
24 marca zakończył się oficjalnie i uroczyście 
projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w 
kluczowych dla regionu branżach” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. Jego liderem był 
Samorząd Województwa Opolskiego, a partne-
rami – samorządy powiatowe, w  tym oczywiście 
Powiat Strzelecki. 

Każdy powiat samodzielnie decydował, jakie kierunki w swoich szkołach chce rozwijać, i na co 
przeznaczy otrzymane środki. Cel był jeden: uatrakcyjnić kształcenie zawodowe w tych branżach, 
które w województwie określono jako kluczowe. Wśród nich wymieniono m.in. metalową, meta-
lurgiczną oraz usługi turystyczne wraz z transportem i logistyką. 

Nowoczesne kształcenie 

Do końca tego roku 
trafi do naszego szpi-

tala nowy sprzęt: aparat RTG 
oraz USG. Pieniądze pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19, a placówki szpitalne mogły 
ubiegać się o środki na inwestycje 
budowlane oraz zakupy sprzętu 
mające na celu przeciwdziałanie 

- mówi Waldemar Gaida wiceprze-
wodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny 
Obszar Funkcjonalny – o rozpoczętych 25 
marca konsultacjach społecznych Strate-
gii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

- Dotychczasowa współpraca wszystkich samorządów będących członkami 
subregionu już przyniosła wymierne efekty po zrealizowanych już projek-
tach, choćby „Poprawa jakości powietrza w subregionie kędzierzyńsko-
-strzeleckim” Etap II, dzięki któremu jeździmy niskoemisyjnymi autobu-
sami po naszych drogach czy „Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych”, dzięki któremu samorządowi powiatowemu udało się 
przeprowadzić termomodernizację DPS w Szymiszowie, a wielu gminom – 
termomodernizację szkół, przedszkoli czy innych obiektów. Ponieważ to są 
namacalne efekty, wierzę, że nasi mieszkańcy licznie wezmą udział w tych 
konsultacjach. Przed nami nowe wzywania związane z kolejnym okresem, 
w którym będziemy mogli skorzystać ze środków  unijnych. Wcześniej był 
to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, teraz będzie 
to program Fundusze Europejskie dla Opolskiego.

Ponad 1,4 miliona 
dla naszego szpitala

pandemii. W naszym województwie pieniądze z tego fun-
duszu Ministerstwa Zdrowia rozdzielono między dziewięć 
szpitali: cztery powiatowe i trzy wojewódzkie.

24 marca dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich Beata Czempiel podpisała w Urzędzie Wojewódz-
kim w Opolu umowę dotacji na zakup aparatu  RTG (zastąpi 
on jeden z obecnie użytkowanych) w wysokości 1.140.000 
zł. Otrzymała również od wojewody promesę na kwotę 300 
tysięcy złotych na zakup aparatu USG.

Stawiamy na dialog

„Tradycja nasza kwietna” to projekt, który w najbliższych miesiącach 
realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a 
który uzyskał dofinansowanie w kwocie 58.000 zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Ludowa i Trady-
cyjna. Projekt skupiać się będzie na promowaniu materialnego i niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu depozytariuszy tradycji 
układania dywanów kwietnych podczas procesji Bożego Ciała. Tradycja ta 
wpisana została w roku 2020 na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa 
kultury, a w roku 2021 trafiła, jako czwarty wpis z Polski, na Listę repre-
zentatywną światowego dziedzictwa kultury UNESCO, co jest ogromną 
zasługą i sukcesem samych depozytariuszy – mieszkańców miejscowości 
Olszowa, Klucz, Zimna Wódka oraz Zalesie Śląskie. 

Wokół kwietnych 
tradycji regionu

dok. na str 6

dok. na str 6

dok. na str 2

Fot. Błażej Duk

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny 
do naszego starostwa! szczegóły na str. 8
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- Ale u nas niechętnie się włącza 
w jakieś tam konsultacje społeczne…

- Faktycznie, nie udało się nam 
stworzyć społeczeństwa obywatelskie-
go, ale przyzwyczajanie do aktywności 
społecznej powinno się rozpoczynać 
już w szkole, czego niestety u nas nie 
ma. Publiczne zaangażowanie obywa-
teli nie powinno się ograniczać tylko 
do udziału w wyborach. I tak pewien 
postęp już obserwujemy na poziomie 
włączania się w dyskusje i konsultacje 
nad budżetami obywatelskimi. Może to 
jest obiecujący trend.

- Tyle że efekty budżetów obywatel-
skich widoczne są szybko, i na miejscu.

- Nasze też będą, choć nie od 
razu. Strategia jest podstawowym i 
najważniejszym dokumentem, przed-
stawiającym długookresowe założenia 
wszystkich samorządów, związanym z 

Stawiamy na dialog
ich rozwojem i poprawą jakości życia 
mieszkańców. Gminy mają swoje, nasz 
powiat – swoją. Bez tego dokumentu, 
spójnego z innymi podobnego typu 
dokumentami – Strategii Wojewódz-
twa Opolskiego i Strategii Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego nie mo-
glibyśmy aplikować o żadne środki 
zewnętrzne, zwłaszcza unijne. Strategia 
ma wpływ na nasze życie, naszych 
dzieci, wyznacza kierunki, w jakich nasz 
region ma się rozwijać. A na tym chyba 
zależy wszystkim. To mieszkańcy mają 
decydować o tym, w jakim miejscu 
chcą żyć. Jak ma wyglądać edukacja, 
infrastruktura, kultura, usługi w ciągu 
najbliższych lat. Strategia zostaje pod-
dana konsultacjom po to, by można 
było wprowadzić w niej pewne zmiany. 
Administracja samorządowa mogła nie 
zauważyć pewnych nisz, które okażą się 

Czy tak duży napływ obywateli Ukrainy zmienił 
działalność PUP w Strzelcach Opolskich?
Wojna w Ukrainie dotyka prawie wszyst-

kie sfery życia politycznego, gospodarczego 
i społecznego. Ma też duży wpływ na działalność 
urzędu. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli 
granice Polski po 24 lutym br., mają prawo do 
korzystania, na równi z Polakami ze wszystkich 
usług jakie oferuje urząd pracy. Ukraińcy nie po-
trzebują obecnie żadnych zezwoleń do podjęcia 
zatrudnienia. Jedynie pracodawca ma obowiązek 
powiadomienia urzędu pracy w terminie 14 dni o 
zatrudnieniu obywatela Ukrainy.

