
Powiatowe Centrum Kultury 
juz otwarte!

Święto Chleba 2013 
za nami

Takie tłumy bawiły się w niedzielny wieczór 6 października, na IV Powiatowym Święcie Chleba, które rozpoczęło 
się barwnym korowodem, w którym nie zabrakło nawet... 

 „Kultura także przynosi zwycięstwo” - taka myśl Platona znalazła się na pamiątkowej tablicy w Powiatowym 
Centrum Kultury, odsłoniętej w sobotę, 5 października. Poprzedził ją sygnał Waltornistów ze Szkoły Muzycznej 
w Strzelcach Opolskich, potem było przecięcie wstęgi, dokonane przez starostę józefa Swaczynę, wicestarostę 
Waldemara Gaidę, Henryka Bartoszka, przewodniczącego Rady Powiatu i dyrektor PSK Annę Parkitną. W uro-
czystości uczestniczyła również  Barbara kamińska, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Poświęcenia 
nowego obiektu dokonał ks. Rudolf Nieszwiec.
 Inauguracja działalności PCK odzwierciedlała zakrojone na szeroką skalę plany - w ofercie placówki znajdzie 
się sporo atrakcji dla dzieci, jak i dorosłych. I to zarówno spod znaku tzw. kultury wysokiej, jak i masowej. Tu 
każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

 “Za sprawą niezwykłego wirtuozerskiego koncertu muzyki filmowej w wykonaniu skrzypka Karola Lipiń-
skiego - Brańki w akompaniamencie piano Sonii Lewosiuk słuchacze, melomani przenieśli się Polskimi Drogami 
na malownicze wybrzeża Kornwalii, odwiedzili mroczną Transylwanię by Młodego Frankensteina przeobrazić z 
potwora w potulnego i wrażliwego człowieka, poprzez Devil’s dance spojrzeli w oczy Czarownicom z Eastwick, 
a z Oskarem Schindlerem znaleźli się w Krakowie w roku 1941. “...niesamowicie wzruszająca muzyka, poruszone 
zostały wszystkie najczulsze struny emocji...” - tak relacjonowali koncert słuchacze

 Dzieci nie mogły wręcz oderwać się od zabaw kreatywnych i animacyjnych przygotowanych dla nich 
na Magicznej Wyspie, Bajkowej Ścieżce i w Fabryce Niespodzianek - uśmiech i radość dziecka - największe 
podziękowanie - nie trzeba żadnych słów

...Indian

...ani kowbojów...

...młodzieży ani dzieci.
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 Po wakacyjnej przerwie 25 września 
Rada Powiatu Strzeleckiego obradowała 
na kolejnej sesji. 
 Tematem obrad była informacja 
o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 
2012/2013. 
 Wicestarosta Waldemar Gaida, 
zwracając się do radnych oraz obecnych na 
sesji dyrektorów placówek oświatowych, 
którzy są beneficjentami, a jednocześnie 
partnerami wszystkich przedsięwzięć, 
zaczął od pokazania materiału wyemito-
wanego 19 września w Teleekspresie na 
temat CKZiU. – Jak widać, nie jesteśmy 
tylko powiatem, który „odcina się” od 
zlikwidowanej szkoły specjalnej, ale i 
przykładem samorządu, który potrafi kre-
ować kształcenie zawodowe na poziomie 
szkół ponadgimnazjalnych. 
-  Debata oświatowa - kontynuował swo-
je wystąpienie wicestarosta - jest okazją do 
przypomnienia tego, o czym mówimy już 
od kilku lat, a mianowicie oferty edukacyj-
nej w aspekcie zmniejszającej się z roku na 
rok liczby uczniów spowodowaną spad-
kiem liczby urodzeń. Już w tegorocznym 
naborze jest zdecydowanie uczniów mniej 
niż w ubiegłorocznym. Ten problem najdo-
tkliwiej dotyczy szkolnictwa specjalnego, 
stąd dokonane zmiany w planie szkół. 
Nowo otwarty Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Leśnicy ma być alternatywą 
dla ogromnej bazy dydaktycznej SOSW 
w Leśnicy. Na chwilę obecną jest tam 
16 wychowanków, co zdecydowanie nie 
gwarantuje osiągnięcia progu rentowności. 
Liczymy, że na 30 września, czyli dzień 
naliczania wielkości części oświatowej 
subwencji ogólnej, osiągniemy zakładaną 
wcześniej liczbę przyjęć wychowanek na 
podstawie skierowań wydanych w oparciu 
o wskazania Ośrodka Rozwoju Edukacji 
w Warszawie. Trzeba jednak podkreślić, 
że na to wpływu nie mamy, ale zauważyć 
należy, że utrzymujący się spadkowy nabór 
może za 2 lata spowodować likwidację 
kolejnej placówki oświatowej kształcenia 
specjalnego. 
 Niż demograficzny powoduje, że 
wszystkie szkoły walczą o każdego ucznia, 
a Opole jako ośrodek akademicki zawsze 
było chętniej wybierane niż lokalne pla-
cówki.
 Niewykluczone, że już wkrótce 
powrócimy do systemu grantowego, aby 
wzbogacić i tym samym wzmocnić ofertę 
edukacyjną szkół. Im szersza oferta, 
tym większa zachęta dla potencjalnych 
uczniów do podjęcia nauki w danej szkole. 
Tylko zagwarantowanie dodatkowych 
zajęć pozwoli nam na konkurowanie z 
wielkimi ośrodkami miejskimi, jednakże 
jest związane z koniecznością przezna-
czenia dodatkowych środków na oświatę 
pochodzących z dochodów własnych 
powiatu, a nie tylko z części oświatowej 
subwencji ogólnej. Jeszcze w tym roku 
mieścimy się w subwencji i dochodach 
wygenerowanych przez jednostki, jednak 
w następnych konieczne będzie wsparcie 
subwencji innymi dochodami. Wtedy też 
będzie trzeba się przyjrzeć sieci szkół 

