
Wyobraź sobie, że uciekasz 
w popłochu przed bom-

bami. Nie masz czasu zastanawiać 
się, co zabrać. Bierzesz dokumenty, 
rodzinę, ale nie całą. Mężczyźni w 
wieku poborowym muszą zostać. 
Łapiesz matkę za rękę. Babcię. Dzie-
ci. Trochę rzeczy. Pieniądze. Udało 
się wybrać gotówkę z bankomatu. 
Jakoś sobie poradzisz. Jeszcze nie 
wiesz, że hrywny trudno wymienić 
na złotówki w pierwszych dniach 
wojny, a potem ich kurs wymiany 
hrywien w kantorach tak znacznie 
będzie odbiegać od kursu Naro-
dowego Banku Polskiego, że sta-
niesz pod względem fi nansowym 
pod ścianą. Po interwencjach, w 
którą  w tej niesprawiedliwej dla 
uchodźców sytuacji zaangażowali 

Trzeba pomóc ludziom
którzy dziwią się, że w takiej sytu-
acji można jeszcze myśleć o pracy. 
Można. Trzeba. Praca to odzyskanie 
godności, pewnej kontroli nad 
własnym życiem, które tak bardzo 
się zmieniło. W dodatku nagle. To 
nie była emigracja, którą się długo 
przygotowywało. Praca trzyma przy 
życiu. Dziwnym życiu. Wśród ludzi, 
którzy nie znają Twojego języka. 
Ty – nie znasz ich. Niewiele wiesz 
o kraju, w którym jesteś. Oni – nie-
wiele wiedzą o Twoim. Jakoś jednak 
trzeba się porozumieć. Nie śpisz we 
własnym łóżku. Nawet nie masz 
własnego pokoju. Mieszkasz jak 
kiedyś, na obozie czy na kolonii. W 
grupie, z którą praktycznie nic Cię 
nie łączy. Tylko to, że teraz żyjecie 
razem, a może tylko obok siebie. 

- Wie pani, co jest najtrudniej-
sze? – pyta jedna z osób pomaga-
jących tym, którzy znaleźli się w na-
szym powiecie i prawdopodobnie 
tu zostaną. – Że gdy pytamy, czy nie 
chcą jakichś kosmetyków, czy nie 
potrzebują kremów do pielęgnacji 
niemowlaków, odpowiadają: nie, 
nie potrzebujemy niczego. Jeszcze 
trudniejsze jest to,  że za wszystko 
są bardzo wdzięczni. Tak bardzo, 
że nie wiemy, gdzie podziać oczy. 
A przecież robimy tylko to, co po-
winniśmy. 

Więcej o pomocy – na str. 2.

się ekonomiści, prawnicy, Rzecznik 
Praw Obywatelskich, a także duże 
sieci kantorów, jest nieco lepiej.

Wyjeżdżasz. Dokąd? Nie wiesz. 
Łatwiej tym, którzy wiedzą, że 
gdzieś tam czeka ktoś bliski. Albo 
przynajmniej ktoś znajomy, choćby 
tylko trochę. Wtedy wiesz, że na 
miejscu znajdziesz jakieś oparcie. 
Ale jeśli nie? Jeśli jedziesz tam, 
gdzie nie znasz zupełnie nikogo, 
zostajesz sam.  Z myślami o tym, co 
tam w domu. I czy jeszcze w ogóle 
stoi. Co z tymi, którzy zostać mu-
sieli. Co z pracą. Och, komuś, dzięki 
wziętemu z domu laptopowi, udaje 
się pracować zdalnie. Podobnie jak 
drugiej osobie,  dla której udało się 
zdobyć inny laptop. Nie wszyscy 
jednak mają tyle szczęścia. Nie-
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Zakończona w lutym 
ubiegłego roku in-

westycja pn. „Termo-
modernizacja budyn-
ku filii DPS Strzelce 
Opolskie w Szymiszo-
wie wraz z wykorzy-
staniem odnawial-
nych źródeł energii”
znalazła się  na liście 
25 najlepszych i walczy 
o tytuł Top Inwestycje 
Komunalne 2022!

Zrealizowana została w ramach zadania pn.: „Efektywność energetycz-
na w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”.

Wartość inwestycji: 9,5 mln zł. Finansowanie: 5,6 mln zł ze środków 
unijnych; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 310,5 tys. zł; Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3 mln 159 tys. zł, 
reszta - wkład własny Powiatu Strzeleckiego.

Zachęcamy do głosowania na Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach 
Opolskich z fi lią w Szymiszowie biorący udział w konkursie organizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. w Katowi-
cach oraz PTWP-Online Sp. z o.o., wydawcę serwisu PortalSamorzadowy.pl

Zachęcamy Państwa do głosowania:
W tym celu należy:
I.  Wejść na stronę: h� ps://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-

-inwestycje-komunalne-2022,105/termomodernizacja-budynku-fi lii-
-dps-strzelce-opolskie-w-szymiszowie,3458/

II.  Kliknąć na „popieram”, zaznaczyć „Nie jestem robotem”;
III.  Gotowe! Głos został oddany.
Głosowanie potrwa do 15 kwietnia br., do godz. 12.00.

Liczy się liczba głosów, więc zachęcamy do głosowania! 
Głos można oddać tylko raz.

Czy nasz DPS wygra? 
To zależy od Waszych głosów!

Coraz więcej samorządów 
stawia na ekologiczny trans-

port, dostosowując się do wyma-
gań programu „Polityki Energetycz-
nej Polski do 2040 roku”. Nie inaczej 
jest u nas. Dlatego też Związek 
Celowy Powiatowo-Gminny „Jedź 
z Nami” skorzystał z okazji sfi nan-
sowania zakupu zeroemisyjnych 
autobusów dla strzeleckiego PKS, 
czyli operatora transportu publicz-
nego na terenie naszego powiatu i 
ościennych gmin i złożył wniosek w 
drugim naborze programu „Zielony 
transport publiczny” Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Wniosek został zaakceptowany: 
Związek „Jedź z Nami” otrzymał 

6,4 mln złotych 
na elektryczne autobusy

ponad 5 mln złotych na zakup au-
tobusów oraz 1,38 mln zł w formie 
niskooprocentowanej pożyczki. 

- Jakie to będą autobusy? – z 
tym pytaniem zwróciłam się do pre-
zesa strzeleckiego PKS Jacka Króla.

- Zamierzamy kupić 4 autobusy 
mini, w części niskopodłogowe. 
Niestety, nie możemy wejść do sa-
lonu i powiedzieć: bierzemy te! To 
tak nie działa. O tym, kto będzie ich 
producentem, zadecyduje przetarg. 
Środki, którego korzysta NFOŚiGW, 
to środki UE, a więc procedura 
przetargowa trwa. Produkcja po-
jazdu trwa od 9 do 12 miesięcy. 
Dlatego też nowe autobusy pojawią 
się na naszych drogach zapewne w 
przyszłym roku. 