W jaki sposób przybysze z Ukrainy mają szukać zatrudnienia?
Wszystkie oferty, którymi dysponuje urząd pracy, znajdują się w Centralnej 

Bazie Ofert Pracy i można się z nimi zapoznać poprzez stronę internetową nasze-
go urzędu. Utworzony został też specjalny Punkt Informacyjny, w którym osoby 
zainteresowane pracą mogą uzyskać informację o ofertach. Pracuje w nim osoba, 
która posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim i oczywiście polskim. Osoby, 
które zarejestrują się w PUP, uzyskują status osoby bezrobotnej. Natomiast część 
osób wypełnia tylko Karty Informacyjne z nazwiskiem i imieniem, wykształceniem, 
doświadczeniem zawodowym oraz oczekiwaniami co do przyszłej pracy. W miarę 
możliwości staramy się znaleźć dla nich zatrudnienie. Na dzień 29 marca mamy 
potwierdzonych 13 podjęć pracy.

To bardzo mało…
Należy pamiętać, że prawie 100 proc. osób, które przyjechały do nas to kobiety, 

a ofert dla kobiet nie ma zbyt wiele. Dodatkowo w tych, które posiadamy, barierą 
jest znajomość języka polskiego. Dopóki nie uda się choć w pewnym stopniu 
zniwelować tej przeszkody, to do dyspozycji kobiet z Ukrainy będą bardzo proste 
miejsca pracy związane ze sprzątaniem, sadzeniem lasu, czy pielęgnacją ogrodów. 
Moim zdaniem priorytetem jest zorganizowanie masowej nauki języka polskiego. 
Ponadto duża część kobiet ma pod opieką dzieci, często małe dzieci wymagające 
opieki, zwłaszcza po tym, co w ostatnim okresie przeżyły. Dla nich dostęp do pracy 
jest wręcz niemożliwy. Jest też duża grupa, która tylko przeczekuje u nas ten trudny 
czas. One czekają na dzień, kiedy będą mogły wrócić do siebie na Ukrainę i liczą, 
że to będzie możliwe już wkrótce.

- mówi Norbert Jaskóła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Wojna w Ukrainie zmieniła 
nasz rynek pracy

Czy osoby z Ukrainy znacząco zmie-
nią strzelecki rynek pracy?

To już się stało. Mimo tak dużego 
napływu osób do naszego powiatu, to 
na razie liczba zatrudnionych Ukraiń-
ców uległa zmniejszeniu. Bardzo dużo 
mężczyzn nie zdążyło wrócić do pracy 
przed 24 lutego, a część po tej dacie 
wyjechała, aby walczyć w obronie 
własnego kraju. Kobiety, które tutaj 
przyjechały, nie będą raczej pracować 
na budowach, czy jako kierowcy, a to 
były podstawowe stanowiska pracy 
dla Ukraińców. Trudno przewidzieć 
jak rozwinie się sytuacja, bo każdy 
dzień przynosi wiele zmian. Uważam 
jednak, że w dłuższej perspektywie 
czasu napływ tych osób może być 
szansą demograficzną i zatrudnieniową 
dla naszego regionu. Należy mieć na 
uwadze, że część tych osób, które do 
nas dotarły, to osoby przygotowane w 
zawodach, które są deficytowe u nas, 
m.in. lekarze, czy pielęgniarki.

Rozumiem, że obywatele Ukrainy, 
którzy są zainteresowani podjęciem 
zatrudnienia, powinni zgłosić się do 
urzędu pracy.

Nie jest to konieczne, ale jeżeli 
zarejestrują się w PUP, to postaramy 
się im pomóc. Mogą korzystać z po-
średnictwa pracy, mogą być kierowane 
na staże, czy szkolenia. Osoba, która 
będzie chciała rozpocząć własną dzia-
łalność gospodarczą też może liczyć na 
nasze wsparcie. Zapraszam do kontaktu 
z naszym Punktem Informacyjnym 
pokój nr 6, tel. 77 4621810

Starosta Strze-
leck i  Józef 

Swaczyna uczestni-
czył w uroczystości 
upamiętniającej 77. 
rocznicę wyzwolenia 
Stalagu 344 Lams-
dorf, której celem 
jest przypomnienie 
o tragicznym losie 
jeńców wojennych 
różnych narodowo-
ści przetrzymywanych w czasie II wojny światowej w jednym z największych 
kompleksów obozów Wehrmachtu - stalagach Lamsdorf. 

Uroczystość odbyła się przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach.

Dodatkowo uroczystości towarzyszyło otwarcie plenerowej ekspozycji edu-
kacyjnej pt. Miejsce z blizną powstałej na terenie byłego Stalagu 344 Lamsdorf.

Rocznica wyzwolenia 
Stalagu Lamsdorf

15 marca w siedzibie starostwa odbyło się 
spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin na te-
renie naszego powiatu, KP Policji oraz samorządu 
powiatowego starostwa na temat bezpieczeństwa 
na drogach w ich aspekcie oznakowania poziome-
go i pionowego. Pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze naszego dwutygodnika i zgodnie z zapo-
wiedzią, wracamy do tematu.

- Do tego spotkania doszło z mojej inicjatywy 
– mówi Janusz Żyłka, członek Zarządu Powiatu – a 
przesłanką do tego były śmiertelne wypadki, które 
wprawdzie nie wydarzyły się na terenie naszego 
powiatu, ale ich przyczyny powinny stać się powo-

dem do głębokiego zastanowienia dla wszystkich zarządców dróg. Jeden mógł być 
spowodowany brakiem właściwego oznakowania drogi przy zmianie organizacji 
ruchu, drugi, w którym zginęły aż cztery młode osoby – brakiem barierek, które 
mogłyby zapobiec wpadnięciu auta do rzeki. Jeśli wprowadzane są zmiany orga-
nizacji ruchu – na 7 dni przed nimi starosta – jako organ - musi być o tym poinfor-
mowany, i musi to zatwierdzić jako zarządzający ruchem i zatwierdzający plany 
organizacji ruchu. Dotyczy to dróg gminnych i powiatowych; zarządzanie ruchem na 
tych drogach to kompetencja starosty. Właściwe oznakowanie poziome i pionowe 
dróg zdecydowanie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Z tego też względu po tym 
spotkaniu w połowie marca wszyscy jego uczestnicy zgodzili się z wnioskiem o do-
konywanie dwukrotnie w roku objazdów naszych dróg, z udziałem przedstawicieli 
starostwa i policji i przeprowadzenie w ich trakcie kontroli tych oznakowań. Warto 
w tym miejscu dodać, że z Informacji nt. bezpieczeństwa w powiecie strzeleckim 
przedstawionym na lutowej sesji Rady Powiatu przez Komendanta Powiatowego 
Policji wynika, że w roku 2021 doszło do jednego zdarzenia drogowego w wyniku 
niewłaściwie działającej sygnalizacji świetlnej i do sześciu w wyniku niewłaściwego 
zabezpieczenia robót na drodze, a więc także ich oznakowania. O wynikach kontroli 
będziemy informować naszych mieszkańców.

