
Powitanie wiosny, pożegnanie zimy

200 razy razem!
Jak ten czas leci! W grudniu 2003 

ukazał się pierwszy numer naszego dwu
tygodnika. Właściwie na próbę. Nikt 
nie wiedział, czy gazeta się przyjmie w 
środowisku. Dziś, po 8 latach z nie
wielką górką, możemy powiedzieć, że 
chyba znalazła swoje miejsce. W każ
dym razie, kiedy słychać pytania, kie
dy będzie następny numer - możemy 
się tylko cieszyć.

Oczywiście, czasem było lepiej, 
czasem gorzej. Były wpadki mniejsze i 
większe. Ale czyż można było tego unik
nąć? Chyba nie. Za wszystkie jednak 

przepraszamy i liczymy na wielką wy
rozumiałość Czytelników.
Państwa sympatia to dla nas zaszczyt, 
ale też duże wyzwanie.

Postaramy się nie zawieść tego za
ufania. Wierzymy, że w kolejnych ty
godniach i miesiącach uda się nam 
współpracować tak dobrze, jak dotych
czas. I że dalej będziemy razem. Co 
najmniej przez 200 następnych nume
rów.

Marta Górka 
Redaktor Naczelny

w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem - 21 marca

Nie wypalaj traw!

w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie -13 marca Więcej czytaj na str

Pierwsze wezwanie strażaków do palącej się trawy - 4 marca. Ostatni weekend 
- słoneczny i ciepły, który dla wielu był jedną wielką radością - dla strażaków 
okazał się koszmarem: kilkanaście wyjazdów. Do dziś (21 marca) aż 26 razy 
wzywani byli do palących się traw!

Co roku - ten sam problem. Wypala się suche trawy wierząc, że dzięki temu 
gleba będzie żyźniejsza, a plony lepiej się udadzą. To mit, z którym wreszcie trzeba 
skończyć.
1. Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia - twierdzą biolodzy i leśnicy, nie wspomina

jąc o ekologach.
2. Nie zwalczy się w ten sposób chwastów.
3. Giną ptaki i drobne zwierzęta.
4. Dym z palącej się trawy to toksyny w powietrzu.
5. Każda akcja straży pożarnej kosztuje. Może - gdyby jej kosztami obciążać 

podpalających trawy - proceder by się ukrócił?
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Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

Truciciel nieznany (na razie?)
7 marca 2012 r. odbyła się po- 

zaplanowa sesja Rady Powiatu po
święcona zatruciu rzeki Sucha. 
Pod wnioskiem o zwołanie sesji w 
takim trybie podpisali się: Norbert 
Lysek, Kazimierz Kuba), Henryk 
Bytomski, Wanda Szostok oraz 
Janusz Żyłka.

Intencją wnioskodawców było 
omówienie przyczyn i skutków tego za
nieczyszczenia oraz podjęcie decyzji o 
koniecznych środkach reakcji. W ich 
opinii dotychczasowe działania prowa
dzone w zakresie wykrycia truciciela i 
nałożenia na niego prawnych konse
kwencji są dalece niezadowalające.

Na sesji obecni byli przedstawicie
le służb i inspekcji zaangażowanych w 
wyjaśnienie sprawy: Wojewódzkiej In
spekcji Ochrony Środowiska w Opolu, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo
wiska w Opolu, Wojewódzkiego Zarzą
du Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Opolu, Komendy Powiatowej Policji w 
Strzelcach Op., Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Opolu, Komendy Po
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Op. Obecni byli również: 
Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz 
Burmistrz Strzelec Opolskich.

Z uwagi na liczne obowiązki zawo
dowe w sesji nie uczestniczył Prokura
tor Rejonowy w Strzelcach Op. Jedno
cześnie poinformował, że w sprawie 
nadal prowadzone są czynności w try
bie art. 307 § 1 kodeksu postępowania 
karnego.

Zgodnie z porządkiem zapropono
wanym przez wnioskodawców, wicesta- 
rosta Waldemar Gaida przedstawił in
formację o czynnościach Zarządu Po
wiatu podjętych w celu wyjaśnienia 
przyczyn i skutków zanieczyszczenia 
rzeki Sucha pod koniec ubiegłego roku, 
o poczynionych ustaleniach oraz o re
akcji na to zdarzenie.

Wicestarosta Waldemar Gaida 
poinformował, że Zarząd Powiatu z za
pytaniem o wiedzę związaną ze skaże
niem rzeki Sucha i stwierdzeniem faktu 
śnięcia ryb wystąpił do: Wojewódzkie
go Inspektora Ochrony Środowiska w 
Opolu, Oddziału Krapkowickiego Wo
jewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą
dzeń Wodnych w Opolu, Prokuratury 
Rejonowej w Strzelcach Op., Powiato
wego Lekarza Weterynarii, Komendy 
Powiatowej Policji i Komendy Powia
towej Państwowej Straży Pożarnej w 
Strzelcach Op.

Od wszystkich podmiotów otrzy
maliśmy odpowiedzi, z których wyni
ka, iż zdarzenie miało miejsce w listo
padzie i grudniu 2011 r. - mówił wice
starosta. - Komenda Powiatowa Poli
cji poinformowała nas, że zdarzenie 
zostało zarejestrowane 27 listopada w 
godzinach porannych. Mieszkaniec 
Grabowa poinformował o zanieczysz
czeniu rzeki przepływającej przez Gra
bów. I to był pierwszy sygnał. Kilka 
minut później podobną informację 
otrzymała Komenda Powiatowa PSP. 
Ale już po pierwszym zgłoszeniu poin
formowany został Wojewódzki Inspek
torat Ochrony Środowiska, który po
winien podjąć czynności inspekcyjne. 
Istotnie, od 27 listopada do 17 stycz
nia przeprowadził badania jakości wód 
rzeki: Jemielnica, Sucha i rowuAól oraz 
wód gruntowych na terenie zakładu DSO 
sp. z o.o. W kilku przypadkach stwier
dzono przekroczenie stanów dopusz
czalnych zanieczyszczeń, w niektórych 
znaczące w stosunku do czystości wód 
klasy 1 lub 2.

Wojewódzki Inspektor 19 stycz
nia skierował wniosek do Prokuratury 
Rejonowej w Strzelcach Op. o wszczę
cie postępowania w sprawie zanieczysz
czenia rzeki Sucha i śnięcia ryb w okre
sie listopad-grudzień 2011. Z kolei 
Prokurator Rejonowy poinformował, 
że prokuratura nadzoruje czynności 
sprawdzające i że na tym etapie postę
powania nie ma formalnej decyzji o 
wszczęciu śledztwa. Dzisiaj już wiemy, 
że śledztwo zostało wszczęte. Toczy się 
w sprawie, a nie przeciwko.

Z kolei Powiatowy Lekarz Wete
rynarii w swej odpowiedzi poinformo

wał, że nie sprawuje nadzoru nad tego 
typu zdarzeniami, jednak ze względu na 
bliskość stawów hodowlanych wizyto
wał je wzdłuż rzeki Sucha, głównie w 
Grabowie, w aspekcie ewentualnego wy
stąpienia chorób zakaźnych, co jednak 
zostało wykluczone. Śtawy zostały 
przez właścicieli odłączone od dopływu 
wody z rzeki, dlatego też oficjalnie nie 
wystąpiły tam żadne straty.

Wicestarosta Gaida przytoczył też 
odpowiedź kierownika krapkowickie
go oddziału Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, który 
stwierdził, że jako administrator rzeki 
ma utrzymywać koryto rzeki w tech
nicznej sprawności poprzez wykony
wanie niezbędnych prac polegających 
na wykaszaniu porostów i odmulaniu 
dna, natomiast nie prowadzi badań ja
kości wody. Na podstawie otrzymanych 
informacji można więc stwierdzić, że 
żaden z indagowanych podmiotów nie 
wskazał do dziś źródła zatrucia wody 
ani winnego tego stanu rzecz - mówił 
wicestarosta, podkreślając, że ustawo
wo Starosta - jako organ ochrony śro
dowiska - na tym etapie postępowania 
nie ma żadnych kompetencji ustawo
wych do prowadzenia postępowania, np. 
monitoringu wód. Natomiast w chwili, 
kiedy zostanie wskazany winny zatru
cia rzeki, Starosta, na mocy ustawy 
Prawo ochrony środowiska, może wy
dać decyzję nakazującą sprawcy wyrów
nać wszystkie poniesione straty.

Radny Norbert Lysek, jako je
den z pięciu radnych wnioskujących o 
zwołanie tej sesji, wezwał, by w tak 
ważnej sprawie wszyscy wznieśli się 
ponad podziały polityczne, frakcyjne i 
w imię naszej Ziemi Strzeleckiej zrobili 
wszystko, „aby można mieszkańcom 
tej części powiatu popatrzeć w przy
szłości w oczy”, jak to określił. Chcia- 
łem, abyśmy pokazali, że zrobiliśmy 
wszystko, aby nie zatruwano naszego 
środowiska.