Fot. M. Szrajber

...w Starostwie ...w ZSP w Zawadzkiem

...w strzeleckim LO

...w CKZiU
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– Jest Pan zadowolony z tego 
weta? – z tym pytaniem zwróciłam  
się do wicestarosty Waldemara 
Gaidy, odpowiedzialnego w samo-
rządzie powiatowym za edukację.

- Oczywiście. Proponowane 
zmiany w Prawie oświatowym 
zdecydowanie ograniczały auto-
nomiczność szkół. O niej mówi 
się znacznie mniej niż autono-
miczności uczelni wyższych, ale 
demokracja przecież ją zakłada, 
chociaż w ograniczonych ramach. 
Dobra szkoła powinna tworzyć 
atmosferę zaufania, akceptacji i 
wolności, w której stawia się na 
otwartość i dialog, mimo różnic 
poglądów. Powinna tworzyć więzi, 
nie tylko skupiać się na procesie 
nauczania. Przez 23 lata staramy 
się o to. Wyposażenie szkół, poziom 
nauczania i zapewnienie każdemu 
uczniowi takiego wsparcia, jakiego 
potrzebuje - to jedno, i dbamy o to, 
by pod tym względem sprostały 
oczekiwaniom społeczności lokal-
nej. Drugie – to budowanie własnej 
tożsamości uczniów, rozwijanie 
ich aktywności i kreatywności. Jak 
przygotować młodzież do sprosta-
nia tym wyzwaniom w dorosłym 
życiu, jeśli już na wstępie będziemy 
nakładać takie rygory, jakie wcześ-
niej przewidziano w przepisach? 
Na przykład pozbawiając szkoły 
i uczniów wszelkich inicjatyw? 
To kuratoria miały decydować o 
tym, jakie zajęcia pozalekcyjne i 
programy edukacyjne mogłyby 
być prowadzone w szkołach i jakie 
organizacje społeczne mogłyby być 
zaproszone do szkół a jakie nie. 

A przecież dotychczas wszystkie 
tego typu przedsięwzięcia były 
konsultowane przez dyrektorów z 
radami rodziców. Szkoły, zwłaszcza 
w małych ośrodkach są nie tylko 
placówkami oświatowymi; to są 
często miejsca, w których odbywają 
się spotkania z ciekawymi ludźmi, 
gdzie czasem odbywają sie spek-
takle teatralne, gdzie uczniowie z 
własnymi inicjatywami wychodzą 
do środowiska, itp. Nie zawaham 
się użyć tu słów: szkoły w małych 
miejscowościach pełnią rolę kul-
turotwórczą. Proponowane zmiany 
mogły też prowadzić do ogranicze-
nia roli samorządów lokalnych. Dla-
czego? Bo zmiany miały w zasadzie 
doprowadzić do centralizacji oświa-
ty, skoro to kuratorzy  mieli decydo-
wać czy i jak szkoła się rozwija, a nie 
samorząd i rodzice. Ale nie tylko: 
prowadziły też do upolitycznienia 
szkół i stanowiły zagrożenie dla 
pluralizmu poglądów. Właściwie 
miały na celu jedno: wychowanie 
nowych wyborców jednej partii, jak 
to przyznał wicemarszałek Sejmu 
Ryszard Terlecki, mówiąc „jeżeli 
naprawdę chcą pomyślności dla 
Polski, to powinni głosować na 
Prawo i Sprawiedliwość”.

- Szkoła powinna być samo-
rządowa?  

- Zdecydowanie. W rozumieniu 
samorządu jako administracji, ale 
przede wszystkim - jako lokalnej 
wspólnoty. I jest tej wspólnoty nie 
tylko częścią, ale i dobrem. Prze-
cież to samorząd i rodzice mają 
wpływ na to, czego i jak uczone są 
ich dzieci. W dodatku szkoła ko-
rzysta z lokalnych zasobów: ludzi, 
tradycji, kultury, przyrody. Włącza 
młodych ludzi w myślenie o ich 
małej ojczyźnie i działanie na jej 
rzecz w różnoraki sposób, choćby 
na rzecz ekologii. Jak jednak widać 
z ostatnich posunięć władzy, i z 
nich widać, jak o niektórych małych 
ojczyznach źle się myśli, odbierając 
im prawo do nauczania języka 
niemieckiego jako języka mniejszo-
ści przez zmniejszenie subwencji 
oświatowej. Żadnej innej mniej-

szości narodowej i etnicznej to 
nie dotyczy. Nasza tradycja i nasza 
kultura jest gorsza? Szkoły powinny 
uczyć szacunku dla różnorodności, 
ale jak widać – różnorodności w 
ograniczonym zakresie, bo w tej 
różnorodności mniejszość niemie-
cka się nie mieści.

- Mówił Pan o angażowaniu 
się uczniów w ekologię, a dzięki 
nowemu przedmiotowi, który w 
szkołach pojawi się od września, 
oni dowiedzą się, czym różni się 
ona od ekologizmu...

- Historia i Teraźniejszość ma 
być następcą WOS. Niestety, ten 
przedmiot również wskazuje na to, 
co chce władza zrobić z polską szko-
łą: ograniczyć wolność myślenia na 
rzecz narzucenia jedynej słusznej 
narracji o współczesnej okrojonej 
historii Polski. W dodatku historii, 
w której pomniejsza się rolę, jaką 
w niej odegrali niektórzy ludzie, 
a rolę innych – niezasłużenie po-
większa. To zupełnie tak, jakby ten 
nowy przedmiot wprowadzał test 
jednokrotnego wyboru. Nie ma tu 
żadnych niuansów, nie ma drogi do 
poszukiwania innych odpowiedzi. 
A przecież nie ma jednej prawdy 
historycznej i nigdy nie jest jedno-
znaczna, o czym akurat my, Ślązacy, 
dobrze wiemy. Dyskusja? Nie bę-
dzie, bo o czym dyskutować, skoro 
wszystko z góry wiadomo. Postaci, 
które powinny być wzorcami dla 
młodego pokolenia? Będą pocho-
dziły z nakazu, nie z przemyśleń i 
stawania się dla niego prawdziwy-
mi symbolami. Młodzież stawiana 
będzie na baczność pod wskazany-
mi pomnikami. Jestem historykiem 
i bliskie jest mi spojrzenie Jerzego 
Giedroycia, który historię rozumiał 
jako krytyczny, wielogłosowy i wol-
nych od wszelkich tematów tabu 
namysł nad przeszłością Polski, jej 
relacjami z sąsiadami oraz miej-
scem w Europie. Który chciał, aby 
była to refleksja wolna od wszel-
kich „fanatyzmów narodowych, 
klasowych, rasowych, religijnych, 
obyczajowych”. Ale jest pewne 
światełko nadziei, o którym każdy 
doświadczony nauczyciel dobrze 
wie: to co zakazane, staje się po-
żądane. Może więc już niedługo 
doczekamy się fantastycznych 
pasjonatów historii, dla których 
ona stanie prawdziwym hitem (nie: 
HiT-em).

