
100-lecie urodzin
Pani Marty Melich

W środowe popołudnie 16 października w Powiatowym Centrum Kultury kadra pedagogiczna szkół, dla których Powiat Strzelecki jest 
organem prowadzącym, obchodziła swoje święto. Tradycją stało się że co roku ci, którzy „ucząc potrafią tchnąć przyjemność w dusze 
uczniów” honorowani są Nagrodami Starosty. W tym roku zdobyło je 15 nauczycieli.
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więcej czytaj na str. 4

-  „Obyś cudze dzieci uczył!” – to raczej 
przekleństwo niż życzliwe nastawienie. A 
jednak Pan zdecydował się na taką drogę 
zawodową. Żałuje Pan czasem? – pytam 
Dariusza Szczypurę, jednego z nagrodzo-
nych nauczycieli.
 Nie żałuję wyboru takiej drogi. 
Współczuję tym, którzy wybrali inną ale 
ze swoim wyborem nie trafili. Męczą się 

Obyś cudze dzieci uczył!
zapewne z tego powodu. A z tego rodzaju 
powiedzeniami jest jak ze szklanką do po-
łowy pustą lub w połowie pełną. Zależy jak 
się to zinterpretuje. Wydaje się, że lepiej 
uczyć kogokolwiek niż nie nauczyć nikogo 
niczego, nawet własne dzieci.
-  Co przynosi Panu największą satys-
fakcję, a co rozczarowuje?
 Największą satysfakcję przynoszą mi 

sukcesy moich uczniów. Rozczarowują 
niezauważone lub utracone talenty.
-  Pana najtrudniejszy dzień jako na-
uczyciela?
 Za krótko pracuję. Może go prze-
gapiłem? Wydaję mi się, że jeszcze nie 
nadszedł. Może to będzie przejście na 
emeryturę?

(mg)

 

50 lat minęło!

więcej czytaj na str. 2

S. Zofia Moroz
patronką szkół w Kadłubie

Więcej o uroczystości czytaj na str. 2

  Pani Marta Melich, która 22 paździer-
nika br. obchodziła 100-lecie urodzin, nie 
miała łatwego życia. Kiedy jako 23-latka 
stawała na ślubnym kobiercu, nikomu nie 
przyszłoby do głowy, że z mężęm przeżyje 
zaledwie cztery lata, a reszt e samotnie 
wychowując dwójkę dzieci. Cztery lata po  
ślubie, w roku 1940, mąż został powołany 
do wojska. Córka Usia miała wówczas 3 
lata,  synek, Willi (Wilhelm), zaledwie 
rok. Ojca już nigdy nie widzieli. Dwa  lata 
później do rodziny przyszła wiadomość: 
zaginął w Rosji. 
-  Szukaliśmy jeszcze ojca przez Czer-
wony Krzyż - mówi dziś córka, Urszula (po 
mężu Mrass). Wtedy dowiedzieliśmy się, 
że   żaden z kolegów, z którymi szedł w 
pierwszej linii, nie przeżył, wszyscy padli 
od kul. I tak mama musiała sama borykać 
się z losem. Wychowywała nas sama, 

prowadząc jednocześnie gospodarstwo.  
Całe życie, od chwili narodzin spędziła w 
Jemielnicy. My z bratem też tu mieszkamy. 
Każdemu z nas urodziło się dwoje dzieci 
- synek i córka. Oni tez już dorośli i maja 
swoje dzieci - a nasza mama ma siedmioro 
prawnuków - mówi córka Urszula, miesz-
kająca i opiekująca się Mamą na co dzień.
 Jubilatce i całej Jej rodzinie życzymy 
wszystkiego najlepszego, a przede wszyst-
kim zdrowia!
 W  dniu urodzin Jubilatkę odwiedzili 
nie tylko bliscy, ale też  przedstawiciele 
władz  samorządowych ze starostą Józefem 
Swaczyną.

 Do wszystkich najlepszych życzeń 
dołączamy też swoje: wielu jeszcze wpa-
niałych lat w dobrym zdrowiu i pełnych 
radości



P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

 Dzięki zakończonej niedawno inwe-
stycji Firma Pamas Piotr Matyszok&Syno-
wie powierzchnia zakładu produkującego 
salami zwiększyła się z 720 mkw do 2500 
mkw. Nowa hala została oddana do użytku 
18 października.
 Dzięki temu firma kupiona w ub. roku 
linia produkcyjna będzie mogła zostać w 
pełni wykorzystana i zapewne niedługo 
wzrośnie produkcja, która wynosi obecnie 

Inwestycja PAMAS

25 ton salami miesięcznie, przy zatrudnie-
niu 12 pracowników. Jeśli rynek ożywi się, 
wzrośnie tez zatrudnienie.
 Smakowite wędliny -  24 gatunki 
salami w różnych posypkach warzywnych 
i ziołowych oraz bez posypek - trafiają 
nie tylko na rynek krajowy (z wyjątkiem 
województwa mazowieckiego) oraz na 
eksport, do Szwecji, Niemiec i Czech.

 Biegi to ich pasja. Dzięki pracy nad 
własnym ciałem stają się zawodowcami. Ry-
walizują ze sobą, ale tylko podczas zawodów 
sportowych, maratonów. Na co dzień pełnią 
służbę w szeregach Policji. Po raz kolejny 
stanęli na podium: asp. Edward Dramski z 
Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich i sierż. sztab. Ryszard Głuszek z 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
 20 października br. w Parku Miejskim 
w Strzelcach Opolskich w ramach popula-
ryzacji aktywności fizycznej odbył się bieg, 
na mecie którego stanęli również Policjanci. 
Organizatorem biegu był Urząd Miejski-
-Referat Sportu i Rekreacji w Strzelcach 
Opolskich. Na dystansie  6 kilometrów w 
swojej kategorii wiekowej zwyciężył asp. 
Edward Dramski  z Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich, drugie miej-

Pobiegli na podium

sce sierż. sztab. Ryszard Głuszek z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu (Wydział 
Konwojowy). Natomiast trzecie miejsce 
również zajął reprezentant służb munduro-
wych – funkcjonariusz Zakładu Karnego nr 2 
w Strzelcach Opolskich kpt. Jarosław Timo-
szuk. Cała trójka trenuje biegi od lat, spotyka 
się na różnych zawodach sportowych. Dzięki 
zaangażowaniu, determinacji, pracy nad 
słabościami stają się zawodowcami.
 To nie jedyny występ asp. Edwarda 
Dramskiego. W minioną sobotę (19 paź-
dziernika br.) na Górze Św. Anny odbył „IV 
bieg Cross” (organizatorem było Stowarzy-
szenie Nowoczesna Opolszczyzna), gdzie na 
dystansie 15-kilometrów Edward Dramski 
wspólnie ze swoim czworonogiem-owczar-
kiem belgijskim Malinois zdobył 36 miejsce. 
W zawodach uczestniczyło ponad 200 osób.

     
  
 
 Poniżej kilka refleksji dotyczącymi 
mojej pracy zawodowej z perspektywy 
funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich 
(stanowisko to Zarząd Powiatu Strzelec-
kiego powierzył mi w 2003 roku). 
 Mówiąc Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich przy-
wołujemy jedną z największych placówek 
oświatowych Powiatu Strzeleckiego pod 
względem liczby klientów, którzy korzy-
stają z usług instytucji oświatowej. Rocznie 
świadczymy pomoc dla ponad 1000 osób 
(dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). 
W rejonie działania naszej Poradni znaj-
duje się blisko 13 000 dzieci z Powiatu 
Strzeleckiego i 112 placówek oświatowych 
(szkół i przedszkoli). Poradnia zatrudnia 15 
pracowników pedagogicznych (pedagogów, 
psychologów, logopedów i rehabilitanta) 
oraz 2 osoby administracyjne. 
 Przyjmujemy dzieci od urodzenia do 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zaj-
mujemy się udzielaniem pomocy dzieciom 
z różnorodnymi niepełnosprawnościami 
(wszystkie stopnie upośledzenia umysło-
wego, niepełnosprawność ruchowa). Mija 
kolejny tydzień nowego roku szkolnego, 
a my mamy już ok. 160 indywidualnych 
zgłoszeń rodziców z prośbą o różne formy 
pomocy. Jest długa lista oczekujących 
na terapię Biofeedback. Dzwonią szkoły 
i przedszkola zgłaszając swoje potrzeby 
związane z uzyskaniem wsparcia. Oświa-
towy niż demograficzny w szkołach i przed-
szkolach nie przekłada się na poradniany. 
Wzrasta świadomość rodziców, placówki 
coraz czujniejszym okiem przyglądają się 
swym wychowankom starając się w porę 
wychwycić niepokojące symptomy i kierują 
rodziców dalej (często do nas - do Poradni).
 Jesteśmy jedną z trzech poradni 
psychologiczno - pedagogicznych w woj. 
opolskim oferującą od 2003 roku specja-
listyczną pomoc w ramach Zespołu Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 
Jakość pracy strzeleckiej Poradni w ramach 
Zespołu Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka przedstawiana była przeze 
mnie podczas wojewódzkiej konferencji 
organizowanej przez Kuratorium Oświaty 
w Opolu i Uniwersytet Opolski w VI 2009 
roku. Słowa uznania dla naszej pracy 
skierowało też Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej w liście gratulacyjnym w X 2010 
roku. 
Praca naszej placówki odbywa się od 
godziny 8.00 do godzin popołudniowych z 
uwzględnieniem specyfiki potrzeb i oczeki-
wań zróżnicowanych grup klientów (dzieci 
w różnym wieku, młodzieży, rodziców i 
nauczycieli).
Strzelecka Poradnia od ponad 40 lat oferuje 
szereg wyspecjalizowanych form pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. Swój 
Rubinowy Jubileusz obchodziliśmy w 2010 
roku. Systematycznie podnosimy swoje 
kwalifikacje i wdrażamy do pracy nowe 
metody diagnostyczno – terapeutyczne (np. 
od 2009 roku terapię Biofeedback).
 Placówka nasza jest jedyną taką in-
stytucją w Powiecie Strzeleckim i wysoko 
ocenianą w województwie i kraju. Myślę, 
że miarą może tu być zewnętrzne uznanie 
o randze krajowej, bądź wojewódzkiej dla 
kadry pedagogicznej naszej placówki. W 
latach 2006 – 2012 najwyższymi nagroda-
mi (Medale Komisji Edukacji Narodowej, 
odznaczenia państwowe Prezydenta Rze-
czypospolitej za Długoletnią Służbę) od-
znaczonych zostało 10 osób. Mam nadzieję, 
że w X 2013 roku, w Dniu Święta Edukacji 
Narodowej, takimi nagrodami zostaną 
uhonorowane kolejne osoby (złożyłam 8 
wniosków).
 Spojrzenie na upływające lata kie-
rowania strzelecką poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną i te stojące przede 
mną (z woli organu prowadzącego i przy 
akceptacji grona pedagogicznego) ukażę 
przez pryzmat trzech wybranych zadań. 
Mam tego świadomość, że nie jest to łatwe, 
bo w codziennej pracy staramy się jak naj-
lepiej służyć swą wiedzą i umiejętnościami 
ludziom, którzy trafiają po pomoc. 
MINIONA KADENCJA - (3 najważniejsze 
zadania / osiągnięcia): 
1. Placówka nasza w roku szkolnym 
2011/2012 poddana była ocenie zewnętrz-

