 608 378 070

..............................................
(podpis uczestnika)



5P O W I A T   S T R Z E L E C K I  =  744  km2  W R A Ż E Ń

Poznaj Moją Nową Firmę
+48 Studio 

Dorota Pyka
 

Studio prowadzące projekty architektonicz-
ne wnętrz oraz budynków jednorodzinnych.  

ul. Wiejska 71
Jemielnica 

www.ddp-architekci.pl 
Tel: 668 069 001

Salon Urody Klaudia Ciupka
 

Salon oferuje usługi pielęgnacji dłoni, stóp oraz paznok-
ci. Zabiegi na twarz i ciało, z wykorzystaniem najnowszej 
technologii w dziedzinie kosmetologii Hydrogen H2 oraz 
dbając o bezpieczeństwo klientów poprzez stosowanie 
kosmetyków posiadających certyfikaty GMP. Firma zaj-
muje się wykonywaniem profesjonalnego makijażu, styli-
zacji rzęs, brwi oraz depilacją i masażami. Posiada bogatą 
ofertę zabiegów z zakresu podologii.   

ul.  Kwiatowa 2, Zimna Wódka, Tel: 600 185 066

Firma oferuje świetną zabawę dla dzieci 
prowadzoną przez profesjonalnych anima-
torów. Prowadzi autorskie zabawy, tańce z 
ciekawą choreografią, również skierowaną 
do seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 
Specjalizuje się w nowatorskich szkoleniach 
z animacji dla dzieci, codziennie szukając 
nowych trendów. Prowadzi akcje charyta-
tywne. 

ul.  Rynek 16, Strzelce Opolskie 
Tel: 884 799 985

„Perfectto” 
Karolina Friedrich  

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe 
Mariola Hornik

 
Pranie tapicerek samochodowych i czyszczenie mebli tapicerowanych 
przy użyciu innowacyjnych metod. Metoda ta umożliwia szybkie usuwa-
nie brudu i roztoczy oraz szybkie schnięcie czyszczonych powierzchni.  
W przypadku tapicerek samochodowych pojazd jest gotowy do od-
bioru natychmiast po wykonaniu usługi.

ul. 1 Maja 53, Kolonowskie, Tel. 666 567 554

Salon urody SEMPRE BEAUTY wykonuje:  manicure, profesjonal-
ne makijaże  okolicznościowe, lekcje makijażu, makijaż perma-
nentny. Usługi na najwyższym poziomie według najnowszych 
technologi. 
RĘKODZIEŁO PROSTO Z SERCA to pracownia, gdzie wszystkie 
prace są niebanalne, ręcznie wykonane. Firma stawia na natu-
ralne produkty i wykonuje zamówienia indywidualne np. ręcz-
nie malowana porcelana, produkty drewniane, mydełka glice-
rynowe, stroiki.

ul.  Konopnickiej 6, Strzelce Opolskie, Tel: 606 399 030

 SEMPRE BEAUTY  RĘKODZIEŁA PROSTO Z SERCA Anna Sempryk

AUTOSERWIS   
Joachim Wilczek 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłą-
czeniem motocykli. Nowy park maszynowy. Pojazdy napra-
wiane przy użyciu podnośnika hydraulicznego, nowoczesny 
serwis klimatyzacji, konserwacja podwozia. Wypożyczalnia 
pojazdów: autolaweta oraz bus dostawczy.  

ul. Kościuszki 6, Kolonowskie, Tel: 535 727 173

VICKY Beauty & Makeup Studio 
Victoria Ochmann 

Studio wizażu i kosmetyczne. 

ul.  Piłsudskiego 9    
Strzelce Opolskie
Tel: 791 719 462

Salon świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie re-
generacji, pielęgnacji i upiększania włosów. Główną 
ofertą salonu jest profesjonalne doradztwo w zakresie 
doboru koloru, fryzury oraz pielęgnacji w zależności 
od potrzeb klienta. Firma oferuje bardziej wyszukane 
zabiegi – regeneracja – botox, sauna, kreatyna kaszmi-
rowa, infuzja tlenowa, barber,  porady trychologiczne.  