- Jako radnemu powiatu - człowiekowi 
zaufania społecznego oraz jako Hono
rowemu Obywatelowi Miasta i Gminy 
Strzelce Opolskie, wybranemu w tym 
okręgu, na sercu leży mi rozwiązanie 
tej sprawy - mówił. - 27 listopada w 
rejonie miejscowości Grabów w rzece 
Sucha stwierdzono obecność śniętych 
ryb (szczupak, karp, okoń, płoć, lin) 
oraz widoczne zanieczyszczenie w po
staci unoszącego się na powierzchni 
cieku, białego kożucha. Stwierdzono, iż 
unosząca się piana miała intensywny 
zapach drewna i żywicy. Przeprowadzo
ne przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu badania 
stwierdziły, że w wodach rzeki Sucha 
obecne są związki fenylowe, formalde
hyd oraz związki należące do grupy ter
penów. Podwyższone wartości wskaź
ników BZT5 i CHZT świadczą o zanie
czyszczeniu wody materią organiczną. 
Przekroczone wartości dla CHZT, 
mogą być sygnałem o zanieczyszcze
niu wody czynnikiem chemicznym. W 
informacji WIOŚ nie podano pełnego 
zakresu analiz wody z rzeki Sucha wy
konanych podczas badań w dniach 27, 
28 listopada 2011. Nie podano także 
informacji, czy badane związki wyty
powano na podstawie analizy powodu 
śnięcia ryb i związków, które mogły się 

do tego przyczynić. Nie podano war
tości pH badanej wody, ani ewentual
nych stężeń amoniaku i pestycydów, 
które są silnie toksyczne dla ryb. Uno
szący się na powierzchni wody biały 
kożuch o lepkiej konsystencji i cha
rakterystycznym zapachu mógł świad
czyć o zanieczyszczeniu rzeki przez 
firmy przemysłu drzewnego. Woje
wódzki Inspektorat Ochrony Środowi
ska skontrolował firmę DSO oraz inne 
zakłady, które mogły potencjalnie 
wpłynąć na skażenie wód. Inspektorat 
WIOŚ w Opolu wykluczył możliwość 
zanieczyszczenia rzeki Sucha przez za
kłady: Handel Tarcicą drzewną usługi 
Tartaczne Alojzy Mika w Grodzisku 
oraz PP-H BAMAR-POL, D. Błacha 
Spółka Jawna w Strzelcach Opolskich. 
Jeśli zaś chodzi o zakład DSO Sp. z o.o. 
- nie potwierdzono ani nie wykluczono 
możliwości skażenia wody w rzece przez 
ten zakład.

Do dnia dzisiejszego nie wskazano 
winowajcy tego zanieczyszczenia. 
Stwierdzono, iż w tamtym czasie w naj
bliższej okolicy nie odnotowano żad
nych awarii przemysłowych, tak więc 
rzeka prawdopodobnie została zanie
czyszczona celowo. A stwierdzony dzień 
po zdarzeniu wyraźny wzrost poziomu 
wody w rzece, mógł świadczyć o tym, 
że wprowadzone do niej ścieki zostały 
wcześniej rozcieńczone, co zabronio
ne jest ustawą Prawo Wodne z 2001 
roku. Konieczne jest zatem sprawdza
nie wydanych Pozwoleń wodno-praw
nych dla kontrolowanych zakładów.

Powiatowy Inspektorat Weteryna
rii w Strzelcach Opolskich podczas wi
zytacji okolicznych stawów stwierdził, 
że charakterystyczny zapach przepły
wającej wody i wygląd piany oraz zmia
ny kliniczne i anatomopatologiczne u 
zbadanych ryb wskazywały jako przy
czynę śnięcia ryb obecność w wodzie 
agresywnego czynnika chemicznego.

Podczas procesu technologiczne
go materiałów drzewnych stosowane są 
najczęściej kleje mocznikowo-formal- 
dehydowe oraz fenylowo-formaldehy- 
dowe. Jak wspomniano powyżej, w ba
daniach przeprowadzonych przez WIOŚ 
na rzece Sucha stwierdzono oDecność 
związków fenylowych oraz formalde
hydów, które mogą świadczyć o tym, 
iż do rzeki przedostają się ścieki po
chodzące z terenu fabryki produkują
cej materiały drzewne. Ze względu na 
tajemnicę związaną z procesem tech
nologicznym stosowanym w firmie 
Kronospan nie udało się ustalić, czy w 
procesie produkcyjnym płyt drzewnych 
stosowane są związki na bazie terpen
tyn. Terpentyna, zgodnie z kartą cha
rakterystyki, jest niebezpieczna dla śro
dowiska i działa toksycznie na organi
zmy wodne, może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym. W dodatku jest 
związkiem w bardzo niewielkim stop
niu rozpuszczalnym w wodzie - wyja
śniał radny Lysek.

Dodał też, że z uwagi na brak jed
noznacznych wyników badań, które 
pozwoliłyby wskazać odpowiedzialne
go za zatrucie rzeki Sucha, w trosce o 
środowisko naturalne, zasoby wód po
wierzchniowych i podziemnych pona
wia apel o dokładne sprawdzenie wpły
wu zakładów zlokalizowanych na za
nieczyszczonym obszarze na środowi
sko. Konieczna jest precyzyjna anali
za i wskazanie czynnika chemicznego, 
który stanowił przyczynę śnięcia ryb. 
Z uwagi na podejrzenie, iż sprawca za
trucia może nadal zanieczyszczać rze
kę, stosując mniejsze stężenia zanie
czyszczeń poprzez rozcieńczanie ście
ków, potrzebna jest szczegółowa anali
za cyklu produkcyjnego i ponowne zba
danie wód i osadów rzeki Sucha.

Radny Lysek skierował też pod ad
resem Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska kilka szczegóło
wych pytań, które przytaczamy wraz 
z odpowiedziami Barbary Adamkie
wicz - przedstawicielki WIOŚ w 
Opolu.
- Czy jest prowadzony monito
ring cieku wodnego A61?

Nie. Zatwierdzony na lata 20101-2012 
monitoring środowiska województwa 
opolskiego tego nie obejmuje.

Co wykazały kontrole innych 
zakładów wzdłuż cieku wodnego 
A61?

Po sprawdzeniu sytuacji na miej
scu, wykluczyliśmy możliwość zatru
wania wód przez zakład Handel Tar
cicą Drzewną w Grodzisku. Zdarzenie 
miało miejsce w okresie długotrwałego 
braku opadów, cały teren pokryty jest 
rowami, niektóre z nich zawierały wody 
odwodniające, a niektóre były suche. 
Zakład jest mały, wanna do impregna
cji drewna była wypełniona impregna
tem. Nie było żadnych śladów, by co
kolwiek wydostawało się z tej wanny. A 
odległość wanny do rzeki była na tyle 
duża, że nawet gdyby coś wydostało się 
z niej, to na pewno nie przedostałoby 
się do rzeki. Brak śladów w terenie 
świadczy, że nie nastąpił żaden wyciek. 
Drugim kontrolowanym zakładem była 
spółka jawna BAMAR-POL. Powodem 
kontroli była jej bliska lokalizacja w 
stosunku do DŚO. Posiada wspólny sys
tem kanalizacji deszczowej z DSO od
prowadzanej do rowu A61. Zakład BA
MAR-POL w całym 2011 r. prowadził 
na tym terenie tylko centralny maga
zyn żaluzji. Produkcja odbywa się w 
innej miejscowości. Dlatego też ich 
produkcja nie mogła potencjalnie za
nieczyścić rzeki w taki sposób, w jaki 
to miało miejsce.
- Co Kronospan robi z odpadami 
poprodukcyjnymi (trociny, płyty, 
ścinki drewniane)?

W trakcie kontroli DSO, na miej
scu stwierdziliśmy, że odpady w formie 
trocin są składowane na placu, w miej
scu do tego nieprzeznaczonym. Powin
ny być składowane w specjalnych bok
sach. Z tego powodu został nałożony 
na zakład mandat karny i zobowiąza
nie do usunięcia trocin z miejsca do 
tego nieprzeznaczonego, co zostało 
wykonane. Trociny są magazynowane 
w celu ich spalenia w nowej instalacji, 
powstającej w DSO. Ma ona służyć wy
twarzaniu ciepła w wyniku spalania bio
masy, na co zakład posiada decyzję Sta
rosty. My jednak prowadzimy postę
powanie i gromadzimy dokumentację 
w celu uchylenia decyzji na odzysk od
padów z instalacji spalania. Istnieje 
bowiem podejrzenie spalania odpadów, 
które będą zawierały substancje niebez
pieczne, czyli zawierające żywice. Ze
zwolenie jest na razie wstrzymane.

Co dzieje się ze ściekami tech
nologicznych?

W zakładzie znajduje się tzw. 
oczyszczalnia ścieków technologicz
nych, która z założenia działa w obiegu 
zamkniętym. Ścieki powstają z mocze
nia pociętego drewna, są później pod
grzewane i przekazywane wytwornicy 
pary w celu wytworzenia ciepła - aby 
ciepła woda namaczała zrębki. Osta
tecznie para jest wypuszczana do po
wietrza. Z naszych kontroli procesu 
produkcyjnego tych ścieków nie wyni
kało, że mogłyby być one gdziekolwiek 
odprowadzane. Nie ma też możliwości 
wprowadzania ich bezpośrednio np. do 
kanalizacji.
- Jak zorganizowana jest kana
lizacja deszczowa?

Na terenie DSO została zmoderni
zowana, wykorzystano część istnieją
cej i dobudowano częściowo nową. Od
biera wody opadowe i roztopowe z te
renu całego zakładu i po przejściu przez 
4 separatory odprowadzana jest 3 wej
ściami do rurociągu wód, które prowadzą 
wody kopalniane z Kopalni Wapienia 
do rzeki Sucha.

Czy Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska dopuszcza, 
że środowisko zatruwa inny za
kład?

Na tym terenie nie ma zakładów, 
stosujących w swojej produkcji drew
no, czy też środki żywiczne, które są 
stosowane w zakładzie DSO.

Proszę podać zakres badań 
wody z cieku A61 po zgłoszeniu 
zdarzenia.

Wyniki prób, które zostały pobra

ne w trakcie kontroli zostaną przesil 
ne. Innymi nie dysponujemy.
- Czy stwierdzone wielkości zi- 
nieczyszczeń mogły wpłynąć di 
śnięcie ryb?

Tego nie wiemy. Stwierdzono prze 
kroczone zanieczyszczenie w BZT i 
ChZT, azocie azotanowym - większr 
niż dopuszczalne dla I i II klasy czysti- 
ści, ale w sumie te przekroczenia nie a 
duże. Nie potrafię państwu powiedzieć 
czy te zanieczyszczenia mogły spoiw 
dować śnięcie ryb. Nie ma żadnycl 
wskaźników liczbowych, które mowii 
o tym, że taki stopień zanieczyszcza 
nia powoduje śnięcie ryb, a inny nie 
Wiceprzewodniczący Rady Powiaty 
Stefan Szłapa pytał, jakie materii 
zostały wysłane przez WIOŚ do prokt 
ratury.

