
Nasz wniosek o dofi nansowanie z tych środków został tak dobrze 
przygotowany, że sklasyfi kowany został na pierwszym miejscu. Poza 
Powiatem Strzeleckim  dofi nansowanie otrzyma jeszcze dziewięć in-
nych powiatów w województwie opolskim na swoje przyszłoroczne 
inwestycje drogowe. 

Ostateczna lista wniosków o dofi nansowanie w ramach tego pro-
gramu ma zostać opublikowana pod koniec listopada, a w grudniu 
tego roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zatwierdzi ją. 

Koszt inwestycji, 
która zostanie zreali-
zowana w roku 2018, 
to blisko 3,9 miliona 
złotych. Połowę tej 
kwoty musi Powiat 
Strzelecki wyłożyć 
z własnego budżetu, 
drugą połowę pokry-
je budżet państwa – 
w ramach Programu 
rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 
2016-2019. 

Pierwsza część całego zadania inwestycyjnego została już wykonana 
– zakończono je 15 lipca 2017. 

Ta droga będzie zmodernizowana.

Wniosek Powiatu Strzeleckiego pierwszy na wstępnej liście rankingowej

Będzie nowa droga z Dolnej do Strzelec Opolskich!

Tak więc formalna ścieżka do nowej inwestycji na drodze Strzelce 
Opolskie – Dolna (na terenie gminy Strzelce Opolskie) o długości 3,5 
km zostanie uruchomiona. 

Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni i jej po-
szerzenie do 6 metrów. Na całej długości zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa, obustronne pobocza o szer. 1 metra zostaną 
utwardzone, a rowy przydrożne odtworzone. W ciągu ulicy Doliń-
skiej w Strzelcach Opolskich zostanie zbudowany nowy chodnik o 
długości 272 m wraz z kanalizacją deszczową.

- Z jednej strony jest się czym 
chwalić, ale z drugiej – tak niski 
wskaźnik bezrobocia może znie-
chęcać potencjalnych inwestorów 
– ocenia dyrektor strzeleckiego PUP 
Norbert Jaskóła. – Już zetknęliśmy 
się z pierwszą niepokojącą wątpli-
wością, miejmy nadzieję – przej-
ściową. Ten czynnik jest przecież 
tylko  jednym z wielu, które deter-
minują lokowanie inwestycji na da-
nym terenie. Nasza Specjalna Strefa 
Ekonomiczna  w Ujeździe rozwija 
się bardzo dobrze i to z tamtejszych 
dużych fi rm pochodzi najwięcej do-
stępnych obecnie ofert pracy: około 
60 pracowników poszukuje w tej 
chwili IFA,  czterdziestu – MUBEA. 
Spoza tej strefy: KRONOSPAN 
chce zatrudnić ok. 30 osób, Coro-

Nauka na Malcie? 
Czemu nie! 

Uczniowie szkół Powiatu Strzeleckiego mają możliwość poznawania 
świata, kultur, historii i nowych technologii. Przede wszystkim - ludzi.

W październiku uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich przez 4 tygodnie uczyli się na Malcie i 
zwiedzali wyspę. Niedawnymi czasy trójka uczniów Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Zawadzkiem brała udział w obozach historycznym w Niem-
czech, Gruzji i krajach Wyszehradu. Uczniowie strzeleckiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących sami niedawno gościli Duńczyków. Poznawanie świata 
w taki sposób nie w każdej szkole jest możliwe. 

W naszych TAK! Więcej czytaj na str. 4

Zapraszamy 
do holu Starostwa Powiatowego 

od 4 do 12 grudnia, od godz. 9.00
Tylko na naszym kiermaszu można kupić 
tak oryginalne ozdoby i prezenty. W ten 
sposób możemy wspomóc placówki, w 
których powstają tak fantastyczne prace.

PONIEDZIAŁEK 4 grudnia
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

z Zawadzkiego
WTOREK 5 grudnia
Dom Pomocy Społecznej 

oraz Zespół Szkół Specjalnych 
w Kadłubie

ŚRODA 6 grudnia
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Strzelcach Opolskich
CZWARTEK 7 grudnia

Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy

PIĄTEK 8 grudnia
Centrum Integracji Społecznej 

w Strzelcach Opolskich
WTOREK 12 grudnia
Dom Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich z fi liami 
w Szymiszowie i Leśnicy

Idą Święta!
Blisko 170 ofert pracy w połowie listopada! W paździer-
niku tego roku – 396, a w październiku rok temu 146. 
To sytuacja dotychczas niespotykana na rynku pracy 
w naszym powiecie. O tym, jak niska jest – a niska jest 
rzeczywiście - obecnie stopa bezrobocia, lepiej chyba nie 
pisać. Dlaczego? 

Praca czeka

plast – podobnie, kilkanaście osób 
może znaleźć pracę w Packprofi lu 
w Kolonowskiem. Pozostałe fi rmy 
zgłaszają pojedyncze oferty.

-  Dla kogo jest praca?
- Przede wszystkim dla spe-

cjalistów związanych z produkcją: 
operatorów maszyn, operatorów ob-
rabiarek CNC, ślusarzy, elektryków, 
magazynierów. Także dla kierowni-
ków produkcji i kierowników zmia-
ny, ale kandydatom na te stanowiska 
fi rmy stawiają bardzo wysokie wy-
magania. 

Natomiast bardzo mało ofert jest 
dla pracowników biurowych, przy 
czym w tym przypadku podstawowy 
wymóg to biegła znajomość przy-
najmniej jednego języka.

dok. na str. 5
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W związku z remontem drogi nr. 901 pojawią się niewielkie zmiany w 
rozkładzie jazdy autobusów PKS. Na czas remontu wyłączony zostaje przysta-
nek “Kielcza Osiedle”. Wszystkie autobusy będą rozpoczynać/kończyć swoje 
kursy z przystanku “Kielcza PKP” (zgodnie z informacją na mapce). Aktualne 
godziny odjazdów autobusów na naszej stronie: www.pks.strzelceop.pl

Zmiany w kursowaniu 
autobusów PKS w Kielczy

Rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja zmierzająca do poprawy 
bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Kielcza-Zawadzkie. Pierwszy etap 
inwestycji – od granicy województwa śląskiego do ulicy polnej w Kielczy 
ma zostać wykonany jeszcze w tym roku, jeśli pogoda pozwoli jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia.  Kolejny, zaplanowany już na przyszły rok, 
obejmować będzie odcinek do przejazdu kolejowego w Kielczy (z terminem 
wykonania do sierpnia 2018), a kolejny to prace na drodze Zawadzkie – Żę-
dowice; rozpocznie się od sierpnia 2018.