nej przeprowadzonej przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu. Ocena pracy określana 
jako „ewaluacja zewnętrzna” odbywa się 
w oparciu o wystandaryzowane narzędzia, 
jednakowe dla wszystkich placówek 
oświatowych w kraju. W wybranym przez 
Kuratorium Oświaty obszarze „Zarządza-
nie placówką” w dwóch wymaganiach 
strzelecka Poradnia uzyskała najwyższy 
stopień spełniania wymagań (określany 
symbolem A). Byliśmy wtedy jedną z 
16 poradni w Polsce, która uzyskała taki 
wynik. W kolejnym z wymagań: „warunki 
funkcjonowania placówki” uzyskaliśmy 
wysoki stopień spełniania wymagania 
przez placówkę (określany jako B). Na 
tak wysokie wyniki składa się praca ca-
łego zespołu osób – specjalistów Poradni, 
podejmowania się nowych wyzwań, 
chęci doskonalenia, rozwijania i zmiany 
na lepsze oraz tworzenia warunków do 
prawidłowego funkcjonowania placówki 
przez organ prowadzący (Powiat Strze-
lecki).
2. Opolski Kurator Oświaty zaprosił 
naszą Poradnię do prezentacji doświad-
czeń z pracy w ramach wojewódzkiej 
konferencji „Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka szansą na lepszy strat” 
(2009). Miałam zaszczyt reprezentować 
wówczas strzelecką Poradnię i Porad-
nie Psychologiczno – Pedagogiczne 
Opolszczyzny, pokazując osiągnięcia i 
wypracowany model pracy z dzieckiem 
najmłodszym, którego rozwój wymaga 
wczesnej i wielodyscyplinarnej pomocy 
specjalistów.
3. Realizacja wielu nowych przedsię-
wzięć, programów. Wśród nich na pewno 
należy wymienić m.in. projekt konkur-
sowy „MAM SZANSĘ – kreowanie i 
wspieranie rozwoju uczniów ze środowisk 
wiejskich i małomiasteczkowych” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Był to największy, jak dotąd, pro-
jekt realizowany przez Powiat Strzelecki 
pod względem liczby beneficjentów (1978 
z 14 szkół; 103 klasy) i jeden z większych 
realizowanych w województwie opol-
skim. Wniosek konkursowy powstał z 
wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy 
i doświadczenia zawodowego pedago-
gów i psychologów naszej Poradni i był 
całkowicie zrealizowany przez 8 osobo-
wy zespół strzeleckiej poradni. Projekt 
realizowany był od I 2010 do VI 2011 
roku, łącznie zrealizowano 772 godziny 
zajęć. Budżet projektu to kwota ponad 
300 000 zł. Dokumentacja projektowa 
obejmowała około 10 000 stron. Projekt 
„MAM SZANSĘ” – przedstawiony był 
m.in. w TVP Opole w programie „Czas 
na Euro” – jako przykład wykorzystania 
środków unijnych. PROJEKT „MAM 
SZANSĘ…” znalazł się w gronie finali-
stów prestiżowego konkursu “Kapitalni 
w Opolskiem - II edycja 2011 rok”. 
Projekt zgłoszony został przez Powiat 
Strzelecki w kategorii projektu nowator-
skiego. Kapituła wybrała 19 finalistów 
spośród 72 projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 
Publikacja podsumowująca PROJEKT 
„MAM SZANSĘ…” przesłana została – 
Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w Opo-
lu. Program doczekał się też opracowania 
w formie pracy magisterskiej.
 Pisząc o minionej kadencji mojego 
kierowania strzelecką poradnię, najtrud-
niejszym zadaniem była dla mnie organi-
zacja i pomoc dla osób poszkodowanych 
przez trąbę powietrzną (VIII 2008 roku). 
Tak widzę to z perspektywy doświadczeń 
ponad dwudziestoletniej pracy zawodo-
wej. Zadanie, to wykraczało poza ramy 
naszej statutowej działalności, ale trudno 
było stać z boku, gdy bezmiar ludzkiego 
nieszczęścia, osób dotkniętych katakli-
zmem, nie znał granic. Wzruszającym 
momentem był dla mnie udział w roczni-
cowej mszy św. na zaproszenie księdza 
i mieszkańców jednej z miejscowości 
rejonu klęski, kiedy to usłyszałam, że 
pomoc osób ze strzeleckiej poradni była 
czymś ważnym i potrzebnym.
 PLANY NA KOLEJNE LATA - (3 
najważniejsze zadania):
1. Kontynuowanie i rozwijanie tych 
wszystkich działań i zadań, które się 

już sprawdziły z akcentem na rozwój. 
Utrzymanie dotychczasowego poziomu 
jakości świadczonych usług przez Poradnię. 
Doskonalenie i rozwijanie oferty działań 
i pomocy z uwzględnieniem zapotrzebo-
wania zróżnicowanego kręgu odbiorców 
(należy tu dodać odbiorców stawiających 
coraz wyższe wymagania). Z tym wiążą 
się działania ukierunkowane na unowocze-
śnianie diagnostyki, pracy terapeutycznej i 
podwyższanie kwalifikacji kadry. Naszym 
zadaniem i celem jest świadczenie usług na 
najwyższym poziomie. Stąd w spektrum 
działań znajdują się, starania o wzbogacanie 
bazy, by móc udzielać jak najbardziej pro-
fesjonalnej pomocy. Nie możemy stać się 
Poradnią, która zaniedbuje ten aspekt dzia-
łalności. Mam nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości będziemy mogli poszczycić się 
np. Salą do zajęć Integracji Sensorycznej. 
2. Myśląc o rozwoju placówki przygoto-
wujemy się do poszerzenia zadań Poradni 
o działania na rzecz osób niesłyszących 
i słabo słyszących, niewidomych i słabo 
widzących oraz z autyzmem. Systema-
tycznie obserwujemy wzrost liczby dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi, wśród 
których rozpoznajemy wstępnie autyzm 
dziecięcy, wskazując rodzicom możliwo-
ści przeprowadzenia diagnozy klinicznej 
i funkcjonalnej w wyspecjalizowanych 
placówkach diagnostycznych. Specjaliści 
strzeleckiej poradni podejmują się terapii 
dzieci z rozpoznaniem całościowych zabu-
rzeń rozwojowych (w tym autyzmu) wy-
korzystując uzyskane w innych ośrodkach 
specjalistyczne diagnozy i sekwencyjne 
programy terapeutyczne. Obecnie Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu 
zajmuje się tą problematyką, w związku ze 
wskazaniem tej placówki przez Opolskiego 
Kuratora Oświaty. Rocznie opolska Porad-
nia orzeka dla ok. 50 dzieci z terenu naszego 
Powiatu. Biorąc pod uwagę, iż orzekanie w 
MPPP w Opolu jest procesem rozłożonym 
w czasie, rodzice długo oczekują na diagno-
zę swego dziecka. Koszty dojazdu do Opola 
są znaczącym obciążeniem finansowym dla 
domowych budżetów. Możliwość uzyskania 
pomocy dla swego dziecka blisko miejsca 
zamieszkania, jest wyjściem naprzeciw 
potrzebom mieszkańców Powiatu Strzelec-
kiego. Jako specjaliści strzeleckiej Poradni 
dostrzegamy możliwości przygotowania 
placówki do podjęcia się nowego zadania, 
jakim jest orzekanie i opiniowanie dla 
dzieci z wadami wzroku, słuchu oraz dla 
dzieci z autyzmem i widzimy także potrzebę 
zwiększenia liczby godzin dla specjalistów 
podejmujących się realizacji tych zadań. 
Jest to ogrom nowych działań związanych 
m.in. z uzyskaniem nowych uprawnień 
i kwalifikacji specjalistów Poradni oraz 
zabezpieczeniem dodatkowych środków 
na dostosowanie warunków lokalowych, 
bazy dydaktycznej, wyposażenia placówki 
w narzędzia diagnostyczne i specjalistyczny 
sprzęt do terapii. 
3. W zapowiedziach uwarunkowanych 
zmianami w przepisach znajdują się zapisy 
mówiące o nowych zadaniach dla Poradni 
w 2016 roku. Jeśli nic nie ulegnie zmianie 
m.in. staniemy przed wyzwaniem organi-
zowania i prowadzenia sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli, wspo-
magania przedszkoli i szkół w planowaniu 
i przeprowadzaniu działań mających na 
celu poprawę jakości ich pracy, realizacji 
podstaw programowych. 
 Na zakończenie dodam, iż mam na-
dzieję, że kolejne lata strzeleckiej Poradni, 
z perspektywy czasu, będą oceniane przez 
klientów Poradni, organ prowadzący i 
organ nadzoru pedagogicznego oraz pra-
cowników placówki jako czas rozwoju z 
uwzględnieniem standardów nowoczesnych 
ośrodków. Wiem, że obecnie ważą się losy 
dotyczące zmiany siedziby strzeleckiej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
żywię przekonanie, że osoby podejmujące 
ostateczną decyzję: czy i w jakim kształcie 
ma się ten zamiar sfinalizować wybiorą 
rozwiązanie trafne na dziś i na przyszłość, 
mając na względzie jakość świadczonych 
usług naszej placówki.
 
Barbara Kemska-Guga, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzel-
cach Opolskich

O przeszłości i przyszłości Poradni

 Nie wiadomo, kiedy prze-
leciały te lata. W grudniu 2003 
roku, tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia, ukazał się pierwszy 
numer dwutygodnika „Powiat 
Strzelecki”. Za dwa miesiące bę-
dziemy więc obchodzić jubileusz 
10-lecia! 
 To pierwsza okrągła rocznica. I chcemy świętować ją razem z naszymi Czytelnikami. 
W grudniu, w okresie przedświątecznym spotkamy się po raz pierwszy. W sali narad 
starostwa, przy choince, 17 grudnia po południu. Poczujemy już tę wyjątkową atmosferę 
związaną z bożonarodzeniowym okresem. A dzięki sponsorom, którzy życzliwie odpo-
wiedzieli na nasze prośby, będziemy mieć fantastyczne nagrody dla naszych Czytelników, 
w sam raz na święta! To będą kosze wędlin wyprodukowanych przez naszych masarzy!
 Pamiętają Państwo hasło: dobre, bo strzeleckie? Właśnie takie wędliny znajdą się 
na Państwa stołach.
 Znajdzie się też jedna jedyna nagroda przeznaczona nie na święta, a na Sylwestra – 
ognie sztuczne (wraz z instruktażem użycia).
 Ale, jak się rzekło – to nagrody. Co zrobić, by je zdobyć? Wziąć udział w konkursach!
 Przygotowaliśmy ich kilka. Niektóre zostaną rozstrzygnięte właśnie na tym grudnio-
wym spotkaniu w starostwie, jeden – literacki – podczas najbliższej Gali Lauri, czyli 
w przyszłym roku, ale jeszcze w karnawale. A wcześniej, w styczniu, dzięki hojności 
sponsorów, będą się Państwo mogli wybrać na romantyczną kolację we dwoje!
 Zapraszamy więc już teraz do wspólnej zabawy. 
 O konkursach czytaj na str. 8

10 lat z naszym 
dwutygodnikiem
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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

 SEKRETARKA STRZELCE OPOLSKIE -  min. średnie wykształcenie
   -  umiejętność obsługa urządzeń biurowych, znajomość pakietu 