B. Adamkiewicz: — Przekazali 
śmy praktycznie całość zebranego ma 
teriału dowodowego: notatki służbom 
z pobytu na miejscu zdarzenia, prol 
koty z kontroli w badanych firmacn 
wyniki badań wód ścieków pobranyć 
w tym okresie, protokół przesłuchami 
świadków, pismo Wojewódzkiego Za
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnyc1 
Jeszcze uwaga co do braku badań ni 
obecność pestycydów w tych wodacr 
Po otrzymaniu informacji, że prąci 
konserwacyjne na rzece Sucha odbj 
wały się w sierpniu lub wrześniu 2011, 
nie było potrzeby badania pestycydów 
których pod koniec listopada nie uż 
wa się.

Waldemar Włodara, Powiato
wy Lekarz Weterynarii: - Dopiero 
dziś dowiedziałem się, jakie środki che 
miczne stwierdzono w rzece. Pewne po 
dejrzenia już miałem na miejscu. Ryb 
nie snęły z braku tlenu, one ginęły w 
męczarniach. Wydawało się, że już nu 
żyją, ale po wzięciu w rękę ożywalj 
byty śliskie (pasowałoby do sformuk 
wania, że był obecny klej lub podobr 
substancja) i po wyrwaniu się na po 
wierzchni wody zachowywały się jol 
surferzy - energicznie płynęły pióru- 
wo (ogonem tylko w wodzie) próbują 
złapać oddech. One miały uszkodzą 
układ nerwowy, a dodatkowo - skrze! 
To by pasowało ewidentnie do terp> 
nów. My w tej chwili mówimy o tym 
że byty straty w środowisku wodnym, i 
zastanówmy się co by było, gdyby r 
tym czasie z tej wody korzystali ludzi 
To jest straszna trucizna. Terpeny wy
stępują w przyrodzie w szeregu roślir 
m.in. w olejkach żywicznych, w dra 
wach świerkowych. Muszę powiedzie 
że część terpenów była także używir 
do produkcji piołunówki, absyntu czy 
vermutu, a w tej chwili jest stosowa 
w dopalaczach. Dlaczego jest to takt 
niebezpieczne: zaburzenia i zmianyI 
układzie nerwowym powodują pobuda 
nie czy halucynacje. Co by było, gdy* 
się te sytuacje powtarzały i co oy I 
działo z ludźmi, którzy przez przyp, 
dek tylko zetknęliby się z tym środ
kiem trującym? Terpeny są lżejsze « 
wody, płyną po powierzchni i gdyby 
tam nie było dodatku żywicy, spokor 
nie .popłynęłyby powierzchnią. A tai 
stworzyła się pianka, która na drag, 
dzień nadal miała ubitą konsystencji 
w miarę sztywną, śliską i pachnącąjli 
klej stolarski. Z drugiej strony, te oty 
wy nerwowe na przemian z pobudzi 
niem czy apatią wskazują, że tam mu 
siał być dodatkowy czynnik. Tu paso 
wałyby mi formaldehydy. Z tym, że 
tego charakterystycznego zapachu nie 
wyczuwałem. Myślę, że szkodliwyd 
czynników było więcej niż jeden. Nie 
możemy w tej chwili analizować, czj 
stężenie zanieczyszczeń było małe- 
rzeka jest dość bystra i w pierwszyr 
okresie mogło być bardzo dużo tegc 
czynnika toksycznego, który został 
przemieszczony. W Grabowie jest for
ma progu, która spowalniała spływ i 
powodowała kotłowanie się ryb. I tarr 
głównie tworzyła się piana. Przeche 
dziliśmy wzdłuż rzeki, w górę, aby spraw
dzić, czy gdziekolwiek indziej były słany 
piany. Nigdzie indziej jej nie stwierdź, 
liśmy. Sąsiednie stawy w Utracie i Gra-

dok. na str, <



Kasa na własną firmę
Ponad 60 osób uczestniczyło w spo

tkaniu na temat uzyskania pomocy me
rytorycznej i finansowej przy założe
niu wtasnei firmy. Stawka jest niemała - 
40 tysięcy i pomoc pomostowa w ciągu 
r.erwszego półrocza funkcjonowania 
własne! firmy. Do 20 marca wpłynęło 
ednak do strzeleckiego PUP zaledwie 5 
Mioskow.
• Termin przyjmowania wniosków 
uoływa z dniem 27 marca, na pewno 
będzie więcej chętnych, ale wszyscy ze 
swoimi projektami przyjdą pod koniec 
- ocenia dyrektor PUP, Norbert Jaskó
ła.

Jeśli ktoś ma problemy z wy
pełnieniem wniosku — pracownicy 
PUP mogą mn pomóc?
• Udostępniamy komputery, nato
miast nie ma możliwości, by nasi pra
cownicy udzielali jakiejkolwiek pomo
cy merytorycznej. Nie mogą być też 
„pokrewnieni ani spowinowaceni -- i to 
do drugiego pokolenia - z osobami skła
dającymi wniosek. Wiem natomiast, że 
sąfimy specjalizujące się w pomocy 
merytorycznej. Nie wiem jednak, czy 
spłaca się z tego korzystać — odpowia
da dyrektor Jaskóła. - Procedura apli
kowania o środki na założenie własnej

firmy jest długotrwała. Sąszkolenia zwią
zane z tworzeniem biznesplanów, koń
czące się egzaminem i otrzymaniem 
certyfikatu, jest szerokie doradztwo za
wodowe i psychologiczne. Osoby dłu
gotrwale bezrobotne będą brały udział w 
szkoleniach tzw. miękkich, np. marke
tingu w małej firmie, komunikacja w 
biznesie, asertywność w biznesie. Do
piero pod koniec maja, już po zakoń
czonych szkoleniach beneficjentów, 
rozpocznie się procedura oceny złożo
nych wniosków i przedstawionego biz- 
nesplanu.

Kto będzie oceniał wnioski?
- Niezależni eksperci.
• Przewidziano tryb odwoławczy?

Oczywiście. Po ocenie formalnej i 
przygotowaniu listy wniosku zakwalifi
kowanych do dalszego etapu, można 
będzie się odwołać od naszej decyzji do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Czy to jedyny termin dla sko
rzystania z unijnych środków na 
własną firmę?

Nie, będzie również drugi termin. 
Całością puli środków dysponuje Woje
wódzki Urząd Pracy, nasz PUP jest wy
łącznie partnerem.

(mg)

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01 

e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p

Nie nadaj ę się 
na sprzątaczkę

Umiem myć 'okna? Tak. Sprzątać 
dokładnie - również. Nie zamiatam śmie
ci pod dywan. Myję liści kwiatów. Odku
łam książki. Lubię prać. Prasować nie 
lubię, „ale muszem”.

Więc... Gdybym odpowiedziała na 
zamieszczony w jednym z ogólnopol
skich dzienników anons w sprawie pra
cy sprzątaczki (zamieszczamy go obok) 
w prywatnym domu w małej miejscowo
ści pod Wrocławiem, czy miałabym na 
tr szanse" Na pewno nie mogę się po
chwalić jednym z dwóch atutów - „od
bytymi kursami zagranicznymi”.

Tak zaintrygowało mnie to ogłosze
nie, że z pytaniem czy nasi przedsię
biorcy lub firmy rekrutacyjne stawiają 
równie wysokie, żeby nie powiedzieć wy
górowane, wymagania, zwróciłam się 
do dyrektora strzeleckiego PUP, Nor
berta Jaskóły.
- Tak wysoko ustawionej poprzeczki 
eszcze nie mieliśmy - odpowiada, ale 
przyznaje, że i u nas, choć większość 
ofert pracy zawiera same konkrety, zda
rzają się różne „kwiatki”. - Oto na przy
kład na dość podrzędnym stanowisku w 
magazynie, z pensją na minimalnym po
ziomie, wymagana jest „biegła znajo
mość języka angielskiego.” Gdy dopy
tujemy, czy nie wystarczyłaby znajo
mość języka na poziomie komunikatyw
nym najczęściej okazuje się, że istotnie, 
wystarczyłaby, bo nie chodzi tu o co
dzienne rozmowy z obcokrajowcami, ale 
o przeczytanie kilku instrukcji. (Inna 
rzecz, że jeśli instrukcje angielskie są tak 
samo skomplikowane jak polskie, to 
może jednak potrzebna jest nie tylko 
świetna znajomość języka, ale też po
twierdzające ją certyfikaty? - przyp. 
n>g)

Inne kwiatki - mówi dalej dyrektor 
Jaskóła - znajdujemy w kontaktach 
agencjami pośrednictwa pracy czy agen
cjami pracy tymczasowej. Wciąż jesz
cze przewagę na naszym terenie mają 
bezpośrednie zgłoszenia pracodawców, 
aie ok 40% ofert zatrudnienia pocho
dzi z fi-m rekrutacyjnych. I nie mamy z 
nimi najlepszych doświadczeń. Bywa, że 
wysylaią do nas 10 ofert pracy. Gdy po 
kilku dniach pytam, czy i gdzie ludzie

podjęli pracę, słyszę odpowiedź, że ofer
ty już są nieaktualne. Gorzej, kiedy te 
firmy oferują wyłącznie śmieciowe 
umowy. W dodatku zawierane na ty
dzień. W piątek dostaje się wypłatę i... 
czy na kolejny tydzień umowa zostanie 
podpisana to już niewiadoma. Zresztą i 
tak większość ich ofert dotyczy umów 
na trzy miesiące.

Coraz częściej widzę też, że agen
cjom pośrednictwa pracy zależy bardziej 
na szukaniu danych do swoich baz da
nych, niż na rzeczywistym poszukiwa
niu pracowników. W ubiegłym tygodniu 
na przykład jedna z agencji pracy tym
czasowej zwróciła się do naszego PUP o 
dane wszystkich firm składających u nas 
oferty pracy, ale też nazwiska osób od
powiedzialnych za rekrutacje! I choć 
mamy obowiązek udostępniania infor
macji, to przecież nie takich! - dener
wuje się dyrektor Jaskóła.

(mg)

Sprzątaczka
Nr ref: S/P/03/2012

Zakres obowiązków: 
Sprzątanie, pranie, prasowanie, 

Praes 2-3 razy w tygodniu 
w | i k. Wrocławia.