Ruszyły prace na drodze 
Kielcza-Zawadzkie

14 listopada br. doszło w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich do spotkania na temat inwestycji obejmującej przebudowę ulic: Koziel-
skiej - Dolińskiej - Mickiewicza - Celnej w Strzelcach Opolskich. Zadanie 
będzie współfinansowane przez trzy podmioty: Powiat Strzelecki, Gminę 
Strzelce Opolskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Uczestniczyli w nim: członek Zarządu Województwa Opolskiego Szy-
mon Ogłaza, starosta Józef Swaczyna, wicestarosta Janusz Żyłka, członek 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, naczelnik Wydziału Dróg 
Andrzej Ful, burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc i wiceburmistrz Jó-
zef Kampa. oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki 
UMWO: Remigiusz Widera i Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu: Mirosław Sokołowski

Podjęte na spotkaniu ustalenia dotyczyły dokumentacji projektu, która 
ma zostać sporządzona w 2018 roku.

Będzie nowa 
inwestycja drogowa

11 Listopada 
Święto Niepodległości

Tradycyjnie już Narodowe 
Święto w Zawadzkiem ma charakter 
ogólnogminny. 

Obchody składają się z trzech 
części. Pierwszą jest składanie 
kwiatów, przy tablicy pamiątkowej 
w Parku Miejskim. Drugą stanowi 
msza za ojczyznę. Trzecim akordem 
jest uroczysta akademia. Tym razem 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych, odpowiedzialni za ten 
fragment obchodów, przygotowali 
program  pt. „Ziemia trudnej jed-
ności”. Jak zwykle szło o pokazanie 
historycznych korzeni współczes-
nych polskich problemów. Tytuł za-
pożyczono z wiersza Karola Wojtyły 
„Stanisław”. Podróż po znanych i 
mniej znanych utworach polskiego 
romantyzmu i jego przeciwników 
przedstawić miał odwieczny polski 
spór o kształt patriotyzmu. Swoje 
racje przedstawili zwolennicy walki 
zbrojnej, jak i jej przeciwnicy. Lite-

ratura, podobnie jak życie, ukazała 
nierozwiązywalność problemów 
dzielących obie polskie racje dzie-
jowe. I jak zwykle, nieco mądrzej-
sza okazała się rzeczywistość, która 
nakazała obu uczestnikom sporu, w 
chwili decydującej, podjąć zadanie 
odbudowy państwa. Radosna chwi-
le z listopada 1918 roku na chwilę 
przytłumiły konflikt. W później-
szych latach odżył on równie moc-
no. To jednak nie zajmowało już 
autorów akademii. Występujący 
uczniowie, symbolizowali wszyst-
kie pokolenia Polaków żyjących pod 
zaborami oraz wszystkie polityczne 
i ideowe racje tych czasów. Spiera-
jąc się o „drogę do Polski” wspólnie 
budowali symboliczny gmach zwa-
ny Rzeczpospolitą ( w tym wypadku 
były to kwadratowe puzzle układa-
jące się w mapę naszego kraju). Nie-
zależnie od swoich, często zapie-
kłych racji, i jedni i drudzy dokładali 

cegiełkę która, mimo wszystko, sta-
nowiła o jednej polskiej, ale zróżni-
cowanej tożsamości. Czy przesłanie 
zostało zrozumiane? To już historia 
współczesna, ale rodem z wszelkich 
polskich czasów...

Utwory recytowano i odczyty-
wano przy fortepianowej muzyce 
przygotowanej przez uczniowskie 
duo - Gabrielę Werner i Fabiana Ka-
zucha. Tradycyjnie na gitarze akom-
paniowała Natalia Kucharczyk, a na 
flecie Paulina Pluder.  

Ponadto programie wystąpili:  
Maksymilian Polis, Antoni Koliba-
ba, Julia Sowińska, Paulina Buczek, 
Violetta Ziaja, Dominika Klyssek, 
Adam Trojok, Paulina Pluder, Maja 
Żyłka, Katarzyna Siwek.

Nauczyciel, Arkadiusz Baron 
próbował wcześniej całość ułożyć w 
scenariusz i nadać akademii właści-
wą formę.

Uroczyście, jak co roku obchodziliśmy Święto  Niepodległości. Biało-czerwono było  na uli-
cach, pod Śląską Pietą, w kościołach w czasie mszy św. w intencji Ojczyzny. W szkołach. 
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

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

PRACOWNIK BIUROWY  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie / licencjat / wyższe 
- TECHNOLOG   techniczne lub ekonomiczne
  -  obsługa komputera, urządzeń biurowych,
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  mile widziane doświadczenie
  -  bardzo dobra znajomość j. niemieckiego, 
   dobra znajomość j. angielskiego
ASYSTENT/KA ZARZĄDU ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe 
  -  dobra znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie, 
   dodatkowym atutem będzie znajomość j. angielskiego
  -  komunikatywność, profesjonalizm, samodzielność
OBSŁUGA KLIENTA SUCHA -  obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
KASJER / SPRZEDAWCA IZBICKO -  wykształcenie zawodowe / średnie
  -  książeczka zdrowia
KASJER / SPRZEDAWCA LEŚNICA -  książeczka sanepidowska
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
POMOC KUCHENNA  -  mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie na podanym stanowisku
SPAWACZ MIG - MAG ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  znajomość rysunku tech., - uprawnienia spawacza
ŚLUSARZ IZBICKO -  umiejętność pracy w zespole
  -  praca na podobnym stanowisku
STOLARZ / STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
POMOCNIK STOLARZ  -  mile widziane doświadczenie
MAGAZYNOWY - SUWNICOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie lub zawodowe
  -  mile widziane uprawnienia suwnicowego
PRACOWNIK MAGAZYNU KADŁUB -  wykształcenie min. średnie
  -  znajomość obsługi komputera, - samodzielność
  -  prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
PRACOWNIK PRODUKCJI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uczciwość, - systematyczność, - pracowitość
KONSERWATOR BUDYNKU GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACZKA LEŚNICA
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie 
 / WG ZLECEŃ -  uprawnienia
OCZYSZCZACZ KONSTRUKCJI KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
STALOWYCH  -  suwnica (poziom „0”), - doświadczenie min. 2 lata
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPECJALISTA OLSZOWA - wykształcenie średnie tech. (automatyka, elektryka)
DS. UTRZYMANIA RUCHU  - uprawnienia elektryczne do 1 kW
  - doświadczenie w dziale utrzymania ruchu
  - podstawowa znajomość j.angielskiego
SPECJALISTA ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie
DS. ADMINISTRACJI  - znajomość branży paliw, - biegła znajomość komputera 
SPRZEDAŻY (LPG)  - doświadczenie na podobnym stanowisku
  - mile widziana komunikatywna znajomość j.angielskeigo 