Czy historia stanie się hitem?
Inwazja Rosji na Ukrainę nieco przesłoniła weto dla „lex 

Czarnek”, na które prezydent Andrzej Duda zdecydował 
się 2 marca. To jednak tak istotna decyzja dla przyszłości 
naszych szkół, że nie można jej przecież pominąć.

- Po rozmowach z burmistrzem 
Leśnicy on zdecydował się zre-
zygnowanie z cateringu dla tej 
grupy, a my – podjęliśmy wyzwanie 
przygotowywania posiłków. To 
naprawdę wyzwanie, bo grupa, w 
której przeważają mamy z dziećmi, 
jest ogromnie zróżnicowana pod 
względem wiekowym: od kilku-
nastomiesięcznych maluchów do 

W obliczu tragedii, jaka do-
tknęła Ukrainę, wszyscy ot-

worzyliśmy serca. Szeroko. Nie 
ma w naszym powiecie gminy, w 
której nie ruszyłaby pomoc. In-
dywidualna, organizowana przez 
poszczególnych mieszkańców, i ta 
koordynowana przez samorządy 
gminne. Nie inaczej jest w samo-
rządzie powiatowym. Wprawdzie 
nie ruszył przygotowany w PeCeKu 
punkt przesiadkowy dla uchodź-
ców, bo pociągi nie zatrzymywały 
się z uchodźcami na strzeleckim 
dworcu, ale doraźnie pełnił, i za-
pewne to się powtórzy, miejsce 
chwilowego odpoczynku dla tych, 
którzy z Leśnicy pojechali w dalszą 
podróż, a do PeCeKu przywiózł ich 
autobus PKS. W siedzibie Powiato-
wego Centrum Kultury utworzony 
został również „biblioteczny kącik 
relaksu” dla mam i dzieci – czynny 
codziennie, o czym piszemy na str. 
8, i który liczy również na pomoc 
wolontariuszy.

W pomoc angażują się szkoły 
i jednostki Powiatu Strzeleckiego. 
To nie tylko zbiórki darów, które 
okazały się bezcenne, i które, jak 
np. z ZSP w Zawadzkiem trafiły do 
granicznego Dorohuska, ale i wo-

Przynajmniej obiad jak w domu

osób ponad 80-letnich. Staramy się 
o to, by sprostać zadaniu i gotować 
„każdemu według potrzeb”. To jest 
trudne, ale… udaje się tak dostoso-
wać jadłospis, by spełniał wszystkie 
wymagania. U nas grochówka dla 
wszystkich, bez względu na wiek i 
dietę, o czym słyszy się w niektó-
rych w kraju masowych punktach 
zakwaterowania, jest nie do pomy-

ślenia. Najpierw śniadanie, które 
szykujemy „na wynos” -  zabierane 
jest do stołówki dawnego gimna-
zjum. Potem – obiad. Ten – już w 
naszej stołówce. Z zupą i drugim 
daniem. Zależało nam na tym, by 
zapewnić gorący posiłek w ciągu 
dnia i dać w ten sposób choćby 
namiastkę domu tym, którzy go 
stracili. Podajemy go o 13, a w 
soboty i niedziele o 13.30; razem 
z obiadem wydajemy również ko-
lacje – też „na wynos”, ale pewne 
ułatwienie stanowi aneks kuchenny 
w dawnym gimnazjum. Staramy 
się pomóc tak, jak możemy i jak 
powinniśmy. Warto dodać, że w 
weekendy uchodźcom pomagają 
pracownicy LOKiR.

Kuchnia Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy stanęła przed 
nie lada zadaniem: przygotowuje posiłki dla ok. 50 uchodźców 

z Ukrainy, którzy w tej chwili mieszkają w dawnym gimnazjum w 
Leśnicy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież jest do tego 
przystosowana, choć od dawna wymaga gruntownego remontu, 
gdyby nie fakt, że jadłospis musi być bardzo zróżnicowany, o czym 
mówi dyrektor ZPO Ryszard Baszuk.

Solidarni z Ukrainą
lontariat uczniów, także kiermasze, 
wypieków, jak np. w CKZiU czy akcji 
„Muffinka dla Ukrainy” w tej samej 
szkole. To także bezpłatne karty dla 
uchodźców na przejazdy autobusa-
mi strzeleckiego PKS-u.

To wszystko tylko przykłady: 
okazywanie solidarności z tym, 
którzy musieli uciekać przed wojną 
z własnego kraju i szukać schronie-
nia, a przede wszystkim – bezpie-
czeństwa. W tej chwili na terenie 
powiatu strzeleckiego przebywa 
ok. tysiąca uchodźców z Ukrainy; 
w poniedziałek 14 marca było 
ich 895, ale sytuacja zmienia się 
dynamicznie i stale ich przybywa. 
W Domu Pielgrzyma jest ok. 200 
osób,  około 50-osobowa grupa 
mieszka w dawnym gimnazjum 
w Leśnicy. Zapewne część z nich 
zwiąże na dłużej swoje losy z na-
szym powiatem; świadczy o tym 
wzrastająca liczba ukraińskich 
uczniów, którzy rozpoczynają na-
ukę w szkołach. W placówkach, dla 
których Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadzącym na razie jest ich 
niewielu: troje w strzeleckim LO im. 
W. Broniewskiego i jeden w ZSP w 
Zawadzkiem.

Związek Powiatowo-Gminny 
„Jedź z Nami" mając na względzie 
bezpieczne przemieszczanie się 
uchodźców wojennych z Ukrainy, 
wprowadził kartę bezpłatnego 
przejazdu środkami publicznego 
transportu zbiorowego na terenie 
związku, czyli nie tylko w naszym 
powiecie, ale i gminach ościen-
nych. Jak bardzo była potrzebna, 
okazało się szybko: uchwałę o jej 
wprowadzeniu Związek „Jedź z 
Nami” podjął 8 marca, a już do 16 
marca wydano ponad 200 kart. 
Ciągle też napływają nowe zapo-
trzebowania. 