MS Office, sumienność, punktualność, dobra organizacja pracy
   -  doświadczenie na podobnym stanowisku
 SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe
   -  zdolności negocjacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu
   -  prawo jazdy kat. B
   -  min. 1 rok doświadczenia w obszarze zakupów w firmie 

produkcyjnej
   -  bardzo dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
 ASYSTENT HANDLOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inżynierskie lub 

niepełne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inżynierskie
   -  dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
 PREZENTER HANDLOWY CAŁY KRAJ -  wykształcenie min. średnie
   -  doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej
 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY RUDZINIEC -  wykształcenie średnie, - dobra komunikatywność
 KONSULTANT DS. OBSŁUGI  STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność obsługa komputera 
 KLIENTA (3/4 etatu)  -  miły ton głosu, odporność na stres, dyspozycyjność
 SPRZEDAWCA - POMOC STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - komunikatywność, dyspozycyjność
 PRACOWNIK DS. OBSŁUGI  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. techniczne, 
 KLIENTA  -  umiejętność obsługa kompu
   -  min. 2 lata doświadczenia w branży motoryzacyjnej
 BARMAN/ KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność obsługi kasy fiskalnej i komputera 
   -  doświadczenie w pracy jako kelner/barman
   -  znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego 
 PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
 PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA -  umiejętność obsługa komputera, - niekaralność
   -  doświadczenie mile widziane
 ELEKTROMECHANIK/ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe 
 MECHANIK SAMOCHODOWY  -  mile widziane doświadczenia zawodowe
 ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  3 lata doświadczenie zawodowego
 MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
   -  doświadczenie w pracy jako mechanik samochodowy
   -  doświadczenie w naprawie lub montażu samochodów cięża-

rowych 
   -  mile widziana wiedza elektromechaniczna
 KIEROWCA W RUCHU TRASY  -  uprawnienia do przewozu rzeczy 
 MIĘDZYNARODOWYM MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E
 KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE, -  wykształcenie min. zawodowe 
  WOJ. DOLNOŚLĄSKIE -  prawo jazdy kat. C+E, - mile widziane uprawnienia HDS
   -  mile widziane doświadczenie zawodowe
 KIEROWCA C+E UE -  transport międzynarodowy i krajowy
 KIEROWCA KRAJ -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. C+E
 KIEROWCA W RUCHU UE, UKRAINA -  wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie 
 MIĘDZYNARODOWYM  -  komunikatywność, zaradność, - prawo jazdy kat. C+E
   -  kurs na przewóz rzeczy 
   -  dobra znajomość j. niemieckiego, mile widziana j. angielskiego 
    lub j. rosyjskiego
 WYTACZARZ OKOLICE OZIMKA -  wykształcenie zawodowe
   -  umiejętność obsługi maszyn ster. numerycznie i manualnie
   -  min. 2 lata doświadczenia 
 MONTER KONSTRUKCJI WOJ. OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe 
 METALOWYCH, ŚLUSARZ,  -  znajomość rysunku technicznego, 
 SPAWACZ 136  -  upraw. do obsługi suwnicy
   -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego
 FREZER RASZOWA -  wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie frezer
   -  min. 5 lat doświadczenia w zawodzie
 STOLARZ ZALESIE ŚLĄSKIE -  wykształcenie zawodowe – stolarz lub średnie
   -  doświadczenie w pracy jako stolarz
 SEERWISANT DZIAŁU TECH. WOJ. ŚLĄSKIE,  -  doświadczenie w branży ogólnobudowlanej
  WOJ. OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B
 PRACOWNIK DZIAŁU BUD. WG. ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe
 MURARZ - BRUKARZ WG. ZLECEŃ -  umiejętności w kierunku murarz – brukarz
   -  doświadczenie zawodowe
 KONSTRUKTOR CZĘŚCI MASZYN ZAWADZKIE -  doświadczenie średnie lub wyższe – inżynieryjno – techniczne 
 – TECHNOLOG PRODUKCJI  -  umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego
   -  mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
 KIEROWNIK ZAKŁADU  ROŻNIĄTÓW -  wykształcenie co najmniej średnie
 LOGISTYCZNO  - PRODUKCYJNEGO  -  umiejętności kierownicze
   -  2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku
 OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWDZKIE  
 WALCOWNICZYCH 
 (DO PRZYUCZENIA)
 POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe
   -  uprawnienia do obsługa wózków widłowych
   -  mile widziane doświadczenie na produkcji
 OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  uprawnienia S-I
 OPERATOR WYPALARKI PLAZMA/ STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie zawodowe 
 GAZ
 RZEŹNIK PIOTRÓWKA -  wykształcenie zawodowe – rzeźnik
   -  umiejętność uboju i rozbioru trzody 
    i bydła oraz produkcji wędlin
   -  mile widziany kurs wędzarza, kutrowego
   -  mile widziane doświadczenie zawodowe 
 PIECOWY ZAWADZKIE -  uprawnienia energetyczne grupy 2
 OBSŁUGA RĘBAKA I KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - uprawnienia na koparki
 MECHANIK OPERATOR RĘBAKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
 TECHNIK LEŚNIK ZAWADZKIE -  wykształcenie techniczne – technik leśnik
   -  kurs pilarza, - prawo jazdy kat.B

Poznaj swoich dzielnicowych
REWIR   DZIELNICOWYCH   W  GMINIE  ZAWADZKIE

sierżant sztabowy 
Damian Zembik 
tel. 77/4616477

Rejon służbowy nr 21: obejmuje swoim 
nadzorem następujące ulice miasta 
Zawadzkie: 
Ignacego Paderewskiego, Stanisława 
Ziai, Jana Kilińskiego, Bolesława Kru-
pińskiego, Opolską - numery nieparzyste, 
Powstańców Śląskich, Osiedle Świerkle, 
Bogusławskiego, Fryderyka Chopina, 
Handlową, Stawową, Ks. Wajdy, Szpitalną, 
Andrzeja, Lubliniecką, Ludwika Waryń-
skiego, Polną, 20 Stycznia, Nową.

starszy sierżant 
Tomasz Chmielowiec 

tel. 77/4616477
Rejon służbowy nr 22: obejmuje swoim 
nadzorem następujące ulice miasta 
Zawadzkie: 
Krótką, Dębową, Dworcową, Czarną, 
Strzelecką, Świerklańską, Opolską - 
numery parzyste, Kościelną, Harcerską, 
Ogrodową, 1 Maja, Jakuba Kani, Juliusza 
Ligonia, Karola Miarki, Adama Mic-
kiewicza, Stanisława Moniuszki, Nowe 
Osiedle, Henryka Sienkiewicza, Szaflika, 
Karola Szymanowskiego, Karola Świer-
czewskiego, Leśną, Zieloną, Kolejową.

REWIR   DZIELNICOWYCH   W  GMINIE  KOLONOWSKIE

młodszy aspirant 
Dominik Puszczewicz 

tel. 77/4611007 lub 77/4616477

Rejon służbowy nr 19 obejmuje swoim 
nadzorem:
miejscowość Kolonowskie

aspirant 
Witold Galeja 

tel. 77/4611007 lub 77/4616477

Rejon służbowy nr 20 obejmuje swoim 
nadzorem miejscowości:
Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie, 
Spórok

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 
W STRZELCACH OPOLSKICH I REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUN-

DUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Kontrola projektów realizowanych 
w ramach PO KL”

które odbędzie się w dniu 05.11.2013 roku (wtorek) 
o godzinie 10.00

w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2

Tematyka spotkania będzie miała na celu przedstawienie krok po kroku zasad 
kontroli w tym między innymi: podstaw prawnych, rodzajów, procedur kontroli, 
nieprawidłowości, standardów pracy kontrolera. Omówienie dokumentów niezbęd-
nych do przygotowania w przypadku kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta 
oraz dokumentów stanowiących załączniki do Zasad kontroli w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dn.01.01.2013r. 
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału 
w spotkaniu do dnia 4.11.2013r. (poniedziałek) pod nr tel. (77) 440 17 05. Więcej 
szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informa-
cyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza. Informujemy, że 
udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy!!!

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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Artur Gołdyn, nauczyciel w ZSO w 
Strzelcach Opolskich
 Od lat jego uczniowie osiągają zna-
komite wyniki na egzaminach przepro-
wadzonych przez OKE, znacznie powyżej 
średniej krajowej i wojewódzkiej, a także 
na konkursach przedmiotowych i olimpia-
dach języka niemieckiego.
Dariusz Szczypura, nauczyciel w ZSO 
w Strzelcach Opolskich
 O tym, że historia jest pasjonująca, 
przekonują się kolejne roczniki jego 
uczniów, sięgający po wysokie miejsca w 
konkursach przedmiotowych i olimpiadach 
historycznych, ale też m.in. w konkursie 
recytatorskim w kategorii poezja śpiewana.
Renata Hurek, nauczyciel ZSO w Strzel-
cach Opolskich
 Realizowane przez nią projekty 
wysoko plasowały te inicjatywy w mię-
dzynarodowym środowisku, wielokrotnie 
nagradzane byłe prestiżowymi nagrodami, 
m.in. przez Fundację Roberta Boscha 
w Berlinie w ramach programu „Junge 
Wege” czy przez Parlament Europejski 
oraz Fundację Międzynarodowej Nagrody 
im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.
Ewa  Zaremba, pedagog Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach 
Opolskich
 Współautorka i realizatorka autorskich 
programów, m.in. „Inteligentna młodzież 
– zajęcia dla młodzieży szczególnie uta-
lentowanej”, zajęć socjoterapeutycznych 
dla młodzieży przejawiającej zaburzenia 
w funkcjonowaniu społecznym oraz pracy 
terapeutycznej z uczniami mającymi trud-
ności w nauce. 
Katarzyna Piłacka, nauczyciel Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz-
kiem
 Mocno zaangażowana nie tylko w 
pracę z uczniami w szkole, ale i w życie 
środowiska lokalnego, prowadzi zespół 
muzyczny „Dopamina”.
Wojciech Majkowski, nauczyciel Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich
 Jego uczniowie od lat zdobywają 
wyróżnienia i nagrody w konkursach 
historycznych, także międzynarodowych, 
np.  „Śląskie zamki i pałace”. Wprowadza 
innowację pedagogiczną „Nauczanie w 
szkole – Nauczanie w sieci” Innowacja 
polegała na wdrożeniu platformy e-lear-
ningowej opartej na platformie Moodel, 
która wspomaga zdalne nauczanie.
Adriana Kraik, nauczyciel Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Strzelcach Opolskich
 Z jej ostatnich najważniejszych 
osiągnięć wymienić należy prowadzenie 
projektu „Szkoła Kluczowych Kompeten-
cji. Ponadregionalny program rozwijania 
umiejętności uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych Polski centralnej i południowo-
-zachodniej” (2010-2013), czy prace nad 
opracowaniem i wdrożeniem kilkunastu 
programów autorskich kształcenia w za-
wodach w związku z reformą szkolnictwa 
zawodowego od 01.09.2012 r., nadzór nad 
egzaminami maturalnymi oraz współpraca 
przy opracowaniu projektu „Zakup wypo-
sażenia, w tym sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania, przeznaczonego 
do celów dydaktycznych dla Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich”

Mirosława Stańczak, nauczyciel Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich
 Do jej ostatnich osiągnięć należą 
m.in.: organizacja od podstaw Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
CKZiU w roku szkolnym 2012/2013, 
skuteczna promocja LO w środowisku 
lokalnym; współpraca przy opracowaniu 
projektu „Zakup wyposażenia, w tym 
sprzętu komputerowego oraz oprogra-
mowania, przeznaczonego do celów 
dydaktycznych dla Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich” i  wyróżnienie dla uczennicy w 
postaci wyjazdu do Strasburga w Ogólno-
polskim Konkursie „Magiczne  opowieści 
z rodzinnych stron”