- A objazdy dróg dla stwierdzenia stanu jezdni – też będą prowadzone? Stan 
nawierzchni w ogromnym stopniu wpływa na bezpieczeństwo ruchu.

- Systematyczne objazdy dróg , kontrola ich stanu nawierzchni, oznakowania 
w ramach czynności bieżących należy do zarządców dróg tj. w starostwie wydziału 
drogowego oraz w gminach do poszczególnych referatów czy wydziałów do tego 
wyznaczonych. Wyniki takich objazdów winny znaleźć odzwierciedlenie w kartach 
objazdu wraz z adnotacjami nt. terminu ich usunięcia i zatwierdzeniem faktycznym 
wykonanych czynności. 

Zarządca drogi powinien też odnotowywać w prowadzonej ewidencji dróg i 
mostów każdorazową zmianę dokonaną wskutek prowadzonej inwestycji, zmianie 
organizacji ruchu , itp. 

- Jak w takim razie mieszkańcy naszych gmin zgłaszać mogą swoje uwagi w 
zakresie ich zdaniem wadliwego oznakowania, usterek czy innych koniecznych 
spraw?

- Najlepiej zgłaszać to właściwemu zarządcy drogi , którym jest burmistrz, wójt 
czy zarząd powiatu. Można to uczynić osobiście lub za pośrednictwem radnego 
czy sołtysa w danej gminie.

Czy stan oznakowania 
dróg ma wpływ 

na bezpieczeństwo? 

Wyrazy głębokiego 
współczucia

dla Pani 

Krystyny Rygoł

z powodu śmierci

MATKI

składają
Zarząd i Rada 

Powiatu Strzeleckiego
oraz 

Pracownicy Starostwa 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
„AKTYWNI NA CO DZIEŃ – aktywnie spędzamy czas, zdrowo wypoczy-
wamy” - kwota dotacji: 10.000,00 zł
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
„SKARBY NASZEJ ZIEMI – poznajemy kulturę, zgłębiamy tradycję i 
odkrywamy dziedzictwo kulturowe Powiatu Strzeleckiego” (z uwzględ-
nieniem charakterystycznej dla tego regionu tradycji wielokulturowości 
oraz kultury Śląska, mniejszości niemieckiej i innych mniejszości naro-
dowych i etnicznych): - kwota dotacji: 10.000,00 zł
Oferty składać należy do 15 kwietnia 2022, do godziny 14:00.

Szczegóły na stronie www.powiatstrzelecki.pl w zakładce: 
Starostwo/NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

ważne dla mieszkańców i na te uzupeł-
nienia czekamy. 

- Żeby wziąć udział konsulta-
cjach, najpierw trzeba się zapoznać 
z dokumentem. Gdzie można znaleźć 
Strategię Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego?

- Na stronie internetowej naszego 
powiatu, stanowi załącznik do ogłosze-
nia o konsultacjach społecznych. Tam 
też można znaleźć formularz ankiety.

- Przewidziano też bezpośrednie 
spotkania z mieszkańcami?

- Tak, po jednym w powiecie kędzie-
rzyńsko-kozielskim i w powiecie strzele-
ckim. To „nasze” zorganizowane zostanie 
w siedzibie strzeleckiego starostwa. Ich 
daty nie są jeszcze ustalone, ale będziemy 
o nich informować. Przypomnę jeszcze, 
że konsultacje będą trwać do 29 kwietnia 
br. i zachęcam do udziału w nich.

Otwarty konkurs ofert 
dla organizacji pozarządowych

dok. ze str. 1
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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
h� p://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:  h� p://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

KOORDYNATOR RODZINNEJ STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. wyższe (np. pedagogika, pedagogika spec., 
PIECZY ZASTĘPCZEJ   psychologia, socjologia, praca socjalna)
  -  prawo jazdy, - własny samochód
KSIĘGOWY/ KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  min. 2 lata doświadczenia zawodowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
  -  min. 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości 
   (wykształcenie średnie ekonomiczne )
  -  min. 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości 
   (wykształcenie wyższe ekonomiczne)
SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  znajomość j. niem. lub j. ang. lub j. ukraińskiego
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH WG ZLECEŃ -  wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat.B
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe,
  -  prawo wykonywania zawodu,
KIEROWNIK/ PRACOWNIK SKLEPU ZAWADZKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe 
OGRODNICZO - NARZĘDZIOWEGO  -  prawo jazdy kat. B
INFORMATYK  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie kierunkowe
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  wymagane doświadczenie zawodowe
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 fi rmie 

produkcyjnej,
  -  znajomość języka angielskiego lub j. niemieckiego
HANDLOWIEC SPÓROK -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
  -  prawo jazdy kat. B
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
ELEKTROMONTER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY MAGAZYNU ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie,
MAGAZYNIER SPÓROK -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  prawo jazdy kat.B
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 STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SKRAWAJĄCYCH, 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 ZAWADZKIE -  wykształcenie podstawowe
I URZĄDZEŃ DO PRZYUCZENIA
OPERATOR MASZYN CNC KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
  -  doświadczenie zawodowe min. 1 rok
OPERATOR MASZYN KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU ŻĘDOWICE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
SZKLARSKIEGO  -  znajomość obsługi komputera
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  -  min. 1 rok doświadczenia na stanowisku operator  

wózka widłowego
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, - kwalifi kacja 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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 

informuje, że w ramach  projektu:                                              

„STRZELECKI 
MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER) 2014  – 2020

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych 
w wieku 18-29 lat ubiegających się  
o przyznanie jednorazowej dotacji  

na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 
od 04 kwietnia 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r. 

Do udziału w projekcie szczególnie 
zapraszamy kobiety

Maksymalna kwota dofi nansowania 
to 32 750 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 77 4621818
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Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Władysława Broniewskiego 
w Strzelcach Opolskich

Zapraszamy do kontaktu:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego 

ul. Krakowska 38 * 47-100 Strzelce Opolskie * tel. 77 461 22 25 *  fax: 77 463 82 70 * www.lostrzelce.pl * e-mail: sekretariat.@lostrzelce.pl

Klasa I A – politechniczna

To świetny wybór dla osób, które są zainteresowane programo-
waniem, cyberbezpieczeństwem, elektromobilnością, projekto-

waniem gier i przestrzeni wirtualnej, lotnictwem i kosmonautyką, 
robotyką, architekturą, mechatroniką, budownictwem, kryminalisty-
ką, telekomunikacją, inżynierią, fi zyką medyczną, elektrotechniką, 
logistyką, geodezją, mechaniką budową maszyn. 
W klasie politechnicznej przygotujesz się do kontynuowania nauki 
na kierunkach informatycznych, inżynierskich, technicznych, me-
chanicznych i wielu innych.