Sesja Rady Powiatu
ponadgimnazjalnych i sieci szkół specjal-
nych i zastanowić się nad ewentualną ich 
reorganizacją. Powiat strzelecki uczestni-
czy również w pracach mających na celu 
stworzenie silnych ośrodków kształcenia 
zawodowego na terenie województwa 
opolskiego. W wyniku naszych negocjacji 
z Zarządem Województwa Opolskiego 
udało się rozszerzyć początkową wersję 
5 ośrodków subregionalnych z siedzibami 
w: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Brzegu, 
Nysie i Kluczborku o CKZiU w zakresie 
jednej specjalności. W związku z tym 
będziemy mieli możliwość ubiegania się o 
środki na wyposażenie bazy dydaktycznej 
CKZiU w okresie programowania 2014-
2020, co pozwoli na konkurencję z innymi 
ośrodkami na Opolszczyźnie i przycią-
gnięcie uczniów szkól gimnazjalnych do 
naszej jednostki. Ponadto uczniowie będą 
mogli uzyskiwać praktyczne umiejętności, 
które będą mogły być sprawdzane przez 
pracodawców.
 Radny Piotr Szuba w imieniu Ko-
misji Edukacji stwierdził, że wnikliwie 
przeanalizowała ona informację na temat 
poszczególnych placówek oświatowych. 
Wobec faktu, że liczba uczniów w nabo-
rze była mniejsza o 160niż w ub. roku, 
członkowie Komisji wysunęli propozycję 
spotkania się z radnymi Rady Miejskiej 
w Zawadzkiem oraz dyrektorami szkół 
gimnazjalnych z terenu gminy Zawadzkie. 
Spotkanie  zaplanowane na 17 październi-
ka 2013 r. o godz. 14.00 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
poświęcone będzie omówieniu sytuacji 
edukacji „powiatowej” z uwzględnieniem 
środowiskowych uwarunkowań gminy 
Zawadzkie. 
 Reasumując, Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedstawioną przez Na-
czelnik Wydziału Edukacji informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 
2012/2013.
 Radny Stefan Szłapa: – Debata 
oświatowa to znakomita okazja, by za-
stanowić się nad przyczynami odpływu 
uczniów z naszego terenu do szkół po-
nadgimanzjalnych poza powiatem. Wiem, 
że uczniowie z Izbicka również wybierają 
szkoły w Opolu. Niewątpliwie jedną z 
głównych przyczyn jest brak dojazdu. 
Trzeba bardziej się przyjrzeć temu pro-
blemowi i wzmocnić akcje promocyjne, 
aby utrzymać odpowiednią liczebność w 
naszych szkołach, zwłaszcza że stoimy w 
obliczu niżu demograficznego. 
 Radny Jan Bogusz: – Materiał jest 
bardzo ciekawy, obszerny i dający pełny 
obraz tego, jak wygląda sytuacja oświaty 
w powiecie strzeleckim, jednak zabrakło 
mi w nim wzmianki nt. Turnieju św. Jacka 
organizowanego w CKZiU. Warto rozpo-
wszechnić tę ciekawą ideę. 
 Radny Kazimierz Kubal: – Oddając 
dziecko do szkoły, rodzic liczy na jego 
rozwój pod względem psychicznym jak 
i fizycznym. Dlatego też prosiłem na Ko-
misji Edukacji, aby tę prezentację uzupeł-
niono o sportowe sukcesy uczniów. Co do 
wspomnianej przez wicestarostę kwestii 

powrotu do grantów – to obiecujące i myślę, 
że będzie miało efektywne przełożenie na 
wyniki naboru. 
 Radny Ryszard Nocoń: – W kon-
tekście przyszłorocznego naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych z naszego powiatu 
zgłaszam propozycję, aby pod nadzorem 
odpowiedniego specjalisty przygotować 
materiały promocyjne naszych szkół i 
dotrzeć z nimi do jak najszerszej grupy 
rodziców i dzieci. 
Radny Henryk Bartoszek: – Proponuję, aby 
podczas przyszłorocznej debaty oświatowej 
zorganizować podobne spotkania w innych 
gminach, nie tylko w Zawadzkiem. 
 Wicestarosta W. Gaida: – Z wypowie-
dzi można odnieść wrażenie, że nic nie robi 
się w kwestii naboru. Wręcz przeciwnie, 
prowadzone są przez szkoły szeroko zakro-
jone akcje promocyjne, aby pozyskać jak 
najwięcej uczniów. To nie tylko corocznie 
organizowane dni otwarte w szkołach, ale 
także wychodzenie z ofertą na zewnątrz. 
Dyrektorzy wraz z nauczycielami i ucznia-
mi odwiedzają gimnazja zlokalizowane na 
terenie powiatu strzeleckiego i zachęcają 
uczniów do skorzystania z oferty naszych 
szkół. 
 Rajmund Sus, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ujeździe: - Problem tkwi w 
możliwości dojazdu. Moje córki uczęsz-
czają do szkół w Strzelcach Op. i wiem, że 
poziom nauczania jest naprawdę wysoki. 
Ale jest problem z dojazdem na lekcję „ze-
rową” na godz. 7.10 i nie ma autobusu po 
15.20, co uniemożliwia uczestnictwo dzieci 
z mniejszych miejscowości w zajęciach do-
datkowych. Dotychczas istniała możliwość 
dojazdu dzieci z Balcarzowic do Leśnicy 
(autobusem o 6.30), a dzieci w Strzelcach 
Op. przesiadały się do autobusu do Leśnicy. 
Niestety, likwidacja kursu z Balcarzowic 
spowodowała, że dzieci z tego okręgu nie 
są w stanie dostać się do Leśnicy. Wiadomo, 
że można skorzystać z oferty internatu, 
jednak nie każde dziecko i nie każdy rodzic 
są zainteresowani lub gotowi skorzystać 
z tej opcji. PKS tnie kursy oszczędzając, 
ale trzeba patrzeć bardziej długofalowo i 
szerzej na problem, bo dojazd przekłada się 
na sytuację oświatową w powiecie: zamiast 
oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych na 
kursie, lepiej zatrzymać 40 tys. zł, bo tyle 
rocznie wynosi subwencja na 1 ucznia o 
wyższym stopniu upośledzenia.
 Radny Franciszek Łupak: – Chciał-
bym wrócić do tematu kształcenia w 
kierunku agrotechnicznym. Nasz powiat 
jest tak naprawdę powiatem rolniczym, 
więc jak najbardziej zasadne wydaje się, 
aby taki kierunek nauczania był w naszej 
szkole. Myślę, że poprzez odpowiednią 
akcję promocyjną udałoby się pozyskać 
uczniów, aby utworzyć 1 oddział. 
 Halina Kajstura, Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Op.: - Z uwagi na bardzo 
małą liczbę chętnych musieliśmy zrezy-
gnować z tego kierunku. Do zeszłego roku 
oferowaliśmy uczniom kierunek: technik 
agrobiznesu. Jednakże co roku było jedynie 
4-5 chętnych. Nie było więc możliwości 
utworzenia oddziału. Ponadto należy 

pamiętać, że ciągle zmieniające się prze-
pisy w zakresie kształcenia zawodowego 
powodują, że sytuacja jest niepewna. Poza 
tym, po rozmowie z dyrektorem Zespołu 
Szkół Rolniczych w Komornie wiem, że 
trzeba zapewnić odpowiednią bazę do 
nauki praktycznej. Maszyny rolnicze to 
koszt rzędu kilkuset złotych – na to nas nie 
stać. Ponadto czeka nas pierwszy egzamin 
zawodowy, a tymczasem Ministerstwo 
Edukacji nie ustaliło jeszcze wykazu 
sprzętu, na którym ten egzamin ma się 
odbyć. 
 Ryszard Palacz, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem: - Cały czas mówi się o odpływie 
uczniów. W mojej szkole dzieje się tak 
od dawna i nie wiem znam przyczyn. 
Jesteśmy małą szkołą, dlatego tak ważne 
jest to, by nie popełniać błędów, bo każdy 
błąd w małej szkole ma ogromne skutki. 
Ponadto podczas debaty oświatowej nie 
należy skupiać się tylko na problemie 
odpływu uczniów, ale może, a właści-
wie przede wszystkim, na problemach 
w oświacie globalnie. Niestety MEN 
zamiast ujednolicić prawo w zakresie 
szkolnictwa zawodowego uznało, iż 
najważniejszym problemem w polskiej 
oświacie jest to, czy dziecko 6-letnie ma 
lepsze wyniki w szkole podstawowej, czy 
w przedszkolu. 