Karty uprawniające do bezpłat-
nych przejazdów autobusami strze-
leckiego PKS na terenie powiatu 
strzeleckiego, gminy Gogolin, Krap-

Ponad 200 kart 
już wydanych!

kowice i Zdzieszowice uchodźcy 
mogą odbierać w urzędach gmin, w 
których przebywają. Karta obowią-
zuje do dnia 15 kwietnia 2022.
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

Więcej informacji i ofert pracy:  http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

KOORDYNATOR RODZINNEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. wyższe (np. pedagogika, pedagogika spec.,  
PIECZY ZASTĘPCZEJ   psychologia, socjologia, praca socjalna)
  -  prawo jazdy, - własny samochód
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe,
  -  prawo wykonywania zawodu,
INFORMATYK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe
KOORDYNATOR DS. SPRZEDAŻY JEMIELNICA -  wykształcenie średnie
  -  prawo jazdy kat. B
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
  -  min. 2 lata  doświadczenia w obsłudze klienta 
   w firmie produkcyjnej,
  -  znajomość języka angielskiego lub j. niemieckiego
INŻYNIER BUDOWY ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo 
   (ewentualnie studia w trakcie)
MASARZ ROZMIERKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
MURARZ LEŚNICA -  umiejętność murowania
 WG ZLECEŃ
PRACOWNIK BUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane 

budowlane
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B mile widziane
 wg zleceń -  umiejętności budowlane
ELEKTRYK/ AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
  -  uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
ELEKTROAUTOMATYK W DZIALE SIERONIOWICE -  wykształcenie kierunkowe,
UTRZYMANIA RUCHU
ELEKTROMONTER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
KASJER SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -  wykształcenie podstawowe
KASJER SPRZEDAWCA ŻĘDOWICE -  wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
KASJER SPRZEDAWCA LEŚNICA  -  wykształcenie podstawowe
 (praca dla osób 
 z orzeczonym stopniem 
 o niepełnosprawności)
PRACOWNIK FIZYCZNY MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie,
MAGAZYNIER operator wózka  SIERONIOWICE -  uprawnienia UDT 
wysokiego składania
MAGAZYNIER (kompletacja) SIERONIOWICE
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
OPERATOR KOPARKI  JARYSZÓW -  uprawnienia do obsługi koparki
 WG ZLECEŃ
OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH, STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
ŚLUSARZ  -  znajomość rysunku technicznego
OPERATOR/ USTAWIACZ MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
OPERATOR MASZYN ZIMNA WÓDKA -  wykształcenie podstawowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ  ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR MASZYN KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO  -  znajomość obsługi komputera
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  min. 1 rok doświadczenia na stanowisku operator  
   wózka widłowego
PALACZ CO DZIEWKOWICE -  uprawnienia palacza
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH SZYMISZÓW -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
ŚLUSARZ/ SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie podstawowe
KIEROWCA KONDUKTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. D, - kwalifikacja wstępna 
KIEROWCA C+E JARYSZÓW -  prawo jazdy kat. C+E,
 WG ZLECEŃ -  kurs na przewóz rzeczy
FRYZJER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  2 lata doświadczenia zawodowego
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie
TOKARZ/ ŚLUSARZ ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
BRUKARZ WG ZLECEŃ

Pomoc prawna 
– wracają porady osobiste!

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuje, iż od dnia  
14  marca 2022 r.  na terenie powiatu strzeleckiego zgodnie z dotych-
czasowym harmonogramem porady nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą 
w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość).

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 77 440 17 97 
lub elektronicznie pod adresem: 

https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Przypominamy!
Od 1 marca 2022 

Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych został PRZENIESIONY 
do siedziby NZOZ "Kardiologia” - ul. Pobożnego 1 

w Strzelcach Opolskich.
PUNKT  JEST  CZYNNY:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.45
KONTAKT z Punktem Szczepień Powszechnych: Tel. 530 808 464

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Joannie Knopik
Głównej Księgowej

po śmierci 

Matki

składają 
Dyrektor oraz Pracownicy Domu Pomocy Społecznej 

w Strzelcach Opolskich z filiami w Szymiszowie i Leśnicy
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TU WARTO SIĘ UCZYĆ,
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód: 

Z nami: 
- zdobędziesz zawód, który zawsze będzie na czasie,
- odważnie spojrzysz w przyszłość,
- będziesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania!

Zapewniamy:
a.  nowoczesną bazę dydaktyczną,
b.  korzystną lokalizację szkoły,
c.  ciekawe i przyszłościowe specjalności: wojskową, 

strażacką, celno-skarbową, policyjną i penitencjarną,
d.  wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną
e.  praktyki i staże zagraniczne,
f.  udział w projektach unijnych,
g.  możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nada-

jących uprawnienia i kwalifi kacje zawodowe,
h.  pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrod-

kami egzaminacyjnymi,
i.  cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
j.  nowoczesny kompleks boisk sportowych,
k.  szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokal-

nym i regionalnym,
l.  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
m.  udział w licznych akcjach charytatywnych.

Technik mechanik – klasa strażacka *                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczysz się: 
 projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych,  
 produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,  
 technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,  
 obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, 
 programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także 

na komputerach wykorzystując oprogramowanie typu CAM.
Zdobędziesz umiejętności:
 obliczania konstrukcji mechanicznych,
 tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD 

oraz dokumentacji technologicznej.
Dodatkowo poznasz:
 programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem 

sprzętu, urządzeń i technik pożarniczych w praktyce,
 musztrę i ceremoniał pożarniczy, 
 regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych, 
 zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Technik mechatronik 
– klasa patronacka Kronospan

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić 
inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. 

Nauczysz się:
 projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów 

mechatronicznych;  
 diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji technicznej 

z zakresu mechatroniki.  

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie:
 na stanowiskach kon-

struktora, technologa, 
kierownika działu ob-
sługi i napraw, 

 serwisanta, diagnosty 
np. w nowoczesnym za-
kładzie przemysłowym, 
zakładzie przemysłu 
spożywczego, zakładzie 
energetycznym, przed-
siębiorstwie produku-
jącym nowoczesne urządzenia techniczne.

Zajęcia odbywają się:
 w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie zajęć laboratoryjnych na najwyższym poziomie,
 w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach,
 na terenie zakładu patronackiego - Kronospan OSB sp. z o.o., w halach 

produkcyjnych w rzeczywistych warunkach pracy. 
Dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, fi rma funduje stypendia.

Technik pojazdów samochodowych  

Nauczysz się:
 organizowania obsługi 

i naprawy pojazdów 
samochodowych, 

 oceny stanu technicz-
nego pojazdów, ustala-
nia przyczyn niespraw-
ności oraz sposobów 
napraw,

 wykonywania napraw pojazdów samochodowych, 
 kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, 
 prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów 

samochodowych.
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w:
 stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 salonach sprzedaży samochodów i fi rmach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi, 
 przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
 przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 prowadzenie działalności gospodarczej.
Kształcąc się w tym kierunku, uczniowie stają się specjalistami z dziedziny 
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki 
samochodowej. 