i j.niemieckiego
SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE
POMOC KUCHENNA /  JEMIELNICA - wykształcenie min. zawodowe
POKOJOWA  - mile widziane doświadczenie 
TOKARZ ZAWADZKIE
SZLIFIERZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - znajomość podstaw rysunku technicznego
FREZER CNC ZAWADZKIE - obsługa frezarki CNC, 
  - obsługa suwnicy z poziomu roboczego 
  - obsługa wózka widłowego
MECHANIK POJAZDÓW STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe samochodowe 
SAMOCHODOWYCH  - praktyczna i teoretyczna znajomość mechaniki 
   i elektroniki pojazdów sam.
  - prawo jazdy kat. B, - min. dwa lata doświadczenia
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie
  - prawo jazdy kat. B, - rzetelność, pracowitość
  - mile widziane wózki widłowy
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
  - uprawnienia operatora wózków widłowych
  - mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
MAGAZYNIER  KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia na kierowanie  wózkami do załadunku
LOGISTYKA WEWNĘTRZNA ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe, - operator suwnicy 
- MAGAZYNIER  - operator wciągników, - kierowca wózka widłowego
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - podstawowa znajomość obsługi komputera
OPERATOR MASZYN  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie mile widziane wykształcenie techniczne
  - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, 
   suwnice i doświadczenie
OPERATOR MASZYNY CNC KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne, - obsługa komputera
  - znajomość rysunku technicznego - CAD
  - obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
  - min. 1 rok doświadczenia 
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - uprawnienia do obsługi suwnicy SI specjalnego 
   przeznaczenia z trawersą obrotową
  - doświadczenie na podobnym stanowisku
POMOCNIK KAMIENIARZA JEMIELNICA - wykszt. zawodowe, 
  - mile widziane prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK STACJI  SZYMISZÓW - wykształcenie średnie techniczne
DEMONTAŻU POJAZDÓW  - prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
KIEROWCA – DOSTAWCA STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B
PIZZY + OKOLICE - min. 2 lata doświadczenia

Firma Mubea Automotive Poland Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjne miejsca pracy 

w miejscowości Zimna Wódka

W dniu 28.11.2017 r. w godz. od 10:00 –12:00 
w sali 22 w PUP

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
z przedstawicielami firmy:

MUBEA Automotive Poland Sp. z o.o.

Poszukiwani są kandydaci  na stanowiska: 
Operator maszyn

Elektryk utrzymania ruchu
Mechanik utrzymania ruchu

Magazynier
Kontroler jakości

Randstad Polska Sp. z o.o.

W dniu 23.11.2017 o godz.10.00 
w sali nr 5 

w PUP w Strzelcach Opolskich 

odbędzie się spotkanie rekrutacyjne
na stanowiska:

- pomocnik operatora
- operator CNC

Miejsce pracy:
IFA POWERTRAIN POLSKA Sp. z o.o.

Strzeleccy policjanci poszuku-
ją świadków tragicznego wypadku, 
do którego doszło 27 października 
w Strzelcach Opolskich. Około go-
dziny 10:00 kierujący samochodem 
ciężarowym z nieustalonych przy-
czyn potrącił pieszego. Mężczyzna 
na skutek doznanych obrażeń zmarł 
na miejscu. Osoby, które posiadają 
informacje dotyczące tego zdarzenia 
proszone są o kontakt z funkcjona-
riuszami Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w 
Strzelcach Opolskich.

Do zdarzenia doszło 27 paź-
dziernika br. ok. godz. 10:00 na 
ul. Krakowskiej w Strzelcach 

Poszukiwani 
świadkowie wypadku

Opolskich. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że kierujący 
samochodem ciężarowym z nieusta-
lonych przyczyn potrącił pieszego. 
72-letni mężczyzna na skutek do-
znanych obrażeń zmarł na miejscu.

Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Strzelcach Opolskich 
poszukują osób, które były świadka-
mi tego wypadku, lub mają jakąkol-
wiek wiedzę na jego temat.

Osoby posiadające informacje 
na temat tego zdarzenia proszone są 
o kontakt z Wydziałem Kryminal-
nym Komendy Powiatowej Policji 
w Strzelcach Opolskich tel. 77/462 
19 50, 77/462 19 24 lub 997.

GRUPA  DLA  RODZICÓW  DZIECI 
ZE  SPECJALNYMI  POTRZEBAMI  

ROZWOJOWYMI

Spotkania  dla Rodziców, Opiekunów,  
z udziałem specjalistów  poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

gdzie w przyjaznej atmosferze będziecie mogli Państwo posłuchać 
lub opowiedzieć o tym wszystkim, 

co ważne w wychowaniu Waszego dziecka.
Spotkania będą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, 
dzielenia się sukcesami czy troskami dnia codziennego …

Pierwsze spotkanie organizacyjne  odbędzie się: 
Data: 23.11.2017r. (czwartek)

 Godzina: 13:45 

Miejsce: 
Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

ul. B. Chrobrego 5 
Udział w spotkaniach jest  bezpłatny.

Zapraszamy:
Dyrektor wraz specjalistami Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

w Strzelcach Opolskich
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Z Erasmusem na Maltę
Uczniowie Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich, w ramach 
programu Erasmus plus, odbywa-
li czterotygodniową praktykę  za-
wodową na Malcie, w okresie  od 
2 – 27 października br. Głównym 
celem projektu, w jakim uczestni-
czyła młodzież,  jest zwiększanie  
potencjału uczniów szkoły na rynku 
pracy,   poprzez lepsze przygotowa-
nie ich do wykonywania zawodu,  w 
którym się kształcą. Program wspie-
ra mobilność międzynarodową, po-
szerza możliwości rozwoju osobiste-
go, zwiększa szanse na zatrudnienie 
na europejskim rynku pracy oraz 
podnosi  umiejętności językowe, a 
co warte podkreślenia, w całości sfi-
nansowany jest z programu Erasmus 
plus.  

Nasz projekt - pt. „Maltańskie 
praktyki – kluczem  do sukcesu” -  
zaplanowany jest na dwa lata, w tym 
roku szkolnym z projektu skorzysta-
ła pierwsza grupa 10 osób,  w zawo-
dach: technik cyfrowych procesów 
graficznych  oraz technik elektryk. 
Są to uczniowie klasy III Tcr: Mał-
gorzata Bok, Weronika Stania, Rafał  
Burnos,  Bartłomiej Czok, Patryk 
Niepala, Grzegorz Sajdak, Bartosz 
Sekuła, Michał Wastag i Sebatian 
Wotka oraz Antoni Piecha z klasy 
III Tch. 