Alina Baczyńska, nauczyciel Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Leśnicy
Pracuje na rzecz SOSW w różnego rodzaju 
zespołach oraz organizując dla uczniów 
imprezy i uroczystości, a jej uczniowie są 
laureatami wielu konkursów plastycznych 
na szczeblu gminy, powiatu, województwa 
i kraju
Iwona Mielcarz, nauczyciel Zespołu 
Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kadłubie
Jest przewodniczącą Koła Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umy-
słowym TPD.  Aktywnie współpracuje 
z innymi organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz edukacji oraz osób 
niepełnosprawnych, jest współorganiza-
torem zajęć pozalekcyjnych rytmiczno-
-ruchowych.
Roman Bem, nauczyciel Zespołu Szkół 
Specjalnych przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kadłubie
Trener klubu „Delfinek” działającego 
przy Domu Pomocy Społecznej i Zespole 
Szkół Specjalnych w Kadłubie. Zawodnicy 
trenujący pod jego kierunkiem zdobywa-
ją mistrzowskie lokaty w zawodach na 
szczeblu wojewódzkim, regionalnym i 
ogólnopolskim.
Agnieszka Jolanta Szampera, nauczyciel 
Zespołu Szkół Specjalnych  przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Autorka i koordynatorka międzynaro-
dowego projektu „Cultura Coctail” w 
ramach projektu Comenius „Uczenie się 
przez całe życie”, współautorka innowacji 
pedagogicznej dotyczącej indywidualnych 
zajęć rewalidacyjnych oraz rewalidacyjno 
–wychowawczych „AAC – alternatywna i 
wspomagająca komunikacja dla uczniów 
z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania 
się”
Anna Bujmiła, dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zawadzkiem
Niewątpliwie do jej najważniejszych 
osiągnięć należy realizacja własnych 
programów kształcenia specjalnego, indy-
widualnych programów rewalidacyjnych, 
wprowadzanie modyfikowanych planów 
nauczania dostosowanych  do potrzeb 
niepełnosprawnych uczniów i prowadzenie 
wielu programów, m. in. ekologicznych, 
prozdrowotnych, kulturalno-artystycz-
nych, terapeutycznych.
Jan Wróblewski, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich

Dzięki pracy całego kierowanego przez 
niego zespołu marka szkoły stale rośnie, a 
wyniki egzaminów zewnętrznych – gim-
nazjalnych i maturalnych – zajmują bardzo 
wysokie lokaty w rankingach.
Ryszard Baszuk, dyrektor Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy
Dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu 
dyrektora SOSW udawało się umacniać 
pozycję placówki w środowisku i regionie, 
a pozyskiwane środki finansowe z unijnych 
źródeł, m.in. z programu Comenius „Uczę 
się przez całe życie” pozwalały realizować 
sporo projektów. Ostatnim jego osiągnię-
ciem jest organizacja Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy.

Wszyscy uhonorowani Nagrodami Sta-
rosty stanęli później na scenie do pamiąt-
kowego zdjęcia, a potem nauczycielom 
nagrodzonym na innych uroczystościach 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wrę-
czono specjalne dyplomy. W tym gronie 
znaleźli się:
-  Halina Kajstura, dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich, która otrzymała 
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej;
-  uhonorowani Nagrodą Opolskiego 
Kuratora Oświaty:
-  Ewa Przybyłek-Prus – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Le-
śnicy,
-  Teresa Truch - Zespół Szkół Specjal-
nych przy DPS w Zawadzkiem,
-  Artur Walkowiak- Zespół Szkół 
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem: 
- nagrodzeni Złotymi Medalami Mini-
stra Edukacji Narodowej za Długoletnią 
Służbę:
 Zbigniew Wróbel - Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich,
 Piotr Pyka - Centrum Kształcenia 
Zawodowego i ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, 
 Waldemar Woźnica - Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich, 
 Henryk Woźnica - Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich. 
-  Srebrne Medale Ministra Edukacji Na-
rodowej za Długoletnią Służbę otrzymali:
 Anna Dalibóg - Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich,
 Ewa Puchowska - Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich,
 Irena Niewęgłowska – Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach 
Opolskich, 
-  Brązowe Medale Ministra Edukacji 
Narodowej za Długoletnią Służbę otrzy-
mali:
   Adriana Hajdas - Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Strzelcach 
Opolskich,
  Agnieszka Rużycka-Rączkowska - 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach  Opolskich,
-  Medal Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymali:
 Iwona Baszuk – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy, 
 Walter Kubina – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy.

 Oprawę muzyczna całej uroczystości 
zapewniła młodzież z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Strzelcach Opolskich: 
Nicola Kapica i Paulina Kokoszka - 
“Schöner, fremder Mann” + gitara elek-
tryczna, basowa, perkusja, trąbka
Aleksandra Gigiel - “Tyle słońca w całym 
mieście” + gitara akustyczna,basowa, 
perkusja, trąbka
Anna Franik - “Gdy mi ciebie zabraknie” 
+ gitara basowa, akustyczna, perkusja, 
trąbka.
Uczniowie CKZiU pod kierunkiem Kry-
stiana Grondesa zadbali natomiast o wy-
kwintny catering, który nie tylko świetnie 
smakował, ale i cieszył oczy.

Dzień Edukacji Narodowej 2013 
dok. ze str. 1

 W poniedziałek 14 października 2013 
r. odbyła się uroczystość nadania  imienia 
s. Zofii Moroz szkołom wchodzącym w 
skład Zespołu Szkół przy DPS w Kadłubie: 
Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole 
Przysposabiającej do Pracy.  
 Mszę św. rozpoczynającą uroczystość 
celebrowal  ks. Biskup Opolski Andrzej 
Czaja w koncelebrze z ks. Dziekanem 
Andrzejem Kowolikiem. Następnie  słow-
no - muzyczna refleksja w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli pokazała, dlaczego 
wybraliśmy s. Zofię na patrona szkoły, 
czego nas uczyła  i  czego uczy nas nadal. 
Wzruszającym akcentem było zaśpiewa-
nie Hymnu Szkolnego przez wszystkich 
pracowników naszej Szkoły i przyłączenie 
się do śpiewu uczniów, absolwentów, 
rodziców i zaproszonych gości. 
 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Strzeleckiego p. Stefan Szłapa odczytał 
uchwałę w sprawie nadania szkołom 
imienia s. Zofii Moroz i wręczył ją Dy-
rektorowi Szkoły s. Jolancie Wojtaszak, 
która podziękowała Radzie za życzliwość 
i jednomyślne podjęcie tej uchwały. Głos 
zabrał Starosta Strzelecki p. Józef Swaczy-
na i Wicestarosta Strzelecki p. Waldemar 
Gaida. Delegatka Przełożonej Prowin-
cjalnej Sióstr Franciszkanek Misjonarek 
Maryi s. Teresa Bartoszczyk odczytała  list, 
napisany specjalnie  na naszą uroczystość. 
Głos zabrał również Przewodniczący 
Komisji Edukacji Rady Powiatu p. Piotr 
Szuba. Były Dyrektor naszej Szkoły p. 
Janusz Pruski oraz Dyrektor Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej p. Adam 
Różycki  dodali jeszcze kilka swoich oso-
bistych refleksji z czasów, kiedy pracowali 
z s. Zofią. 

Nadanie imienia s. Zofii Moroz 
szkołom w Kadłubie

 Na zakończenie uroczystości została 
odsłonięta pamiątkowa tablica, którą po-
święcił bp Andrzej Czaja. Wszyscy mogli 
się wpisać do Księgi Pamiątkowej oraz 
zobaczyć kroniki szkolne  i wystawę prac 
plastycznych “Siostra Zofia w wyobraźni 
uczniów”. Miło było spotkać się przy 
kawie w tak zacnym gronie, powspomi-
nać stare dzieje i pochwalić się obecnymi 
osiągnięciami Szkoły.
 Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i 
udział w naszej uroczystości  Radnym Po-
wiatu p. Wandzie Szostok, p. Zygmuntowi 
Kmiotek, p. Janowi Zubek, Sołtysowi i 
Radnej  Gminy Strzelce Opolskie p. Tere-
sie Szopa, Naczelnikowi Wydziału EKT p. 
Ewie Pinkawie, byłej Wicekurator p. Lu-
cynie Stępień, Dyrektorom Szkół Powiatu 
Strzeleckiego p. Annie Bujmile, p. Danucie 
Kupny, p. Dorocie Łakis, p. Janowi Wró-
blewskiemu, p. Ryszardowi Baszukowi, 
Dyrektorowi Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej p. Barbarze Kemskiej - 
Gudze, Dyrektorowi ZPO w Kadłubie p. 
Wioletcie Myśliwy, siostrom FMM, byłym 
nauczycielom i pracownikom Szkoły: pp. 
Grażynie i Piotrowi Sierkowskim, p. Alicji 
Łoś, p. Irenie Lamik, p. Irenie Kała oraz 
rodzicom uczniów.
 Szczególne podziękowania kierujemy 
pod adresem dobrodziejów i przyjaciół 
Szkoły za okazaną pomoc, wsparcie orga-
nizacji i udział w uroczystości:“s. Janinie 
Telega - Dyrektorowi DPS w Kadłubie, p. 
Stanisławowi Breguła,  pp. Marii i Raj-
mundowi Adamietz, pp. Indze i Edwardowi 
Krawiec, pp. Edycie i Bernardowi Piontek, 
pp. Edycie i Pawłowi Grabowskim oraz 
Radzie Rodziców z Przewodniczącą p. 
Bernadetą Koj.

 Nasz szkolny Program Wychowawczy 
zaczyna się od sentencji „verba docent, 
exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady 
pociągają. W tym kontekście wybraliśmy 
jako patrona Szkoły postać s. Zofii Moroz, 
nie tylko jako jej założycielki, ale jako 
człowieka o określonych poglądach, posta-
wie i dokonaniach wartych naśladowania.
 Urodziła się w 1916 r. prawdopodob-
nie na terenach z pogranicza dzisiejszej 
Litwy i Białorusi. Jej ojciec zaginął na 
froncie, a matka uciekając przed okru-
cieństwem bolszewików przywędrowała 
w 1920 r. do Bydgoszczy. Wkrótce zmarła. 
Osierocona 4-letnia Zosia trafiła do prze-
pełnionego sierocińca prowadzonego przez 
siostry Szarytki.
 Co czuje dziecko pozbawione rodziny 
i rzucone w zupełnie obce środowisko? 
„Pobyt tam nauczył mnie jednego, że nie 
można zgodzić się na istnienie domów, w 
których panuje bezosobowe wychowanie, 
pełne obojętności, zniecierpliwienia, złości 
i okrucieństwa okazywanego samotnemu, 
przeżywającemu tragedię dziecku. Pragnąc 
zostać nauczycielką marzyłam, że może 
kiedyś sama taki dom poprowadzę, ale 

wszystko będzie w nim inne, po prostu 
rodzinne” - powiedziała s. Zofia po latach.  
 W latach pobytu w Kadłubie - od 
wrzesnia 1965 r. - rodzinna atmosfera 
stała się jej priorytetem. Zwracała uwagę 
na to, by chłopcy otoczeni byli przez per-
sonel życzliwością, szacunkiem i miłością. 
Sama interesowała się losem i postępami 
każdego wychowanka. Otworzyła Dom 
dla innych. Integrowała pracowników i 
włączała ich rodziny oraz okolicznych 
mieszkańców do życia Domu i szkoły. 
Zachęcała ich do utrzymywania bliskich 
więzi z chłopcami, zabierania ich na święta 
i uroczystości rodzinne do swoich domów. 
 W naszej szkole tradycja ta nadal jest 
kultywowana; dzieci, małżonkowie, a 
nawet rodzice i znajomi naszej kadry wraz 
z rodzicami uczniów włączają się w przy-
gotowanie szkolnych imprez, wyjazdów, a 
wspólnie w nich uczestnicząc tworzą dla 
uczniów jedną wielką rodzinę. 
 Po uporządkowaniu funkcjonowania 
domu, zaczęła szukać wiedzy o pracy 
z dziećmi upośledzonymi umysłowo. 
Spotkała się z prekursorką pedagogiki 
specjalnej w Polsce Marią Grzegorzewską, 
która jej powiedziała, że „te dzieci trzeba 
przede wszystkim kochać”. 
 Kadrę w Kadłubie stanowiła mie-
szanka osób osadzonych w różnorodnej 
polskiej kulturze i tradycji w połączeniu 
z miejscowymi pracownikami okazała 
się najlepszą inwestycją s. Zofii, bo mały 
kadłubski domek przeobraził się w znaną 
w Polsce wielką, nowoczesną i nowatorską 
placówkę dydatyktyczno-wychowawczo-
-rehabilitacyjną.
 “W tych których kochaliśmy i którzy 
nas kochali pozostaniemy na zawsze 
żywi.”