 Blok uchwałodawczy zdominowany 
został przez uchwały poświęcone przyję-
ciu sprawozdań z wykonania budżetu za 
I półrocze 2013 r. Rada podjęła kolejno 
następujące uchwały: 
- w sprawie przyjęcia informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Powia-
tu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 
2013 roku

- w sprawie przyjęcia przedstawionej 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
informacji o kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej, w tym o 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o 
których mowa w art. 226 ust.3 ustawy 
o finansach publicznych 

- w sprawie przyjęcia informacji o 
przebiegu wykonania za pierwsze 
półrocze 2013 r. planu finansowego 
samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, dla którego or-
ganem założycielskim jest Powiat 
Strzelecki – Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich

- zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/321/13 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 
kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowa-
nia planu finansowego i inwestycyjne-
go na rok 2013 samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej, dla 
którego organem założycielskim jest 
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiato-
wego im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Op.

- w sprawie przyjęcia „Programu profi-
laktycznego mającego na celu udziele-
nie specjalistycznej pomocy w zakresie 
promowania i wdrażania prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do 
dzieci w rodzinach zagrożonych prze-
mocą w rodzinie na lata 2013-2015”

- zmieniającą Uchwałę Nr XXXV/355/13 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 
lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia 
Statutu Powiatu Strzeleckiego

- zmieniającą Uchwałę Nr IV/52/11 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 
stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Op.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Sta-
rostę Strzeleckiego

- w sprawie poparcia Deklaracji Legio-
nowskiej Związku Powiatów Polskich

- w sprawie w sprawie zmiany kwot wy-
datków na realizację przedsięwzięć, o 
których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych

- w sprawie zmiany budżetu i zmian w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 
2013

- w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego pomocy finansowej Gmi-
nie Leśnica

- zmieniającą uchwałę  Nr XXI-
X/271/13Rady Powiatu Strzeleckiego 
z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych na rok 2013

- w sprawie powierzenia Gminie Kolo-
nowskie wykonania zadania własnego 
Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych Powiatu 
Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie 
w sezonach zimowych 2013/2014 i 
2014/2015”

- w sprawie określenia obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dyrektorów 
szkół oraz nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze

(it)

 Uściskiem dłoni starosta 
Józef Swaczyna i burmistrz 
Łukasz Jastrzębski przypie-
czętowali umowę zawartą 7 
października. Dotyczy ona 
udzielenia przez Gminę Leśni-
ca pożyczki (oprocentowanej) 
Powiatowi Strzeleckiemu, z 
przeznaczeniem na wsparcie 
działalności Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
obiektach SOS w Leśnicy. 
 Decyzję o udzieleniu ta-
kiej pomocy samorządowi 
powiatowemu podjęła Rada 
Miejska w Leśnicy, o czym już 
informowaliśmy w jednym z 
poprzednich numerów naszego 
dwutygodnika. 

 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 
przeznaczone są dla młodzieży, wobec 
której Sądy Rodzinne i Nieletnich zasto-
sowały (w trybie ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich) środek wychowawczy 
w postaci umieszczenia takiej placówce. 
Ale to początek drogi. O tym, do którego 
z MOW na terenie kraju trafi dany młody 
człowiek, decyduje ORE (Ośrodek Rozwo-
ju Edukacji). Na podstawie owego „wska-
zania” właściwy ze względu zamieszkania 
młodego człowieka starosta lub prezydent 
miasta wydaje skierowanie. Za tą decyzją z 
koeli powinna iść kolejna – o przywiezieniu 
dziecka. Mogą to zrobić albo rodzice, albo 
policja. Ale jeśli nie ma w papierach stwier-
dzenia, że sąd wydał nakaz doprowadzenia 
do wskazanej przez ORE placówki, raczej 
nie ma co liczyć na policję. A rodzice? Też 
niechętnie odwożą swoje dziecko, choć 

potrafią dużo obiecać – że jutro, najdalej 
pojutrze, że na pewno. Praktyka jednak 
wskazuje, że teorię i praktykę dzieli 
ogromna przepaść. 
 Tak więc kiedy w Leśnicy został 
utworzony MOW i od razu okazało się, 
że ORE wydało nawet więcej wskazań 
niż jest miejsc, sytuacja napawała opty-
mizmem. 
 Jednak na 30 września, dniu ważnym 
dla wszystkich szkół, bo zgodnie z liczbą 
uczniów w tym dniu, naliczana jest sub-
wencja oświatowa dla konkretnej placów-
ki, w leśnickim MOW było 18 dziewcząt, 
a gdyby zrealizowane zostały wszystkie 
wskazania, byłoby ich 38. Ósmego paź-
dziernika zajęte były 22 miejsca, ale jest 
jeszcze 12 wskazań ORE.
-  Sytuacja jest bardzo dynamiczna – 
mówi Ryszard Baszuk, dyrektor MOW. 

–  Podobnie jest zresztą we wszystkich 
podobnych ośrodkach w kraju, o czym 
dyskutowano na niedawnej konferencji 
dyrektorów MOW w Goniądzu, w której 
uczestniczyli także m.in. przedstawiciele 
MEN, ORE, przedstawiciele sądu. Ponie-
waż wskazania ORE ważne są tylko 30 
dni - statystyki, wraz z napływem nowych 
wskazań, zmieniają się właściwie co dzień. 
 Po upływie 30-dniowego terminu 
ważności wskazania ORE – potencjalną 
kandydatkę należy skreślić, a na jej miejsce 
wpisać kolejną. Więc teraz dyrektor Baszuk, 
nauczony już miesięcznym doświadcze-
niem, gdy tylko dostaje dokumentację 
kolejnej podopiecznej, natychmiast kieruje 
do sądu pismo z wnioskiem o wydanie przez 
policję nakazu doprowadzenia. 

(mg)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy działa od miesiąca
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O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKOMIEJSCE 
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 min. średnie, mile widziane wyższe
   -  umiejętność obsługi urządzeń biurowych
   -  dobra lub biegła znajomość j.niemieckiego
 PROJEKTANT/ KONSTRUKTOR PRACA W DOMU  -  bardzo dobra znajomość programu AutoCad 
 WYPEŁNIEŃ DRZWIOWYCH LUB SZYMISZOWIE -  mile widziane podstawy znajomości j.niemieckiego
 PREZENTER HANDLOWY CAŁY KRAJ -  wykształcenie min. średnie,
   -  doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
 KONSULTANT STRZELCE OPOLSKIE -  znajomość komputera, - miły ton głosu,
 DS. OBSŁUGI KLIENTA 3/4 etatu  -  odporność na stres, - dyspozycyjność
 PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. techniczne
   -  umiejętność obsługa komputera
   -  min. 2 lata doświadczenie w motoryzacji
 REFERENT DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie, - umiejętność obsługa komputera
 KIEROWCA-SPRZEDAWCA ROZMIERKA -  wykształcenie średnie lub zawodowe, - prawo jazdy kat. B
   -  aktualne badania psychotechniczne
   -  mile widziane doświadczenie w branży rolniczej
 SPRZEDAWCA CZĘŚCI ZAMIENNYCH KADŁUB -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera,
   -  otwartość – łatwość nawiązywania kontaktów, 
   -  umiejętność pracy w grupie,
   -  zorganizowanie, rzetelność, lojalność, dyspozycyjność,
   -  doświadczenie mile widziane
 CUKIERNIK - CIASTKARZ - PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe – cukiernik – ciastkarz – piekarz
   -  aktualna książeczka zdrowia, - min. 3 lata doświadczenia
 BARMAN - KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność obsługi komputera
   -  doświadczenie w pracy jako kelner-barman
   -  znajomość j.niemieckiego lub j.angielskiego
 ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - 3 lata doświadczenia zawodowego
 MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
   -  doświadczenie w pracy jako mechanik samochodowy 
   -  doświadczenie w naprawie lub montażu samochodów ciężarowych
   -  mile widziane posiadanie wiedzy elektromechanicznej
 MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe lub średnie – mechanik samochodowy 
 + NADZÓR NAD PRACĄ MECHAN.  -  umiejętności w zakresie naprawy ciągników siodłowych i naczep 