Oprócz obowiązkowych praktyk  
w zakładach pracy, uczniowie mieli 
także możliwość udziału w cotygo-
dniowych zajęciach językowych w 
międzynarodowej  grupie, ćwiczy-
li m.in. z uczniami  i studentami z 
Japonii, Chin, Brazylii, Niemiec, 
Holandii, co dodatkowo podnosiło 
atrakcyjność zajęć.  

Był także czas wolny wypełnio-
ny ciekawymi wycieczkami.   Raz 
w roku, z  początkiem październi-
ka, Valletta (stolica Malty) otwiera 
i udostępnia  (za darmo) dla zwie-
dzających swoje muzea, biblioteki, 
kościoły, budynki administracji rzą-

dowej.  Z tej okazji skorzystaliśmy i 
udało nam się zwiedzić wiele prze-
pięknych miejsc, włącznie z nowym 
budynkiem maltańskiego parlamen-
tu. Odwiedziliśmy byłą stolicę wy-
spy -  Mdinę i jej przedmieścia -  Ra-
bat oaz malowniczą wioskę rybacką 
Marsaxlokk. Była też, ciesząca się 
największym uznaniem wśród ucz-
niów, wycieczka na wyspę Comino 
-  z jej malowniczą  Błękitną Laguną 
oraz przeprawa promem na wyspę 
Gozo, gdzie zobaczyliśmy pomarań-
czowe piaski na plaży Ramla Bay  
oraz majestatyczne klify i formacje 
skalne w Dwejra  Bay. 

Nie zabrakło także akcentu 
uroczystego i wzruszającego - ucz-
niowie przygotowali z okazji Dnia 
Nauczyciela niespodziankę dla opie-
kunki grupy, był to przepyszny tort 
i poczęstunek, wszystko w znako-
mitej atmosferze i przy dźwiękach 
dobrej muzyki! Maltańskie praktyki 
to praca, nauka i przygoda, której 
wspomnienia pozostaną w pamięci 
praktykantów i nauczycielki na dłu-
gie lata. 

koordynatorka projektu, 
Agnieszka Kozłowska

Elektrycy przed pracą

Europe is changing. Economic crises, mass migrations and the rise of populist 
movements put Europe to the test. How can you, as part of the next generation of 
Europeans, confront the challenges that are reshaping our world? And how does a 

critical dealing with history help you to protect a peaceful future of Europe?
(cyt. za: History Campus Curriculum 2017)

Na tegorocznym spotkaniu mło-
dych Europejczyków, postawiono 
im powyższy zestaw pytań. Wśród 
młodych ludzi z kilkunastu krajów 
było trzech naszych uczniów. Praco-
wali oni w kilku międzynarodowych 
zespołach nad kilkoma ważkimi 
tematami przygotowanymi przez 
organizatorów z zrzeszenia „Eusto-
ry”, grupującego krajowe konkur-
sy historyczne w sieć. W ubiegłym 
roku dwójka naszych uczniów 
uczestniczyła w dwóch obozach – 
Adam Trojok wędrował z kamerą i 
długopisem po krajach Wyszehradu, 
a Nina Augustyniak przebywała w 
Tbilisi. W tegorocznym październi-
kowym obozie wzięli udział:  

Maksymilian Polis, który brał 
pracował w grupie warsztatowej  
Analysing Populism. Międzynaro-
dowa grupa młodzieży próbowała 
zrozumieć przyczyny obecnej fali 
radykalizacji nastrojów politycz-
nych w Europie. Młodzi ludzie mo-
nitorowali przykładowe media na 
naszym kontynencie i badać zmiany 

jakie zachodzą w używanym języku 
i tonie komentarzy.

Adam Trojok wraz z grupą przy-
jaciół z innych krajów analizował 
temat Resist Violence - oprzeć się 
przemocy. Młodzi ludzie usiłowali 
zgłębić różne oblicza i formy prze-
mocy w Europie i tworzyć alterna-
tywne sposoby rozwiązywania kon-
fliktów na przyszłość.

Wiktoria Saternus aplikowała 
do workshopu Fake or Real? Mło-
dzież zastanawiała się jego ramach 
nad problemem tzw. „postprawdy”, 
odróżniania realnych niusów od tzw. 
„fake-ów” i krytycznego podejścia 
do podawanych lawinowo wiado-
mości.

Nasi uczniowie przyjechali z 
obozu bardzo zadowoleni. Oprócz 
bowiem pracy warsztatowej spo-
tykali się ze świadkami wydarzeń 
historycznych, realizowali projekt 
finałowy, zwiedzali stolicę Niemiec. 
Udany, pouczający i wielce poży-
teczny wyjazd.

Obóz historyczny w Berlinie

Nauka za granicą? Czemu nie!

Nie tylko u nas, w starostwie. W 
całym kraju. Od poniedziałku, 13 li-
stopada, miał dobrze funkcjonować 
nowy Centralny System Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. To system, 
który obejmuje całą bazę danych z 
informacjami o samych kierowcach i 
o naszych pojazdach, łącznie z prze-
prowadzonymi w nich przeglądami 
technicznymi (czego wcześniej nie 
było). Powiązanie wielu informacji 
w jednym systemie miało ułatwić 
dostęp do nich m.in. policji czy służ-
bom celnym. Na razie nie ułatwia. 
Utrudnia także pracę wydziałów 
komunikacji. Tych największych i 
naszego, gdzie  rocznie rejestruje się 
ok. 7 tysięcy pojazdów. 

Problemy z rejestracją samochodu
- Da się w tej chwili zarejestro-

wać samochód? - pytam wicesta-
rostę Janusza Żyłkę dwa dni po 
terminie wprowadzenia CEPiK 
2.0, czyli 15 listopada br.

- Nie powinno być kłopotów z 
rejestracją nowego pojazdu. Proble-
my pojawiają się w chwili, gdy chce-
my zarejestrować pojazd używany i 
sprowadzony zza granicy, bo braku-
je dostępu do baz danych stacji diag-
nostycznych, bo i te mają problem 
z nowo wprowadzanym systemem. 
Każdego dnia pojawiają się komu-
nikaty, że pracę nad usprawnieniem 
nowego CEPiK trwają, jednak wy-
daje się, że na rzeczywistą poprawę 
jeszcze trochę będziemy czekać.