Klasa politechniczna to morze możliwości!

Ósmoklasistko, Ósmoklasisto !
Wybierając „Broniewskiego” 

wybierasz naukę w szkole, którą wyróżniają:
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego 
• zwiększony wymiar nauczania języka obcego w zakresie podstawowym dla wszystkich uczniów
• możliwość bezpłatnego uzyskania certyfi katów językowych
• współpraca z Politechniką Opolską i innymi uczelniami
• wysokie miejsca w rankingach liceów Opolszczyzny
• realizacja projektów międzynarodowych m.in. ze szkołami z Danii, Holandii, Niemiec
• sukcesy uczniów w olim-

piadach przedmiotowych 
na szczeblu ogólnopol-
skim (np. w Olimpiadzie 
Języka Niemieckiego, 
Wiedzy o Żywności i Ży-
wieniu, Filozofi cznej, Lite-
ratury i Języka Polskiego) 

• działalność sekcji lekko-
atletycznej oraz spor-
towego klubu uczniow-
skiego „Komar”, których 
efektem są znakomite 
wyniki i medale młodych 
sportowców 

Naszym uczniom zapewniamy:
• nauczanie języków obcych w grupach tworzonych wg stopnia zaawansowania
• indywidualny tok lub program nauki dla osób szczególnie zainteresowanych wybranym przedmio-

tem nauczania
• naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach lekcyjnych
• możliwość korzystania z kompleksu boisk, siłowni wewnętrznej i zewnętrznej

Liceum to także:
• możliwość rozwoju pasji i zdolności poprzez udział w projektach naukowych, sportowych i arty-

stycznych realizowanych w szkole oraz przez uczelnie wyższe
• wyjazdy integracyjne i wycieczki 
• rajd „Strzelecka Wiosna” 
• Tydzień Edukacji Globalnej
• wyjazdy do kina, teatru, wieczory 

fi lmowe, „noce z pasją” 
• akcje samorządu uczniowskiego i 

wolontariatu
• koncerty szkolnego chóru „Sursum 

Corda”
• „Wieczór Talentów” i konkursy 

artystyczne
• spotkania z ciekawymi ludźmi 

– prawnikami, dziennikarzami, 
sportowcami, stewardesami … – 
naszymi absolwentami !

Tylko w strzeleckim liceum w ramach przedmiotów 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

• algorytmikę
• elementy prawa cywilnego
• podstawy infobrokeringu
• retorykę
• podstawy psychologii
• ekonomię w praktyce 
• komunikację medialną

Klasa I B – biologiczno-chemiczna

Chcesz zostać lekarzem, kosmetyczką, chemikiem, dietetykiem, 
ratownikiem medycznym? A może interesujesz się pielęgniar-

stwem, weterynarią, medycyną sądową, wychowaniem fi zycznym, 
biotechnologią, analityką medyczną, inżynierią biomedyczną? Pla-
nujesz zajmować się ochroną środowiska, projektowaniem ogrodów 
a może wynaleźć nowe leki lub paliwa? 

Klasa biologiczno-chemiczna jest dla Ciebie!

Klasa I C – społeczno-prawna

Pasjonuje cię świat polityki i prawa? Lubisz organizować różne 
akcje, zabierać głos w ważnych dla Ciebie i Twoich rówieśników 

sprawach? Chcesz zrozumieć, jak działają państwa i organizacje mię-
dzynarodowe? Ciekawi Cię kryminalistyka, myślisz o pracy w policji 
? A może przed Tobą kariera dyplomatyczna lub w public relati ons ? 

Klasa społeczno-prawna czeka na Ciebie!

Realizowane w niej rozszerzenia oraz przedmioty dodatkowe i 
uzupełniające przygotowują do podjęcia studiów wyższych na ta-
kich kierunkach jak: prawo, administracja, politologia, socjologia, 
kulturoznawstwo, teologia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, 
stosunki międzynarodowe…

„Broniewski” 

dodaje 

skrzydeł!

Tylko w strzeleckim liceum w ramach przedmiotów 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

„Broniewski” 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

„Broniewski” 
dodatkowych i uzupełniających proponujemy:

dodaje 

skrzydeł!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Czekamy 

na Ciebie !
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Klasa I D 
– medyczno

-farmaceutyczna 
dwujęzyczna 

z językiem angielskim

Interesujesz się biologią człowieka? Chcesz 
zrozumieć, jak działa nasz organizm? A może 

planujesz zostać farmaceutą, badać wirusy, 
opracowywać szczepionki, studiować bez-
pieczeństwo zdrowotne, inżynierię medyczną 
albo neurobiologię ? 

Wybierz klasę 
medyczno – farmaceutyczną!

Absolwentom klasy medyczno–farmaceu-
tycznej dwujęzycznej dzięki zwiększonej ilości 
godzin języka angielskiego łatwiej przygoto-
wać się do uzyskania certyfi katu językowego 
i podjęcia studiów, a także pracy za granicą. 

Klasa I E – ekonomiczna – NOWY KIERUNEK

Jak tworzy się biznesplan? Czym kierować 
się planując inwestycje? Jak funkcjonuje 

giełda, działa system podatkowy? Czy stratę 
można zamienić w zysk? 
Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowie-
dzi będąc uczniem/uczennicą klasy o profi lu 
ekonomicznym. 
Lekcje przedsiębiorczości, zajęcia ekonomii w 
praktyce, lekcje z ZUS, Szkolna Internetowa 
Gra Giełdowa, różne projekty i warsztaty 
pomogą przygotować się do studiowania 
ekonomii, fi nansów, bankowości, zarządzania, 
prowadzeniu własnego biznesu!

Klasa ekonomiczna to świetny plan na przyszłość!

Klasa 1 F – mul� medialna – NOWY KIERUNEK

Wiążesz swoją przyszłość ze światem mediów – tych tradycyjnych, jak telewizja lub społecznoś-
ciowych? Chcesz zostać dziennikarzem, 

infl uencerem? Interesuje Cię praca w reklamie, 
szeroko rozumiany marketing, budowanie 
własnej marki, identyfi kacji wizualnej ? Chcesz 
poznać zasady tworzenia profesjonalnych ma-
teriałów dla stron internetowych, prowadzenia 
blogów i vlogów ?