Technik elektryk – klasa wojskowa*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczysz się:

 bezpiecznie posługiwać się prądem i urządzeniami elektrycznymi,
 montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie 

dokumentacji technicznej;
 projektować i wykonywać instalacje elektryczne;
 lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elek-

trycznych oraz oceniać ich stan techniczny. 
Zajęcia odbywają się:
 w nowoczesnej pracowni elektrycznej,
 w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach. 

Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w:
 fi rmach wykonujących instalacje elektryczne, 
 zakładach energetycznych, 
 przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych,
 podejmując własną działalność gospodarczą.

Technik spawalnictwa  

Zawód oparty na dwóch kwalifi kacjach:
 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z zawodem mechanik - monter 

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi z 
zawodem ślusarz

Nauczysz się: 
 montażu i demonta-

żu maszyn,  
 wykonywać drobne 

naprawy w trakcie 
montażu. 

 obsługi konwencjo-
nalnych obrabiarek 
skrawających, 

 spawania, 
 ślusarstwa,
 kowalstwa. 
W trakcie nauki zdobę-
dziesz umiejętności: 
 z zakresu konstruowania konstrukcji spawanych,
 planowania konstrukcji spawalniczej, 
 prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, 

lutowania i klejenia,
 nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych,
 obliczania konstrukcji mechanicznych,
 tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD 

oraz dokumentacji technologicznej.
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w: 
 fi rmach remontowych,  
 zakładach przemysłowych w dziale utrzymania ruchu,
 okolicznych zakładach pracy przemysłu ciężkiego.
Warsztaty CKZiU w Strzelcach Opolskich wyposażone są w park maszynowy 
pozwalający na nauczanie praktyczne w zawodzie technik spawalnictwa. 
Okolice Strzelec Opolskich obfi tują w zakłady pracy przemysłu ciężkiego. 
Z wieloma z pośród nich szkoła współpracuje. Uczniowie w zakładach tych 
odbywają praktyki zawodowe, ale także mogą starać się o stypendium 
wypłacane przez te zakłady.

Technik spedytor

Nauczysz się:
 dobierać pojazd do przewożonego ładunku,
 rozróżniać ładunki i ich oznaczenia,
 przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem, 

samolotem i statkiem,
 sporządzać dokumenty transportowe
 rozliczać kierowców z czasu pracy,
 negocjować stawki za przewóz ładunków,
 organizować pracę w magazynie,
 wybrać odpowiednią fi rmę transportową
Zajęcia odbywają się:
 w nowoczesnej pracowni spedycyjnej,
 w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach, gdzie będziesz 

mógł uczestniczyć w nadzorowaniu transportu ładunków samochodami 
i koleją.

Współpracujemy z fi rmą Transannaberg sp. z o.o. i oferujemy spotkania ze 
specjalistami z branży.
Udział w zajęciach z informatyki zawodowej pozwoli Ci uzyskać dodatkowe 
umiejętności komputerowe 
Dla najlepszych stwarzamy możliwość zdobycia uprawnień na wózek wid-
łowy.
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 fi rmach transportowych, 
 centrach logistycznych i magazynach,
 agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,  
 we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

N O W O Ś Ć

Szkoła z Klasą      Szkoła Przedsiębiorczości      Szkoła przyjazna rodzinie
Brązowa szkoła 2022 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2021 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2020 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa szkoła 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
czyli szansa na…   

Ciekawe Kształtowanie Zdolności i Umiejętności

Brązowa szkoła 2022 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2021 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2020 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa szkoła 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Jesteśmy największą szkołą zawodową 
na Opolszczyźnie - liczby mówią same za siebie:

1169 uczniów * 91 nauczycieli
20 pracowników obsługi i administracji

14 zawodów w technikum
każdy wymarzony zawód w szkole branżowej!!!
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 projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych,
 kultury obsługi konsumenta. 
                   Innowacja - BLOGER KULINARNY
Będziesz mógł również: 
 zdobyć umiejętności w zakresie fotografi i kulinarnej, kręcenia i montażu 

fi lmów, 
 nauczyć się prowadzenia bloga kulinarnego, 
 poznać nowoczesne podejście do zdrowego i racjonalnego ży-

wienia oraz jego korelację z aktywnością fizyczną. Przewidujemy 
wprowadzić w ramach innowacji dodatkowe pracownie : fotografi i 
kulinarnej, nagrywania i obróbki fi lmów, dietetyki oraz zajęcia Jogi. 
Ważne jest, aby absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastro-
nomicznych był wyposażony w cenne dodatkowe kompetencje dające 
możliwości dotarcia do klienta za pośrednictwem tak aktualnie popular-
nych mediów ze swoją ofertą w atrakcyjny, profesjonalny i nietuzinkowy 
sposób pozwalający na wyróżnienie go wśród innych podobnych.

Zajęcia odbywają się:
 w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych, 
 w ramach innowacji – zajęcia w pracowniach: fotografi i kulinarnej, 

nagrywania i obróbki fi lmów, dietetyki - zajęcia jogi,
 w czasie praktyki zawodowej w restauracjach w kraju i zagranicą oraz 

podczas dodatkowych kursów. 
Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 restauracjach,
 barach, 
 kawiarniach 
 hotelach, na promach i statkach, 
 we własnym lokalu gastronomicznym.

Technik hotelarstwa 
– z odnową biologiczną i kosmetologią

Dodatkowym atutem kierunku są dwa interesujące przedmioty: odnowa 
biologiczna w hotelarstwie oraz podstawy kosmetologii. 
Nauczysz się: 
 obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe,
 przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej, 
 organizacji i prowadzenia punktów noclegowych, 
 prowadzenia recepcji hotelowej,
 zawierania umów z kontrahentami,
 nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami,
 biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi, co ułatwi kontakt 

z gośćmi z zagranicy lub kontrahentami.
Zajęcia odbywają się:
 w profesjonalnych pracowniach przedmiotowych,
 w czasie praktyki zawodowej w różnych hotelach w kraju jak i za granicą, 

dzięki którym uczniowie poznają specyfi kę tego zawodu na różnych 
stanowiskach. 

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w takich miejscach jak:
 hotele,
 pensjonaty,
 uzdrowiska, 
 schroniskach, 
 p r o w a d z e -

nie  własnej 
działalności 
gospodarczej 
związanej ze 
świadczeniem 
usług nocle-
gowych.

Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na wyższych uczelniach 
na kierunku hotelarstwa, turystyki lub ekonomii. 

Technik organizacji turystyki 

Nauczysz się:
 jak założyć i prowadzić działalność turystyczną,
 jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne 

krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji, 
 obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,  
 obliczania kosztów imprez i ich rozliczenia., 
 obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w dzia-

łalności turystycznej. 
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w:
 biurach i agencjach turystycznych, 
 hotelach i pensjonatach w Polsce i za granicą m.in. w niemieckich i 

chorwackich hotelach, 
 na promach kursujących do Szwecji. 
Damy Ci możliwość zdobycia umiejętności pozwalających pracować i 
zarządzać fi rmami turystycznymi,  gastronomicznymi i hotelarskimi na 
europejskim poziomie.