ul. Gogolińska 1, Izbicko, Tel: 666 130 432

Zaqad Fryzjerski   Joanna Ciupik

SZTUBA   INWENCJI  
Agnieszka Ibrom-Morawiec

Firma zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla dzieci przez cer-
tyfikowanego instruktora zajęć z  Sensoplastyki®, eksperymenty 
naukowe, tworzenie slime’ów, gniotki, butelki sensoryczne. Kom-
pleksowa obsługa urodzin, komunii, wesel, taniec, zabawy rucho-
we, bańki mydlane, malowanie buzi, zabawy  z chustą animacyjną, 
skręcanie balonów.    

ul. Kościuszki 7, Kolonowskie, Tel: 698 674 432

Firma sprzedaje najlepszej jakości tkaniny  bawełniane, wypeł-
nienia, polary, a także akcesoria do szycia m.in. pościeli, narzut 
itp. Produkcja poszewek spersonalizowanych z nadrukiem wg 
projektu. Ponadto firma specjalizuje się w nadrukach na różne-
go rodzaju tkaninach oraz kubkach i znakowaniu odzieży. Firma 
skupia się, aby wykonywane zlecenia były staranne i rzetelnie 
wykonane w jednej z 3 technologii: sitodruk, termotransfer 
oraz sublimacja. Dysponuje parkiem maszynowym, dzięki cze-
mu każdą realizację wyróżnia precyzyjne odwzorowanie grafiki 
i kolorów. 

ul.  Toszecka 15, Błotnica Strzelecka, Tel: 662-279-455

NFY Patryk Polanik

Usługi z zakresu pielęgnacji ciała, w szczególności dło-
ni i twarzy. W ofercie  m.in. oczyszczanie, pielęgnowa-
nie dłoni i cery, manicure, pedicure, SPA, depilacja. 
Profesjonalna i miła obsługa, nowoczesny sprzęt, gu-
stownie urządzone wnętrze sprawią, że czas spędzo-
ny w salonie to czas relaksu, odprężenia i prawdziwej 
przyjemności.  

ul. Gogolińska 1, Izbicko, Tel: 883 911 175

Nails & Beauty   ALEKSANDRA MIKA

Firma zajmuje się fotografią ciążową, no-
worodkową, dziecięcą, rodzinną oraz por-
tretową. Zdjęcia wykonywane są w studio, 
plenerze lub w innej wybranej przez klienta 
lokalizacji. Usługi obejmują także reportaże 
ślubne.   

www.kasiaciapa.pl             
Tel: 795 622 835

 Fotografia  Katarzyna Ciapa
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Wyrazy serdecznego współczucia

Pani Katarzynie Bonk

po śmierci 

Teścia
składają 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
oraz 

pracownicy Strzeleckiego Starostwa 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Joachima Szulca
długoletniego pracownika Instytutu Nauk Geologicznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przez pięć kadencji radnego Gminy Zawadzkie, 

cenionego autora książek naukowych i publikacji popularno-naukowych

Rodzinie i Bliskim 
składamy 

serdeczne wyrazy współczucia
Rada Powiatu Strzeleckiego i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Panu

Damianowi Banert

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca
składają 

Dyrektor, Pracownicy i uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Pana  Alfonsa Schnury
Honorowego Obywatela Strzelec Opolskich i partnerskiego miasta Soest, 

niegdysiejszego samorządowca, pasjonata lokalnej historii, metaloplastyka.

Rodzinie oraz Bliskim
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia
Rada Powiatu Strzeleckiego i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Pan Alfons Schnura
 

był niezwykle skromnym i ciepłym człowiekiem. Serdecznym, służącym 
radą i pomocą. Z pasją opowiadał o historii Strzelec Opolskich. Dzielił się 
swoimi doświadczeniami. Tymi bardzo trudnymi i tymi znacznie jaśniej-
szymi. Umiał mówić i umiał słuchać. Zawsze w życiu kierował się zasadą 
„dobro zawsze do Ciebie powróci” i umiał nam to przypominać.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci. 
Wszystkim będzie Go bardzo brakowało.

Redakcja
 oraz pracownicy Strzeleckiego Starostwa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Lekarza Jacka Kleista
zatrudnionego w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

w latach 2003-2017, w tym na stanowisku: 
zastępcy ordynatora oddziału wewnętrznego 

oraz kierownika pracowni endoskopii.

 Rodzinie oraz Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz Pracownicy Strzeleckiego Starostwa  

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
zaprasza pracodawców do składania  wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzeleckim (VI)” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

można uzyskać nawet 12 500 zł
 Pracodawco, jeżeli zatrudnisz skierowanego bezrobotnego:
- na umowę o pracę - na pełny etat - na okres 14 miesięcy 
w ramach prac interwencyjnych możesz uzyskać co drugi miesiąc zwrot części poniesionych kosztów związanych 
z zatrudnieniem tj.:                            5 refundacji w wysokości około 2 500 zł 
(w zależności od wysokości składek na ubezpieczenia społeczne).
 Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej 
jak też umysłowej.