Tak więc, za-
nim ktoś zde-
cyduje się na 
przyjście do 
Wydziału Ko-
munikacji, by 
zarejestrować 
samochód w 
naszym staro-
stwie, propo-
nuję najpierw telefonicznie upewnić 
się, czy CEPiK działa już prawid-
łowo - pod numerami telefonów 77 
440 17 06 lub 77 440 17 09 - mówi 
wicestarosta Żyłka.

Być może za kilka dni wszystkie 
problemy znikną. Na razie są.

Powiat Strzelecki otrzymał 40 
sadzonek czereśni w ramach projek-
tu pn. „Bioróżnorodność Opolszczy-
zny - skarbem dziedzictwa przyrod-
niczego”. Projekt dotyczy zakładania 
sadów z tradycyjnymi odmianami 
drzew owocowych oraz zadrzewień 
przydrożnych -  jednorzędowych 
szpalerów drzew owocowych. Nasz 
powiat słynie z pięknie kwitną-
cych wiosną alei czereśniowych,  
a 40 nowych sadzonek rośnie teraz 
w ciągu drogi powiatowej na trasie 
Olszowa-Zimna Wódka.    

Nim zakwitną nowe czereśnie

Parafia pw. św. Wawrzyńca w 
Strzelcach Opolskich wraz miejsco-
wym kołem mniejszości niemieckiej 
zorganizowała 9 listopada uroczy-
stość upamiętniającą św Marcina, 
miłosiernego rycerza. Uczestnicy 
mszy świętej mieli okazję obejrzeć 
krótki film z przesłaniem, że warto 
być dobrym, bo dobro powraca.

Po czym odwiedził ich rycerz, 
św. Marcin (w jego rolę wcielił 
się Marian Marek), który zaprosił 
wszystkich do krótkiej podróży w 
asyście orkiestry i ministrantów z 
pochodniami. W drodze powrotnej 

Święty Marcin przyjechał. 
Dobro powraca

do kościoła Marcin napotkał siedzą-
cego na schodach świątyni zziębnię-
tego żebraka (tę rolę odegrał Roman 
Bem), z którym podzielił się swoim 
płaszczem. Podobnie uczynili i or-
ganizatorzy uroczystości - podzielili 
się z uczestnikami słodkimi rogali-
kami.

  

„Każdy ma coś, co może dać in-
nym” - słowa Barbary Bush stały się 
dla  naszych uczniów hasłem prze-
wodnim akcji charytatywnej.

 W dniach od 11.10.2017 do 
26.10.11 2017 roku w naszej szkole 
CKZiU odbyła się  zbiórka przybo-
rów szkolnych na rzecz potrzebują-
cych dzieci. Naszym celem było wy-

Każdy ma coś, co może dać innym
wołanie uśmiechu u dzieci z Zespołu 
Placówek Oświatowych „ Ósemka”. 
Każdy miał szansę wziąć udział 
i przekonać się, że  aby pomagać 
innym, nie wystarczą  tylko dobre 
chęci, ale za to  wystarczy  podzie-
lić się drobiazgiem   np. kredkami, 
ołówkiem, farbkami, plasteliną itp., 
a przyniesie to wiele radości .

 Jak zawsze nasza młodzież 
stanęła na wysokości zadania! Ucz-
niowie z klas III Tch, III Te, I Trt, 
I Tca, IV Tg, II Tsb przyłączyli się 
do akcji i zebrali przybory szkolne, 
gry edukacyjne, książki. Nasza akcja 
spotkała się z ogromną radością na 
twarzach dzieci. A to przecież  naj-
większa nagroda i sens pomagania. 
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Pani 
Bronisławie Latosze,  

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża

składają

Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego 
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

- Płace rosną? 
- Są jeszcze przedsiębiorcy, któ-

rzy zatrzymali się na poziomie naj-
niższej płacy i taką podają w ofer-
tach, jednak w dużych firmach widać 
wzrost wynagrodzeń do trzech tysię-
cy złotych i więcej. Ten poziom nie 
obejmuje płac specjalistów z wyż-
szej półki, na których oferowane są 
jeszcze wyższe stawki. 

- A na przykład dodatkowe 
zachęty, typu pakiet medyczny? 
Też są oferowane potencjalnym 
pracownikom? A zorganizowany 
transport?

- W zgłaszanych do naszego 
Urzędu Pracy ofertach nie ma mowy 
o dodatkowych profitach. Zorganizo-
wany transport, na trzy zmiany, jest 

zorganizowany tylko dla pracowni-
ków MUBEI. Kiedyś strzelecki PKS 
próbował uruchomić zorganizowany 
dojazd do innych firm ulokowanych 
w SSE, jednak skończyło się na tym, 
że autobusami jeździły trzy osoby. 
Nie ukrywam, że zorganizowanie 
transportu ułatwiłoby znacznie sy-
tuację, bo niejednokrotnie słyszymy 
od ludzi „nie mam jak dojechać”. 
I sądzę, że ostatecznie dojdzie do 
sytuacji, kiedy ten dojazd będzie 
musiał zostać zorganizowany. W tej 
chwili w SSE w Ujeździe pracuje już 
ponad 800 osób, a będzie ich więcej.

- Duże przedsiębiorstwa przy 
rekrutacji pracowników chętnie 
korzystają z pośrednictwa agencji 
pracy, czy to znaczy, że chcą ściąg-

nąć pracowników z całej Polski?
- Agencje zatrudnienia na stałe 

ulokowały się na naszym terenie. 
Zdecydowana większość ich ofert 
jest skierowana do pracowników, 
których miejsce zamieszkania nie 
jest zbyt odległe od miejsca pracy. 
Wysokość wynagrodzenia propo-
nowanego przez agencje  nie skłoni 
osoby bezrobotnej, aby dojeżdżała 
do pracy kilkadziesiąt kilometrów. 
Wyjątek stanowią propozycje pracy 
na stanowisko wysokospecjalistycz-
ne, gdzie wynagrodzenia są wyższe, 
ale również wymagania są bardzo 
wysokie. W takich przypadkach 
agencje HR mogą wyselekcjonować 
kandydata do pracy nawet z bardzo 
daleka.

Marta Górka

Praca czekadok. ze str. 1

9 listopada uczennice klasy 
3fw4 CKZiU uczestniczyły w wy-
cieczce dydaktycznej do Biblioteki 
Powiatowej w Strzelcach Opolskich. 
Lekcje biblioteczne w Powiatowym 
Centrum Kultury odbywają się w 
ramach realizacji  Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa  
Priorytet 3 i mają na celu rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych naszej 
młodzieży.