Halina Wielocha
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 Uczniowie klas czwartych CKZiU 
mieli możliwość uczestniczyć w spotka-
niach z zaproszonymi do szkoły osobami – 
przedstawicielami wielu instytucji, przed-
siębiorcami prywatnymi. Gośćmi naszymi 
byli absolwenci tej szkoły, mieszkańcy 
Powiatu Strzeleckiego, którzy osiągnęli 
sukces zawodowy. 
 Młodzież miała okazję zapytać ich, 
jakimi drogami, jakim wysiłkiem oraz 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

dzięki ilu wyrzeczeniom znaleźli swoje 
miejsce w życiu?
 Ograniczony zajęciami lekcyjnymi 
czas spotkań, spowodował jednak duże 
poczucie niedosytu, i u uczniów i u pro-
wadzących. Stąd wiemy, że obie strony 
chętnie spotkają się po raz kolejny
 To nie koniec Tygodnia Kariery w 
CKZiU! Trwa konkurs „Mój wymarzony 
zawód” Zapraszamy do udziału!!!!

 Od kilku dobrych lat każda szkoła 
- podstawowa, gimnazjum, ponadgim-
nazjalna-  powinna realizować zada-
nia z zakresu doradztwa zawodowego.  
W znacznej części szkół pracują szkolni do-
radcy zawodowi, którzy planują i realizują 
z wychowawcami te działania  w klasach. 
 Generalnie jednak, Stowarzyszenie 
Doradców Szkolnych i Zawodowych RP 
kładzie coraz większy nacisk na pracę 
indywidualną z uczniem. Tu często sto-
sowanymi narzędziami są wszelakiego 
rodzaju testy, kwestionariusze, arkusze 
diagnostyczne badające wiele obszarów 
warunkujących wybór szkoły, zawodu. Jest 
to jednak tylko wstęp, baza do rozmów z 
uczniem!  
 Uczeń powinien podjąć decyzję zawo-
dową w oparciu nie tylko o wynik uzyskany 
w testach   i kwestionariuszach, ale i solidną 
autoanalizę…
 I tu zaczyna się właściwa rola doradcy, 
ponieważ niewielu młodych ludzi poznaje, 
analizuje, ocenia  siebie. Doradca towarzy-
szy młodemu człowiekowi zadając pytania, 
słuchając odpowiedzi na nie i pomagając 
w podsumowaniach – nie daje gotowej 
odpowiedzi!!!!
Ta powinna być wynikiem dłuższego 
procesu, myślenia o swojej przyszłości 
w kontekście uzdolnień, zainteresowań, 
własnego stosunku do pracy i obowiązków, 
stanu zdrowia, wszelkich uwarunkowań 

rodzinnych i środowiskowych – w tym 
także finansowych.
 Rozmowy są tym trudniejsze, że 
uczniowie nie bardzo wiedzą, czego 
chcą – zwykle określają, czego nie lubią 
i czego nie chcą w życiu robić… Dlatego 
przychodzą do doradców zawodowych, by 
zrobić „jakiś” test i dostać odpowiedź na 
pytanie: „Co mam dalej w życiu robić?”  
Nie są zadowoleni, gdy doradca nie chce 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak 
ważne pytanie! 
 Zdarza się jednak, że młody człowiek 
jest nieomal pewien wybranej drogi zawo-
dowej, potrzebuje tylko potwierdzenia w 
postaci wyniku uzyskanego  w kwestiona-
riuszu. Taki uczeń otrzymuje oczekiwaną, 
jasną odpowiedź w oparciu o badanie 
testowe i rozmowę. 
 Celem minionego Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery jest więc pokazanie, że 
doradztwo zawodowe to nie tylko testy i 
kwestionariusze, ale i rozmowa z doradcą, 
z ciekawymi ludźmi, udział w projektach 
pokazujących możliwości realizowania 
siebie w wielu zawodach.  Doradcy za-
wodowi posiadają wiedzę i doświadczenie 
pozwalające towarzyszyć młodemu czło-
wiekowi w procesie podejmowania decyzji 
kształtujących dalsze jego życie. 

Irena Niewęgłowska
Doradca zawodowy 

O co chodzi z tym doradztwem?

 Od dziesięciu lat jestem nauczycielem 
języka angielskiego ZSO w Strzelcach 
Opolskich. Kiedy patrzę na swoich ma-
turzystów, którzy mają problem, co dalej 
robić po ukończeniu szkoły, przypomina mi 
się często scena z korytarza naszej szkoły. 
Taki sam obrazek, jaki co roku mam przed 
oczami – jedynie kilkanaście lat wstecz. 
Pamiętam jak dziś, kiedy koleżanka z mojej 
klasy, Teresa Grzywocz, ogłosiła, że wybie-
ra się na wydział Arabistyki i Islamistyki 
na Uniwersytecie w Poznaniu. Pamiętam to 
zdumienie na naszych twarzach. Większość 
z nas nawet nie słyszała o takim kierunku, 
a już na pewno nie odważyłaby się podjąć 
takich studiów.  Co więcej, na ten tak trudny 
i egzotyczny kierunek chętnych było tak 
niewielu, że nabór odbywał się jedynie co 
dwa lata. A jednak wybór mojej koleżanki 
okazał się trafny – zaowocował między 
innymi posadą w ambasadzie, w wojsku i 
w lotnictwie. 
 Od czasów liceum z zainteresowaniem 
obserwuję losy mojej koleżanki ze szkol-
nej ławy i próbuję dosłownie „złapać ją 
w locie”, gdy w czasie krótkich urlopów 
przyjeżdża do swoich rodzinnych Strze-
lec. Dzięki temu już dwukrotnie miałam 
możliwość zorganizowania spotkania 
obecnych uczniów naszej szkoły z byłym 
jej absolwentem.  Ostatnie takie spotkanie 
w  Zespołu Szkól Ogólnokształcących w 
Strzelcach Opolskich z panią Teresą Grzy-
wocz miało miejsce 18 października br.
 Pani Teresa zaprezentowała wiele 
zdjęć,  opowiadając   o swoich studiach, 
stypendium w Syrii, półrocznym pobycie  
w Katarze i dwuletnim w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Głównym tema-
tem prelekcji była jednak jej przygoda z 
lotnictwem. „Właściwie na początku nie 
myślałam poważnie o zostaniu stewardessą, 
ale latanie wciąga” mówi pani Grzywocz, 
„możliwość zwiedzania tylu krajów, 

Marzenia mogą się spełniać
poznawanie kultur oraz bezpośredni 
kontakt z ludźmi z całego świata bardzo 
rozwija i uzależnia. Dziś nie potrafię so-
bie wyobrazić siebie w innym zawodzie, 
aczkolwiek mam świadomość, że nie jest 
to praca, którą można wykonywać do 
końca życia”. Pani Teresa zaczynała od 
lotów czarterowych, następnie pracowała 
w  liniach rządowych RP, a obecnie lata w 
Luksemburgu w prywatnych jetach.
 Uczniowie byli pod wielkim wra-
żeniem słuchając komentarzy naszej 
byłej uczennicy na temat jej podróży, 
doświadczeń zawodowych oraz wskazó-
wek dotyczących studiów i pracy. Droga, 
jaką przebyła nasza absolwentka od lotów 
czarterowych po prestiżowe loty z ludźmi 
będących na szczytach władzy, jej umiejęt-
ność posługiwania się sześcioma językami 
oraz fakt zwiedzenia wielu krajów i portów 
lotniczych na 5 kontynentach – azjatyckim, 
europejskim, australijskim, afrykańskim i 
amerykańskim  -  sprawiła, że uczestnicy 
prelekcji słuchali z zapartym tchem. Szcze-
gólne wrażenia robiły zdjęcia –  począwszy 
od krajów arabskich poprzez Seszele do 
Moskwy i Syberii. Szczególnie cenny był 
fakt, że pani Teresa przedstawiała nie tylko 
zalety, ale także te ciemniejsze strony swo-
jego zawodu. Podkreślała jednocześnie, że 
oprócz bycia stewardessą warto mieć w 
zanadrzu inne wykształcenie – tak jak w 
jej przypadku, gdyż nie jest to zawód na 
całe życie.
 Uczestnicy prelekcji mieli wiele py-
tań, jednakże 45 minut  tej jakże innej niż 
zazwyczaj lekcji minęło bardzo szybko – 
zbyt  szybko. Jestem jednak przekonana, że 
uczniowie wiele wynieśli z tego spotkania. 
Jedna z licealistek skomentowała: „Za-
zwyczaj takie rzeczy ogłada się w filmach 
albo czyta się , że ktoś  gdzieś tak daleko 
osiągnął sukces, ale gdy się dowiedziałam, 
że ta pani jest ze Strzelec, że chodziła do 

tej samej szkoły co ja, to teraz wiem, że 
marzenia się spełniają.” Podobną opinię 
wyraził  też  wcześniej nasz gość mówiąc , 
że „tak naprawdę najważniejsza jest twoja 
motywacja i zaangażowanie, trzeba chcieć 
się uczyć, szczególnie języków obcych , a 
zwłaszcza angielskiego – to jest po prostu 
podstawa”.
 Chciałam w imieniu uczniów i swoim 
serdecznie podziękować pani Teresie za 
poświęcony czas i chęć podzielenia się 
swoim doświadczeniem. Dla młodych 
ludzi, którzy już niedługo opuszczą zna-
jome i bezpieczne mury swojej szkoły, 
takie spotkania są ogromnie ważne. Poka-
zują ewentualną drogę  oraz możliwości , 
ucząc jednocześnie, że nie jest istotne,  czy 
jesteśmy z wielkiego miasta, czy małego 
miasteczka. To, do czego chcemy dojść, 
nasz sukces  - zależy od nas samych. 

Katarzyna Maciaszczyk-Paprotny

 Szafa. Dla każdej kobiety to mebel 
niezbędny, wręcz konieczny. Szafy bywają 
różne. Wiele zmieszczą ale też trudno w 
nich coś znaleźć. Rankiem widzą nasze 
dylematy. Co włożyć a czego nie. Szafa. 
Jaka jest każdy wie. I wie do czego służy. 
Czy aby na pewno? Czy to tylko miejsce 
na ubrania, buty, ukryte skarby? A przecież 
można się tam schować. Przed światem, w 
trakcie zabawy... Szafa. Po prostu.
 11 października,  piątek.  Nudny dzień. 
Nudny ? Nie ! Konsternacja. Jak wejść do 
tej szkoły! Co znowu. Szafa. W drzwiach 
?! O co kaman? Którędy mam wejść ? 
Otworzyć drzwi? Ale po co ? Aaaaaa ….... 
Już wiem. Tu jest przejście. Ale co z tą 
szafą ?!
 Tak wyglądał poranek w naszej szkole 
czyli w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zawadzkiem. Przychodzących 
witała  nie pani Irena lub nauczyciel na 
dyżurze ale właśnie ONA ! Szafa – taka 
dostojna, drewniana a przy tym zwykła. 
Została umieszczona w wejściu do budyn-
ku i od rana wzbudzała zdziwienie. A mało 
kto wie, że 11 października świętujemy 
Dzień Wychodzenia z Szafy. Takie sobie 
święto... ale ile radości pomieszanej ze 
zdziwieniem, zachodzeniem w głowę a 
nawet irytacją, że znowu trzeba przez nią 
przejść aby wyjść albo wejść. Tego dnia 

Dzień Wychodzenia z Szafy

uczniowie mieli nie lada  kłopot. Stawali 
przed zamkniętymi drzwiami i nie wie-
dzieli co dalej robić. Pełne zaskoczenie... 
a przecież szafa to nic nowego. Tylko nie 
w takiej roli. Mimo to pomysł wychodzenia 
z szafy chyba się spodobał. Nawet nauczy-
ciele i sam Pan Dyrektor chętnie i bez zbyt-
niej nerwowości przechodzili, wychodzili, 
zamykali i otwierali przedziwną szafę. I tak 
cały dzień. Bez przerwy. A szafa? Cierpli-
wie wpuszczała i wypuszczała każdego. 
Bez wyjątku. Ale niech tam, jak święto 
to święto. Więc wszystkiego najlepszego 
droga szafo !!!   Ależ to był dzień !!!!