siodłowych oraz kierowania zespołem
   -  doświadczenie w zakresie napraw ciągników siodłowych i naczep 

siodłowych
 LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie zawodowe, - mile widziane doświadczenie
 KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE, -  wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. C+E 
  WOJ. DOLNOŚLĄSKIE -  mile widziane uprawnienia HDS
   -  mile widziane doświadczenie zawodowe
 KIEROWCA C+E UNIA -  prawo jazdy kat. C+E
 KIEROWCA POLSKA -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. C+E
 MONTER KONSTRUKCJI  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
 METALOWYCH  -  umiejętność spawania metodą MIG-MAG
   -  umiejętność czytania rysunku technicznego
   -  uprawnienia podstawowe spawalnicze w zakresie metody MIG-

-MAG
   -  doświadczenie w wykonywaniu prac montażowych, szczególnie 

metodą spawania – w okresie około 3 lat
 MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH, WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - znajomość rysunku technicznego 
 ŚLUSARZ, SPAWACZ 136  -  uprawnienia do obsługi suwnicy, - min. 2 lata doświadczenie
 SPAWACZ 136 STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - umiejętność spawania metodą 136
   -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego 
 FREZER RASZOWA -  wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie frezer
   -  min. 5 lat doświadczenia zawodowego
 MURARZ - BRUKARZ WG. ZLECEŃ -  umiejętności oraz doświadczenie w kierunku murarz - brukarz
 OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE -  wykształcenie zawodowe lub średnie  
 SZKLARSKIEGO  -  umiejętność obsługa komputera
 MAJSTER PRAKTYKANT, POLSKA, NIEMCY, -  wykształcenie min. średnie budowlane  
 INŻYNIER BUDOWY AUSTRIA, HOLANDIA -  umiejętność obsługi niwelatora
   -  umiejętność czytania rysunku technicznego
   -  biegła znajomość j.niemieckiego w mowie i piśmie, mile widziana 

znajomość j. angielskiego 
 MURARZ ŻYROWA -  wykształcenie zawodowe lub średnie – murarz
   -  umiejętności w zakresie remontów budowlanych
   -  mile widzialny tytuł mistrza murarskiego w stosunku do jednego 

z murarzy, drugi bez tytułu mistrza muraskiego (praca dla 2 osób)
   -  doświadczenie w zakresie prac remontowo - budowlanych
 MURARZ , CIEŚLA ZDZIESZOWICE -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
   -  min. 5 lat doświadczenia zawodowego
 MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia na wózki widłowe
 MAGAZYNIER MIESZALNI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne, chemiczne
   -  umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
   -  uprawniania do obsługi wózków widłowych
   -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 POMOC NA MAGAZYNIE OLSZOWA -  wykształcenie podstawowe
   -  mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie 
 KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
 PRACOWNIK PRODUKCJI SZYMISZÓW -  wykształcenie o kierunku ślusarskim lub stolarskim 
 (STOLARKA ALUMINIOWA)  -  doświadczenie w pracy jako ślusarz, stolarz
 OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
   -  umiejętność i uprawnienia do obsługi wózków widłowych
   -  doświadczenie na stanowisku operatora wózka widłowego
 OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do wykonywania czynności w systemie czterobrygadowym 

, - uprawnienia operatora wózków widłowych
 CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne
   -  gotowość do wykonywania czynności w syst. czterobrygadowym
   -  umiejętność współpracy w zespole, - zaangażowanie
   -  mile widziane doświadczenie w czynnościach produkcyjnych
 PRACOWNIK HALI PRODUKCYJNEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - zdolności manualne
 PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA -  wykształcenie podstawowe, - mile widziane doświadczenie 
 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ZAWADZKIE -  chęć podjęcia pracy na stanowisku produkcyjnym 
 (DO PRZYUCZENIA)
 PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mechaniczne (elektromechanik, elektryk, automa-

tyk), - wiedza z zakresu pneumatyki i mechaniki
   -  uprawnienia elektryczne „E” mile widziane
   -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 PALACZ CO LEŚNICA -  wykształcenie co najmniej podstawowe świadectwo kwalifikacyjne 

E uprawniające do obsługi urządzenia wytwarzającego, przetwarza-
jącego, przesyłającego i zużywającego ciepło – tzn. kotły wodne 
na paliwa stałe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 
pomocniczymi i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocni-
czymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

 INSTALATOR ŻĘDOWICE -  wykształcenie techniczne lub zawodowe
   -  znajomość systemów SAT-RTV
   -  doświadczenie w pracach instalatorskich
 TECHNIK LEŚNIK ZAWADZKIE -  wykształcenie technik leśnik, - kurs pilarza, - prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY  WYMAGANE  PRZY  
REJESTRACJI  OSÓB  BEZROBOTNYCH

DOKUMENTY OSOBA BEZROBOTNA 
LUB POSZUKUJĄCA PRACY

Dowód osobisty lub paszport*

Oryginał dyplomu (w przypadku studiów wyż-
szych), świadectwo ukończenia szkoły ponad-
podstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe
Zaświadczenie o ukończeniu kursów, uprawnie-
nia zawodowe
Oryginały wszystkich świadectw pracy lub 
świadectw służby

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz statut spółki

Zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i 
OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wysokości 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy

Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczegól-
nieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc 
oraz informacją czy były odprowadzane składki 
na ZUS i Fundusz Pracy

Zaświadczenie ZUS potwierdzające okres 
pobierania świadczeń (tj. zasiłek chorobowy, 
macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, 
renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, 
renta szkoleniowa) oraz podstawę jego wymiaru

Książeczka wojskowa

Orzeczenie potwierdzające stopień niepełno-
sprawności

Świadectwo zwolnienia

Numer konta bankowego

W przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo 
zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawie-
rające numer PESEL bądź decyzja o wymeldowa-
niu z pobytu stałego.
W przypadku meldunku czasowego wymagane 
jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym 

(Może być odpis)- nie dotyczy osób z wykształ-
ceniem podstawowym/ gimnazjalnym
Dotyczy osób, które maja dodatkowe kwalifikacje

WYMAGANE

Dotyczy osób, które sprawowały/ sprawują funkcje 
reprezentacyjne w spółce

Nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej w wyso-
kości 30% minimalnego wynagrodzenia

Dotyczy osób, które były zatrudnione w:
- niepełnym wymiarze czasu pracy, 
- na umowę zlecenie,
- umowę o świadczenie usług,
- umowę o pracę nakładczą,
- umowę agencyjną,
- w zakładzie karnym

W przypadku dalszego pobierania świadczenia na-
leży przedstawić decyzje przyznająca świadczenie

Dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową

Wymagane w przypadku osób posiadających 
taki dokument

Dotyczy osób, które przebywały w zakładzie 
karnym

Dotyczy osób, które ubiegają się o prawo do 
zasiłku

* W przypadku braku aktualnego dokumentu tożsamości osoba rejestrująca się może przedstawić 
inny dokument ze zdjęciem wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, zawierającym numer 
PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o 
nowy dowód osobisty
W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach są wymagane 
dokumenty uzupełniające.