Zostań uczniem 
klasy multi medialnej! 

Realizowane w niej rozszerzenia oraz przedmio-
ty dodatkowe i uzupełniające przygotowują do 
podjęcia studiów wyższych na takich kierun-
kach jak: dziennikarstwo, fi lologia angielska, 
kultura mediów, public relati ons, zarządzanie informacją …. 

Klasa 1 G – społeczno-psychologiczna – NOWY KIERUNEK

Lubisz działać w grupie ? Jesteś dobrym orga-
nizatorem a może chcesz się tego nauczyć? 

Potrafi sz słuchać ludzi i chętnie im pomagasz? 
Ciekawią Cię metody rozwoju własnych zdolno-
ści, interesują procesy społeczne, możliwości, 
jakie we współczesnym świecie daje praca w 
fi rmach doradczych i konsulti ngowych? Może 
chcesz studiować psychologię, zarządzanie, 
nauki społeczne, pracować z dziećmi ?

Klasa społeczno-psychologiczna 
jest dla Ciebie!

Zeskanuj kody – poznaj nasze propozycje 
i szczegółowe warunki rekrutacji 

w roku szkolnym 2022/2023
Zapraszamy 

na dni otwarte 
w „Broniewskim”:

26 marca, 
2 kwietnia 

i 9 kwietnia 
od 9.00 do 12.00

Drogie Ósmoklasistki! 
Drodzy Ósmoklasiści!

Na rynku wydawniczym 
jest wiele poradników 

mówiących, jak zarządzać 
czasem, rozwijać się, jak żyć. 
„7 nawyków skuteczne-
go działania” wydane zostało 
po raz pierwszy w 1989 roku, 
i od tej pory jest wznawiane, 
sprzedane w  ponad 40 mi-
lionach egzemplarzy. To duża 
liczba, jak na poradnik… Co 
spowodowało jej sukces? Czy 
nadal jest aktualna?

Czytając ją można od-
nieść wrażenie, że to książka 
o każdym z nas, ponieważ 
autor odniósł się w niej do 
uporządkowania postępowania zgodnie 
z podstawowymi prawami naturalnymi. 
Przypomniał o istnieniu fundamentów, na 
których bezpiecznie budujemy życie. Zasad, 
które będą aktualne niezależnie od tego, 
jak złożony świat nas otacza. Zasady te są 
odpowiedzią na potrzebę poradzenia sobie 
z wyzwaniami, przed którymi stoimy (ak-
tualnymi pomimo ponad trzydziestu lat od 
uporządkowania ich rzez autora!). 

Na pierwszym miejscu listy wyzwań – lęk 
i brak poczucia bezpieczeństwa. Dotkliwie 
odczuwane w dniu dzisiejszym. 

Tuż za nim „Chcę to mieć teraz, zaraz”. 
Napędzany potrzebą wytwarzania konsump-
cjonizm, wszechobecne reklamy każą nam 
mieć więcej, być innym. Czy damy radę? 

Kolejne wyzwanie – wina i cierpiętnictwo. 
Zawsze winny jest KTOŚ inny. My jesteśmy 
ofi arami czyjejś złej woli, lenistwa, zanie-
dbania. A gdzie podziała się pokora, która 
pozwala przyjąć odpowiedzialność za swoją 
sytuację? Bez tego trudno odnaleźć przyczy-
nę i jej zaradzić!

Bliziutko za obwinianiem kogoś autor 
widzi cynizm i beznadzieję. Te dwa stany po-
wodują, że ludzie obniżają swoje oczekiwania 
życiowe, staja się zgorzkniali i rozczarowani. 
Trudno im znaleźć siły, by tworzyć własne, 
satysfakcjonujące życie.

Zapewne wielu z nas odnajdzie się też w 
kolejnym wyzwaniu cywilizacyjnym – braku 
życiowej równowagi. Nieustannie staramy 
się robić więcej, osiągać więcej, gubimy się 
w mało istotnych  drobiazgach, zaniedbuje-
my rodzinę, zdrowie. Niezbędne jest więc 
przemyślenie – co jest moim najwyższym 
priorytetem? Uświadomienie sobie tego, 
skoncentrowanie uwagi i wysiłku na osiąg-
nięciu, pozwoli uzyskać równowagę i spokój. 

Tak, jak pisałam we wstępie, niewiele 
uwag S. Covey’a straciło na aktualności.  Nie 
dziwi więc, że kolejnym wyzwaniem jest 
„Co ja z tego będę mieć?” Autor gorzko sko-
mentował to zdanie: „Usiłujemy wydawać 
się szczodrzy i cieszyć sukcesami innych, ale 
prywatnie wielu z nas zamartwia się powo-
dzeniem innych”. Przypomnieć sobie trzeba, 
że pracujemy i tworzymy dla wspólnego 
dobra, a kluczem do tej pracy jest słowo MY.

Tu pojawia się kolejne wyzwanie – prag-
nienie zrozumienia. I podstawowa sprawa 
– chcesz być wysłuchany, zrozumiany. A 
czy sam słuchasz? Czy potrafi sz się w pełni 
zaangażować, otworzyć na kontakt, skupić 
na rozmowie?   

Następne na liście są konfl ikty i różnice. 
Nie ma co się dziwić, bo tyle nas różni! Czy 
jednak musimy rywalizować, by zaspokoić 
własne pragnienia? Może nie chodzi o 
drobne lub siłą wymuszone ustępstwa? 

Radość Czytania. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

poleca

Fundamenty naszego życia
„7 nawyków skutecznego działania” Stephen R. Covey

Czy jednak warto wrócić 
do współpracy i zadbać o 
każdego?

Ostatnim z wyzwań jest 
osobisty zastój. Tu autor 
rozważa skutki „wyścigu” w 
którym bierzemy udział w 
czterech aspektach:
Ciało – biec bez wytchnienia, 
czy zastanowić się nad zdro-
wym stylem życia?

Umysł – szukać szybkiej 
rozrywki, czy czytać, myśleć, 
nie przestając się uczyć?

Serce – tworzyć związki 
oparte na osobistej korzy-
ści, czy być uważnym na 

potrzeby innych? Brać, czy pracować nad 
związkiem?

I ostatni aspekt – Duch. Gdzie szukamy 
sensu i pozytywnych rzeczy dających nam 
spokój i poczucie szczęścia? Czy w ogóle 
szukamy?