Oczekujemy:
- doświadczenia w sprzątaniu 

prywatnych domów
■ dyspozycyjności.
■ odpowiedzialności 

wysokiej kultury osobistej

Dodatkowymi atutami będą:
• pisemne referencje^ 

Kursy zagraniczne

Wszystkie zainteresowane 
osoby, spełniające powyższe 

oczekiwania, prosimy 
o przestanie CV na adres:

W temacie wiadomości proszę 
podać numer referencyjny: 

S/P/03/2012

rawmw urząd pracy 
W STRZetCACM OPOLSKICH

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

SPECJALISTA DS. ANALIZ 
FINANSOWYCH

OLSZOWA - wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera, znajomość SAP 

mile widziana
- zdolności analityczne, dokładność, skrupulatność

SPECJALISTA DS. CELNYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
- znajomość przepisów z dziedziny prawa celnego,
- aktualny wpis na listę agentów celnych,
- min. 2-letnie doświadczenie na podobnym 

stanowisku
DORADCA KLIENTA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie ekonomiczne,

- obsługa komputera,
- mile widziane prawo jazdy kat. B

INSPEKTOR WETERANYJNY
DS. PASZ I UTYLIZACJI

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe weterynaryjne, 
zootechniczne, rolnicze

KONSULTANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA/TELEMARKETER

STRZELCE OPOLSKIE - znajomość komputera
- mile widziane doświadczenie w kontakcie z klientem

KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA 3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE 
STRZELCE OPOLSKIE

- dobra dykcja, - znajomość komputera,
- dyspozycyjność, - komunikatywność,
- wysoka kultura osobista

SPRZEDAWCA - HANDLOWIEC KROŚNICA - min. średnie preferowane techniczne
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie w handlu
- słaba znajomość języków obcych

ASYSTENT HANDLOWY CALA POLSKA - średnie, - obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
PREZENTER HANDLOWY CAŁA POLSKA - średnie, - obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
KASJER - SPRZEDAWCA
1/2 ETATU

ZAWADZKIE - min. zawodowe
- komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole, - doświadczenie mile widziane

KELNER - BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - min. średnie
- łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność,
- obsługa kasy fiskalnej
- książeczka sanitarno-epidemiologiczna
- mile widziana znajomość j. angielskiego

PIEKARZ IZBICKO - zawodowe kierunkowe
- aktualna książeczka zdrowia, - praktyka w zawodzie

MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe

- mile widziana znajomość komputera, 
elektromechaniki

- prawo jazdy kat. B - doświadczenie min. 2 lata
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY KLUCZ - min. zawodowe, - zdany egzamin w TDT
MECHANIK SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe

- umiejętność pracy w zespole
- doświadczenie zawodowe

BLACHARZ - LAKIERNIK 
SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE - zawodowe, - umiejętność pracy w zespole
- doświadczenie zawodowe

KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE - min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B i C
- mile widziane uprawnienia ADR

KIEROWCA KAT. C+E WOJ. OPOLSKIE - zawodowe,
• prawo jazdy kat. C łE. karta kierowcy.
kurs na przewóz rzeczy, - doświadczenie zawodowe

KIEROWCA - PILOT TRASY MIĘDZYNARODOWE - mile widziany kurs BF3
- doświadczenie zawodowe min. 1 rok
- bardzo dobra znajomość j. niemieckiego

CIEŚLA SZALUNKOWY STRZELCE OPOLSKIE - min. zawodowe
- czytanie rysunku technicznego
- doświadczenie przy szalunkach systemowych

i na betonach architektonicznych
- doświadczenie min. 1 rok
- biegła znajomość j. ukraińskiego

DEKARZ STANISZCZE WIELKIE - doświadczenie 3 lata
MURARZ JEMIELNICA - zawodowe

- czytanie rysunku, umiejętności murarskie, 
tynkarskie

- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie zawodowe
KAMIENIARZ1 DO PRZYUCZENIA ROŻNIĄTÓW - wykształcenie bez znaczenia

- umiejętności budowlane i kamieniarskie

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- obsługa wózka widłowego
- doświadczenie budowlane

KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW - obsługa szlifierki kątowej
- mile widziane prawo jazdy kat. B

- obsługa wózka widłowego
- doświadczenie w zawodzie kamieniarz

TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- czytanie rysunku technicznego - !
- do świadczenie 3 letnie w zawodzie

FREZER ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- czytanie rysunku technicznego
- doświadczenie 3 lata w zawodzie

TOKARZ POZNOWICE - podstawowe umiejętności tokarstwa
- doświadczenie mile widziane

ŚLUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - umiejętność rysunku technicznego
- doświadczenie na podobny stanowisku

dok. na str. 7
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Już po raz trzydziesty piąty odby
ły się eliminacje miejsko-gminne Ogól
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni
czej. W tym roku eliminacje zostały 
przeprowadzone 17 marca w Grodzisku 
w tamtejszej remizie OSP oraz Niepu
blicznej Szkole Podstawowej. Organi
zatorami eliminacji byli:

Burmistrz Strzelec Opolskich

Pożegnaliśmy zimę na sportowo
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych w Kadłubie przeprowadziło 
13.03.2012 r. na terenie Domu Pomo
cy Społecznej w Kadłubie imprezę re
kreacyjno-sportową o zasięgu powiato
wym „Zima także fajna jest”. W zada
niu realizowanym pod patronatem Bur
mistrza Strzelec Opolskich oraz patro
natem Starosty Powiatu Strzeleckiego 
udział wzięło 36 zawodników z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną i fi
zyczną wraz ze swoimi opiekunami i tre
nerami. Partnerem w realizacji zadania 
był Dom Pomocy Społecznej w Kadłu
bie oraz Zespół Szkól Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie. Założone cele zostały 
zrealizowane a przewidywane rezultaty 
osiągnięte. Chociaż wszyscy powoli za
pominamy o zimie i przyroda wokół nas 
potwierdza te spostrzeżenia, uczestnicy 
imprezy śmiało i odważnie pokazywali 
swoje umiejętności sportowe doskona
lone w zimie w warunkach zupełnie od
miennych.

Zawody miały formę gier i zabaw, 
zaś uczestnicy prezentowali swoje moż
liwości i umiejętności sportowe wyćwi
czone w warunkach prawdziwej zimy. W 
przerwie między zawodami uczestnicy 
otrzymali gorący posiłek. W imprezie 
uczestniczyli zawodnicy z:

Zarząd Oddziału M-G Związku OSP 
RP
Referat Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Wojskowych
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Grodzisku
Ochotnicza Straż Pożarna w Gro
dzisku.
Nad prawidłowym przebiegiem za

Domu Pomocy Społecznej w Za- 
wadzkiem
Domu Pomocy Społecznej w Ka
dłubie

• Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzel
cach Opolskich
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzy

mali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Starostę Powiatu Strzeleckiego 
oraz Stowarzyszenie. Nagrody (karne

wodów czuwała Komisja pod przewod
nictwem mł. Bryg. Janusza Filipkow
skiego. Eliminacje odbyły się w 3 kate
goriach wiekowych : uczniowie szkół 
podstawowych, uczniowie szkół gimna
zjalnych oraz uczniowie szkół ponad- 
gimnazjalnych. Konkurs składał się z 2 
etapów: pisemnego i ustnego. Uczestni
cy musieli się wykazać m.in. znajomo
ścią przepisów przeciwpożarowych, znać 
zasady postępowania na wypadek poża
ru, umieć udzielać pierwszej pomocy, 
prawidłowo posługiwać się podręcznym 
sprzętem gaśniczym oraz znać historię 
ruchu strażackiego. Do etapu ustnego 
zakwalifikowało się 3 Zespołu Szkół Za
wodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich: 
Nikola Polaczek, Dawid Skóra i Fabian 
Rosły, którzy zostali również finalista
mi eliminacji. I miejsce zajął Fabian 
Rosły, II miejsce Dawid Skóra, a III miej
sce - Nikola Polaczek. Będą oni repre
zentować ZSZnr 1 oraz miasto i gminę 
Strzelce Opolskie w eliminacjach powia
towych OTWP. Warto przypomnieć, 
że uczniowie ZSZ Nr 1 odnosili już zna
czące sukcesy w tym konkursie docho
dząc do etapu centralnego zostając na
wet finalistami, jak np. Krzysztof Goi
ły, który dwa lata temu zajął III miejsce 
w finale krajowym Mamy nadzieję, że 
i w tym roku odniesiemy podobny suk
ces, czego życzymy naszym uczniom.

Marek Rosiński

ty na basen) ufundowane prze Burmi
strza Strzelec Opolskich zostały wylo
sowane przez dwie drużyny:

Dom Pomocy Społecznej w Kadłu
bie
Zespól Szkół Specjalnych w Strzel
cach Opolskich.

Pozostały wspomnienia, zdjęcia , 
nowe znajomości i szczere zapewnienia, 
że mimo tego, że zima to wspaniała pora 
roku, to wszyscy czekamy wiosny.

F achowcy nadchodzą

Dobiega końca realizacja projektu 
„Akademia przyszłych fachowców!” 
współfinansowanego przez Unię Euro
pejską w ramach Europejskiego Fundu
szu Społecznego. Trwa jeszcze Kurs Pi
lotów Wycieczek i Kurs Baramński. In
tensywne zajęcia teoretyczne ustąpiły 
miejsca stażom i praktycznym ćwicze
niom.

Beneficjenci, biorący udział w Kur
sie Pilotów Wycieczek wzięli udział w 
wycieczce do Pyrzowic, gdzie przeszli 
szkolenie praktyczne w porcie lotni
czym. Zwiedzili terminal, poznali zasa
dy obsługi i odprawy pasażerów, obeszli 
płytę lotniskową.

Aby dostać się w miejsca niedo
stępne dla wszystkich pasażerów mu
sieli przejść dokładną kontrolę. Dodat
kowo brali udział w Międzynarodowych 
Targach Turystyki, Rekreacji i Wypo
czynku INTOUREX w Sosnowcu gdzie 
uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą 
branży turystycznej, były m.in. oferty 
last minutę dla miłośników śnieżnego 
szaleństwa i first minutę na wakacyjne 
wojaże, czarujące atrakcje województwa 
śląskiego i województw ościennych, 
propozycje związane z rodzinną tury
styką weekendową w całej Polsce, stre
fa zabaw dla najmłodszych, konkursy z 
nagrodami oraz spotkania z podróżni
kami.