Brak dokumentów uniemożliwi rejestrację.

Poznaj swoich dzielnicowych
REWIR   DZIELNICOWYCH   W  GMINIE  JEMIELNICA

starszy aspirant 
Roman Gadomski  

tel. 77/4616477

młodszy aspirant 
Mariusz Łotocki 

tel. 77/4632377 lub 77/4616477

Rejon służbowy nr 17 obejmuje swoim 
nadzorem miejscowości:
Jemielnica, Piotrówka, Gąsiorowice, 
Łaziska

Rejon służbowy nr 18 obejmuje swoim 
nadzorem miejscowości:
Centawa, Barut, Gąsiorowice  w gminie 
Jemielnica, Wierchlesie oraz Żędowice, 
Kielcza w gminie Zawadzkie

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Pana Andrzeja Fula

z powodu śmierci

OJCA

składają

Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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„Barwy jesieni zdmuchnięte”
…po inauguracji Powiatowego Centrum Kultury

Przytulić się do ulubionego misia - Kubusia Puchatka - bezcenne

Elton John zaraz po swoim koncercie przywitał się ze swoimi fanami. Tylko 
u nas za sprawą iluzji marionetki w wykonaniu Teatru Falkoshow na mini 
- estradzie pojawiły się takie gwiazdy jak Tina Turner, Michael Jackson 
czy Celine Dion. Pan Krzysztof Falkowski oczarował tak młodych jak i 
starszych widzów - w sprawnych rękach aktora ożyły marionetki, które do 
złudzenia naśladowały ludzkie ruchy. Nutka magii i iluzji powiała ze sceny

Freestylowe pokazy ogniowe, poskramianie ognistych żywiołów to 
wszystko można było zobaczyć za sprawą Teatru Ognia Stowarzyszenie 
Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora, który pokazał również, że 
taniec w połączeniu z grą świateł tworzy niezwykłą dla oka i wyobraźni 
konfigurację piękna

LIVE KONCERT Brand New Cadillacs - na zakończenie naszego wieczoru- 
czad, energia, ekspresja, świetna muza, zgrane ekspresywnie brzmiące trio 
gitarowe i mocny męski wokal - to wszystko można było zobaczyć u nas 
na wieczornym rock&rollowym koncercie. Zapiszcie tę datę w kategorii 
niezapomnianych dni

Zrobiliśmy własną sówkę z drewna, a z plastiku “przydasiową” rzecz - 
dziewczynki postawiły na biżuterię. Teraz sówka znajdzie swoje miejsce 
na domowej półce z książkami i będzie spoglądać na nas mądrym okiem 
zachęcając do czytania a biżuteria przyda się na “kinderbalu” (Warsztaty 
w drewnie i warsztaty up’cyklingu)

Akcent taneczny w wykonaniu Zespołu Kaprys 2 z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich - zwiastujący wielkie otwarcie 
i serdeczne podziękowania dla zaangażowanych w realizację projektu 
rewitalizacji i modernizacji Centrum Kultury osób, instytucji i firm.

Przytulna biblioteka zaprasza

Muzeum Wsi Opolskiej wypożyczyło część swojej kolekcji, warto ją 
obejrzeć

Nawet najmłodsi bawili się świetnie

Nyska hipiska zabrała nas za sprawą fotografii w podróż po Europie - tylko 
u nas “dzieci kwiaty” jeździły po Grecji, Szkocji i Norwegii

Zjawiskowy pokaz niebywałego kunsztu i poezji w tworzeniu obrazu/ opo-
wiadania z piasku na oczach widowni. Artystka Marina Moon - spektakl 
o miłości z happy endem.

Zabawy ściągały dzieci na długie godziny. I potem rodzice z trudem mogli 
je oderwć od interesujących zajęć. Żadne nie chciało wracać do domu...
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Święto Chleba 2013 za nami

Grzegorz Stasiak, znany z telewizyjnego serialu „Nauka Jazdy” i jako 
Alojz w popularnym serialu „Święta wojna”, rozbawił swoim występem 
strzelecką publiczność do łez. 

Bez wątpienia ogromną atrakcją naszego święta była wioska indiańska 
Hocioka. Zwiedzać można było tipi z prawdziwymi eksponatami, a uczest-
niczyć w zabawach i konkursach takich jak: strzelanie z łuku, wyścig żółwi, 
rzut na bizonie rogi czy wyścig na nartach.  Występ zespołu indiańskiego, 
który dał pokaz tańców indiańskich oraz śpiewu na żywo był bardzo 
efektownym widowiskiem, szczególnie, ze Indianie ubrani byli w stroje 
POW-WOW Indian Ameryki Północnej.

Wszyscy świetnie bawili się w rytm piosenek zespołu Mirosław Szołtysek 
i Wesołe Trio. Publiczność wspólnie śpiewała i bawiła się z artystami, bo 
ta muzyka wzruszała, bawiła i przypominała w nich o pięknych tradycjach 
i obyczajach Śląska.

Na dzieci czekały różne warsztaty, w tym: sztuka gipsorytu, zwierzęta 
lepione w masie papierowej, czy rzecz o rybie – malowanie gatunków 
ryb. A po zmierzchu atrakcją był  Teatr  Cieni, do którego dzieci same 
wykonywały postaci, które w specjalnie przygotowanym namiocie przy 
udziale odgłosów zwierząt wykonały małe widowisko.

O tegoroczną oprawę muzyczną korowodu zadbała Orkiestra Dęta Góraż-
dże S.A. Występ orkiestry podczas otwarcia Święta Chleba był na bardzo 
wysokim poziomie artystycznym.

Każda delegacja gminna przywiozła ze sobą jedną z przepięknych koron 
żniwnych wybranych spośród swoich sołectw. Serdecznie dziękujemy 
każdej delegacji za udział w naszym wspólnym święcie.  

Każda korona to misterne dzieło rąk ludzkich, ale i hołd złożony ciężkiej 
pracy rolników. 

Niosąc świąteczny bochen chleba oraz herb Powiatu Strzeleckiego na 
czele korowodu szli Simona i Denis – duet zaśpiewał kilka swoich hitów 
również podczas otwarcia Święta Chleba.

Nawet włodarze powiatu wpasowali się w styl Dzikiego Zachodu - głównym 
kowbojem powiatu był starosta Józef Swaczyna, a naczelnym Indianinem 
wicestarosta Waldemar Gaida. 

W tegorocznym korowodzie udział wzięły delegacje z wszystkich szkół pod-
ległych powiatowi. Każda szkolna delegacja stylizowana była na konwój 
kowbojów i traperów, nie zabrakło nawet prawdziwych westernowych 
wierzchowców, a nawet Indian z wioski Hocioka.