Dzięki współpracy z Bibliote-
ką Powiatową uczniowie poznają 
bibliotekę innego typu. W trakcie 
lekcji bibliotecznej młodzież zazna-
jomiono z zasadami funkcjonowa-
nia, księgozbiorem i formami pracy 
tej biblioteki. Panie bibliotekarki 
bardzo ciekawie opowiedziały o 
swojej pracy, przedstawiły nowości 
i zachęciły do korzystania z zasobów 
Biblioteki Powiatowej. Księgozbiór 
tej biblioteki jest zróżnicowany i 
dostosowany do potrzeb i zaintere-
sowań wszystkich grup wiekowych, 

W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzelcach Opolskich od 6 
lat obchodzony jest w październiku 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych.

Tegorocznym zwiastunem Świę-
ta Bibliotek stał się plakat poleca-
nych przez uczniów i nauczycieli 
książek. Plakat przyjął formę drze-
wa, a tytuły książek zapisywano na 
wiszących na nim owocach.  

Nową szatę graficzną zyskały 
także gazetki obok pokoju nauczy-
cielskiego i biblioteki. 

Na pierwszej znalazły się wier-
sze o nauczycielach i życzenia pana 
Jana Miodka z okazji nowego roku 
szkolnego, na drugiej zaś można za-
poznać się z ciekawostkami o zna-
nych pisarzach. Jak co roku można 

Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W Zespole Szkół Ogólnokształcących

a ogromna liczba nowości robi na-
prawdę duże wrażenie. 

Takie formy współpracy mię-
dzy Biblioteką  Szkolną CKZiU a 
Biblioteką Powiatową przyczyniają 
się do poszerzenia oferty czytelni-
czej dla naszych uczniów oraz ko-
rzystania z wielu ciekawych pozycji 
książkowych i audiobooków z róż-
nych dziedzin, stwarzają warunki 

do rozwijania zainteresowań czy-
telniczych. Lekcje te przygotowują 
młodzież do korzystania z bibliotek 
w trakcie dalszej nauki.

Bardzo dziękujemy Paniom z 
Biblioteki Powiatowej za poświę-
cony czas i mamy nadzieję, że takie 
spotkania pomogą  zaszczepić bak-
cyla czytelnictwa u naszych ucz-
niów.

było również wzbogacić się o nowe 
słownictwo lub zapoznać się z zasa-
dami poprawnej polszczyzny pod-
czas pokonywania kolejnych stopni 
schodów.

W ostatnim tygodniu  paździer-
nika pojawiły się w bibliotece długo 
wyczekiwane słoiki. Jeden pełen za-
gadek, drugi wciąż na nowo uzupeł-
niany słodyczami. Obydwa cieszyły 
się bardzo dużą popularnością. Do 
tego stopnia, że cukierki zniknęły w 
tempie ekspresowym w ciągu czte-
rech dni. 

Ostatni dzień Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek szkolnych 
odbywał się pod hasłem obchodów 
„Dnia Postaci Literackiej”. Ucz-
niowie, których ubiór zawierał co 
najmniej trzy elementy charaktery-

styczne dla wybranej postaci, zy-
skiwał szczęśliwy numerek. Widok 
spacerujących po korytarzu szkol-
nym bohaterów książkowych na-
prawdę cieszył oko. 

Przez cały czas trwania obcho-
dów Święta Bibliotek można było 
wziąć udział w dwóch konkursach. 
Konkurs klasowy miał na celu stwo-
rzenie satyry wybranej lektury, na-
tomiast indywidualny konkurs pla-
styczny polegał na zaprojektowaniu 
okładki wybranej książki. 

Kolejne obchody Międzynaro-
dowego Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych już za rok.

życzenia 

wszelkiej pomyślności, 

zdrowia, 

bezpieczeństwa 

i satysfakcji

przekazują 

Zarząd i Rada 

Powiatu Strzeleckiego

Z okazji Barbórki

wszystkim Górnikom

- czarnym i białym - 

oraz ich Rodzinom i Bliskim

Konkurs  „The Most Impressive 
Jack O’Lantern 2017” w ZSO  roz-
strzygnięty! 

I znów komisja miała wielki 
problem z ocenieniem prac – o tyle 
trudniejszy, że w tym roku prace 
przygotowało 11 uczniów. Część z 
nich postawiła na dobrą zabawę i 
współpracę wykonując lampiony w 
parach. 

W tym roku zwycięzcą po raz ko-
lejny została Daria Mordak z klasy 
II c gimnazjum. To właśnie ona rok 
temu zajęła I miejsce i  w tym roku 
można powiedzieć – „obroniła tytuł”. 
W związku z tym do głównej nagrody 
w konkursie - swojego ubiegłorocz-
nego zdjęcia z Panem Dyrektorem 
Szkoły Janem Wróblewskim dołą-
czyła swoje zdjęcie z Panią Dyrektor 
Małgorzatą Swaczyną. Ustanowiła 
tym samym nowy rekord. 

II miejsce zdobyły uczennice z II 
a gimnazjum – Dominika Niedźwie-
cka i Ewa Popiela.

III miejsce (podobnie jak I) bez 
zmian. Nagrodę bowiem otrzymała 

po raz kolejny Marta Pinkawa z II 
b gimnazjum. 

Warto zwrócić też uwagę na nie 
tylko bardzo wysoki poziom arty-
styczny wykonanych lampionów, ale 
także wytrwałość takich uczestników 
jak Joanna Czok i Alicja Waszczuk 
oraz Alicja Stasińska, które nie po 
raz pierwszy biorą udział w naszym 
konkursie, a ich prace są zawsze 
zaskakujące i pomysłowe. Podobnie 
zresztą jak  dyplomy, które w tym 
roku zostały wykonane przez znaną 
ze swojego plastycznego talentu 
Agatę Starzec (III a gimnazjum). 

Dlatego też komisja w składzie 
pani Zofia Sowa, Dorota Małczak 
i Katarzyna Jokiel oraz organizator 
Katarzyna Maciaszczyk-Paprot-
ny podjęli decyzję o nagrodzeniu 
wszystkich uczestników słodyczami 
i jabłkami – w duchu amerykańskiej 
tradycji „trick or treat” (czyli „cukie-
rek albo psikus”)  i „apple bobbing” 
(zabawa w łowienie jabłek z miski 
wypełnionej wodą).

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

Dyniowe lampiony
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Listopad w Powiatowym Centrum Kultury 

Turnieje czy zawody charakteryzują 
się tym, że przyjeżdżają na nie zawodni-
cy realizujący swoje sportowe pasje bądź 
wytrwali sportowcy.