Firmy zainteresowane proszone są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok. 9
Wnioski dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej www.strzelceopolskie.praca.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 462 18 65

30 grudnia 2019 r. zakończyliśmy 
realizację projektu pn.: ,,Wiem więcej 
– mogę więcej” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształce-
nia ogólnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Dzięki temu projektowi, który rozpo-
czął się 3 października 2017 r. nasza 
młodzież z Liceum i Technikum w 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Zawadzkiem, Liceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Władysława Broniewskiego w 
Strzelcach Opolskich oraz Technikum 
w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich uczestniczyła w bardzo bogatym 
wachlarzu zajęć dodatkowych. A tych 
było całe mnóstwo:

Wsparcie na starcie. W tym pa-
kiecie przewidziano zajęcia wyrów-
nawcze polegające na wsparciu ucz-
niów w przygotowaniu do matury na 
poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym z matematyki, geografii, fizyki, 
biologii, chemii, historii, języka pol-
skiego i angielskiego.

Zajęcia z kompetencji kluczowych. 
To były kursy językowe z języka an-
gielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i 
francuskiego. Uczniowie na zakończe-
nie kursu przystępowali do egzaminu 
zewnętrznego (FCE oraz TELC) z moż-
liwością uzyskania certyfikatu.

TIK – TAK. To były zajęcia kom-
puterowe obejmujące podstawową 
wiedzę i umiejętności poruszania się 
po programach powszechnie używa-

nych na rynku pracy. Zajęcia obej-
mowały kurs ECDL z wykorzystaniem 
nauczania na podstawie e-learningu. 
Po zakończeniu kursu uczniowie przy-
stępowali do zewnętrznego egzami-
nu ECDL, dzięki któremu mogli otrzy-
mać certyfikat. Ponadto prowadzone 
były zajęcia z multimedialnych tech-
nik rejestracji dźwięku i obrazu oraz 
dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik informatycz-
nych.

Podejmujemy inicjatywę – orga-
nizujemy samych siebie. W ramach 
zajęć prowadzone były inicjatywy 
tematyczne: biuro podróży, gazet-
ka szkolna, chór, zajęcia z przedsię-
biorczości, historyczne i o tematyce 
patriotycznej, a także organizacja 
eventów, występów oraz wycieczek. 
Uczniowie nieraz realizowali zajęcia 
w formie wyjazdów, np. na różnego 
rodzaju targi, warsztaty, festiwale itp. 
W ramach prowadzonego przez ucz-
niów biura podróży odbyły się 4 wy-
cieczki, w tym dwie kilkudniowe.  

Z przyrodą za pan brat – w ra-
mach zadania realizowane były zaję-
cia matematyczno-przyrodnicze z wy-
korzystaniem technik eksperymentu 
z fizyki, chemii oraz zajęcia BIOS. 
W ramach zajęć z fizyki uczniowie 
wraz z opiekunami udali się na poka-
zy laboratoryjne na uczelnie wyższe.  

UPS! – Uczniowska Pracownia 
Sukcesu. W każdej ze szkół w pro-
jekcie funkcjonowało międzyszkolne 
biuro kariery, w ramach którego or-
ganizowane były warsztaty zawodo-
znawcze oraz indywidualne porady 
edukacyjno-zawodowe.

Projekt obejmował nie tylko 
dodatkowe zajęcia czy kursy dla 
młodzieży. W jego ramach zostały 
też zakupione pomoce dydaktycz-
ne dla uczniów (w tym podręczniki, 
ćwiczenia, zbiory zadań, gry, kalku-
latory, programy multimedialne). 
Zakupiono również do szkół sprzęty 
komputerowe, drukarki oraz inne 
sprzęty elektroniczne (m.in. aparaty 
fotograficzne, kamery cyfrowe, rzut-
niki multimedialne, sprzęty muzycz-
ne). Ponadto doposażone zostały 
międzyszkolne pracownie przyrodni-
czo-matematyczne. 