To uniwersalne spojrzenie na otaczający 
nas świat, wyzwania, którym staramy się 
sprostać. Zarówno My, jak i Osoby, Społe-
czeństwo nas otaczające. Skąd brać energię, 
wzorce zachowań? Na to pytanie odpowiada 
kolejna lista Covey’a: 

7 nawyków skutecznego działania

1. Nawyk pierwszy: Bądź proaktywny
2. Nawyk drugi: Zaczynaj z wizją końca
3. Nawyk trzeci: Rób najpierw to, co naj-

ważniejsze
4. Nawyk czwarty: Myśl w kategoriach 

wygrana - wygrana
5. Nawyk piaty: Staraj się najpierw zrozu-

mieć, potem być zrozumianym
6. Nawyk szósty: Synergia
7. Nawyk siódmy: Ostrzenie piły

I tu zakończę czerpanie informacji z książ-
ki. Nie dlatego, że nie doczytałam ;)

Sam autor prosi, by książki nie trakto-
wać jako zbioru słów do przeczytania. W 
jego opinii czytanie „7 zasad..” będzie miało 
sens, gdy przemyślimy – co o tych zasadach 
myślimy? Czy jesteśmy w stanie wprowa-
dzać je w życie? Jeśli tak – mówmy o nich�
Według autora najlepszą formą zmiany we 
własnym życiu jest uczenie jej innych poprzez 
własny przykład. Zawarty w książce materiał 
ułożony jest tak, by ułatwić zrozumienie, 
wprowadzenie w życie, a następnie zachę-
cenie innych, by spróbowali wprowadzić je 
w życie. Autor inspiruje, zwraca uwagę, by 
wartości z jego pracy w pierwszej kolejności 
umieścić „wewnątrz” siebie, ze świadomoś-
cią, że warto się nimi podzielić (i to szybko!). 
To nie pozwoli odłożyć prób zmian „na półkę 
KIEDYŚ”. Pamiętajmy jednak, że nie można 
nikogo zmusić do zmian odwołując się do 
suchych argumentów. Inaczej jest, gdy sami 
jesteśmy przykładem – widzimy, że warto! I 
tu ostatnia uwaga Autora: Bądźmy dla siebie 
samych cierpliwi. Procesy zmian zachodzą 
powoli, potrzebują czasu, by osiąść, stać się 
paradygmatami określającymi nasze życie. 
Warto, gdyż jak napisał Thomas Pain:

„To, co przychodzi nam zbyt łatwo, nisko 
cenimy. Tylko wysoka cena nadaje rzeczom 
wartość. Niebiosa wiedzą, jaką zapłatę 
wziąć za swoje dobra”

Irena Niewęgłowska
 pedagog Poradni Psychologiczno

-Pedagogicznej w Strzelcach Op.
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Wartość zadania dla Powiatu 
Strzeleckiego wynosiła 2.220.869 zł 
z czego dofinansowanie 1.804.719 
zł. Głównym celem projektu było 
zapewnienie lepszych warunków 
kształcenia zawodowego poprzez 
wyposażenie i modernizację obiek-
tów infrastruktury edukacyjnej w 
CKZiU w Strzelcach Opolskich.  

W szkole powstała nowa pra-
cownia hotelarska, w której ucznio-
wie mają możliwość nauki obsługi 
gości, obsługi programu do reje-
stracji gości czy też ścielenia łóżka, 
co nie zawsze jest tak oczywiste. 
Hotelarze mają do dyspozycji m.in. 
recepcję oraz pokój hotelowy.

Nowoczesne kształcenie zawodowe

Poza kultywowaną w gminach 
Ujazd oraz Leśnica tradycją ukła-
dania kwietnych dywanów projekt 
przybliżać będzie także inne lu-
dowe tradycje Śląska Opolskiego, 
jak np. wzór opolski, zdobiący 
porcelanę. Motyw kwiatowy bę-
dzie spajał wszystkie projektowe 
działania.  Kontekst kulturowy 
projektu poszerzy nawiązanie do 
tradycji i dorobku rękodzielnicze-
go, rzemieślniczego, muzycznego 
i językowego regionu. Wydarzenie 
oparte będzie na formule warszta-
towej, połączonej z pokazami, wy-
stępami muzycznymi i dwoma wy-
stawami. Całość poprzedzi konkurs 

Wokół kwietnych tradycji regionu

Aleksandra Kowalska, To-
biasz Chrapek i Piotr Brze-

zicki ze strzeleckiego CKZIU 15 
marca 2022 r. pojechali do War-
szawy na finał VI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Poligraficznej organi-
zowanej przez Politechnikę War-
szawską. 

W tegorocznej edycji wzięła 
udział rekordowa liczba ponad 
700 uczniów z 42 szkół średnich z 
całego kraju. W wyniku przeprowa-
dzenia dwóch pierwszych etapów 
wyłoniono 39 najlepszych młodych 
grafików z 16 szkół. Troje z nich to 
nasi uczniowie, którzy jednocześnie 
byli jedynymi finalistami z woje-
wództwa opolskiego. Uczestnicy 
zawodów finałowych zmagali się z 
30 pytaniami konkursowymi w for-
mie testowej wielokrotnego wybo-
ru. Ola, Tobiasz i Piotrek łącznie we 
wszystkich trzech etapach uzyskali 
bardzo dobre wyniki, które plasują 
ich w ogólnopolskiej czołówce.

Etap finałowy zaszczycili swoją 
obecnością władze Politechniki 
Warszawskiej m. in: Dziekan Wy-
działu Mechanicznego Technolo-
gicznego prof. dr hab. inż. Tomasz 
Chmielewski, Kierownik Zakładu 
Technologii Poligraficznych dr hab. 

15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Nas 
wszystkich, bo wszyscy jesteśmy konsumentami. Coraz lepiej 
znamy swoje prawa: do informacji, wyboru, do bezpieczeństwa 
i do reprezentacji.

Największą bronią konsumenta jest wybór! To konsument decyduje 
czy wybiera dany towar lub usługę i od jakiego przedsiębiorcy. 

W ostatnim czasie życie konsumentów jest coraz trudniejsze, ceny w 
sklepach rosną  i coraz więcej problemów jest z zakupami na odległość. 
Wszystkim konsumentom każdego dnia nieodpłatnej pomocy prawnej 
udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Z okazji święta wszystkich konsumentów zaproponowaliśmy  udział w 
mini konkursie na temat praw konsumenta, w którym można było wygrać 
kawę i kubek powiatowy oraz workoplecak i parasolkę przydatne podczas 
spacerów na wiosenne zakupy. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w konkursie. W za-
bawie wzięło udział 17 osób i wszystkie osoby udzieliły prawidłowych 
odpowiedzi na pytania konkursowe:
1.  Jaki jest termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi? 
 Odpowiedź – 2 lata
2.  W jakim czasie sprzedawca powinien rozpatrzyć naszą reklamację z 

tytułu rękojmi? 
 Odpowiedź – 14 dni
3.  Czy obowiązujące przepisy gwarantują nam możliwość zwrotu towaru 

zakupionego w sklepie stacjonarnym? 
 Odpowiedź – Nie, jest to dobra wola sprzedawcy 

Nagrody rozlosowane! 