Tegoroczne Święto Chleba swoją wizytą zaszczycił burmistrz Novego 
Jicina, pan dr Jaroslav Dvorak
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nie zamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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 
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,  
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl  
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

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

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

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

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

 12 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich spektakl „Blondynki 
wolą mężczyzn” w doborowej obsadzie: Michał Milowicz, Krzysztof Ibisz, Tomasz Stockinger, Jacek 
Kawalec, Julita Kożuszek, Ewa Lorska, Alicja Dąbrowska.
 Bilety do nabycia w sekretariacie Powiatowego Centrum Kultury od poniedziałku 14 października 
w godz. 8-16 w cenie 60 zł od osoby

Blondynki wolą mężczyzn

 Dnia 20.09.2013 grupa uczniów CKZiU 
wraz z opiekunami wyjechała na targi AgroShow 
do Bednar koło Poznania. Celem wyprawy, poza 
zapoznaniem się z nowinkami technicznymi z 
dziedziny rolnictwa, był przede wszystkim do-
ping kolegi Andrzeja Misz z klasy IV technikum 
mechatronicznego. Andrzej od kwietnia tego 
roku startował w konkursie „Młody mechanik 
na medal” przechodząc przez kolejne etapy, aby 
w Bednarach wystąpić w finale ogólnopolskim 
tego konkursu. Konkurs finałowy podzielony był 

CKZiU wśród najlepszych w kraju

na 2 etapy: test wiedzy dotyczący  mechanizacji 
rolnictwa oraz zadania praktyczne. Wszyscy 
finaliści prezentowali wyrównany poziom, 
dlatego tym bardziej cieszy fakt, iż Andrzej 
znalazł się  wśród 10 najlepszych w kraju. Miłym 
zaskoczeniem dla uczestników było wręczanie 
nagród przez red W. Zientarskiego – znanego 
i lubianego autora wielu programów telewizyj-
nych związanych z tematyką motoryzacyjną. 
Andrzejowi gratulujemy wyróżnienia

Opracował: M. Buszman

 Od wielu lat w szkole odbywa się impreza 
integracyjna klas pierwszych. Członkowie Klubu 
Activa i jego alumni przygotowują gry i zabawy 
dla uczniów, którzy dopiero rozpoczynają edu-
kację w zawadczańskiej szkole średniej. W tym 
roku imprezę prowadziła Agnieszka Bartocha 
wraz z Pawłem Sławskim. 
 Przygotowania trwały ponad tydzień, a ich 
efektem był scenariusz zrealizowany perfekcyj-
nie.
 Po kilku zabawach prowadzonych na placu 
szkolnym, przez Klaudię Budner podzielono 
uczestników na pięć grup rywalizujących w grach 
zręcznościowych. Należały do nich m.in.: rzut 
jajkami, jak najszybsze wyrzucenie koralików 
z kubeczka, przywiązanego do ciała uczestnika 
czy przeprowadzenie piłeczki pingpongowej 
przez nogawki ich spodni. Każdą grę prowadził 
inny lider. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu był 
bon na niepytanie, lecz nie to było oczywiście 

Integracja klas pierwszych

głównym celem. Najważniejsza była integracja 
klas pierwszych wraz ze starszymi uczniami, 
czyli ich wzajemne poznanie się i wprowadzenie 
młodszych kolegów w życie szkoły. Wspól-
nie bawiło się ponad 80 osób. Organizatorzy 
sprawdzili się rewelacyjnie. Alumni klubu, już 
absolwenci szkoły, w składzie: Paweł Sławski, 
Klaudia Budner, Aleksander Misztela, Piotr Pru-
ski, Jan Wiązowski, Sebastian Soloch, Adrianna 
Gwóźdź, Dominik Kowalski, Błażej Foryś, Sara 
Szymanowska, Tomek Garbowski; oraz obecni 
uczniowie (Agnieszka Bartocha, Aleksandra Hu-
rek, Jenifer Wyderka, Marzena Rakowska, Ania 
Sokala oraz Karolina Boronowska) udowodnili, 
że są świetnymi liderami i potrafią organizować 
imprezy masowe.
 Zdjęcia z integracji są dostępne na stronie 
www.zspzawadzkie.wodip.opole.pl w zakładce 
„galerie”. Film z naszej imprezy już niedługo 
będzie można zobaczyć w Internecie. 

 To hasło akcji charytatywnej przeprowa-
dzonej przez uczniów CKZiU w niedzielę 29 
września na terenie parafii pw. św. Wawrzyńca. 
Uczniowie klas gastronomicznych  III Tg, IV Tg, 
II Tsg w sobotę z samego rana rozpoczęli  zajęcia 
kulinarne w czasie których pod nadzorem pani 
Małgorzaty Tacicy upiekli ponad 600 muffinek. 
Następnie wszystkie one zostały „przetransporto-
wane” do domu katechetycznego gdzie słodkości 
polukrowano. Już z samego rana w niedzielę 
nasze uczennice z klasy I Tek Aneta i Paulina, 
Grażyna z III Ts oraz Gosia z III Tek na placu 
kościelnym rozstawiły stoły i rozpoczęły sprze-
daż muffinek. Muffinki cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród parafian tak, że już o 
10.30 całość była sprzedana a zebrana kwota 
zasiliła konto budowy nowego kościoła w Togo, 
gdzie proboszczem jest absolwent naszej szkoły 
ks. Zygfryd Piątek. 
 W akcji zostało zebranych 1091,90 zł.

Edyta Bem

 

Muffinka dla Afryki

 24 i 25 września uczniowie klasy trzeciej 
technikum organizacji usług gastronomicznych 
przygotowali i wykonali pokaz nakrywania 
do stołu dla uczniów Szkoły podstawowej 
nr 2 w Strzelcach Opolskich. Odbył on się w 
ramach cyklicznych,  comiesięcznych spotkań 
na temat zdrowego odżywiania. W pierwszym 
dniu udział w pokazie brały klasy starsze od 
czwartej do szóstej, a w drugim klasy młodsze 
od pierwszej do trzeciej. Dzieci uczyły się 
jak prawidłowo nakryć do stołu do obiadu- 
ułożenie talerzy i sztućców oraz jak nakryć 
stół na uroczystość rodzinną- urodziny bądź 
imieniny. Uczniowie składali również różne 
wzory serwetek i ustawiali je w odpowiednim 
miejscu nakrycia. Dla uczniów naszej szkoły to 
było praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej 
na lekcjach obsługi konsumenta, co przyda 
im się na egzaminie zawodowym. Dzieci ze 
szkoły podstawowej bardzo fajnie się bawiły, 
i z tego co słyszałam z rozmów z niektórymi 

rodzicami, również wykorzystali tą wiedzę w 
praktyce, pomagając swoim rodzicom nakryć 
stół do obiadu, a nawet imprezy rodzinnej.