Przyszli barman

Kolejny wyjazd szkoleniowy w n 
mach Kursu Pilota Wycieczki został zo 
ganizowany do Pragi w dniach 17-1 
marca. Z europejskich stolic Praga je 
najpiękniejsza. Uczniowie nie tylko pi 
znali najbardziej znane atrakcje tur, 
styczne Pragi, ale również w prakty. 
przećwiczyli m.in.: zasady pracy piloi 
wycieczek, a szczególnie emisję gta 
pracę z mikrofonem, podstawy kom' 
nikowania się z grupą, zasady spora 
dzania protokołów zdarzeń oraz aninr 
cję czasu wolnego turystów. Beneficjen 
potrafią teraz oprowadzić po typowy 
punktach Pragi „zaliczanych" przez U 
rystów rozpoczynając od Hradczan 
dzielnicy w której znajduje się zame. 
katedry św Wita i Złotej Uliczki, pc 
przez most Karola, Stare miasto do tt 
tusza ze słynnym zegarem (tzw. Orloj 
Przyszli piloci wycieczek sami zaś wspi 
li się piechotą na wzgórze Petrin, gdz 
znajduje się mini wieża Eiffla oraz kiił 
innych turystycznych atrakcji.

Zakończył się również Kurs Banu1 
na. Beneficjenci w ramach egzam!" 
m.in. przygotowywali wiele smacznycł 
ale i efektownie skomponowanych drir 
ków. Obecnie przygotowują się do on 
bycia stażu w renomowanych lokalai 
gastronomicznych: „Hotelu Zacisze” v 
Turawie, Pubie w „Villi Szarej” w Opon 
oraz w Hotelu Mercure w Opolu.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
dok. ze sir. 2

bowie były wyłączone z użytku, gdyby 
nie to, straty byłyby o wiele większe. 
Stany toksycznych związków w wodzie 
były przynajmniej dwukrotnie rozcień
czone. Nie jestem ani toksykologiem, 
ani chemikiem, ale wydaje mi się, że 
jest tutaj skomplikowana sprawa, dlate
go bez skorzystania ze specjalistów z 
tej branży, będzie ciężko udowodnić 
komuś winę.

Ostatnim punktem sesji było pod
jęcie uchwały zaproponowanej przez 
wnioskodawców w sprawie określenia 
środków reakcji na zanieczyszczenie 
rzeki Sucha z listopada-grudnia 2011 
roku.

Po długiej dyskusji nad treścią 
uchwały, z uwagi na niespełnienie w niej 
wymogu polegającego na precyzyjnej 
podstawie prawnej, uchwała została skie
rowana do prac w marcowych posiedze
nia komisji problemowych. Jednocze
śnie Rada zobowiązała Starostę i Zarząd

do prowadzenia działań (monitowania 
do wszystkich służb zajmujących się tą 
sprawą), które przyspieszyłyby, jeśli 

byłaby taka możliwość, wyjaśnienie tej 
sprawy.

Iwona Tyslik

Wszystkim, którzy okazali nam wyrazy współczucia 
po śmierci mojego

Ojca

i towarzyszyli nam w Jego ostatniej drodze 
na miejsce wiecznego spoczynku

serdeczne podziękowania

składa 
Andrzej Dziuba

Serdecznie przepraszam

Pana Andrzeja Dziubę i Jego Mamę

za pomyłkę w tekście kondolencji 
po śmierci jego Ojca

Marta Górka



Licealista debiutuje w „Filmie” Od września - po chińsku

22. strona marcowego numeru mie
cznika „Film” to miejsce ważne dla

Szczurołapa pilnie zatrudnię
(fragm. nagrodzonej recenzji, „Film" (03), marzec 2012)

Przypi' do filmu rozpoczyna zda
nie „Dokumentalny portret zegarmi
strz! którego pasją jest masowe tępie
nie szczurów”. Aha, prawdopodobnie 
przegapiłem czas, kiedy zbieranie ka
mieni czy znaczków polegało na starciu 
’ hobby bardziej ekstremalnym, jak zgła
dzanie szczurów. Film autorstwa Andrze
ja Czarneckiego ogólnie „bohaterem 
stoi". Moim zdaniem to właśnie ta nie
tuzinkowa postać szczurołapa przyspo
rzyła filmowi tylu nagród. „Nietuzin
kowa”- dlaczego? przecież tytułowy 
„Szczurołap” nie ratuje świata przed

8 marca w ZSZ nr 1 w Strzelcach 
Opolskich uroczyście obchodziliśmy 
Dzień Kobiet. Dla Pań i Dziewcząt były 
capie życzenia, kwiaty, słodycze.

Tego dnia odbył się także kiermasz 
nast, który pomógł uświetnić słodko
ściami to piękne święto i po raz kolejny 
pokaza., że społeczność naszej szkoły 
■ia wielkie serce. Kwota zebrana ze 
sprzedaży wypieków zostanie przeka
zana na leczenie Bartusia Kurhofera 
(o sytuacji chorego chłopczyka infor
mowała na swoich łamach Nowa Try
buna Opolska).

W tę piękną akcję włączyli się wszy
scy, którzy chcieli wesprzeć Bartka - 
uczniowie i rodzice, którzy upiekli cia
sta, uczennice organizujące kiermasz 
iraz ci, którzy ciasta kupili. Własno
ręcznie upieczone ciasta można było 
nabyć w budynku głównym i na warsz
tatach. Wypieki były bardzo różnorod
ne, kolorowe i przepyszne. Z kierma
szu udało sie zebrać 562 złote.

Bardzo wszystkim dziękujemy za 
okazane zaangażowanie. Dzięki temu 

przedsięwzięciu pokazaliśmy, że ważny 
jest dla nas los potrzebujących, że po-

Tomasza Kutka - tegorocznego matu
rzysty, który właśnie został autorem za
mieszczonego w czasopiśmie artykułu. 
Publikacja to prestiżowa nagroda dla lau
reata konkursu miesięcznika oraz „Fil
moteki Szkolnej”- projektu Polskiego 
Instytutu Filmu, Centrum Edukacji Oby
watelskiej oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Zadanie dla młodych filmoznawców 
polegało na napisaniu krytyki filmowej 
jednego z dzieł pakietu „Filmoteki 
Szkolnej” lub recenzji całego działu te
matycznego.

Nagrodzona przez wybitnych znaw
ców tematu praca trzecioklasisty ze 
strzeleckiego liceum dotyczyła „Szczu- 
rołapa” z grupy filmów objętych wspól
nym hasłem „Metafory prawdy”. Film 

zagładą, nie jest na usługach tajemni
czej organizacji, nie jest szczęśliwym po
siadaczem magicznej różdżki czy legen
darnego miecza. Jest zwykłym zegar
mistrzem z niezwykłym hobby.

I próżno szukać w nim motywacji 
do tego (bądź co bądź) destrukcyjnego 
działania, jak na przykład u bohatera 
„Breaking Bad”, Walta, nauczyciela, 
który dla pogrążonej w problemach fi
nansowych rodziny zostaje wytwórcą 
narkotyków.

20-minutowy film Czarneckiego 
przedstawia nam tok wydarzeń jednej z 

Ciasta dla Bartusia

Andrzeja Czarneckiego to legenda. To 
dzieło pełne trudnych odniesień do sy
tuacji społecznej i politycznej w Polsce 
lat osiemdziesiątych. Tytułowy boha
ter dokumentu- szczurołap - na co dzień 
zegarmistrz, dorywczo zajmujący się de
ratyzacją - w swoich ciemnych okula
rach i ze spokojem opowiadający o wy
konywanej z godną podziwu metodycz- 
nością pracy stanowił aluzję aż nazbyt 
jednoznaczną w ówczesnych czasach.
A dziś? Kim jest szczurołap dla nasto
latka w XXI wieku? Ciekawym obiek
tem naturalistycznych obserwacji doku
mentalnej? Historią odległą jak każda 
inna? Fantazją reżysera?

Warto poznać odpowiedź na to py
tanie w debiutanckim tekście młodego 
strzelczanina.

Dorota Maćkula

„krucjat antyszczurowych”. Praktycz
nie pozbawiony dźwięku, bardzo suge
stywny i bezkompromisowy - limit 
przymiotników wyczerpany. Sugestyw- 
ność i bezkompromisowość to zasługa 
narracji prowadzonej przez głównego 
bohatera, nieoszczędzającego nam żad
nych szczegółów z wydarzeń przedsta
wionych na ekranie. Momentami chcia- 
łem, żeby zamilkł. Gdyby w czasie fil
mu, gdzieś pomiędzy wersami, powie
dział tym swoim znieczulonym głosem: 
„Aha, no i jeszcze zabiłem paru ludzi”, 
nie każdy zwróciłby na to uwagę.

trafimy się dzielić tym, co mamy i za
wsze można na nas liczyć.

Ciasta na kiermasz upiekły: Manu
ela Juretko, Monika Czok, Ewelina 
Gawlik, Marcin Sus, Aneta Kożlik, Sabi
na Guzek, Nikola Polaczek, Magda 
Mnich - wszyscy z kl. I tg, Michaela 
Piontek i Piotr Kaliński - kl. IV tg, Jo
anna Omyła - kl. II ts, Marek Koj kl. - 
IV ts, Iwona Piontek, Monika Lesz
czyńska, Natalia Czubik, Marcelina Ta- 
cica, Angelika Olszowy, Ewelina Mer- 
kel, Lucyna Piechaczek, Karolina Wę
grzyn - II tek b

Ponadto w organizacji kiermaszu 
uczestniczyły także:
Kasia Hadelko - kl. II tek b, Mariola 
Woszko - kl. II tek b i Kasia Kandziora 
- kl. II tek b.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy swym udziałem 
wsparli tę szlachetną akcję.

Agnieszka Kozłowska. 
Anna Mainka, 
Anna Dalibóg

Chiny podbijają świat. W przenośni 
i dosłownie. Dawne „Państwo Środka” 
staje się rzeczywistym centrum - bizne
sowym, turystycznym, edukacyjnym, fi
nansowym. Coraz istotniejszy staje się 
w międzynarodowych kontaktach język 
chiński. Coraz bardziej znane - kuch
nia, chińskie tradycje i zwyczaje.

