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W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego oraz jego mieszkańców
przekazujemy wszystkim strażakom 

wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę i poświęcenie. 
Życzymy, aby trud jaki podejmujecie, 

był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i dalszego społecznego uznania. 
Niech miłość najbliższych i ich wyrozumiałość 

pomaga Wam w dobrym wypełnianiu zadań służbowych 
i działalności społecznej 

oraz stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach.

Burmistrz Strzelec Opolskich i Starosta Strzelecki 
mają zaszczyt zaprosić 

na uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja 
godz.: 8.00 - powitanie gości na Pl. S. Żeromskiego 
godz.: 8.15 - uroczyste podniesienie flagi na maszt 
godz.: 8.30 - wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Op. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja
godz.: 8.45 - zbiórka uczestników uroczystości przed Ratuszem 
godz.: 8.50 - przemarsz pocztów sztandarowych i gości do kościoła pw. św. 

Wawrzyńca 
godz.: 9.00 - uroczysta Msza Święta 
godz.: 10.15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiarom wojen i przemocy 

Majowy weekend
zapowiada się w naszym powiecie bardzo atrakcyjnie.

1 maja od godz. 15.00 na pl. Myśliwca, przed strzeleckim ratuszem bawić się 
będziemy w 10 rocznicę przystąpienia Polski do UE 

- szczegóły na str. 5 
1 maja od godz. 9.00 gmina Jemielnica zaprasza na Jarmark Cysterski 

- szczegóły na str. 2
1 maja o godz. 14.00 w Parku Miejskim w Leśnicy rozpocznie się Czereśniowe 
Święto

- szczegóły na str. 3 

Na odcinku leśnym pomiędzy Kad-
łubem a Krasiejowem został wykonany 
remont kapitalny odcinka drogi po-
wiatowej. Na długości 692 m została 
położona nowa nawierzchnia asfaltowa, 
utwardzono obustronnie pobocza. Można 
już swobodnie przejechać pomiędzy tymi 
miejscowościami, odcinek, który pozo-
stawał praktycznie nieprzejezdny, został 
przebudowany za prawie 125 tyś. zł. 
Droga, na której wykonano prace, łączy 
powiat strzelecki z powiatem opolskim, 
stanowi także dojazd do Dinoparku w 
Krasiejowie.

Do Krasiejowa nową drogą

Konieczność ściślejszej współpracy 
szkół zawodowych z przedsiębiorcami 
była tematem debaty 16 kwietnia w 
Państwowej Medycznej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Opolu, w ramach projektu 
„Specjalna Strefa Demograficzna Wo-
jewództwa Opolskiego”, realizowanego 
przez samorządy Opolszczyzny wraz z 
Centrum im. A. Smitha.  Wzięła w niej 
udział również Minister Edukacji Narodo-
wej Joanna Kluzik-Rostkowska, a Powiat 
Strzelecki reprezentował wicestarosta 
Waldemar Gaida.

Celem projektu, o którym pisaliśmy 
już w naszym dwutygodniku, jest utwo-
rzenie w naszym województwie modelu 
zintegrowanego szkolnictwa zawodowego. 
Ma to przyczynić się do takiego przygo-
towania przyszłych pracowników, by bez 
większych problemów odnaleźli się na 
lokalnym rynku pracy.

Łatwe to zapewne nie będzie, bo 
jeszcze kilka lat temu tworzył się nie-
przychylny klimat wokół techników i 
szkół zawodowych. Dziś mówi się, że 
szkolnictwo zawodowe przeżywa odnowę, 
ale z kolei przedsiębiorcy narzekają, że 
absolwenci kształceni są w kierunkach, na 
jakie nie ma zapotrzebowania, albo jeśli 
nawet wyjdą ze szkoły z oczekiwanym 
przez nich zawodem, to nie umieją się 

odnaleźć i pracować w zespole, brak im 
też kreatywności. Z drugiej strony - w 
ostatnich latach rośnie w Polsce liczba 
bezrobotnych z wyższym wykształceniem 
i wydłuża się cykl kształcenia, a mimo to 
mury uczelni opuszczają raczej teoretycy 
zawodu niż praktycy. Dlatego - jak zakłada 
wspomniany projekt - współpraca szkół 
z przedsiębiorcami zaczynałaby się już 
na etapie kreowania nowych kierunków, 
współpracy kadrowej i udostępniania 
miejsc na praktyki i staże zawodowe. W 
myśl założeń - technika mają komplek-
sowo przygotowywać ucznia do podjęcia 
pracy lub do kontynuacji nauki zgodnie z 
potrzebami rynku. 

– Zależy nam na tym, aby młody czło-

wiek uczył się przedmiotów zawodowych 
już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, 
tak aby mógł kontynuować tę naukę na 
wyższych uczelniach. Dzięki współpracy 
z siedmioma szkołami przeprowadzamy w 
woj. opolskim eksperyment edukacyjny na 
podstawie przedstawionego dziś modelu – 
mówił podczas debaty Ireneusz Jabłoński 
z Centrum im. Adama Smitha. 

Pomysł zbudowania modelu integro-
wanego szkolnictwa zawodowego spodo-
bał się minister Kluzik-Rostkowskiej, która 
przyznała po debacie, że z uwagą będzie 
śledzić losy tego eksperymentu i wiąze z 
nim spore oczekiwania, natomiast resort, 
którym kieruje szkolnictwem zawodowym 
zajmie się dopiero w przyszłym roku.