Ostatecznie wartość projektu 
zamknęła się kwotą 1.493.395,25 
zł, w tym dofinansowanie wyno-
siło 1.418.725,43 zł.  Wkład włas-
ny Powiatu Strzeleckiego wyniósł 
74.669,82 zł. 

Warto również zaznaczyć, że Po-
wiat Strzelecki realizuje jeszcze dwa 
inne projekty unijne skierowane do 
szkół z terenu naszego powiatu, mia-
nowicie projekt pn.: ,,Nauka dla nas 
w sam raz” przeznaczony dla uczniów 
ze szkół specjalnych oraz projekt pn.: 
,,Zawodowi Zawodowcy” dla uczniów 
z techników i szkół zawodowych. 
Dzięki realizacji tych wszystkich pro-
jektów Powiat Strzelecki pozyskał 
łącznie ponad 3.000.000 zł ze źródeł 
zewnętrznych. Mamy się z czego cie-
szyć, ponieważ jest to ogromna kwo-
ta i szczególne wyróżnienie, zwróciw-
szy uwagę na fakt, iż jesteśmy jednym 
z nielicznych powiatów, które pozy-
skały dofinansowania w ogłoszonych 
naborach.

Ponad 700 uczniów 
skorzystało z tej szansy!

Głównym przedmiotem obrad XXVI 
Zgromadzenia Związku Powiatowo-
-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” (5 lutego)
były finanse: zmiany w budżecie na rok 
2020 oraz w wieloletniej prognozie fi-
nansowej na lata 2020 – 2023. Zmiany 
w budżecie Związku wynikają z zawar-
cia umowy z Wojewodą Opolskim  w 
sprawie  dofinansowania na rok 2020 
zadań w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego realizowanego na 
terenie działania Związku. Przyjęto też 
uchwałę mającą na celu ujednolicenie 
zasad polityki taryfowej oraz opłat za 
przejazdy w przewozach publicznym 
transportem zbiorowym i ulg. 

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografi i, 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 fi lią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z fi lią 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

Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
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 Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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Ogłoszone przetargi:
1.   „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu 

Strzeleckiego emulsją asfaltową i grysami” z podziałem na część I i II – skła-
danie ofert do dnia 14.02.2020 r. do godz. 10:00.

2.   „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 
2020” – składanie ofert do dnia 20.02.2020 r. do godz. 10:00

 Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych i składa się z pięciu 
zadań:
1) Zadanie nr 1 – „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 

Powiatu Strzeleckiego”
 a) 1847 O Strzelce Opolskie – Dziewkowice
 b) 2281 O ul. Powstańców Śląskich w Strzelcach Opolskich
2)  Zadanie nr 2 – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błot-

nica Strzelecka - Sieroniowice na odcinku Balcarzowice - Sieroniowice”
3)  Zadanie nr 3 – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1440 O Klucz 

- DP 1455 O w Kluczu”
4) Zadanie nr 4 – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O 

Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec”
5)  Zadanie nr 5 – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1807 O 

Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka”.

3.   „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 
2020: - składanie ofert do dnia 25.02.2020 r. do godz. 10:00

 Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych i składa się z dwóch 
zadań:
1)    Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd 

w m. Zimna Wódka na odcinku od. Ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej”
2) Zadanie nr 2 – „Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O 

i 1472 O w miejscowości Krasowa”

4.   „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O ul. Mickiewicza w 
Strzelcach Opolskich – Etap 2” – składanie ofert do dnia 03.03.2020 r. do 
godz. 10:00.

Informacje na temat zasad  oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomo-
cy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej media-
cji na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.  znajdziecie Państwo na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego w zakładce Nieodpłatna 
Pomoc Prawna: h� p://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzie-
lania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html 
oraz pod numerem telefonu 77 440 17 97.

 Stowarzyszenie SURSUM CORDA w ramach umowy, której przedmiotem 
jest świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Po-
wiatu Strzeleckiego w 2020 r. udostępnia dla mieszkańców powiatu poradniczą 
infolinię telefoniczną. 

We wszystkie dni robocze tygodnia w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem 
telefonu 18 44 11 994 przeszkolony pracownik będzie udzielał wszystkim zainte-
resowanym informacji o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń 
dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Dodatkowo w infolinii będzie można uzyskać informację pod jakim numerem 
telefonu można zarejestrować się do punktu pomocy prawnej na wizyty oraz 
kto, w jakich godzinach i w jakiej lokalizacji może uzyskać pomoc. W przypadku 
zgłoszenia się na infolinię osób mających trudności z dotarciem do punktu lub 
mających specjalne potrzeby komunikacyjne, dyżurujący – w porozumieniu z 
osobą odpowiedzialną za rejestrację wizyt – podejmie działania celem umówienia 
specjalisty w miejscu zamieszkania, udzielania porady za pośrednictwem środ-
ków komunikacji na odległość lub wsparcia w zakresie spełniania specjalnych 
potrzeb komunikacyjnych.