Małgorzata Tacica

Starsi uczą młodszych
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Zarząd Powiatu Strzeleckiego
ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie 
pomocy społecznej oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia 
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 
społecznej, na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy 
Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
w Zawadzkiem oraz w Kadłubie
 Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2013 r. 
poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) i rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy 
społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Strzeleckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2014-2016

Oferty przyjmowane są do dnia 4 listopada 2013 roku do godz. 15.30
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, w Kancelarii (II piętro)

(decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa)
Na realizację powyższego zadania przeznacza się:
-  1 925 196,00 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
-  1 713 636,00 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego, na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego oraz na tablicy informacyjnej w Budynku Starostwa.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej 
oraz osoby prawnych i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ 
oceniającej oferty złożone na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 
Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w Zawadzkiem oraz w Kadłubie
 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIV/341/13 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca  2013 r. w sprawie uchwalenia 
“Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016” 
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 października 2013 roku
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, pokój 208, 

tel. 77 4401 759, mail: barbara.giemsa@powiatstrzelecki.pl
Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

O B W I E S Z C Z E N I E     ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 687) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 
2013r. Nr 0, poz. 267),

z a w i a d a m i a   s i ę,

że dnia 4 września 2013r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich, reprezentującego Gminę Strzelce Opolskie z siedzibą  w Strzelcach Opolskich, Pl. 
Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu 
komunikacyjnego, stanowiącego drogę publiczną, na osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich, na działkach:

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nr działki przed
podziałem 

3621/7
3621/4
4699/18
4699/8
3172/3
3171/3

4699/112
4699/116
4699/114
4699/19
4699/115
4699/107
4699/109
4699/111
4699/113
4698/19
4698/18
4694/7
4697/6
4697/7
4696

Arkusz mapy

17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Nr działki po podziale, 
działki w liniach rozgraniczajacych

-
3621/9

-
4699/120, 4699/121

3172/79
3171/6

4699/123, 4699/124
4699/126

-
-
-
-
-
-

4699/128
4698/20

-
-
-

4697/9
4696/2

Nr działki po podziale, 
działki poza liniami rozgraniczajacymi

-
3621/8

-
4699/19
3172/78
3171/5

4699/122
4699/125

-
-
-
-
-
-

4699/127
4698/21

-
-
-

4697/8
4696/1

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny 

Nr działki przed 
podziałem 

3620/4
5060

4699/17
3173/33
4699/8
3171/3

4699/112
4699/116
4699/113
4698/19
4694/5
4694/6
4695

4697/7
4699/75
4699/28

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Arkusz mapy

17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Obręb 

Strzelce Op.
Strzelce Op. 
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

Nr działki po podziale, działki 
w liniach rozgraniczajacych 

-
-
-
-

4699/119
3171/5

4699/122
4699/125
4699/127
4698/21

-
-
-

4697/8
-

 

W ramach rozbudowy przedmiotowej drogi 
gminnej, konieczne będzie wprowadzenie ogra-
niczenia w korzystaniu z części nieruchomości 
stanowiącej teren niezbędny:
- w celu realizacji sieci energetycznej, ozna-

czonych w operacie ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 4699/112 (po 
podziale 4699/122) k.m. 15 obręb Strzelce 
Opolskie,

- w celu likwidacji istniejącego oświetlenia, 
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów 
i budynków jako działki nr 4699/113 (po 
podziale 4699/127), 4698/19 (po podziale 
4698/21), 4694/5, 4699/116 (po podziale 
4699/125) k.m. 15 obręb Strzelce Opolskie.

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nierucho-
mości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte 
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami.   
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniej-
szego obwieszczenia zainteresowane strony 
mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich - Wydział Architektoniczno - Budow-
lany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 213, 
(w godzinach  pn. 800-1600, wt-pt 730-1530), 
zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.Obwieszczenie wywiesza się na okres od 3 października do 25 października 2013r.

Ogłoszenie
 Zarządu Powiatu Strzeleckiego

W dniu 9 grudnia 2013 roku o godzinie 9.oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. 
Jordanowskiej nr 2, w  pok. nr 114 na I piętrze odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony 
w celu sprzedaży własności nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Kościuszki nr 8, zabudowanej budynkiem byłej szkoły zawodowej zreali-
zowanym około 1930 r., trzykondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa budynku 980,00 m2,, 
kubatura  5474,00 m3 .
Nieruchomość oznaczona jest numerem działki 1737 o powierzchni 0,4805 ha, karta mapy 8. 
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług 
oświaty oraz usług centrotwórczych, dopuszcza się częściowe (do 50%) przeznaczenie terenu 
dla funkcji mieszkaniowych. Nieruchomość położona jest na terenie układu urbanistycznego 
wpisanego do rejestru zabytków, w związku z czym prace związane ze zmianą bryły budynku, 
tj. wyglądu elewacji, okien czy dachu, wymagają pisemnego pozwolenia konserwatora zabytków.
Nieruchomość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/00045841/2, bez obciążeń, obecnie    
w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W przypadku wyłonie-
nia nabywcy nieruchomości trwały zarząd zostanie wygaszony.  Pierwszy przetarg na sprzedaż 
nieruchomości został przeprowadzony w dniu 23 sierpnia 2013 roku,

Cena wywoławcza nieruchomości – 800 000,00 zł.
Minimalne postąpienie ceny – 8 000,00 zł
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  40 000,00 zł  

Wadium należy wpłacić do dnia 4 grudnia 2013 r. na konto Powiatu Strzeleckiego, Bank Spół-
dzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez sprzedającego – przepada.
Nabywca ponosi także koszt wyceny nieruchomości w kwocie 1 537,50 zł oraz koszty związane 
z zawarciem umowy.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 
a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535).

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr  77-4401-740, 

adres e-mail: teresa.czak@powiatstrzelecki.pl
Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego www.powiat-
strzelecki.pl. w zakładce „Nieruchomości”.

24 września w „Villa Młynówka”, w obecności 
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
insp. Ireny Doroszkiewicz, kadry kierowniczej 
garnizonu opolskiego, zaproszonych gości 
oraz rodzin wstępujących do służby odbyła się 
uroczystość ślubowania 15 nowych funkcjo-
nariuszy. Będąc jeszcze przeszli odpowiednie 
postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące m.in. 
testy sprawnościowe, badania psychologiczne, 
badania zdrowia, sprawdzenie niekaralności. 
Kolejnym etapem ich służby będzie kilkumie-
sięczne szkolenie zawodowe w Szkole Policji 
w Katowicach. Po ukończeniu kursu podsta-
wowego dwoje funkcjonariuszy pełnić będzie 
służbę na ulicach naszego powiatu dbając o 
bezpieczeństwo mieszkańców. Posterunkowy Szymon Sikora i posterunkowa 

Marta Leszczyńska

Nowi funkcjonariusze w powiecie

 W minioną niedzielę 6 października pozna-
liśmy zwycięzców konkursu plastycznego pn.: 
„Jak fundusze unijne zmieniaja powiat strzelec-
ki”. Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród 
odbyło się podczas obchodów „Święta Chleba. 
Pikniku Rodzinnego”, zorganizowanego przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Konkurs ten, zor-
ganizowany przez Lokalny Punkt Informacyjny 

o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opol-
skich, skierowany był do wszystkich uczniów 
szkół podstawowych Powiatu Strzeleckiego. 
Dzieci miały za zadanie namalować wybrany 
przez siebie projekt unijny, zrealizowany na 
terenie naszego powiatu. Wśród ponad siedem-
dziesięciu nadesłanych prac mogliśmy oczami 
dziecka zobaczyć m.in.  wyremontowane z fundu-

szy unijnych drogi, rondo, budowę kanalizacji, 
czy też funkcjonujące już Powiatowe Centrum 
Kultury w Strzelcach Opolskich.
 Spośród tak wielu przepięknych prac, 
wykonanych różnymi technikami, wybranych 
zostało 16. W kategorii klas I-III pierwsze 
miejsce zajęła praca Julii Ryszytyło (klasa 
II), drugie miejsce - praca Wiktorii Jaworskiej 
(klasa II), trzecie zaś miejsce - praca Katarzyny 
Muszkiet (klasa III). Wyróżnienia w tej kategorii 
przypadły dla: Julii Kinel (klasa I), Weroniki 
Policht (klasa II), Agaty Daniel (klasa II), Julii 
Ludwig (klasa II) oraz Jakuba Flaka (klasa III). 
W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zdo-
była praca Pauliny Sznajder (klas IV), drugie 
miejsce - praca Pauliny Olschowka (klasa V), 
trzecie miejsce – praca Kamila Pietruszki (klasa 
IV). Wyróżnienia w tejże kategorii otrzymali:  
Łukasz Hasterok (klasa IV), Agnieszka Koteluk 
(kasa VI), Łukasz Kołodziej (klasa IV), Natalia 
Mosler (klasa V), Michał Koj (klasa V).
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu za kreatywność oraz zaangażo-
wanie.