Dorota Nemś  ZSP Zawadzkie

 Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Leśnicy podziwiały 
w sobotę 12 października grę siatkarzy 
ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Organizato-
rem wyjazdu był p. Bogdan Hajduk . Wy-
jazd był formą nagrody dla wyróżniających 
się prawidłową postawą i zachowaniem 
dziewczyn. Planów, pomysłów i marzeń na 
kolejne wyjazdy dziewczyny mają bardzo 
dużo, oby tylko znaleźć na to środki finan-
sowe. Świetna atmosfera panująca na hali 
sportowej wywarła olbrzymie wrażenie 
na dziewczynach. Po meczu, w serdecznej 
atmosferze, podziękowały pani prezes 
zarządu klubu Sabinie Nowosielskiej za 
zaproszenie na mecz.

W nagrodę – wyjazd na mecz

Dzięki temu projektowi  udało się pozyskać 
dla CKZiU niemały kawałek „tortu” - po-
nad 880 tysięcy złotych. Całkowita wartość 
projektu wyniosła jednak znacznie więcej – 
blisko 1,1 mln zł, bo przecież Powiat Strze-
lecki musiał dołożyć również swój wkład – 
ponad 212 tysiące złotych. 
W ten sposób do szkoły zakupiono 
wyposażenie pracowni fryzjerstwa, rysunku 
technicznego i programowania systemów 
mechatronicznych, planowania, żywienia 
i produkcji gastronomicznej, techniki biu-
rowej i ekonomicznej, mechaniki pojazdów 
samochodowych, obrabiarek sterowanych 
numerycznie i programowania CNC. 
Taka właśnie obrabiarka to najnowszy i 
najdroższy nabytek szkoły. Kosztowała 
po-nad 625 tysięcy złotych, a do CKZiU 
trafiła na początku października br. Ściślej 
mówiąc, to tokarka sterowana numerycznie 
NEF-400, piątej generacji ISM, wyprodu-
kowana w Niemczech. 
Specjalnie podkreślamy tę 5. generację, bo...
Różnicę między starym i nowym sprzętem 
można porównać do jazdy samochodem 
marki Syrena a samochodem marki Mer-
cedes – mówi Zbigniew Wróbel,  kierownik 
warsztatów w CKZiU. - Tokarka NEF-400 
posiada głowicę z dwunastopozycyjną tarczą 

narzędziową, z przełączeniem narzędzi 
i wykorzystaniem logiki kierunkowej. 
Dzięki temu możliwe jest wykonanie 12-za-
biegów przy jednym zamocowaniu  obra-
bianego materiału! Z kolei dzięki funkcji 
oprogramowania do sterowania ShoTurn 
możemy bardzo szybko utworzyć elementy 
konturu, a mianowicie: cykle skrawania, 
wiercenia, gwintowania, wytaczania otworu, 
frezowania – liniowe, wieloboków, kołowe 
na powierzchni czołowej i bocznej oraz 
grawerowanie czołowe i boczne.
Po całym cyklu szkolenia w ramach zajęć 
dydaktycznych uczniowie będą mogli 
właściwie „z marszu” podjąć pracę na 
wszystkich obrabiarkach i urządzeniach ste-
rowanych numerycznie w każdym zakładzie 

pracy, do którego trafią. To jest przyszłość! 
Obecnie będziemy szkolić uczniów z techni-
kum mechanicznego i szkoły zawodowej – 
operator obrabiarek skrawających oraz kur-
santów w ramach kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. 
Od przyszłego roku CKZiU planuje nowy  
kierunek kształcenia w technikum - mechan-
ika w zawodzie ,,Operator obrabiarek  
skrawających”  oraz będzie dalej prowadzić 
kursy kwalifikacyjne. Kadra szkoły już jest 
przygotowana – sześciu nau-czycieli przed-
miotów zawodowych po specjalnym przesz-
koleniu otrzymało certyfikaty wydawane 
przez Akademię Szkoleń DMG, czyli prow-
adzonych przez producenta tego „mercede-
sa” wśród obrabiarek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Mercedes wśród obrabiarek
Powiat Strzelecki zrealizował inwestycję: 

„Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych dla Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego lata 2007 – 2013
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 „50 lat minęło” – pod tym hasłem 12 
października 2013 r. świętowano 50-lecie 
Technikum Mechanicznego i 40-lecie 
Zespołu Szkół  Zawodowych w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich.    
    Obchody jubileuszowe rozpoczęła 
uroczysta msza w kościele p.w. Św. Waw-
rzyńca, w której uczestniczyli pracownicy, 
uczniowie, absolwenci oraz przyjaciele 
szkoły. Potem wszyscy, w pochodzie 
prowadzonym przez orkiestrę z Tarnowa 
Opolskiego, udali się do budynku szkolne-
go przy ul. Powstańców Śl., gdzie czekał 
poczęstunek, przygotowany i serwowany 
przez uczniów technikum organizacji usług 
gastronomicznych pod troskliwą opieką 
pani M. Tacicy.  Wtedy była okazja do 
pierwszych spotkań i rozmów w gronie 
przyjaciół z przeszłości w starej  szkole, 
która przez lata zmieniła się nie do pozna-
nia. Przyznawali to zgodnie niemal wszy-
scy absolwenci i emerytowani nauczyciele, 
którzy przybyli na jubileusz.
   Oficjalne uroczystości w murach szkoły 
zainaugurowała pani dyrektor, Halina 
Kajstura, witając zaszczytnych gości, 
wśród których byli: Opolski Kurator 
Oświaty Halina Bilik, Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar 
Gaida, Burmistrz Strzelec Opolskich Ta-
deusz Goc, Wiceburmistrz Józef Kampa 
oraz najsłynniejszy absolwent – generał 
Mieczysław Bieniek. Przemówienia wy-
głoszone przez panią Kurator, Starostę i 
Burmistrza pełne były ciepłych słów i oso-
bistych refleksji. Wszyscy oni gratulowali 
dyrekcji i pracownikom szkoły Złotego 
Jubileuszu i podkreślali jej znaczenie w 
środowisku lokalnym, tym bardziej, że każ-
dy z nich był w mniejszym lub większym 
stopniu z nią osobiście związany. Na ręce 
pani Dyrektor przekazane zostały kwiaty i 
upominki dla szkoły także od dyrektorów 
zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z 
powiatu strzeleckiego. Generał Bieniek na-
tomiast wręczył pani Dyrektor swój medal 
za odwagę, podkreślając, że wykonywanie 
zawodu nauczyciela w dzisiejszych cza-
sach wymaga odwagi, porównywalnej do 
tej żołnierskiej na polach bitew.
   Uroczystości jubileuszowe to jednak 
nie tylko przemówienia, lecz także próba 
przeniesienia się w czasie. Było to możli-

50 lat minęło!
we dzięki wspomnieniom  wieloletniego 
dyrektora – pana Eugeniusza Szymańca 
oraz absolwentów szkoły: pani Aliny 
Krawiec, generała Mieczysława Bieńka, 
dr. Floriana Piechurskiego I Krzysztofa 
Kalisza – obecnie nauczyciela w CKZiU. 
Powrotowi do przeszłości sprzyjał także 
program artystyczny, na który składały 
się melodie i piosenki od lat 60-tych do 
czasów współczesnych, wykonywane 
przez uczniów na tle zdjęć archiwalnych, 
wywołujących niejednokrotnie uśmiech na 
twarzach zebranych.
   Z przeszłości uczestnicy jubileuszu 
przenieśli się w teraźniejszość, zwiedzając 
wraz z dyrekcją warsztaty szkolne, gdzie 
powstały nowoczesne pracownie zawo-
dowe: m.in. gastronomiczne, obrabiarek 

sterowanych numerycznie, samochodowa, 
mechatroniczna, turystyczna, elektronicz-
na, spedycyjna, ekonomiczna,  nieznane 
wcześniej absolwentom i większości gości. 
Potem była okazja do spotkań w mniej-
szym gronie – przy gorącym posiłku oraz 
w salach lekcyjnych, z wychowawcami, 
koleżankami i kolegami ze szkolnych lat.
   Obchody 50-lecia zakończyły się balem 
absolwentów w „Browarze”. Niektórzy 
wybrali jednak mniej oficjalne rozwiązanie, 
spotykając się w bardziej kameralnym 
gronie w okolicznych restauracjach, 
wspominając szkolne czasy i być może 
planując kolejny zjazd absolwentów, bo 
przecież 50 lat to jeszcze nie koniec a być 
może – początek…

Renata Mazurek, 
Beata Kasielska

 13 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich spektakl „Blon-
dynki 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

    17 października w Centrum Informacji 
Turystycznej w Zawadzkiem uczniowie 
ZSP przygotowali program artystyczny z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprócz 
artystów na sali znajdowało się grono 
pedagogiczne z panem Dyrektorem na 
czele oraz uczniowie wszystkich klas. 
Występ został przygotowany przez polo-
nistkę Agnieszkę Miksę we współpracy 
z nauczycielem geografii Beatą Gratzke. 
      Występ był wyjątkowo udany. Oprócz 
zabawnych dialogów i profesjonalnej 
konferansjerki był też występ szkolne-
go zespołu „Dopamina”, który (trzeba 
to przyznać) jest coraz lepszy i cieszy 
się prawdziwą popularnością w naszej 
szkole. Muzycy wykonywali  piosenki 
znanych polskich artystów nieco dopa-
sowane do tej szczególnej okazji a wśród 
grających dało się zauważyć uczniów klas 
I. W kolejnej części programu odbyła się 
uroczystość wręczania nagród nauczy-

Dzień Nauczyciela... 
z Oskarami

cielom przypominająca w swej konwencji 
galę oskarową z Los Angeles. Młodzież 
kilka dni wcześniej typowała nauczycieli 
w różnych kategoriach np. Mistrz Elegan-
cji, Największy Luzak czy Nauczyciel z 
Sercem na Dłoni.
 Te „Oskary” wzbudziły ogromne 
zaciekawienie wśród widowni i wszyscy 
z niecierpliwością czekali na kolejnych 
nominowanych. Nauczyciele nie kryli 
wzruszenia i chyba też zaskoczenia bo wie-
lu z nich nie było w stanie wydusić z siebie 
słowa na tej „oskarowej” gali. Oprócz 
tego zwycięscy otrzymali atrybuty swojej 
kategorii co ma zapewne przypominać im 
o tym wyjątkowym dniu. Bo tak naprawdę 
był on wyjątkowy dla wszystkich obecnych 
i na długo zapadnie w pamięć. 
 Artystom dziękujemy za ich wysiłek i 
poczucie humoru a wszystkim nauczycie-
lom życzymy tak wyjątkowych dni jak ten 
zdecydowanie częściej. 