We wtorek 7 listopada br. odbył się 
po raz kolejny, tym razem to już X Ju-
bileuszowy Regionalny Turniej Bowlin-
gowy Olimpiad Specjalnych - Opolskie.

Olimpiady Specjalne stwarzają 
możliwość treningów i sportowych wy-
jazdów na zawody  dla wszystkich osób 
niepełnosprawnych z naszego Opolskie-
go Oddziału. Tym bardziej cieszy nas 
możliwość udziału w zawodach organi-
zowanych przez nasze Kluby Sportowe.

Tegoroczne zawody ze względu na 
swój charakter odbyły się na kręgielni 
„RELAX”  w Myślinie k. Dobrodzienia.

Organizatorami zawodów byli: Klub 
„Delfinek” działający przy Domu Po-
mocy Społecznej w Kadłubie oraz Klub 
„Leśne Skrzaty” działający przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

Współorganizatorami i sponsorami 
tego sportowego zmagania był Woje-
wódzki Oddział Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Państwo Skorupa - właściciele kręgielni 
„Relax” oraz Domy Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem i Kadłubie.

W zawodach uczestniczyło ok. 50 

Treningi czynią 
z nas mistrzów

zawodników z 9 Klubów Sportowych 
Olimpiad Specjalnych trenujących tę dy-
scyplinę sportową  z terenu Opolszczy-
zny, tj. „Promyk” z Głogówka, „Karlusy” 
z Leśnicy, „Iskra” z Opola, „Dinozaury” 
z Opola, „Filip” z Zawadzkiego, „Leśne 
Skrzaty” z Zawadzkiego, Klub „Nie-
ustraszeni” ze Strzelec Opolskich, Klub 
„Szczygły” ze Strzelec Opolskich oraz 
Klub „Delfinek” z Kadłuba.

Swoją obecnością na zawodach za-
szczycili nas również: przedstawiciel 
PFRON Oddziału opolskiego w osobie  
pani Maria Fikus, wiceburmistrz Dobro-
dzienia Marek Witek oraz mieszkaniec 
Myśliny, a jednocześnie radny Gminy 
Dobrodzień Rudolf Koj.

Dziś wiemy, że takie zawody i osiąg-
nięte wyniki są dumą dla zawodników, 
trenerów i ośrodków które zawodnicy 
reprezentują.

Oprócz dumy, dają zawodnikom za-
chętę do dalszych treningów, możliwość 
pokazania swoich umiejętności i odwagi. 
Panująca na zawodach miła atmosfera 
dała wiele radości z rywalizacji i pozwo-
liła nawiązać nowe przyjaźnie.

Zawody zachęciły wszystkich nie 
tylko niepełnosprawnych uczestników 
do pełniejszego włączenie się w sport i 
aktywność fizyczną.

Helena Griner

Za nami kolejna już edycja konkursu 
wiedzy o powiecie strzeleckim, organi-
zowanego przez Powiatową Bibliotekę 
Publiczną Powiatowego Centrum Kul-
tury w Strzelcach Opolskich, czyli „Co 
wiecie (o)powiecie?”. 

Z roku na rok wzrasta liczba mło-
dych ludzi, zainteresowanych tematem. 
Tym razem w konkursie na poziomie 
Powiatowego Centrum Kultury wzięło 
udział 46 uczestników, wytypowanych ze 
szkół powiatu strzeleckiego, tj. Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich, Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Zawadzkiem. 

W pierwszym etapie indywidual-
nym wyłonionych zostało trzech naj-
lepszych uczestników, którzy zajęli ex 
aequo I miejsce, zdobywając  jednakową 
ilość punktów. Były to Dominika Lipok, 
Sandra Pallus oraz Dorota Pasternok – 
uczennice CKZiU. Z kolei sześć najlep-
szych drużyn w drugiej części konkursu 
sprostać musiało pytaniom otwartym z 

Zaczytani w powiecie
Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

zakresu historii, geografii czy też współ-
czesnych wydarzeń. Zadania nie były ła-
twe, ale młodzież im sprostała.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
nr 6 w składzie: Dominika Lipok, Teresa 
Prusko, Andrea Szotka z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich. Drugie miejsce za-
jęła drużyna nr 5 – Sandra Pallus, Sandra 
Kałuża, Julia Żyła, również z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i ustawicz-
nego w Strzelcach Opolskich. Trzecie 
miejsce należało do dwóch drużyn: nr 8 
– Dorota Pasternok, Emilia Pigło, Iwona 
Skrzypczyk (CKZiU) oraz nr 14 – Ar-
tur Spałek, Marcel Świerczok, Adam 

Trojok z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Zawadzkiem. Organizatorzy 
szczególnie mocno podkreślają zaanga-
żowanie i dziękują za wsparcie w przy-
gotowaniu  merytorycznym uczestników  
ich nauczycielom, wśród których wymie-
nić należy Teresę Marchewkę, Mirosła-
wę Stańczak, Eligiusza Stańczaka, An-
drzeja Jadowskiego, Andrzeja Olewicza 
oraz Beatę Gratzke.

Zwycięzcom gratulujemy bogatej 
wiedzy, natomiast wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za udział i zaangażo-
wanie, mając jednocześnie nadzieję na 
ponowne spotkanie w przyszłym roku.

Iwona Nieświec

Już od kilku lat Powiatowe Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich zachęca nie tylko mieszkańców naszego re-
gionu do spojrzenia na nasz powiat przez obiektyw aparatu 
fotograficznego i do dostrzeżenia w nim tych wyjątkowych, 
magicznych i przykuwających uwagę miejsc. Służy temu 
organizowany rokrocznie konkurs fotograficzny, którego 
kolejną edycję rozstrzygnięto 6 listopada. Tym razem jego 
hasło to „Powiat Strzelecki Jesienią”. Przypomnijmy, że w 
poprzednich latach odbyły się „Powiat Strzelecki Zimą” 
i „Powiat Strzelecki Latem”. Konkurs został ogłoszony  
23 września i trwał do 30 października br. Nadesłano 20 prac. 
obok prezentujemy trzy zwycięskie.

Prace wszystkich uczestników można zobaczyć na wy-
stawie na I piętrze w holu Powiatowego Centrum Kultury w 
Strzelcach Opolskich.  