Podstawowe informacje o systemie, warunkach i lokalizacjach punktów 
można uzyskać, także przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia za pośred-
nictwem najpopularniejszego komunikatora Messenger, gdzie udostępniony 
został system automatycznej odpowiedzi z linkami do najważniejszych informacji. 
W przypadku pytań szczegółowych – operator będzie podejmował kontakt z 
klientem w dni robocze. 

Poradnicza infolinia

Nieodpłatna Pomoc Prawna / 
Poradnictwo Obywatelskie / Mediacja  

na terenie Powiatu Strzeleckiego

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profi lu 
Zaufanego na pla� ormie ePUAP i złożenie wniosku o dofi nansowanie w formie 
elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym 
do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni 
publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profi lu Zaufanego na plat-
formie ePUAP. 

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profi l Zaufany, włącznie z fi lmem 
instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:
• na Portalu Profi lu Zaufanego,
• na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
• na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia 

wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub 
rozliczenia dofi nansowania, Wnioskodawca może ska-
nować/powielać w formie elektronicznej i takie będą 
podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku 
oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofi nansowania. 

Termin przyjmowania wniosków o dofi nanso-
wanie

Wnioski o dofi nansowanie można składać w for-
mie elektronicznej  w systemie SOW (h� ps://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 
marca 2020 r. 

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wy-
chodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia
2020 r.

W przypadku Modułu II :
• dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 

2019/2020),
• dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akade-

mickiego 2020/2021).
S zczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu 

(77) 461 33 81 wew. 34

UWAGA 
WNIOSKODAWCY 

PROGRAMU AKTYWNY 
SAMORZĄD !

Zadania
osoby powyżej 16 
roku życia (orze-
czenia o stopniu 
niepełnospraw-

ności)

osoby poniżej 
16 roku życia
 (orzeczenia 

o niepełnosprawności)

placówki

Liczba wyda-
nych orzeczeń

1045 132 X

Liczba wyda-
nych legitymacji 
dla osób niepeł-
nosprawnych

314 28 X

Liczba wyda-
nych kart par-
kingowych

306 18 3

Budżet 248.145,94 zł

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Strzelcach Opolskich przedstawia dane 

dot. realizacji ustawowych zadań:
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Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubi-
latów - mieszkańców powiatu strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obcho-
dzili swoje okrągłe urodziny, znów się powiększyło! W dniach tych wyjątko-
wych rocznic wszystkich Jubilatów odwiedził starosta Józef Swaczyna z listem 
gratulacyjnym, upominkiem urodzinowym, a przede wszystkim - z najlepszymi 
życzeniami, przekazanymi w imieniu całej naszej społeczności.

Pani Annemarie Kusch, mieszkająca w Leśnicy, 90 rocznicę urodzin obcho-
dziła 28 stycznia br.

Pan Ignacy Szostok, mieszkający w Żędowicach to najstarszy w gronie na-
szych ostatnich Jubilatów. Rocznicę urodzin - 95! - świętował 1 lutego br.

Pani Maria Dworaczek, mieszkająca w Łaziskach, jubileusz 90-lecia urodzin 
obchodziła 2 lutego br. 

Ad multos annos!

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji urodzin
 dołączamy również swoje: wielu jeszcze lat w jak najlepszym 

zdrowiu, pełnych słońca i radości. 

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Pan Ignacy Szostok rocznicę urodzin - 95! - świętował 1 lutego br.

Pani Maria Dworaczek, jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 2 lutego br. 

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

4 lutego w sali narad w strzele-
ckim starostwie podpisane zostało 
przez Energetykę Cieplną Opolszczy-
zny, Powiat Strzelecki i Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich (CKZiU) 
porozumienie w sprawie zacieśnienia 
współpracy na rzecz podniesienia ja-
kości i atrakcyjności kształcenia prak-
tycznego. To szansa dla młodzieży 
kształcącej się w zawodach: elektryk 
i technik elektryk.