Niepowtarzalną okazję do zapozna
nia się z chińską kulturą i językiem będą 
mieli uczniowie Zespołu Szkół Ogólno
kształcących w Strzelcach Opolskich - 
na rozpoczynających się od września 
zajęciach pozalekcyjnych.
Skąd taki pomysł?

W taki sposób zaowocowała studyj
na wizyta pracowników oświaty i samo
rządowców w Chinach, w której brali 
udział m.in. wicestarosta Waldemar Ga- 
ida i dyrektor ZSO Jan Wróblewski.

Niedawno dopiero coś, co było za

WOJEWÓDZKI KONKURS 
WIEDZY TECHNICZNEJ

13 marca 2012 roku w Zespole 
Szkół im . Aleksandra Kamińskiego w 
Strzelcach Opolskich odbyła się IX edy
cja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Technicznej dla uczniów szkół specjal
nych.

Jest on wpisany w listę konkursów 
Opolskiego Kuratora Oświaty.
Honorowy Patronat sprawuje Starosta 
Powiatu Strzeleckiego.

Edukacja dzieci i młodzieży w za
kresie wiedzy i umiejętności technicz
nych jest bardzo ważna, ponieważ przy
gotowuje do aktywności zawodowej na 
rynku pracy, gdzie wytwarzanie i usługi 
są ważnym zadaniem społecznym dla 
rozwoju regionu. Uczniowie po skoń
czeniu nauki w Zespole Szkół w Strzel
cach Opolskich, kontynuują naukę w 
Szkole Zawodowej w Leśnicy.

Głównymi pomysłodawcami , a za
razem organizatorami konkursu są na
uczyciele techniki - p. Grażyna Seme- 
niuk i p. Bernard Janocha.

Konkufs składał się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. Uczniowie 
pisali test, w którym pytania obejmo
wały zagadnienia programowe i po- 
nadprogramowe kształcenia techniczne
go, w zakresie obróbki drewna, metalu, 
tworzyw sztucznych, gospodarstwa do

Pożegnanie komendanta

75 marca odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powia
towego Policji w Strzelcach Opolskich - insp. Mariusza Ambrożego, który odszedł 
na emeryturę.

ledwie pomysłem, nabrało określonego 
kształtu - mówi dyrektor Wróblewski. 
- Nawiązaliśmy kontakt z Instytutem 
Konfucjusza na Uniwersytecie Wro
cławskim i to z tej uczelni pozyskali
śmy lektorów - Chińczyków. Kontakt 
z „native speakerem” podczas nauki ję
zyka obcego to rzecz nie do przecenie
nia. Zrobiliśmy też pewne rozeznanie 
wśród uczniów. Wstępne ankiety wy
pełniali uczniowie naszego liceum i III 
klasy gimnazjum. Okazało się, że w na
szej szkole znajdzie się ok. 80 osób za
interesowanych nauką chińskiego. Za
jęcia będą się odbywały dwa razy w ty
godniu po ok. 1,5-2 godziny.

Na razie to oferta wyłącznie dla 
uczniów ZSO, ale kto wie, czy przy du
żym zainteresowaniu uczniów innych 
szkół, a być może i dorosłych, kursy 
języka chińskiego nie staną się w na
szym powiecie codziennością?

mowego, szycia oraz wychowania ko
munikacyjnego.

Druga część była częścią prak
tyczną. Uczniowie otrzymali instruk
cję według której musieli wykonać dwa 
zadania praktyczne.

Najlepsi uczniowie to:
* Markus Augustyn z Prudnika - I 

miejsce
* Norbert Kretek z Nysy - II miej

sce,
* Łukasz Sotor ze Strzelec Opol

skich - II miejsce,
* Kamila Walasik z Głubczyc - III 

miejsce,
Dzięki sponsorom: Kuratorium 

Oświaty w Opolu, Starostwu Powiato
wemu w Strzelcach Opolskich wszyscy 
uczniowie otrzymali atrakcyjne nagro
dy w postaci zestawów elektronarzędzi.

Gratulujemy uczestnikom i ich na
uczycielom. Dziękujemy zaproszonym 
gościom za przybycie, organizatorom i 
zespołom zadaniowym za sprawny prze
bieg oraz sfinansowanie zadań tego kon
kursu. Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
Technicznej ma już swoją tradycję, oraz 
cieszy się coraz większym zaintereso
waniem wśród uczniów.

Grażyna Semeniuk 
Bernard Janocha



Seniorzy aktywni przez cały rok PUNKT 
INFORMACYJNY
NAROL W STRATfC.lA SPOINCk:

Polski Związek Emerytów Renci
stów i Inwalidów Oddział Rejonowy w 
Strzelcach Opolskich na dzień 
31.12.2011 zrzeszał 1929 członków w 
23 kołach terenowych.

Członkowie Prezydium Rejonowe
go w pełni prowadzili nadzór i opiekę 
nad działalnością kół terenowych i 
uczestniczyli w 16 spotkaniach okolicz
nościowych oraz zebraniach sprawozdaw
czych, w trakcie których dokonywano 
zmian osobowych Zarządu, a w kołach 
Osiek, Zawadzkie, Kolonowskie wybie
rano nowy Zarząd na kolejną 5-letnią 
kadencję.

W roku 2011, w którym ani na 
moment nie zmalała nasza aktywność, 
Oddział Rejonowy członków zorganizo
wał miedzy innymi: 2 wyjazdy do Gliwic 
na operetki „Księżniczka Czardasza” i 
„Wesoła Wdówka”. Łakniemy takich 
imprez kulturalnych: dowodem jest licz
ba uczestników: było ich aż 104!

W lipcu 50 osób wyjechało do Otmu
chowa na „Święto Kwiatów”, jednocze
śnie 2 lipca zorganizowano wyjazd do 
Opola na obchody „Światowego Dnia 
Inwalidy” pod hasłem „Rehabilitacja za
wodowa i społeczna - szansą na lepsze 
życie osób niepełnosprawnych”, w któ

XV Memoriał im Wiesława Szczerbakowicza
W sobotę, 3 marca br. Zespół Szkół 

Zawodowych nrl w Strzelcach Opol
skich był organizatorem XV Memoria
łu im Wiesława Szczerbakowicza w Pił
ce Siatkowej Mężczyzn drużyn amator
skich.

Turniej zorganizowany został na 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Za
wodowych, czyli w miejscu gdzie w la
tach 1956 - 1997 Wiesław Szczerbako- 
wicz pracował jako nauczyciel wycho
wania fizycznego. Zawody rozegrane 
zostały po raz piętnasty ku czci wybit
nego pedagoga - wychowawcy młodzie
ży, działacza i trenera sportowego. Wy
chowankowie Wiesława Szczerbakowi
cza zajmowali wysokie lokaty a niejed
nokrotnie pierwsze miejsca na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim i central
nym w takich dyscyplinach sportu jak 
piłka nożna, piłka koszykowa czy piłka 
siatkowa. W roku 1968 drużyna prowa
dzona przez Wiesława Szczerbakowicza 
zdobyła Mistrzostwo Polski ZSZ w pił
ce nożnej juniorów, a w latach osiem
dziesiątych siatkarze prowadzeni przez 
Niego reprezentowali Strzelce Opolskie 
w rozgrywkach centralnych. Wiesław 
Szczerbakowicz był również wielkim 

Mecz finałowy

rym uczestniczyło 50 osób. We wrze
śniu w 3-dniowej wycieczce do Lwowa 
uczestniczyło 25 osób, a w 2-dniowej 
wycieczce do Warszawy - 49 osób, w 
tym 29 z orzeczonym stopniem nie
pełnosprawności, którym Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie przyznało 
dofinansowanie ze środków PFRON.
W ramach działań prozdrowotnych zor
ganizowane zostały pełnopłatne turnu
sy wczasowo-rehabilitacyjne do Między
wodzia, do ośrodków Neptun i Jantar. 
Zakwaterowano tam w sumie 82 osoby 
w 2-osobowych pokojach z pełnym wę
złem sanitarnym. Ośrodek zapewnił pro
fesjonalną opiekę medyczną i rehabili
tacyjną, każdy uczestnik mógł skorzy
stać z 20 zabiegów rehabilitacyjnych 
zleconych przez lekarza.

W okresie świątecznym w dniach 
23.12 - 1.01.2012 zorganizowano 
„Wczasy Świąteczne z Sylwestrem” w 
Zębie k/ Zakopanego. Uczestnicy brali 
udział w uroczystej kolacji wigilijnej, w 
wieczorze kolęd, zabawie sylwestrowej 
z bogatym menu, uroczystym obiedzie 
noworocznym i innych atrakcjach. 
Podczas wszystkich wyjazdów mogliśmy 
cieszyć się towarzyszyć piękną pogodą 

Reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich - II miej
sce w turnieju

działaczem i człowiekiem czynu, dbał o 
rozwój bazy sportowej Zespołu Szkół, 
współpracował ze strzeleckimi klubami 
KS „Pionier” oraz KS „Budowlani”. Za 
swoją pracę i działalność został odzna
czony złotą odznaką ZG SZS oraz 
srebrną odznaką PZPN.

W kameralnych zawodach udział 
wzięły cztery amatorskie drużyny ze 

i emeryci wracali uśmiechnięci i zado
woleni. Jednocześnie z niecierpliwością 
czekają na kolejne imprezy organizo
wane w następnym roku.

W celu poprawy warunków socjal
no-bytowych członków będących w 
trudnej sytuacji finansowej udzielono 12 
zapomóg na łączną kwotę 1500 zł oraz 
wydano 108 zaświadczeń na przejazdy 
PKP z 37% zniżką. Oprócz pomocy 
finansowej w formie zapomóg dla człon
ków dostarczana była żywność z Banku 
Żywności. W 2011 r. odebrano 70,3 ton 
na łączną kwotę 150.485 zł. Po żyw
ność wyjeżdżano 8 razy, a to wiązało się 
z organizowaniem transportu. Środki na 
jego sfinansowanie pozyskaliśmy od: 
Gminy Strzelce Op. - 2 razy, Izbicko - 
raz, Leśnica - raz, Ujazd - raz, Kolo
nowskie — raz, Straż Pożarna Jemielni
ca - raz. Pomoc taka jest niezwykle 
cenna i potrzebna. Za zrozumienie i hu
manitarne podejście do sprawy Zarząd 
Rejonowy serdecznie dziękuje wszyst
kim, którzy nas wspierali.
Był to zatem kolejny bardzo udany rok.