Dorota Nemś 

 17 października obchodziliśmy w 
Polsce dzień sprzedaży bezpośredniej. 
Sprzedaż ta cieszy się coraz większym 
powodzeniem i stałą się stałym elementem 
rynku w Polsce. 
 Ważnym dla nas konsumentów jest 
znać podstawowe przepisy w tym zakresie 
i mieć świadomość swoich praw. 
Dokument tożsamości, potwierdzenie pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz 
formularz odstąpienia od umowy – takie 
dokumenty przed zawarciem umowy każ-
dy akwizytor czy sprzedający na pokazie 
musi przedstawić klientowi. Przed Dniem 
Sprzedaży Bezpośredniej, UOKiK przypo-
mniał o prawach kupujących poza lokalem 
przedsiębiorcy
 Zgodnie z przeprowadzonymi bada-
niami 48 proc. konsumentów przyznało, że 
w tej formie zakupów cenią komfort oraz 
rzetelną informację. 61 proc. badanych 
uznało, że największą wada sprzedaży 
bezpośredniej to presja sprzedawcy oraz 
obawa przed agresywnym namawianiem 
do zakupu. Mimo to co drugi ankietowany 
pozytywnie oceniał dokonaną transakcję. 
 Sprzedaż bezpośrednia to zakupy 
poza stałymi punktami sprzedaży deta-
licznej – np. w domu klienta, na ulicy lub 
podczas prezentacji organizowanej m.in. 
w hotelach, sanatoriach, restauracjach, 
domach kultury, remizach strażackich 
lub podczas wycieczek turystyczno-reli-
gijnych. Zawiera się wtedy umowę poza 
lokalem przedsiębiorcy. Klient często 
podejmuje decyzję pod wpływem chwili, 
nie może porównać towaru z produktami 

Dzień sprzedaży bezpośredniej
dostępnymi w sklepie, ulega presji sprze-
dawcy, dlatego jest szczególnie chroniony 
przez prawo. Osoba, która sprzedaje pro-
dukty poza lokalem przedsiębiorcy, musi 
przed zawarciem umowy przedstawić 
konsumentowi: dokument potwierdzający 
prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz dokument tożsamości. Dodatkowo, je-
żeli sprzedający zawiera umowy w imieniu 
przedsiębiorcy, ma on obowiązek okazać 
konsumentowi dokument zezwalający 
na zawieranie umów. Jeżeli sprzedający 
tego nie zrobi lub odmówi, to powinno to 
wzbudzić podejrzenie klienta. 
 Warto sprawdzić, gdzie faktycznie 
dokonujemy zakupu -  w lokalu przedsię-
biorcy, czy poza nim. Ustalenie tego faktu 
ma duże znaczenie dla kupującego. Jeśli 
prezentacja odbywa się  poza lokalem 
przedsiębiorcy – np. u nas w domu, w 
wynajętej szkole, na stołówce w sana-
torium  - wówczas kupujący zyskuje 10 
dni do namysłu i możliwość odstąpienia 
od zawartej umowy w ciągu tego okresu. 
Jeśli jednak zawarliśmy umowę w lokalu 
przedsiębiorcy, czyli stałym miejscu sprze-
daży – wówczas mamy mniej praw.                               
 Z napływających skarg do UOKiK 
wynika, że konsumenci często są nie mają 
świadomości co do różnej ochrony prawnej 
uzależnionej od miejsca zakupu. Najpro-
ściej informację o rzeczywistej siedzibie 
przedsiębiorcy sprawdzić w podpisywanej 
umowie, gdzie te dane muszą pojawić się 
obowiązkowo. 
 Każdy konsument, który korzysta ze 
sprzedaży bezpośredniej, może zrezygno-

wać  z  zakupów w ciągu 10 dni od mo-
mentu zakupu bez podawania przyczyny. 
Taka możliwość nie przysługuje wtedy, 
gdy kupujemy w siedzibie przedsiębiorcy 
czy sklepie tradycyjnym. Sprzedający musi 
przed zawarciem umowy poinformować 
konsumenta o tym prawie i wręczyć for-
mularz odstąpienia od umowy. Brak tych 
informacji wydłuża czas na odstąpienie od 
umowy do trzech miesięcy. Klient odsyła 
towar na własny koszt. Odstąpienie od 
umowy zakupu jest również skuteczne 
wobec umowy kredytowej, z której finan-
sowany był zakup produktu. Na żądanie 
kupującego sprzedawca musi wyjaśnić 
znaczenie poszczególnych postanowień 
umowy oraz obowiązki i prawa każdej 
ze stron. Klient musi poświecić czas na 
dokładną lekturę umowy, powinien zwrócić 
uwagę na cenę towaru, wysokość rat. Warto 
przed podpisaniem zabrać kontrakt do 
domu i poprosić o pomoc w jego analizie 
rzecznika konsumentów w swoim miejscu 
zamieszkania lub skonsultować pomysł z 
kimś bliskim. 
 Jeżeli nie wiemy, jak odstąpić od 
umowy, nie potrafimy napisać reklamacji, 
mamy problem w skontaktowaniu się ze 
sprzedawcą, możemy liczyć na bezpłat-
ną pomoc: rzeczników konsumentów w 
swoim miejscu zamieszkania, Federacji 
Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumen-
tów Polskich. Porady udzielane są pod też 
darmowym numerem: 800 007 707. Skargi 
można zgłaszać także do Wojewódzkich 
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Tłumy absolwentów odwiedziły swoją dawną szkołę...

...wśród nich był też ten, który zaszedł najwyżej w wojsku - gen. Mieczysław Bieniek

 22 października w sali narad starostwa powiatowego odbyło się spotkanie kon-
sultacyjne dotyczące kolejnych działań w ramach partnerskiego projektu dotyczącego 
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w skłąd którego wchodzi również Powiat 
Strzelecki. Przypomnijmy, ma to związek z nowym okresem programowania i aplikacji 
o środki unijne.  
 W tej chwili weszliśmy w etap organizacji konsultacji społecznych na terenie powiatu. 
Spotkania odbywać się będą w gminach subregionu w terminie 21-29.10.2013. Udział w 
nich powinni wziąć przedstawiciele urzędu, radni, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, 
liderzy lokalni, liderzy opinii społecznej, organizacje pozarządowe i młodzieżowe. 
 Na spotkaniu zaprezentowano dane i analizy z konsultacji społecznych.

Marcin Hurek 

Spotkanie konsultacyjne
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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

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

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

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

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

Strzelce Opolskie, dnia 16.10.2013r.

STAROSTA   STRZELECKI

Strzelce Opolskie, dnia 16.10.2013r.

STAROSTA   STRZELECKI

 26 września w Warmątowicach  w re-
stauracji „U Jana” miało miejsce spotkanie 
przedstawicieli kilku kół emerytów na-
szego powiatu. Obchodzono „Święto Pie-
czonego Ziemniaka” – coroczna impreza 
organizowana jesienią. Gospodarzem było 
koło „MIASTO” ze Strzelec Opolskich. 
Jednocześnie odbyło się podsumowanie 
projektu lokalnego „Senior-Junior-Jeden 
Cel” zorganizowanego przez koło w 
ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”. 
Wartość projektu – 15.430 zł z czego 6.200 
zł to dotacja Urzędu Miasta w Strzelcach 
Opolskich reszta zaś to praca społeczna za-
rządu i wolontariat „Ruchu Czystych Serc” 
i Stowarzyszenia Diabetyków ze Strzelec 
Opolskich. Projekt zawierał takie zadania 
jak : aquafitness przez 4 miesiące po 2 razy 
w tygodniu 25 osobowej grupy (w tym 5-ro 
dzieci), kurs języka angielskiego i niemiec-

Święto Pieczonego Ziemniaka

kiego, kurs komputerowy, dwie prelekcje o 
walce z cukrzycą i dwie imprezy integra-
cyjne ( Majówka i Święto Ziemniaka). W 
imprezie uczestniczył burmistrz Strzelec 
Tadeusz Goc, który wręczył wolontariu-
szom pamiątkowe książki, ich opiekunka 
Mirela Lubińska-Tomczyk, państwo Grze-
sińscy ze Stowarzyszenia Diabetyków i 
przewodniczący Oddziału Rejonowego 
PZERiI  w Strzelcach Opolskich – Stani-
sław Dłutowski. Po części oficjalnej, którą 
prowadził przewodniczący koła „Miasto” 
– Janusz Wnuk rozpoczęła się zabawa 
przy zespole „Bis”. W przerwach między 
tańcami przeprowadzono konkursy jak 
„Maraton czekoladowy”, rzeźbienie w 
ziemniakach i inne. Uczestnicy bawili się 
znakomicie, a było ich aż 104.

Janusz Wnuk 

 Polski Związek Emerytów Rencistów  i 
Inwalidów Oddział Rejonowy w Strzelcach 
Opolskich jak co roku wspiera wszelkie 
formy ich aktywności. W dniach 20.08 
do 2.09 2013 Związek zorganizował 14 
dniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjno 
– wypoczynkowy dla 81 osobowej grupy 
osób (40 osób ze Strzelec Opolskich z kół 
Miasto i Osiedle oraz 41 osób z kół tereno-
wych). Celem wyjazdu był Ośrodek Floryn 
w miejscowości Mielno Unieście. Atutem 
ośrodka z bazą rehabilitacyjną i rekreacyjną 
jest jego lokalizacja, położony zaledwie 
50m od piaszczystej plaży, otoczony lasem 
stanowi doskonałe miejsca na wypoczynek 
i rehabilitację. Uczestnicy mieli zapewnione 
w ramach turnusu 20  zabiegów rehabili-
tacyjnych – krioterapia, megnetoterapia, 
laser, lampy biotron, inhalacje, kąpiele 
perełkowe, masaże i inne zabiegi zlecone 
przez lekarza. Ponadto mieli zapewniony 
bogaty program kulturalno – rozrywkowy.  
W wolnych chwilach osoby chętne brały 
udział w organizowanych wycieczkach  do 
Kołobrzegu, Koszalina czy Górę Chełmską 
z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Prze-
dziwnej. Zwiedzili 4-hektarowe ogrody te-
matyczne Hortulus w Dobrzycy, utrzymane 
w różnym stylu i o różnej tematyce. Pogoda 
dopisywała przez wszystkie dni, a mikrokli-
mat bardzo sprzyjał seniorom. Niespełna 
miesiąc później dzięki dofinansowaniu z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za pośrednictwem 
Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich 55 osobowa grupa, 
w tym 45 osób posiadających orzeczony 
stopień niepełnosprawności w dniach 27-
29.09.2013 brała udział w imprezie tury-
stycznej „Zakopane 2013” W pierwszym 
dniu odwiedzili Ludźmierz z Sanktuarium 
Maryjnym i  zobaczyli parę miejsc w Zako-
panem – m.in. Wielką Krokiew i Krupówki. 
Wieczorem w Pensjonacie na wszystkich 
uczestników czekała kapela góralska i ko-
lacja grillowa. Przy dźwiękach góralskiej 
muzyki mogli się posilić, pośpiewać, a 
nawet potańczyć. W drugim dniu emeryci 
zwiedzili Krzeptówki z Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej wybudowane jako votum 
za ocalenie życia papieża Jana Pawła II 
po zamachu z 13 maja 1981r. Następnym 

etapem  wycieczki był przejazd i spacer 
na cmentarz na Pęksowym Brzysku - to 
miejsce spoczynku wybitnych ludzi Pod-
hala (m.in. T. Chałubiński, S. Marusarz, K. 
Przerwa-Tetmajer, S. Witkiewicz i inni). 
Potem spacerek pod  Gubałówkę, skąd 
kolejką  podjechali na jej szczyt. Przy 
pięknej pogodzie mogli podziwiać całe 
Tatry i cieszyć się promieniami słońca.                       
 Po zjechaniu w dół  udali się na 
Krupówki na długi spacer. Wieczorem 
wizyta  w miejscowości Murzasichle, u 
miejscowego gawędziarza, który opo-
wiadał o zwyczajach, kulturze, folklorze 
i historii Podhala.  Wszyscy świetnie 
się bawili przy góralskich opowieściach 
przeplatanych slajdami i  grą na różnych 
instrumentach. Ostatnim etapem wycieczki 
była Bachledówka, z Sanktuarium Matki 
Boskiej Jasnogórskiej na Podhalu. Tam 
też miejscowy ojciec z zakonu Paulinów 
przedstawił  historię tego jednego  z naj-
piękniejszych podhalańskich kościołów. 
Z zewnątrz surowy, z charakterystyczną 
wieżą i spadzistym dachem. W środku 
urzeka misternymi zdobieniami rzeźbio-
nymi  w drewnie. Następnie udali się do 
Witowa, w którym mieli okazję zobaczyć  
starą bacówkę, kupić oscypki czy też ser 
typu bundz. Na koniec emeryci udali się 
na spacer do Doliny Chochołowskiej, w 
miejsce gdzie spotkał się papież Jan Paweł 
II z Lechem Wałęsą, podziwiając wspaniałe 
widoki Tatr. 
 Zmęczeni, ale uradowani  widokami 
i pogodą emeryci dotarli około godziny 
19.00 do Strzelec Opolskich i tu nastąpiło 
pożegnanie uczestników  i zakończenie 
wycieczki.
 Wyjazd ten był niezwykle cenny dla 
osób niepełnosprawnych, była to kolejna 
możliwość wyjścia  z  domów, zapomnie-
nia o swoich schorzeniach i problemach 
dnia codziennego, nawiązania nowych 
kontaktów, integracji z innymi osobami 
niepełnosprawnymi oraz pełnosprawnymi 
oraz wymiany doświadczeń. Uczestnictwo 
w tym wyjeździe miało bardzo pozytywny 
wpływ na osoby niepełnosprawne, które 
naładowały się pozytywną energią i miały 
możliwość poznania zwiedzenia pięknego 
Zakopanego. 