Zestawy upominków wylosowali: Barbara Prusko, Agnieszka Kała i 
Adam Kiwka.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do odbioru nagród w Starostwie 
Strzeleckim, w pokoju nr 8.

25 marca, w obecności Starosty Strzeleckiego, dyrekcji szkoły oraz przed-
stawicieli służb mundurowych, rodziców i wychowawców uczniowie klas 
pierwszych w zawodach: Technik elektryk, Technik ekonomista, Technik 
logistyk i Technik rachunkowości złożyli uroczyste ślubowanie, a tym sa-
mym zostali przyjęcie w poczet kadetów.

Sukcesy naszych uczniów
Graficy w gronie najlepszych w Polsce

inż. Georgij Petriaszwili oraz dr inż. Marta Gajadhur z Instytutu Mechaniki i 
Poligrafii. Podczas pobytu w Zakładzie Technologii Poligraficznych PW mło-
dzież zwiedziła laboratoria i zapoznała się ze specyfiką studiów na kierunku 
poligraficznym. Władze uczelni zwracając się do uczestników wydarzenia 
pogratulowały im dojścia do finału, a ich opiekunom podziękowały za trud 
włożony w przygotowanie uczniów. Z kolei sponsorzy konkursu podkreślili 
fakt znaczenia ścisłej współpracy biznesu poligraficznego z nauką. Wszyscy 
finaliści otrzymali upominki od sponsorów.

Rywalizując z rówieśnikami z innych szkół nasi reprezentanci znaleźli 
się w wąskim gronie z najlepszymi wynikami uzyskując dyplomy finalistów 
etapu centralnego. Gratulacje dla naszych grafików!

Grzegorz Łukasik

plastyczny, nawiązujący do lokalnej 
tradycji. Finał wydarzenia plano-
wany jest na sierpień bieżącego 
roku. Warto dodać, że to już drugi 
projekt na rzecz ochrony i promocji 
lokalnego dziedzictwa realizowany 
przez Powiatowe Centrum Kultury. 
W roku minionym, dzięki środkom 
z programu Eduko - Edukacja kultu-
rowa Opolszczyzny, których dyspo-
nentem było Muzeum Śląska Opol-
skiego, zorganizowaliśmy projekt 
„Kwiaty drogowskazem tradycji”, 
przybliżając najmłodszym miesz-
kańcom regionu tę piękną, wielo-
pokoleniową tradycję. W ramach 
projektu powstała także wystawa 

niepowtarzalnych fotografii Błażeja 
Duka, fotografa i społecznika, która 
prezentowała zarówno pejzaże 
okolicznych ukwieconych pól, jak 
i zdjęcia kwietnych kobierców, 
powstałych na procesję Bożego 
Ciała. Wystawa prezentowana była 
– oprócz lokalnych instytucji  w na-
szym powiecie, także w Uniejowie, 
w województwie łódzkim, podczas 
Seminarium Spycimierskiego, po-
święconego tradycji układania 
kwietnych dywanów, kultywowanej 
poza Opolszczyzną również w wo-
jewództwie łódzkim. 

Joanna Popów-Bogdoł

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

Ślubowanie 
klas mundurowych 

W ramach modernizacji utwo-
rzono i doposażono Centrum Ob-
róbki Metalu (COM), pracownię 
mechaniki ogólnej, pracownię 
spawalni, pracownie: obróbki pla-
stycznej, elektryczną, mechaniki, 
ślusarnię, pracownię obrabiarek 
konwencjonalnych, pracownię 
elektroniki, zmodernizowano pra-
cownię turystyczną. Powstała 
również pracownia CNC. I to w 
niej pojawiła się nowa obrabiarka 
sterowana numerycznie - naj-
droższy zakup w ramach projektu. 
Dodatkowo w CKZiU wyremonto-
wano sale dydaktyczne i posadzki, 
wymieniono instalację elektrycz-

ną, wymalowano pracownie. W 
ramach doposażenia natomiast 
zakupiono pomoce dydaktyczne do 
pracowni zawodowych (frezarki, to-
karki, szlifierki, prasy hydrauliczne, 
oscyloskopy, stanowiska kompu-
terowe, programy komputerowe, 
stanowiska egzaminacyjne, lada re-
cepcyjna, zestawy narzędzi do prac 
elektrycznych oraz inne materiały, 
narzędzia i urządzenia niezbędne 
do praktycznej nauki zawodu).

Dzięki temu największa w na-
szym województwie szkoła stała 
się jedną z najnowocześniejszych, 
na miarę XXI wieku. 
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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 

O B W I E S Z C Z E N I E   
STAROSTY  STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1363), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości
że dnia 17 marca 2022 r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, 
decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej, na działkach nr :

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

Lp. Nr działki 
przed 

podziałem

Obręb Nr działki po podziale,
działki w liniach 

rozgraniczających

Nr działki po podziale,
działki poza liniami 
rozgraniczającymi

1. 113/1 Olszowa 113/3 113/4
2. 114/1 Olszowa 114/3 114/4
3. 115 Olszowa 115/1 115/2
4. 119 Olszowa 119/1 119/2
5. 120/2 Olszowa 120/3 120/4
6. 118/10 Olszowa 118/11 118/12
7. 116/9 Olszowa - -

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych:

Lp. Nr działki przed 
podziałem

Obręb Nr działki po podziale,

1. 317 Olszowa -

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane 
strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie 
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. 
Jordanowska 2, (w godzinach pn. 12.30-16.00, wt. - pt. 9.30-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 18 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 25.03.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa 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 03.03.2022 r. decyzji nr 56/2022 przez Starostę Strzeleckie-
go  na rzecz Gminy Jemielnica z siedzibą w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67, 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy na działkach ewid. nr 2508 
i 934/4 obręb ewid. Jemielnica, jednostka ewid. Jemielnica.