Branżowa Szkoła I stopnia (3 letnia)Szczegółowe informacje o zawodach i naborze: 
www.ckziu-strzelce.pl

Na stronie www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne
znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania 

o szkolnictwie zawodowym.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3, 
47-100 Strzelce Opolskie, tel./fax 77 461 27 01

Technik logistyk - klasa penitencjarna*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Zadaniem logistyka jest do-
starczyć właściwy towar, 
właściwemu klientowi, we 
właściwym czasie, na właś-
ciwe miejsce. Wszystko, co 
wytworzy przemysł, musi być 
przewiezione, dostarczone, 
przechowane i tą dziedziną 
działalności gospodarczej 
zajmuje się logistyka.
Nauczysz się: 
 zarządzać produkcją i transportem,
 organizować pracę w magazynie,
 dbać o dostawy do magazynów, przedsiębiorstw, wojska, policji, zakła-

dów karnych,
 obsługiwać programy magazynowe i transportowe, czytniki kodów 

kreskowych.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni, w której ćwiczymy pracę w 
magazynie i obsługę urządzeń magazynowych.
Dodatkowa specjalność – logistyka służby więziennej obejmuje:
 zajęcia z musztry,
 szkolenie strzeleckie, 
 nauka pływania, 
 wyjazdy na obozy kondycyjne. 
Twoje przyszłe miejsca pracy to m.in.
 fi rmy transportowo-spedycyjne, fi rmy kurierskie,
  centra magazynowe i logistyczne,
 terminale przeładunkowe w magazynach, na stacjach kolejowych, 

lotniskach, portach morskich,
 przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe,
 wojsko, zakłady karne, policja.

Technik ekonomista 
–  klasa  policyjno – prawna*                               

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się: 
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 obliczania podatków,
 prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 prowadzenia rachunkowości,
 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmio-

tów prowadzących działalność.
Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
 banku, 
 urzędzie, 
 biurze rachunkowym,
 w fi rmach prywatnych,
 w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketi ngu, 

analiz czy sekretariacie. 
Będziesz mógł również:
 założyć własną działalność gospodarczą,
 kontynuować naukę na wyższych studiach,
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Zawo-

dowych m.in. w zakresie prowadzenia działalności handlowej, obsługi 
klientów i kontrahentów.

Ponadto masz możliwość wzięcia udziału w zajęciach specyfi cznych dla 
służby policyjnej:
 musztra 
 zajęcia na siłowni
 nauka pływania
 elementy samoobrony
 ratownictwo medyczne
 szkolenie strzeleckie

Technik rachunkowości  –  klasa  celno-skarbowa*                   
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się: 
 stosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodar-

czych, 
 obliczać wynagrodzenia, 
 sporządzać sprawozdania fi nansowe,
 przeprowadzić analizę fi nansową i ocenić kondycję fi nansową jednostki 

organizacyjnej, 
 sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty doty-

czące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w:
 biurach rachunkowych, 
 księgowości, 
 bankach, 
 instytucjach fi nansowych, 
 kancelariach doradczych i audytorskich, 
 w fi rmach prywatnych.
Będziesz mógł również: 
 założyć własną działalność gospodarczą, 
 kontynuować naukę na studiach wyższych, 
 zdobyć nowy zawód na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Zawodo-

wych m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji, prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych i gospodarki fi nansowej.

Technik programista

To jeden z najlepiej za-
rabiających i najbardziej 
poszukiwanych na rynku 
pracy zawodów.
Nauczysz się:
 opracowywania  i 

wdrażania do użytku 
programów kompu-
terowych,

 tworzenia kodów, na 
podstawie których 
powstają aplikacje webowe, mobilne lub desktopowe, a także witryny 
internetowe,

 pisania programów komputerowych, 
 posługiwania się językami programowania 
 tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz 

bazami danych,
 projektowania, programowania i testowania aplikacji.
Po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach zajmujących 
się:
 produkcją systemów komputerowych,
 projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub 

aplikacji internetowych,
 hosti ngiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn 

internetowych oraz innych technologii webowych,
 tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 administracją baz danych,
 grafi ką komputerową,
 tworzeniem aplikacji mobilnych,
 projektowaniem UI,
 modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.
Będziesz mógł również: 
 kontynuować naukę na studiach wyższych,
 założyć własną działalność gospodarczą,
 wykonywać poszukiwany na rynku pracy i dobrze płatny zawód.

Technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej           

Nauczysz się:
 przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego rodzaju 

projekty grafi czne o charakterze informacyjnym i reklamowym, 
 projektować książki i inne publikacje tak, aby były atrakcyjne dla czytelnika,
 przygotowywać materiały do publikacji na stronach www, 
 zaprojektować i wykonać książkę w wersji elektronicznej to czytania na 

smar� onach i tabletach,
 modelować obiekty 3D oraz drukować w 3D i przeprowadzać obróbkę 

wykończeniową takich elementów,
 obsługi najlepszych programów do projektowania grafi ki - Adobe Pho-

toshop i Adobe Illustrator, do składania publikacji - Adobe Indesign,
 użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligrafi cznych.
Zajęcia odbywają się:
 w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów grafi cznych, w 

których każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie wyposażone 
stanowisko pracy,

 podczas praktyk zawodowych w drukarniach oraz fi rmach zajmujących 
się przygotowywaniem materiałów reklamowych i publikacji.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
 drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
 fi rmach zajmujących się obsługą marketi ngową innych przedsiębiorstw, 
 własnej fi rmie świadczącej usługi z zakresu grafi ki komputerowej. 
Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej poza siedzibą fi rmy. 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauczysz się:
 sporządzać potrawy i na-

poje zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywienia,  

 obsługiwać nowoczesny 
sprzęt gastronomiczny,  

 organizować i przygoto-
wywać różnorodne im-
prezy okolicznościowe 
np. wesela, bankiety,  

 prawidłowo i estetycznie 
podawać dania, 

N O W O Ś Ć

N O W O Ś Ć
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Wybierając tę szkołę masz możliwość BEZ PONOSZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW:
 zdobyć wiedzę teoretyczną z każdego zawodu (na miejscu lub w formie kursów).
 kształcić umiejętności i rozwijać zainteresowania podczas zajęć praktycznych,
 uczyć się pod opieką wykwalifi kowanych rzemieślników,
 otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie,
 zostać fachowcem w wybranym przez siebie zawodzie,,
 zdobyć stypendium u niektórych pracodawców.
Szkoła zapewnia:
 możliwość kształcenia się w każdym wymarzonym zawodzie,
 załatwienie na miejscu wszystkich formalności związanych z przyjęciem do szkoły,
 pomoc w znalezieniu miejsca zajęć praktycznych u wykwalifi kowanych pracodawców
 praktykę na warsztatach szkolnych w wybranych zawodach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
 zajęcia w nowoczesnych pracowniach – fryzjerskiej, gastronomicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie i 