Józefa Balikowska

Odwiedzili morze i góry

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości 
informację, o wydaniu w dniu 15 października 2013r. na rzecz „IZOBUD” Sp. z o.o. - Łąki Ko-
zielskie ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica, decyzji nr 345/13 o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę 
hali produkcyjnej w związku z uruchomieniem innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji pap 
tradycyjnych w miejsce zlikwidowanej starej linii oraz budowę ekranu akustycznego, w Łąkach 
Kozielskich przy ulicy   Leśnej 4, na nieruchomości obejmującej działki nr: 694, 730/1, 764, 
698, 1027, 763.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.8.00÷16.00, wt.-pt.7.30÷15.30) można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości informację, o wydaniu w dniu 15 października 2013r. na rzecz Grupy Producentów 
Owoców i Warzyw AGREA Spółka z o.o. - 61-248 Poznań ul. Ślężańska 10, decyzji nr 346/13 o 
pozwoleniu na budowę:
- budynku Centrum Obsługi Rolnictwa – przechowalnia warzyw (hala magazynowa z częścią 

socjalno-biurową i pomieszczeniami technicznymi) 
- budynku obsługi wagi samochodowej 
- wagi samochodowej 
- zbiornika pożarowego
- podziemnego zbiornika na gaz propan-butan
- podziemnego zbiornika na ścieki bytowe 
- otwartego szczelnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe
- dróg wewnętrznych, chodników i placów manewrowych
- parkingu dla samochodów osobowych 
- doziemnych instalacji technicznych,
w ramach inwestycji – zamierzenia budowlanego pod nazwą „Centrum Obsługi Rolnictwa – prze-
chowalnia warzyw” w Lichyni na działce ew. nr 408 obręb ew. Lichynia. 
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.8.00÷16.00, wt.-pt.7.30÷15.30) można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
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Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012 - KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Szkiełkowanie - po co?

Kabina do szkiełkowania umożliwia obrabianie elementów zarówno o małych jak i 
o dużych gabarytach. Szkiełkowanie jest procesem technologicznym polegającym na 
oczyszczeniu z zabrudzeń, nalotów oraz utlenionych warstw “na powierzchni obrabianego 
przedmiotu. Wszystkie elementy obrabiane są “na sucho i w kabinie. Szkiełkowanie 
może być stosowane do obróbki wyrobów precyzyjnych, cienkich i kruchych, pozwala 
na uzyskanie naturalnej, lśniącej barwy metalu.  Nie ma ryzyka, że podczas pracy ob-
rabiane elementy ulegną zniszczeniu. Szkiełkowanie przywróci idealny wygląd nawet 
najbardziej zniszczonym produktom.

AR – MASZ 
Arkadiusz Kinder

ul. 1 Maja  61
47 – 100 Strzelce Opolskie

Tel. 662 285 771
www.ar-masz.pl

SZIEŁKOWANIE 
STALI 

NIERDZEWNEJ, 
KWASOODPORNEJ 

I  ALUMINIUM
to usługa,

której przyznano
tytuł

Najlepszego
Produktu
Powiatu

Strzeleckiego
w ubiegłym roku

przed szkiełkowaniem po szkiełkowaniu

Więcej o firmie

Firma AR- MASZ to doskonała kompilacja polskiego kapitału oraz doświadczenia 
zdobytego na zachodzie Europy. Dzięki temu oferowane wyroby nie ustępują jakością 
produktom zachodnim, a wręcz niejednokrotnie przewyższają je pod tym względem 
przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen! Domeną działalności firmy jest stal nie-
rdzewna. Zgodnie z misją firmy zamówienia zarówno na wyroby gotowe jak i surowce 
realizowane są kompleksowo.

Ten sam produkt

Pierwszy konkurs 
Czyli odpowiedź na pytanie „Kiedy jest Boże Narodzenie?” 

Wydaje się Państwu, że to pytanie nieco bez sensu? Przecież wiadomo, kiedy są święta?! 
Ktoś pomyśli, że należy odwołać się do tradycji jeszcze przedchrześcijańskich? Otóż 
nie – odpowiedź jest w pierwszym numerze naszego dwutygodnika! 
I tu mała podpowiedź: to cytat, ale należy go przytoczyć w całości, czyli tak, jak w 
owym pierwszym numerze „Powiatu Strzeleckiego”. Jak widać – spodziewamy się 
bardzo precyzyjnych odpowiedzi.
Na odpowiedzi czekamy do 29 listopada br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

Drugi konkurs 
Czyli kolęda po śląsku 

Każdy z nas zna słowa przynajmniej jednej kolędy, jeśli nie całej, to choćby pierwszej 
zwrotki. Ale czy ktoś słyszał kiedyś kolędę śpiewaną po śląsku? Chyba nikt. Ale mo-
żemy usłyszeć – jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na udział w drugim konkursie, czyli 
napisania pierwszej zwrotki którejś ze znanych kolęd w śląskiej gwarze.
Na kolędy czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

Trzeci konkurs
Czyli święta w barwach Powiatu Strzeleckiego

Pierniki, bombki, kartki świąteczne i stroiki – bez tego nie wyobrażamy sobie Świąt 
Bożego Narodzenia. I wszystkie są piękne i jedyne w swoim rodzaju. Ale teraz zapra-
szamy do konkursu przyozdobienia tych świątecznych atrybutów wyłącznie w barwach 
Powiatu Strzeleckiego: zielonym, błękitnym i żółtym.
Na prace czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: fajerwerki (dopuszczone do użytku w krajach UE; do tego - instruktaż)

Czwarty konkurs 
Czyli wybieramy najstarsze zdjęcie związane ze świętami.

Mogą to być zdjęcia rodzinne przy stole, przy żłóbku, przy stajence, sfotografowana 
choinka, ładnie udekorowany stół, dzieci występujące w jasełkach, itd. itp.
Jedno jest ważne – by było widać, że fotografia została wykonana w okresie świątecz-
no-noworocznym lub karnawale.
Na zdjęcia czekamy do 6 grudnia br.
Nagroda: kosz tradycyjnych pysznych wędlin

10 lat z naszym 
dwutygodnikiem

Odpowiedzi na pytania konkursowe i 
zdjęcia można przesyłać:
-  mailem na adres: redakcja@powiat-
strzelecki.pl
-  pocztą na adres: 

Redakcja dwutygodnika 
„Powiat Strzelecki”
Ul. Jordanowska 2, 

47-100 Strzelce Opolskie
-  osobiście przynieść do starostwa i 
wrzucić do ustawionej w Informacji urny 
lub do pok. nr 310 (3 piętro) (z dopiskiem, 
którego konkursu odpowiedź dotyczy).
- osobiście też należy przynieść do 
redakcji dwutygodnika „Powiat Strzelec-
ki” prace (pok. 310, III p. w Starostwie) 
wykonane na konkurs nr 3.

***
Mamy też specjalną nagrodę - niespo-
dziankę - dla osoby, która jako pierwsza 
przyniesie do redakcji pierwszy numer 
„Powiatu Strzeleckiego” sprzed 10 lat.

***
Ogólne warunki uczestnictwa 

w konkursach

1. Konkursy związane z jubileuszem 
X-lecia dwutygodnika „Powiat Strze-
lecki” przeznaczone są wyłącznie dla 
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.

2. W konkursach mogą brać udział 
wszyscy mieszkańcy, bez względu 
na wiek. Osobom niepełnoletnim 
stawiamy jednak jeden warunek – na 
przedświąteczne spotkanie w dn. 17 
grudnia w starostwie przyjdą z rodzi-
cem lub opiekunem.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny 
ze zgodą na upublicznienie wizerunku, 
imienia i nazwiska.

4. Nagrody dla laureatów i wyróżnio-
nych we wszystkich konkursach, 
także dla osoby, która przyniesie jako 
pierwsza pierwszy numer „Powiatu 
Strzeleckiego”, zostaną wręczone 
podczas uroczystego przedświątecz-
nego spotkania w sali narad Starostwa 
Powiatowego – we wtorek, 17 grudnia 
br. o godz. 16.00

Ad multos annos!

Wiwat kolejna Jubilatka!!!
 Pani Stefania Bielińska, mieszkanka Izbicka, 22 października br. obchodziła piękny 
Jubileusz - skończyła 90. rok życia. Urodziła się 22.10.1923 r. w Mystkowie Ma czwórkę 
dzieci, siedmioro wnuków i troje prawnuków. 
 W dniu tak uroczystym Panią Stefanię odwiedzili przedstawiciele Rady Sołeckiej z 
Izbicka: sołtys Andrzej Pypka, Marta Niedziela oraz członek Zarządu Powiatu Strzelec-
kiego Jan Zubek. Wszyscy spieszyli z mnóstwem ciepłych słów, kwiatów i upominków 
oraz listami gratulacyjnymi.
 Na zdjęciu - Pani Stefania jest ze swoją córką Małgorzatą Gąstoł, która z nią mieszka 
i się nią opiekuje. W spotkaniu uczestniczyła również przyjaciółka Pani Stefanii, na którą 
Jubilatka zawsze może liczyć Pani Anna Kaniak z Izbicka. 
 Do wszystkich serdecznych życzeń - oby spełniły się wszystkie i jak najszybciej! 
- dołączamy również swoje: wielu jeszcze jasnych lat, we wspaniałym zdrowiu i jak 
najmniej trosk!

Powiatowe Centrum Kultury 
zaprasza

Do 4 listopada - Regionalna Izba Tradycji - można oglądać eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Wsi Opolski Opolskiej, gdzie zobaczą Państwo elementy dawnego rzemiosła 
w podziale zawodowym na stolarstwo i ciesielstwo, kowalstwo i bednarstwo, ręcznie 
malowaną porcelanę oraz rzeźby ludowe m.in. znaki horoskopu. Natomiast na multi-
medialnych kokpitach mogą Państwo odbyć gratisową podróż, za sprawą dotknięcia 
palcem, w ciekawe miejsca i zakątki. Tylko u nas można w perspektywie 360 stopni 
zobaczyć m.in. Zamek Książ, w którego to ogrodach został nakręcony film „Trędowata”  
czy przenieść się w podziemia Walimskich Sztolni. 

Do 27 października w galerii „Trzy Filary” mogą Państwo podziwiać akwarele artystów 
z Warszawy Rafała Rudko i Dominiki Łuczak 
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