W ramach podjętej współpracy 
CKZiU zyska wsparcie w realizacji pro-
cesu dydaktycznego, poprzez m.in. 
umożliwienie zdobywania przez ucz-
niów praktycznych umiejętności w 
ramach zajęć, praktyk zawodowych 
oraz staży wakacyjnych w ECO. 

W efekcie tej umowy uczniowie 
CKZiU zyskają możliwość późniejsze-

go zatrudnienia w ECO, a Energetyka 
Cieplna Opolszczyzny – dobrze przy-
gotowanych pod względem umie-
jętności i kompetencji pracowników. 
Dodajmy, że jednym z założeń poro-
zumienia jest wsparcie działań pro-
mujących podjęcie pracy przez absol-
wentów CKZiU w ECO SA, a zachęcić 
ma ich do tego opracowanie systemu 
stypendialnego dla uczniów.

Umowę podpisali: Mirosław Ro-
manowicz Członek Zarządu ds. Ope-
racyjnych Energetyka Cieplna Opol-
szczyzna SA, Halina Kajstura Dyrektor 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opol-
skich, a w imieniu Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego Starosta Strzelecki Jó-
zef Swaczyna i Wicestarosta Walde-
mar Gaida.

Dominika 
Swaczyna-Piechaczek LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
Beata Mehlich  LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich

Joanna Polańska  LO z Oddziałami Dwujęzycznymi   
 im. W. Broniewskiego 
 w Strzelcach Opolskich
 Artur Walkowiak  ZSS przy Domu Pomocy Społecznej 
 w Zawadzkiem
Arkadiusz Baron ZSP w Zawadzkiem 
Agnieszka Kozłowska  CKZiU w Strzelcach Opolskich

Szansa dla przyszłych 
elektryków

Najlepszy Nauczyciel 
Powiatu Strzeleckiego to...?

Tytuł jest jeden, a nominowanych nauczycieli – pięcioro. 
Oto oni:

Werdykt Kapituły Konkursu poznamy podczas Gali Lauri 21 marca br.

30 stycznia Sekretarz Powiatu 
Ewelina Jelito w imieniu Zarządu Po-
wiatu Strzeleckiego złożyła gratulacje 
oraz przekazała upominki tym, któ-
rzy otrzymali wyróżnienia w ramach 
Podsumowania Działalności Upo-
wszechnieniowo-Doradczej w Zakre-
sie Rolnictwa za rok 2019:

Helena i Jerzy Ziaja – Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo Smaki Regionów –  
I miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Ośrodek Wypoczynkowy „Resort 
pod Lasem” Monika i Rudolf Lemp 
– Zielone Lato w kategorii najlepszy 
ośrodek świadczący usługi turystycz-
ne oraz promujący produkt trady-
cyjny na terenie wiejsko-miejskim - 

Srebrna Róża opolskiej turystyki.
Agroturystyka „Lawenda” Bea-

ta Pytell – Zielone Lato w kategorii 
najlepsze gospodarstwo rolne w re-
gionie, którym dodatkowym źródłem 
dochodu są usługi agroturystyczne - 
II miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Gospodarstwo Rolne Sylwia i 
Grzegorz Kosatka – Mistrzowie Agro 
w kategorii Rolnik Roku - III miejsce 
na szczeblu wojewódzkim.

Gospodarstwo Rolne Anna i Zyg-
munt Gatner  - Statuetka OZE.

Gospodarstwo Rolne Felicja i 
Krzysztof Paździor – Gospodarstwo 
Rolne przyjazne środowisku – II miej-
sce na szczeblu wojewódzkim.

Gospodarstwo Rolne Daria i Mar-

cin Pietruszka – AgroLiga w kategorii 
Rolnik indywidualny – wyróżnienie 
na szczeblu wojewódzkim.

Winnica Rodzina J&M Cwielong 
- AgroLiga w kategorii przetwórstwo 
rolno-spożywczego i usług rolniczych 
II miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 
– Joanna Kałuża - Sposób na Sukces 
w kategorii  inicjatywy społeczne – III 
miejsce na szczeblu krajowym.

Koło Gospodyń Wiejskich Kroś-
nica – Konkurs Kulinarny „Bitwy 
regionów” - II miejsce na szczeblu 
wojewódzkim; druga nagroda - Mi-
strzowie Agro w kategorii Koło Go-
spodyń Wiejskich w wojewóztwie. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Gratulacje dla naszych rolników