Iwona Jagusz

W konkursie na hasło promujące Święto Chleba 
uczestniczyło blisko 200 osób. Przeważały ry-
mowanki, a trzy najlepsze hasła zgłosiły panie!
„Pachnące bochny chleba, z wielu ziaren wypie-
kane, na Powiatowym Święcie Chleba każdego 
roku prezentowane” – to hasło zwycięskie, które 
zgłosiła Gabriela Czudaj z Barutu. Drugie miej-
sce zajęła Jolanta Siwiec ze Strzelec Opolskich, 
a trzecie – Urszula Biała z Rożniątowa. 
Zwyciężczynie zdobyły cenne nagrody: za 1 
miejsce – tablet ufundowany przez Powiat Strze-
lecki, za drugie – kosz wędlin ufundowany przez 
zakład Grzegorza Pyki, za trzecie – pokaźną 
kiełbasę krakowską pochodzącą z tego samego 
zakładu. Wszystkie trzy panie otrzymały też 
termosy – dzięki oddziałowi powiatowemu Izby 
Rolniczej w Opolu.

Konkurs rozstrzygnięty

Tablet za hasło

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
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Powiatowe Centrum Kultury serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, sponsorom i 
przyjaciołom, którzy okazali nam swoje wsparcie:

Ks. Proboszczowi Parafii  Św. Wawrzyńca Rudolfowi Nieszwiecowi

Firmom:
„Stiller” Pokrycia dachowe

„Technodrew Polska” Wyposażenie wnętrz Sp. z o. o.
PPO pp Strzelce Opolskie

Piekarnia-Cukiernia “Łubowski”
„Piekarnia Grabowski” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Edyta 

Grabowska
Cukiernia Józef i Ryszard Izydorczyk

Easy Office Opole
Artim Sp. z o.o. Oddziała Opole

Hellen Doron
Szkoła Tańca Fokus

VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. Oddział w Poznaniu
Poczta owocowa Strzelce Opolskie

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział Strzelce Opolskie
Kraina Zabaw dla Dzieci

Kwiaciarnia Renata i Waldemar  Ziaja Staniszcze Wielkie
Marell Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza

CitySat Gordzielik

Szkołom/ jednostkom/ instytucjom/ organizacjom/stowarzyszeniom:
CKZiU w Strzelcach Opolskich

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. J. von Eichendorffa w Opolu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich – Zespół „Kaprys 2”

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Piotrowi, Krzysztofowi i Markowi  Gracom 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op.
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Op.

Gminom Powiatu Strzeleckiego

Sołtysom Szczepanka, Kadłuba i Dziewkowic

Fotografom:
Romualdowi Kubikowi

Andrzejowi Gawrońskiemu
Waldemarowi Burckowi

A także mediom:
Powiat Strzelecki
Strzelec Opolski

Radio Opole 
Radio Plus
TVP Opole

CitySat Gordzielik
 za pomoc w rozpowszechnieniu wydarzenia i objęcie patronatem medialnym, 

a także artystom, którzy uświetnili naszą uroczystość.
 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które życzyły nam powiedzenia 
i sukcesu tak na dzień inauguracji jak i na dalszą działalność naszego Centrum Kultury,  i 
od których popłynęły ciepłe słowa pod adresem pięknie przygotowanego urozmaiconego 
programu artystyczno – kulturalnego. 

Cała impreza nie udałaby się tak wspaniale, gdyby nie udział, pomoc i wsparcie:     
Strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie, Raszowej, Jemielnicy, Błotnicy 
Strzeleckiej, Suchej i Starym Ujeździe
Funkcjonariuszy Strzeleckiej Policji 
Nauczycieli i uczniów uczestniczących w korowodzie z następujących szkół:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
Zespół Szkół przy DPS w Kadłubie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Leśnicy
Simonie i Denisowi prowadzącym korowód
Nauczycieli uczniów prowadzących Platformę Gier i Zabaw dla Dzieci z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
Nauczycielki pani Małgorzaty Tacicy oraz uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich zapewniających obsługę w namiocie dla delegacji 
Reprezentantów poszczególnych gmin Powiatu Strzeleckiego uczestniczących wraz z 
koronami w korowodzie: delegacja z Olszowej, Osieka, Krośnicy, Kielczy, Barutu i z 
Raszowej.
Orkiestrze Dętej Górażdże S.A. za piękną oprawę muzyczną korowodu
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A w Strzelcach Opolskich za bezpłatny 
transport Orkiestry Dętej z Górażdży
Partnera „Atelier Fotograficznego” firmie CE-WE Color Sp. z o.o., 
Sponsorów nagród w konkursie na „Najlepsze hasło promujące Święto Chleba” firmom: 
Drewnoplast Jan Mika; Skup, Przetwórstwo i Sprzedaż Artykułów Mięsnych Grzegorz 
Pyka oraz Dekarstwo-Ciesielstwo Krystian Augustyn oraz Izbie Rolniczej w Opolu – 
Zarządowi Powiatowemu za ufundowanie nagród w konkursie 
Mediom za patronat i opiekę medialną nad „Świętem Chleba”  

 Największą gwiazdą wieczoru i Świę-
ta Chleba była Teresa Werner, uwielbiana 
przez publiczność gwiazda śląskiej estra-
dy. Teresa Werner w wieku 16 lat
zdała egzamin do Zespołu Pieśni i Tańca 
“Śląsk” w Koszęcinie. Występowała na 
scenach największych teatrów świata, w 
tym m.in. Carnegie Hall, Broadway.
 Zaistniała dzięki takim przebojom jak 
“Miłość jest piękna”, “Dałabym Ci
dała”, “Kocham swoje morze”. Jej album 
“Spełnić marzenia”, którego premiera 
miała miejsce w 2012 roku uzyskał status 
Złotej Płyty. Pani Teresa
zauroczyła naszą publiczność.

Do zobaczenia za rok, na jubileuszowym Święcie Chleba!

Święto Chleba 2013 za nami

Serdeczne podziękowania

W tym roku swoimi wypiekami gościli  nas piekarze i cukiernicy z naszego powiatu, a byli to pani Ewa Winnik z Rozmierki, pań-
stwo Edyta i  Paweł Grabowscy z Otmic oraz pan Paweł Schlensag z Jemielnicy. 

Powiatowe Centrum Kultury 
juz otwarte!