Józefa Bałikowska 
Sekretarz Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Strzelcach Opolskich

Strzelec Opolskich, pasjonaci piłki siat
kowej: Zakład Kamy nr 1, drużyna Na
uczycieli, team WEDAN oraz reprezen
tacja uczniów Zespołu Szkół Zawodo
wych nr 1. Poziom turnieju był bardzo 
wyrównany, mecze o pierwsze jak i o 
trzecie miejsce rozgrywane były w tzw. 
tie - breaku.
Organizatorzy XV Memoriału im Wie-
sława Szczerbakowicza pragną gorąco 
podziękować osobom , instytucjom oraz 
firmom za pomoc w organizacji turnie
ju - Zakładowi Karnemu Nr 1 ze Strze
lec Opolskich; strzeleckim firmom: PA- 
WELLEK, WEDAN; PIEKARNI OSIE
DLOWEJ oraz panu Andrzejowi Piont
kowi.

Roman Hołobut

Klasyfikacja końcowa :
I miejsce - Zakład Kamy nrl Strzel
ce Opolskie
II miejsce - uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych nrl Strzelce Opolskie
III miejsce - drużyna Nauczycieli
IV miejsce arużyna WEDAN

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współprac z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

Strzelce Opolskie, dnia 13.03.2012r.

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY STRZELECKIEGO

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 oddzia
ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) podaję do publicznej 
wiadomości informację o wydaniu w dniu 13 marca 2012r. na rzecz spółki Nasiona Księży Las Sp 
z o.o., Olszowa, Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie, decyzji administracyj- nej Nr 81/12 o 
pozwoleniu na przebudowę, nadbudowę budynku czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion 
zbóż z wymianą linii technologicznej na nowoczesną i dobudowę budynku zsypu, w Olszowej, 
Księży Las 1, na działce nr 288/15 obręb ew. Olszowa.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800-1600, wt.-pt.730-1530), możne 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

z up. Starosty 
TERESA WARECKA 
Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanej

Strzelce Opolskie, dnia 09.03.2012r

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddzia
ływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości
informację, o wydaniu w dniu 08.03.2012r. na rzecz Gminy Izbicko - 47-180 Izbicko ul. Po
wstańców Śląskich 12, pozwolenia nr 73/12 na przebudowę Stacji Wodociągowej w Siedlcu z 
budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 oraz budowę magistrali wodociągowej Siedlw 
- Sprzęcice, na działkach nr: 420/2, 420/5, 420/1,431,419, 413, 412, 411,410, 409 k.m. 3 obręb 
ewidencyjnym Siedlec i działkach nr: 179, 180, 178/2, 172, 178/3, 177, 175 k.m. 4 obręb ewiden- 
cyjny Sprzęcice, gm. Izbicko.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800-1600, wt.-pt.730-l 530) można 
zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Z up. Starosty 
Teresa Wanecka 

Naczelnik Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego

Masz pomysł, ale brakuje Ci środków na jego realizację?

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OP.

serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania 
z bezpłatnych indywidualnych konsultacji w zakresie funduszy unijnych, 

organizowane w ramach
Mobilnego Punktu Informacyjnego

Będziemy na Państwa czekać :
20 kwietnia 2012 r. (piątek)

Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy w Jemielnicy,
w godzinach od 13.00 do 14.30
27 kwietnia 2012 r. (piątek)

Sala przy Bibliotece Publicznej w Kolonowskiem na rogu ul. Szkolnej 
oraz ul. 1 Maja, w godzinach od 13.00 do 16.00

14 maja 2012 r. (poniedziałek)
Sala Konferencyjna (nr 9) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

w godzinach od 14.00 do 16.00

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o zgłaszanie chęci sko
rzystania z przedmiotowych konsultacji w:
* Urzędzie Gminy Jemielnica, pod numerem telefonu 77 46 23 500 wew. 517 

(zgłoszenia na konsultacje w ramach MPI w Jemielnicy),
* Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, pod numerem tel.: 77 461 11 40 

w.29 (zgłoszenia na konsultacje w ramach MPI w Kolonowskiem),
* Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pod numerem tel. 77 461 52 81 (zgłoszenia 

na konsultacje w ramach MPI w Leśnicy),
* Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Strzel

cach Opolskich pod numerem telefonu: 77 440 17 05 lub adresem poczt) 
e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl .

W przypadku pytań szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci 
Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach 
Opolskich pod nr tel. 77 440 17 05. Zapraszamy również do odwiedzenia nas 
osobiście. Znajdujemy się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 
przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Wojewódzka
'rzychodnia Onkologiczna informuje

Woiewódzka Przychodnia Onkologiczna w Opolu (ul. Katowicka 66A - Opol
skie Centrum Onkologii) czynna jest codziennie w godz. 8-15. 
Dodatkowo w nowym pawilonie we wtorki do godi 18 czynne są porad 
nie:
chorób piersi, chirurgii, genetyki, onkologii ogólnej, chemioterapii 
konsultacyjnej oraz Pracownia Mammografti.
Podczas rejestracji należy okazać dokument tożsamości oraz aktualne potwier- 

zenie ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do lekarza onkologa nie 
jest wymagane.
Pod nr. te' 77 441 6004(05) lub 77 441 6007 (08) uzyskać można szczegółowe 
informacje o pracy konkretnej poradni.

mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl


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

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
tel. 4636337” 4636422, fax 4636744 

e-mail: dpskadlub2@go2.pl

t4ui:

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 
tel. 4622011

,pl

Zespół Szkól Ogólnokształcących 
wStTzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo strzelce op@o2.pl

Powiatowy Informator Medyczny (?)
Szanowni Państwo,

Odpowiadając na liczne sygnały mieszkańców Powiatu Strzeleckiego dotyczą
ce braku kompleksowej informacji na temat podmiotów świadczących usługi me
dyczne na terenie Powiatu Strzeleckiego Starostwo Strzeleckie opracowało, na 
podstawie danych przekazanych przez podmioty medyczne, „Powiatowy Infor
mator Medyczny”. Informator jest publikowany na łamach „Powiatu Strzeleckie
go” oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl 
Dane zostaną zamieszczone bezpłatnie.
Podmiot udostępniający ponosi odpowiedzialność za ich treść.

Nadal istnieje możliwość dosyłania danych. Ankietę można pobrać z strony 
www.powiatstrzelecki.pl z zakładki Ankieta ZOZ. Wypełnioną ankietę można 
przesłać na adres abi@powiatstrzelecki.pl bądź dostarczyć ją do siedziby Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2.

w
MJWtATOWfY URZĄD
W STRZELCACH OPOLSKICH

dok. ze str. 3

NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktv(d

OFERTY 
PRACY

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespól Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz zawadzkie@inieriii.pl

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelęeoD@OD.pł

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

Zespól Szkól Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tek 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
wStrzelcach Opolskich 
tel. 4612882
e-mail: gimspeci@tlen.pl

Zespół Szkól Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
id. 4636422, 463637
muiI: ałkadłubąwp.pl

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

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Ul. M. Prawego 48, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 77 55 00 117, www.psychoterapia-strzelceop.pl

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek 11.00-17.00
Wtorek 8.30-16.00
Środa 11.00-17.00
Czwartek 8.30-16.00
Piątek 8.00-13.00

Świadczenia są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

NZOZ „Cyprian-Med”

Osiedle Piastów Śląskich 20, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 461 39 30, www.cyprianmed.pl

Świadczenia są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Dzień tygodnia Imię i Nazwisko lekarza Godziny Przyjęć

Poniedziałek Andrzej Golis 14.00-18.00
Danuta Falkus 14.30-18.00

Wtorek Andrzej Golis 9.00-14.00
Środa Andrzej Golis 9.00-14.00

Teresa Gawlikowska - Kacer 13.30-16.00
Czwartek X X
Piątek Andrzej Golis 9.00-14.00

Teresa Gawlikowska - Kacer ' 13.30-16.00

Specjalistyczna praktvka Lekarska 
Lek. med. Andrzej Golis

Ul. Powstańców Śląskich 3 (I piętro pok. 52)
47-100 Strzelce Opolskie, Tel: 501 705 075

Środa 15.00-19.00

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

NZOZ Poradnia Chirurgiczna 
Centromed

Ul. Powstańców Śląskich 9, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 77 461 29 10, www.centromed.info

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
wStrzelcach Opolskich
tel 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
wStrzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
wStrzelcach Opolskich
tel. 4400313

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

Świadczenia są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

Dzień tygodnia Imię i Nazwisko lekarza Godziny Przyjęć

Poniedziałek , Piotr Nawrocki 9.00-15.00
Wtorek Jarosław Kalemba 9.00-15.00

Środa Sławomir Chmielewski 9.00-15,00
Czwartek Aleksander Kisała 8.00-15.00

Piątek Marek Glinka 8.00-14.00

Prywatna Praktyka Lekarska 
Aleksander Kisała - Specjalista Chirurgii Ogólnej 

Ul. Powstańców Śląskich 9, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 692 002 519, www.chirurgstrzelecki.pl

Dzień tygodnia Godziny Przyjęć

Poniedziałek Do uzgodnienia
Wtorek Do uzgodnienia
Środa Do uzgodnienia
Czwartek 16.00-17.00
Piątek Do uzgodnienia

Świadczenia nie są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

TOKARZ ZAWADZKIE - zawodowe, kierunek mech.,

- obsługa tokarki

- doświadczenie na stanowisku 

tokarz
ŚLUSARZ URZĄDZEŃ 

ENERGETYCZNYCH

ZAWADZKIE - zawodowe, kierunek mech.

- uprawnienia energetyczne 
GR 2, PKT - 2,4,5,6,7

- wymagane doświadczenie na 

podobnym stanowisku
SPAWACZ MIG-MAG ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe

- znajomość rysunku techn.