Powiat w jesiennej odsłonie

III miejsce - Błażej Duk, miejsce wykonania: Góra Św. Anny

I miejsce - Mariusz Krzyżak, miejsce wykonania: Strzelce Op. II miejsce - Jacek Zabawa, miejsce wykonania: Płużnica Wielka
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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, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

z dnia   14  listopada  2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust.1. i ust. 2. ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

( Dz. U.  z 2016 r. poz. 2147) Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza,
że z zasobu nieruchomości powiatowych przeznaczono do sprzedaży nieruchomości :

położenie nieruchomości przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

cena 
nieruchomości 

netto

1. Leśnica, ul. Dworcowa 
    działka nr 1227/1 
    o  powierzchni 0,1131 ha
    z mapy 4,  niezabudowana
    Księga wieczysta numer
    OP1S/00069194/5

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

38 000,00 zł

2. Leśnica, ul. Dworcowa 
    działka nr 1227/4 
    o  powierzchni 0,0892 ha
    z mapy 4,  niezabudowana
    Księga wieczysta numer
    OP1S/00069194/5

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

31 000,00 zł

3. Leśnica, ul. Dworcowa 
    działka nr 1227/5 
    o  powierzchni 0,0895 ha
    z mapy 4,  niezabudowana
    Księga wieczysta numer
    OP1S/00069194/5

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

31 000,00 zł

4. Leśnica, ul. Dworcowa 
    działka nr 1227/6 
    o  powierzchni 0,0897 ha
    z mapy 4,  niezabudowana
    Księga wieczysta numer
    OP1S/00069194/5

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

31 000,00 zł

5. Leśnica, ul. Dworcowa 
    działka nr 1227/7 
    o  powierzchni 0,0989 ha
    z mapy 4,  niezabudowana
    Księga wieczysta numer
    OP1S/00069194/5

teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną

 32 000,00 zł

Ustalona cena nieruchomości netto będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT 
( 23 %).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć 
wniosek w Starostwie Strzeleckim o jej nabycie, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1. i pkt 
2. wymienionej na wstępie ustawy, w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

KRUS informuje
Umowa ubezpieczenia dzieci rolników 

od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 
października 2017r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń wzajemnych umowę 
grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób 
objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14-10-2017r. do 13-10-2018r. i jest finansowana przez 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.  

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników WWW.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych WWW.ubezpieczeniapocztowe.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio 
w Oddziałach Regionalnych   i Placówkach Terenowych KRUS. 

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci ( do ukończenia 16 roku 
życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub 
opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem 
społecznym rolników w pełnym zakresie ( ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz 
ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszanie szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod 
adresem e-mail: zgłoszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl lub listem poleconym na 
adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 
Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z 
kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu 
w części „ Informację dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać kontaktując się 
z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 

pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn-pt. 8.00 – 18.00)
Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń

Piotr Ciona

Strzelce Opolskie, dnia 15.11.2017r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z 
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 15 li-
stopada 2017r. na rzecz „IZOBUD” Spółka z o.o. w Łąkach Kozielskich, decyzji 
nr 432/17 o zmianie decyzji Starosty Strzeleckiego nr 321/10 z dnia 06.09.2010r. 
(sprawa nr UA.7351-L-334/10) o pozwoleniu na budowę halowego budynku ma-
gazynowego na wyroby gotowe – papa w rolkach, w Łąkach Kozielskich przy 
ul. Leśnej 4, na działkach nr 730/1, 764, 694 obręb ewidencyjny Łąki Koziel-
skie, w części projektu budowlanego, w zakresie zmiany sposobu użytkowa-
nia budynku magazynowego na budynek produkcyjny membran bitumicznych. 

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-
-Budowlany,  ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, 

(w godzinach pn.730÷1700, wt.÷cz.730÷1530, pt. 730÷1400) 
można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty Teresa Wanecka 
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego



Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością in-

formujemy dziś Państwa o tym, 
że grono Jubilatów - mieszkań-
ców powiatu strzeleckiego, któ-
rzy w ostatnim czasie obchodzili 
swoje okrągłe urodziny, znów się 
powiększyło. Tym razem urodzi-
nowe życzenia odbierali tylko 
panowie.

Jubilaci te uroczyste dni spę-
dzili w otoczeniu bliskich, ale 
przy tej okazji nie mogło zabrak-
nąć ofi cjalnych gratulacji i naj-
lepszych życzeń, no i oczywiście 
urodzinowego prezentu od władz 
Powiatu Strzeleckiego, a przeka-
zywanych w imieniu całej naszej 
społeczności.  

Pan Alojzy Cichon, miesz-
kający w Gąsiorowicach, jubile-
usz 90-lecia urodzin świętował 
13 listopada br.

W tym dniu Jubilatowi gratu-
lacje i życzenia oraz urodzinowy 
upominek przekazał starosta Jó-
zef Swaczyna, a także wójt gmi-
ny Jemielnica Marcin Wycisło.

Drugi Jubilat to Pan Leopold 
Kalla, mieszkający w Strzelcach 
Opolskich. Jubileusz 95-lecia 
urodzin obchodził 29 paździer-
nika br. Z tej wyjątkowej okazji 
Jubilata odwiedzili: starosta Jó-
zef Swaczyna, członek Zarządu 
Powiatu Waldemar Gaida oraz 
burmistrz Strzelec opolskich Ta-
deusz Goc.

Do wszystkich urodzinowych życzeń z okazji „okrągłych” 
urodzin dołączamy również swoje: 

wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, 
pełnych słońca i radości. 
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Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 2016

Z okazji 

Dnia Pracownika Socjalnego,
przypadającego 21 listopada,

 Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

oraz 

Rada Powiatu Strzeleckiego 

składają wszystkim pracownikom 

pomocy społecznej 

najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Dziękujemy za trud i serce jakie wkładacie

 w swoją pracę, która niejednokrotnie wymaga 

wielkiego poświęcenia i wytrwałości. 

Swoją pracą przyczyniacie się do zmniejszenia 

poczucia bezradności i przywracacie 

wiarę w ludzi i sens życia.

Życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił 

satysfakcję z udzielonej drugiej osobie pomocy 

oraz dawał poczucie spełnienia.

Powiat Strzelecki organizuje w dniach 23 i 30 listopada 2017 roku  w godzinach 
od 10.00  do 14.00 w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich spotka-
nia poświęcone zachowaniu zabytków architektury w regionie. Prelegentem będzie 
Pan prof. Jan Kubik - Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Opolu. 

Tematyka spotkań to:
-  style w architekturze;
-  materialna i duchowa kultura Śląska; 
-  drewniane kościoły na Opolszczyźnie; 
-  rola zabytków.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pan Alojzy Cichon jubileusz 90-lecia urodzin 
świętował 13 listopada br.

Pan Leopold Kalla jubileusz 95-lecia urodzin 
obchodził 29 października br.