samochodowej,
 kursy kwalifi kacyjne we wszystkich zawodach,
 możliwość dalszego kształcenia w BS II stopnia, Liceum dla Dorosłych
 uzyskanie tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifi kacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego,
 pomoc w zdobyciu stypendium u niektórych pracodawców,
 dostęp do lekarza medycyny pracy,
 stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczną i bieżące konsultacje z doradcą zawodowym.
W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych 
zawodach m. in. kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz, cieśla, murarz-tynkarz, monter zabudowy  i robót 
wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek 
skrawających,  mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, ogrodnik, krawiec. 

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE ZAWODY W SZKOLE BRANŻOWEJ

Sprzedawca  
Wybierając ten zawód:
 Zdobędziesz wiedzę z: organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do 

sprzedaży, obsługi klientów, prowadzenia działań reklamowych oraz organizowania i prowadzenia sprzedaży.
 Nauczysz się obsługi urządzeń wspomagających sprzedaż (kasa fi skalna, program komputerowy do obsługi 

sprzedaży).
Fryzjer 
Wybierając ten zawód:
 Nauczysz się profesjonalnego wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, oceny jakości preparatów, 

obsługi i konserwacji narzędzi oraz aparatów fryzjerskich.
 Zdobędziesz umiejętności dobierania fryzury w zależności od budowy twarzy i głowy, typu urody oraz osobo-

wości klienta
 Swoją wiedzę będziesz mógł sprawdzić w praktyce już podczas lekcji – w profesjonalnie wyposażonej pracowni 

fryzjerskiej, a także podczas zajęć praktycznych w salonach fryzjerskich.
Kucharz
Wybierając ten zawód:
 zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy w różnego rodzaju zakładach gastrono-

micznych, fi rmach cateringowych, czy też na prowadzenie własnej działalności gastronomicznej.
 będziesz miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulinarnych poprzez udział w olimpiadach i konkursach 

gastronomicznych.
Ślusarz
Wybierając ten zawód:
 zdobędziesz wiedzę z zakresu prac ślusarskich oraz z obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających, 

spawania, kowalstwa.
 nauczysz się obróbki ręcznej oraz wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 możesz odbywać zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych CKZiU  wyposażonych w nowoczesny park ma-

szynowy
 praktyki zawodowe możesz także odbywać w okolicznych zakładach przemysłu ciężkiego a także starać się o 

stypendium wypłacane przez te zakłady.
Operator obrabiarek skrawających
Wybierając ten zawód:
 zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających takich jak: tokarki, frezarki 
 nauczysz się programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także na komputerach wykorzy-

stując oprogramowanie typu CAM.  
 zdobędziesz umiejętności czytania rysunku technicznego, a także obsługi programów typu CAD
Mechanik pojazdów samochodowych
Wybierając ten zawód:
 nauczysz się naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
 zdobędziesz umiejętności, które umożliwią Ci prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy m.in. 

w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samocho-
dowych salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, 
przedsiębiorstwach transportu samochodowego, fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie

TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy 
BEZPŁATNĄ ofertę kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (4-letnie)
Jeśli ukończyłeś branżową szkołę 1 stopnia,  gimnazjum lub 8 klasową szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje 
wykształcenie, podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość przystąpienia 
do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia 
prowadzone będą w formie zaocznej.
Bezpłatne Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują 
do egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe w zakresie jednej kwalifi kacji. 
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i branżowej szkoły 1 stopnia. 
Bezpłatna Branżowa Szkoła II stopnia (2-letnia)
Jeżeli ukończyłeś branżową szkołę I stopnia w okresie ostatnich 5 lat w zawodzie fryzjer, kucharz, ślusarz, operator 
obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, elektryk, możesz uzupełnić swoje 
wykształcenie, podejmując naukę w Branżowej Szkole II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia 
uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w 
danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację 
nauki na studiach. Zajęcia prowadzone będą w formie zaocznej.

Strzelce Opolskie, dnia 10.03.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości informację, o wydaniu w dniu 10.03.2022 r. na rzecz spółki EPLANT 38 Sp. z o.o. z 
siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 64/2022 zmieniającej decyzję Nr 
247/2021 z dnia 01.06.2021r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki EPLANT 38 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
farmy fotowoltaicznej „Zimna Wódka 1” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w Zimnej 
Wódce na działce ewid. nr 50, obręb ewid. Zimna Wódka, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w 
części projektu budowlanego, w zakresie zmian: zmniejszenia ilości paneli fotowoltaicznych z 2496 
szt. na 1848 szt., powiększenia powierzchni inwestycji z 0,495 ha na 1,2123 ha, zmiany minimalnej 
mocy paneli fotowoltaicznych na 540 W, lokalizacji stacji transformatorowej kontenerowej.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie 
pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

- Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty - Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 10.03.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości informację, o wydaniu w dniu 10.03.2022r. na rzecz spółki EPLANT 38 Sp. z o.o. z 
siedzibą 30-109 Kraków przy ul. Salwatorskiej 14/310, decyzji nr 65/2022 zmieniającej decyzję Nr 
246/2021 z dnia 01.06.2021r. wydaną przez Starostę Strzeleckiego na rzecz spółki EPLANT 38 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
farmy fotowoltaicznej „Zimna Wódka 2” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w Zimnej 
Wódce na działce ewid. nr 50, obręb ewid. Zimna Wódka, jednostka ewid. Ujazd - obszar wiejski, w 
części projektu budowlanego, w zakresie zmian: zmniejszenia ilości paneli fotowoltaicznych z 2496 
szt. na 1848 szt., powiększenia powierzchni inwestycji z 0,495 ha na 1,3253 ha, zmiany minimalnej 
mocy paneli fotowoltaicznych na 540 W, lokalizacji stacji transformatorowej kontenerowej.

Informację dotyczącą treści decyzji i dokumentacji sprawy można uzyskać telefonicznie 
pod nr telefonu 77 4401761 Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

- Wydział Architektoniczno-Budowlany.
z up. Starosty - Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

1 marca w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie 
CKZiU w Strzelcach Opolskich przyłączyli się do uhonorowania tego 
święta, organizując po raz pierwszy Bieg Tropem Wilczym.