- spawanie metodąMIG-MAG
SLUSARZ - SPAWACZ STRZELCE OP. - zawodowe,

- umiejętność pracy w zespole

- uprawnienia spawacza,

- doświadczenie w zawodzie
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - min. zawodowe

- zdolność logicznego 

myślenia, mile widziany 

kurs pracownika ochrony

- doświadczenie w zawodzie 

obiektów handlowych
PORTIER - DOZORCA STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe;

- stopień niepełnosprawności

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - min. zawodowe

- umiejętność pracy w zespole

- dośw. mile widziane

- stopień niepełnosprawności

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - min. zawodowe

- wymagana licencja 

pracownika ochrony

- dośw. mile widziane
OPERATOR WÓZKA 

WIDŁOWEGO

STRZELCE OP. - średnie techniczne

- uprawn. na wózki widłowe

- doświadczenie 2-3 lata

- słaba znajomość j. ang.

POMOCNIK

MAGAZYNIERA 1/2 etatu
STRZELCE OP. - pracowitość, sumienność

- mile widziane uprawnienia 

na wózki widłowe

KIEROWCAMAGAZYNIER STRZELCE OP.

+WOJ. OPOLSKIE

- zawodowe

- prawo jazdy kat. B, C, E

- kurs HDS, kurs na przewóz 

rzeczy, karta kierowcy

- doświadczenie jako kierowca

- mile widziana znajomość

j. niemieckiego
OPERATOR STRZELCE OP. - min. średnie - techniczne

- umiejętność obsługi 

komputera, zarządzania 

podległym personelem

- mile widziane 

doświadczenie na podobnym 

stanowisku
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - zdolności manualne, 

umiejętność pracy w grupie
OPERATOR MASZYN 
DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe, 

preferowane techniczne

- praca w zespole, nastawienie 

na realizację celów

- mile widziane uprawnienia 

do obsługi wózków 

widłowych

- dośw. mile widziane

NAPRAWIACZ FORM DO 
PLASTIKÓW

STRZELCE OP - średnie/wyższe techniczne

- naprawa form do plastików,

frezowanie CNC, |

elektodrążenie, spawanie form

OBSŁUGA STACJI PALIW

- PODJAZDOWY
STRZELCE OP

PRACOWNIK GOSP. GÓRA ŚW. ANNY - mile widziane prawo jazdy 

kat. B oraz na traktor (MOP)

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
I ul. Krakowska 16 

tel. 77/461 27 54; 77/461 23 20:
Ł tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki 
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania' 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA” 

45-125 Opole, ul. Składowa 4, 
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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
Teł. 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

mailto:dpskadlub2@go2.pl
mailto:lo_strzelce_op@o2.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
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Ad multos annos! Basen za free
Znów podwójny jubileusz 90 urodzin mieszkańców naszego powiatu!
12 marca z gratulacjami, życzeniami i prezentami spieszyli goście do Pani 

Klary Tkotz z Siedlca. A podczas pogawędki przy urodzinowej kawie niekórzy 
mogli obejrzeć wspaniałe albumy, wypełnione rodzinnymi zdjęciami. Gdybyż wszyst
kie takie pamiątki udało się zachować dla przyszłych pokoleń!

W pierwszym dniu astronomicznej wiosny - 20 marca - powinszowania odbierał 
kolejny 90-latek - Pan Józef Bomba z Zalesia Śląskiego.

Do wszystkich życzeń, które nasi Jubilaci odebrali od gości, tych mniej i bar
dziej oficjalnych, dołączamy i swoje, najserdeczniejsze:
Życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym dobrym zdrowiu, 
dni pełnych słońca i szczęścia, otoczenia rodziną i gronem serdecznych bliskich!

Józef Bomba z Zalesia Śląskiego skończył 90 lat

Hip-hop na rekolekcjach

We wtorek 6 marca w Strzeleckim 
Ośrodku Kultury odbyły się 3 niecodzien
ne koncerty znanego zespołu hiphopo- 
wego „Fuli Power Spirit”. Zespół z Bia
łej Podlaskiej zaprezentował młodzieży 
ZSZ 1 swój autorski program artystycz- 
no-ewangelizacyjny pt. „Znajdź pomysł 
na siebie” w ramach wielkopostnych re
kolekcji szkolnych.

Fuli Power Spirit tworzą Miru, Dzy- 
roo i Picia. Na scenie wspierają ich 
PRYK (beat-box), Olga Szomańska-Ra- 
dwan (wokal), DJ Ike (gramofony). Ze
spół zagrał między innymi utwory: „Wo
jownik”, „Jestem”, „Janek sprzedawca 
firanek" oraz zaprezentował specjalnie 
przygotowane wizualizacje. Koncert był 
poparty świadectwem życia artystów - 
ich porażek i sukcesów; zachęcał do re
fleksji nad swoimi wyborami wzywał do 
odważnego budowania swojej przyszło
ści. Dzięki dobrym bitom i świetnemu 
przekazowi młodzież reagowała bardzo 
żywo na nietuzinkowe teksty prowadzą
cego - lidera zespołu - Mirasa. Próbo
wał on w sposób obrazowy i jednocze
śnie dosadny pokazać, że w dzisiejszym 
świecie można żyć bez narkotyków, al

koholu, dopalaczy, że one szczęścia nie 
dają, a wręcz przeciwnie - niszczą życie, 
plany, marzenia. Młodzi ludzie - nieco 
zaskoczeni - zobaczyli jak można chwa
lić Boga, to że wiara może być pełna 
radości i muzyki.

Częścią spotkania był wspaniały 
pokaz beat box-u w wykonaniu jednych 
z najlepszych w Polsce beatboxerów: 
„Aleksandra Wielkiego” (Pryk One) 
oraz Piotrka Hajduka - ucznia naszej 
szkoły. Na koniec każdy z uczestników 
koncertu mógł zabrać ze sobą gazetę 
młodzieżową „Dobra nowina” - czyli 
Ewangelia pisana' językiem młodzieży. 
Koncert zespołu Fuli Power Spirit spo
tkał się z ogromnym zainteresowaniem 
wśród młodzieży, której zjawiło się na
prawdę sporo w sali widowiskowej Strze
leckiego Ośrodka Kultury.

Dziękujemy księżom parafii św. 
Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, dy- 
rekcji i personelowi Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury, dyrekcji i katechetom 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz 
wszystkim sponsorom i zaangażowa
nym, dzięki którym odbyły się te kon
certy.

Adam Kala

Z początkiem marca w Strzeleckim 
Zespole Szkół Zawodowych nr 1 zaję
cia wychowania fizycznego zostały 
uatrakcyjnione o nieodpłatne lekcje 
pływania, które będą realizowane w 
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w 
Strzelcach Op. Zajęcia te będą odbywa
ły się cyklicznie co dwa tygodnie od 
marca do końca czerwca. Miesięcznie 
w lekcjach będzie uczestniczyć ok. 480 
uczniów.

Powiat Strzelecki, przyznając środ
ki finansowe na powyższy cel, chce pod
nieść poziom ogólnej sprawności fizycz
nej uczniów, a w szczególności opano
wanie przez nich podstawowych umie
jętności pływackich i zwiększenie tym 
samym bezpieczeństwa dzieci nad otwar
tymi akwenami wodnymi. Lekcje od
bywają się pod nadzorem nauczycieli 
wychowania fizycznego. Uczniowie są 
podzieleni na piętnastoosobowe grupy, 
więc w czasie zajęć nie ma tłoku. Dzięki 
temu nauczyciel każdemu może poświę
cić wystarczającą ilość czasu. Na po
czątek są to różnorodne ćwiczenia w 
basenie pozwalające oswoić się z wodą. 
Na kolejnych lekcjach uczniowie będą 
zdobywali umiejętności wybranych tech

Stare chodniki Droga gruntowa do Orlika

We wtorek 20 marca ruszyły prace 
zadania „Zagospodarowanie terenu LO 
im. Mieszka I w Zawadzkiem”. Jak nie 
trudno się domyślić ich celem jest po
prawa i odbudowa zagospodarowania 
terenu liceum. W ostatnich latach na 
terenie tej szkoły wykonano kilka waż

Agnieszka Konobrocka-Milkulska oraz 
Alina Maciaszczyk przy wsparciu na
uczycieli uczących w klasach PDP przy 
SOSW w Leśnicy zorganizowały Kon
kurs Muzyczny „Śpiewać każdy może”. 
Jego celem było propagowanie umiejęt
ności śpiewania wśród uczniów z upo
śledzeniem umysłowym w stopniu umiar
kowanym.

13 marca w Leśnicy spotkali się 
uczniowie klas Przysposabiających do 
Pracy oraz Zespołów Edukacyjno - Te
rapeutycznych. Dla każdego z 11 bio- 
rących w konkursie uczniów opracowa
no indywidualny repertuar.
Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiąt
kowe dyplomy. Po ogłoszeniu wyników 
i wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do 
wspólnego śpiewania piosenek - kara- 
oke.

Wszystkim zwycięzcom gratuluje
my, a tym, którzy przyczynili się do 
zorganizowania imprezy, serdecznie 
dziękujemy.

Agnieszka Konobrocka - Milkulska 
Alina Maciaszczyk

nik pływackich. Takie zajęcia są świet
nym przerywnikiem pomiędzy lekcja
mi i siedzeniem w ławkach. Nie słysza

Inwestycje w nowej oprawie

nych zadań: wybudowano Orlika, do
konano termomodernizacji szkoły oraz 
wybudowano bieżnię sportową. Nieste
ty do tej pory dojście do nowych obiek
tów sportowych odbywało się po grun
towej drodze, a stare ciągi piesze były 
mocno wyeksploatowane. 

Śpiewać każdy może

łem jeszcze negatywnych opinii ni 
temat. No może jedną: dlaczego '■ 
zajęć jest tak mało?

Jeszcze przed zakończenieir I 
szkolnego ciągi komunikacyjne szi 
zostaną zmodyfikowane i odnowioo 
plac apelowy zyska nowy wyraz,] 
dzy innymi dzięki wprowadzeniu na 
go zieleni. Całość kosztów w wyso! ■ 
ponad 150 000 złotych pokryje biu 
powiatu.