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 28.03.2022 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 
28 marca 2022 r. na rzecz Pana Roberta Kuzbdy, decyzji nr 84/2022 o pozwo-
leniu na budowę budynku stacji paliw płynnych, stacji diagnostycznej, myjni 
samochodowej, zewnętrznej samoobsługowej myjni samochodowej 2-stano-
wiskowej oraz naziemnego zbiornika gazu LPG, podziemnych zbiorników paliw 
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną w Ujeździe przy ul. 
Powstańców Śląskich, na działkach nr 364, 2394 obręb ewid. Ujazd.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763  
(w godzinach pn. 12.00-16.00, wt.-pt. 9.00-12.00).

1. „Dr. Max”
2. „DOZ Apteka”
3. „LIBRA”
4. „Multifarm”
5. „Pro-Pharma”
6. „Gemini”
7. „Śląska”
8. „Słoneczna”
9. „Dr. Max”
10. „DOZ Apteka”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur 
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Dyżury pełnią:
1.  Apteka "Pro-Pharma" sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 
 tel. 728 309 383, 507 071 311
2.  Apteka "Gemini", ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3.  Apteka "Śląska", Pl. Żeromskiego 9/1, tel. 77/461-21-43
4.  Apteka "Słoneczna", ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
5.  Apteka "Dr. Max", ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
6.  Apteka "DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie", ul. M. Prawego 7/1E, 
 tel. 77/461-89-00
7.  Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
8.  Apteka "Multifarm", ul. Ligonia 1A, tel. 77/415-20-55

UWAGA! Dyżur rozpoczyna się od godziny 8.00 i kończy się 
o godz. 8.00 następnego dnia.

 DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. w 2022 r.

KWIECIEŃ 2022
11. „LIBRA”
12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Gemini”
15. „Śląska”
16. „Słoneczna”
17. „Dr. Max”
18. „DOZ Apteka”
19. „LIBRA”
20. „Multifarm”

21. „Pro-Pharma”
22. „Gemini”
23. „Śląska”
24. „Słoneczna”
25. Dr. Max”
26. „DOZ Apteka”
27. „LIBRA”
28. „Multifarm”
29. „Pro-Pharma”
30. „Gemini”

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funk-
cjonalnego wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF 

tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, 
Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą 
Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie i Gminą Jemielnica zapraszają do udziału w 
konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-
-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propo-
zycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone 
w terminie od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególno-
ści mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i 
sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o 
których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla 
prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 29 kwietnia  
2022 r. w następujący sposób:
1)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a)  poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji 
społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.delta-
partner.org.pl/kssof_konsultacje 

b)  poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza  na adres: 
biuro@subregionkk.pl 

2)  Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą w 
powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz powiecie strzeleckim w terminie 
konsultacji. Dokładna data zostanie określona i podana w kolejnym ogłoszeniu. 

Konsultacje potrwają 
od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności 
ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamiesz-
czone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na 
tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędów Gmin partnerów wchodzących w skład 
KSSOF, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Ogłoszenie 
o przeprowadzeniu konsultacji



8 P O W I A T   S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

23 marca br. swoje 90. urodziny 
obchodziła Pani Helena Płaczek, 
mieszkająca w Szymiszowie-Osied-
lu. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili 
Wicestarosta Strzelecki Waldemar 
Gaida, Sekretarz Gminy Strzelce 
Opolskie Magdalena Żelazna, 
Sołtys Szymiszowa - Osiedle Hen-
ryk Skowronek oraz członek rady 
sołeckiej Patrycja Murlowska, 
przekazując najlepsze życzenia oraz 
urodzinowe upominki.

28 marca br. Pani Joanna Gra-
ca, mieszkająca w Piotrówce, 
świętowała 90. rocznicę urodzin. 
W tym dniu z najserdeczniejszymi 
życzeniami i urodzinowym upo-
minkiem odwiedziła Ją Sekretazr 
powiatu Ewelina Jelito.

Ad multos annos!

Od kilku tygodni nie ma chyba 
osoby czy instytucji, która 

w jakiś sposób nie włączyłaby się w 
pomoc potrzebującym uchodźcom z 
Ukrainy. Skala potrzeb jest ogromna i 
w pierwszej kolejności zarówno samo-
rządy, jaki i każdy wolontariusz zadbał 
o to, by uciekający przed wojną znaleźli 
bezpieczne schronienie, opiekę i mieli 
zapewniony byt. 

Wtedy nadszedł czas na to, by 
ten bezpieczny już pobyt jakoś umilić. 
W odpowiedzi na zgłoszoną przez 
Dom Pielgrzyma w Górze św. Anny 
potrzebę zajęcia w sposób ciekawy 
czasu najmłodszym, zorganizowaliśmy 
dla nich warsztaty i animacje w ich 

nowym miejscu pobytu. W dniu 18 
marca - dzięki pomocy Pana Adama 
Mościckiego – artysty muzyka, z któ-
rym wcześniej współpracowaliśmy, 
pojechaliśmy do Góry św. Anny z 
dwugodzinnymi warsztatami gry na 
bębnach. Pan Mościcki poprowadził 
wolontariacko wspaniałe zajęcia nie 
tylko dla najmłodszych, włączał do 
zabawy także mamy, dając przy okazji 
niesamowity pokaz swojego muzycz-
nego talentu. W warsztatach wzięło 
udział około 60 osób. Z kolei 24 marca 
warsztaty i animacje dla najmłodszych 
poprowadziły Panie Maja Szponarska 
i Lidia Urbańczyk-Tulik - pracownice 
PeCeKu. W ich warsztatach nie zabrakło 

elementu plastycznego oraz zabaw ru-
chowych. Dzieci miały okazję stworzyć 
ekozabawki, czyli  kolorowe papugi z 
rolek po papierze. Naszym milusińskim 
najbardziej do gustu przypadły zabawy 
z chustą animacyjną, tor przeszkód, 
a także różne gry sprawnościowe. W 
warsztatach w tym dniu wzięło udział 
30 osób.  

Ogromną pomoc okazały także 
Panie Anna i Ludmiła – mieszkanki 
Żytomierza na Ukrainie, które od 5 
marca przebywają w Strzelcach Opol-
skich. Przyjechały do Strzelec ze swoimi 
dziećmi, uciekając przed działaniami 
wojennymi, a z nami pojechały do Góry 
św. Anny w roli tłumaczek.

W ostatnim czasie grono jubilatów – mieszkańców naszego powiatu, którzy właśnie obchodzili 
okrągłe rocznice urodzin znów się powiększyło: dołączyło do niego dwie panie. 

Do wszystkich serdecznych 
życzeń dla Jubilatek dołączamy 

również swoje: wielu jeszcze 
lat w dobrym zdrowiu, pełnych 

uśmiechów i radosnych dni!

Pomoc ma różne oblicza

***