Bieg Tropem Wilczym

Na  naszych szkolnych obiektach sporto-
wych odbyły się biegi naszych uczniów na 
dystansie 1963 m, biegi sztafetowe uczniów 
w pełnym umundurowaniu, quiz wiedzy o 
działalności Żołnierzy Wyklętych oraz tor 
sprawnościowy.

W imprezie wzięło udział 140 uczniów 
startujących w konkurencjach oraz 72 ucz-
niów pomagających w organizacji, z klas: 3pe, 
3pam, 4tg, 3trm i 1tcr. 
Oto najszybsi uczniowie:
W kategorii bieg w mundurze dziewczyn
– 1 miejsce Monika Zug z 4teb, 2 miejsce 
Monika Pach z 4teb i 3 miejsce Martyna 
Prusko z 4teb.
W kategorii bieg w mundurze chłopców – 1 
miejsce Mariusz Bugajewski z 2tml, 2 miejsce 
Roland Ogaza z 4tmt i 3 miejsce Paweł Gola 
z 4tmt.
W kategorii bieg sportowca dziewcząt – 1 
miejsce Wioleta Burnos z 4tsc, 2 miejsce 
Magdalena Bryś z 1tlb i 3 miejsce Marta 
Ochwat z 3pe.

W kategorii bieg sportowca chłopców – 1 
miejsce Sebastian Dombrowski z 1tpc, 2 
miejsce Krystian Fogel z 4 ta i 3 miejsce 
Maksym Mazurek z 3trm.
W kategorii sztafeta mundurowych okazali 
się uczniowie z klasy 2trb -Dawid Langer, 
Kacper Smoliński i Kacper Zych, na drugim 
uplasowała się sztafeta klasy 3 pam – Kamila 
Kalisz, Patryk Smoliński, Jacek Topola i na 
trzecim miejscu sztafeta klasy 2tl – Nicole 
Dyngus, Dawid Glinka i Koziołek Weronika.
W quizie wiedzy o działalności Żołnierzy 
Wyklętych w czołówce znaleźli się uczniowie 
– 1miejsce Oliwia Młodzińska i  Emilia Ludwig 
z 4tg, 2 miejsce-Piela Natalia i Wioleta Za-
worka z 4 tl i 3miejsce uczennice klasy 4teb 
Nicole Mlotek i Wiktoria Szyguła.
W torze sprawności pośród 32 startujących 
zawodników najsprawniejszym okazał się 
Mariusz Koteluk z klasy 4tmt, za nim  Patryk 
Koprek z 3trm i Marcin Blaut z 2tad.
To wydarzenie zostało zapisane w kalendarzu 
imprez szkolnych jako cykliczna impreza.
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

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

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

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone § 1, § 6 
oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrek-
tora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1449):
1.  Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, 

który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 

równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danej placówce;

2)  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magi-
sterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z 
zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli; 

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a)  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie  

ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na 
stanowisko dyrektora;

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), 
a przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2021 r., poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 

8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.  z 2021r., 
poz. 289 z późn. zm.);

11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczo-
ną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska,  
lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2.  Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która 
spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub 
równorzędny;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy 
na stanowisku kierowniczym; 

4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 ppkt. 2, 5, 6, 8,10 i 11. 
3.  Stanowisko dyrektora może zajmować również:

1)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymaga-
jącym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, 
kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub 

2)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym 
niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w 
urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji 
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egza-
minacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu 
oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3)  nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku 
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263 z późn. zm), - spełniający wymagania 
określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo 
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

§ 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  
lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1428), oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju 
publicznej szkoły, 

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności infor-
mację o: 
a)  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b)  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku 

osoby niebędącej nauczycielem,
3)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c)  obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: 
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwier-
dzających okres zatrudnienia;

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukoń-
czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu 
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzą-
dzania oświatą,

6)  w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygina-
łem kopię:
a)  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa  

w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r., poz. 
672), lub

b)  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza 
przysięgłego języka polskiego;

7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym,

8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związa-
nych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1  
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm),

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego 
przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akade-
mickiego,

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat 
nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), 
lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 
zm), lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.);

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z 
pełni praw publicznych;

16)  podpisane oświadczenie – klauzula informacyjna (zał: nr 1 do ogłoszenia o konkursie).
§ 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  
i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich”.

w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r., do godz. 17.00 na adres: 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce 

Opolskie lub osobiście na parterze budynku w pomieszczeniu Informacji. Oferty, które 
wpłyną do Starostwa po terminie, nie będą rozpatrywane.

§ 4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w po-
staci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne 
kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
§ 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu 
Strzeleckiego.
§ 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Załącznik do Uchwały Nr 585/2022
Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 marca 2022 r.

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie,
DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT STRZELECKI



W ramach realizacji projektu unijnego „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w okresie od marca 2021 do chwili 

obecnej realizowane jest poradnictwo psychologiczne dla funkcjonujących na terenie Powiatu Strzeleckiego rodzin 
zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych. 

Dotychczas odbyło się 26 spotkań 
w ramach grupa wsparcia dla osób 
dorosłych pełniących funkcję rodziny 
zastępczej oraz 10 warsztatów psycho-
edukacyjnych dla dzieci a także ponad 
80 spotkań indywidualnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych stanowiących 
rodziny zastępczej w naszym powiecie. 
Spotkania odbywają się w pomiesz-
czeniu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Opolskich, który 
wyposażony został również z projektu 
„Bliżej rodziny i dziecka (…) – II edycja”."
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Wsparcie dla rodzin zastępczych

15 marca w siedzibie starostwa 
odbyło się spotkanie z udziałem 
przedstawicieli wszystkich gmin 
i Komendy Powiatowej Policji na 
temat bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych w aspekcie oznakowa-
nia poziomego i pionowego dróg, do 
czego Wydział Komunikacji jest zobo-
wiązany jako zarządzający ruchem 
i zatwierdzający plany organizacji 
ruchu. Więcej o tym – w następnym 
numerze naszego dwutygodnika.

Czy stan oznakowania dróg ma wpływ na bezpieczeństwo? 

Ważne dla przedsiębiorców 
i osób zarządzających transportem

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami przeprowa-
dzonymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego z zakresu 
KREPTD, uprzejmie informujemy, że wznawiamy szkolenia dla przed-
siębiorców i osób zarządzających transportem.

Zaproszenie na szkolenie skierowane jest do wszystkich przed-
siębiorców oraz wszystkich osób zarządzających transportem, jedy-
nym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie profi lu 
zaufanego (ePUAP).

Działania podejmowane przez Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego mają na celu poprawę jakości oraz aktualności danych 
dostępnych w rejestrze KREPTD, które posłużą zarówno Starostwom/
Urzędom Miast, organom kontrolnym, przedsiębiorcom oraz zarzą-
dzającym transportem.