Szkolnictwo zawodowe 
wymaga zmian

Między 5 a 7 kwietnia 
2014 roku w Gdańsku odbył 
się finał XL Olimpiady Histo-
rycznej. Województwo opolskie 
reprezentowało 6 uczniów, 
w tym Magdalena Michalska 
reprezentantka Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Strzelcach 
Opolskich. 

W pierwszym dniu olim-
piady zadaniem zawodników 
było napisanie pracy badaw-
czej. Drugiego dnia olimpijczy-
cy odpowiadali na pytania ustne 
oraz pracowali nad interpretacją 
tekstu źródłowego. Nazajutrz 
ogłoszono wyniki. Magdalena 
Michalska uzyskała tytuł lau-
reata, a zajmując jednocześnie 
1. miejsce w kraju, została 
zwyciężczynią olimpiady. 

Nie było to oczywiście pierwsze spotkanie uczennicy z Olimpiadą Historyczną. 
Warto podkreślić, że w ubiegłym roku szkolnym również znalazła się w gronie finalistów 
XXXIX edycji Olimpiady.

D. Szczypura

Magda najlepsza w kraju!

Na spotkanie z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja starosta Józef Swaczyna został zaproszony 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
- Prezydentowi się nie odmawia -  usprawiedliwia starosta swoją nieobecność podczas naszych lo-
kalnych uroczystości, zapewniając, że po powrocie podzieli się z naszymi czytelnikami wrażeniami 
z tej wizyty.

Starosta u Prezydenta RP
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Nowe prawo zacznie obowiązywać po trzech 
miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, 
czyli 18 lipca 2014 r. (wobec zbiórek, na które wy-
dano zezwolenie przed wejściem w życie ustawy, 
obowiązują stare przepisy). 

Zbiórką publiczną będzie wyłącznie zbiera-
nie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach 
publicznych (do puszek, skarbon stacjonarnych 
i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale 
także za zgodą właściciela/posiadacza/kierownika 
urzędu w restauracjach, zakładach pracy itp.). 
Można będzie zbierać na 34 cele określone w z 
art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (więc dość szeroko: np. działalność 
charytatywną, działalności na rzecz mniejszości 
narodowych, promocji zdrowia, działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; ekologię) 
oraz na cele religijne.

Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek 
publicznych będą:
• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 

3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku pub-
licznego, czyli: fundacje, stowarzyszenia, ale 
też np. partie polityczne, związki zawodowe, 
organizacje pracodawców; nie będzie można 

jej zorganizować jako stowarzyszenie 
zwykłe, ale takie stowarzyszenie może 
powołać komitet społeczny;

• podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego, czyli tzw. organizacje kościelne i 
wyznaniowe, spółdzielnie socjalne;

• minimum 3-osobowe komitety społeczne 
powołane przez osoby fizyczne w celu 
przeprowadzenia zbiórki publicznej (do 
tej pory ilość osób w komitecie nie była 
określona, ale zwyczajowo przyjmowano, 
że powinno ich być min. 6).
Chętni do zorganizowania zbiórki publicz-

nej będą zgłaszać ją bezpłatnie do Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji (dotychczas trzeba 
było wystąpić o zezwolenie i zapłacić za nie 82 
zł). Będą rejestrować ją na portalu internetowym 
(choć będzie też możliwe zgłoszenie papiero-
we), a następnie za jego pośrednictwem sprawo-
zdawać się z wykorzystania zebranych datków.

Ustawa opublikowana została w Dzien-
niku Ustaw 17 kwietnia 2014 roku: http://
dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

- Po dwóch kadencjach w Radzie Powiatu 
Strzeleckiego mogę ten czas podsumować 
w taki sposób: mimo trudności finanso-
wych – udało się nam coś zrobić. Tak więc 
moja ocena, mimo faktu, że należę do gro-
na radnych „opozycyjnych”, jest w miarę 
pozytywna. Dotyczy to zarónow okresu 
wcześniejszego, jak i ostatnich czterech lat. 
Dzięki przebudowie i modernizacji daw-
nego „Casina” udało się stworzyć nowo-
czesne multimedialne Powiatowe Centrum 
Kultury. Dyżurnym tematem są drogi 
powiatowe. Ich stan jest fatalny, co do 
tego nie ma wątpliwości. Wiadomo, że bez 
sporych nakładów finansowych niewiele 
zdziałamy. Ale rok 2014 zapowiada się 
znacznie lepiej pod tym względem, za-
równo pod względem zaplanowanych w 
budżecie Powiatu Strzeleckiego środków, 
jak i większych niż w roku 2013 nakładów 
na tzw. „schetynówki”. Udało się nam 
ukończyć obwodnicę północną Strzelec, 
dzięki czemu ciężki transport wyprowa-
dzony został z centrum miasta, zmniejszył 

Podsumowujemy kadencję

Jesteśmy w opozycji, ale działamy wspólnie
- mówi Henryk Bytomski (PO)

się hałas i poprawił stan bezpieczeństwa. 
Po przeprowadzonych modernizacjach w 
DPS-ach i Szpitalu Powiatowym im. J. 
Glowatzkiego zdecydowanie mamy lepsze 
warunki opieki nad pacjentami i pensjona-
riuszami. Na plus należy również zapisać 
wszystko, co zmieniło się na plus w szko-
łach, zwłaszcza w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, szkole, która właściwie całko-
wicie zmieniła swoje oblicze. 
Ale, żeby nie było tak różowo – likwidacja 
szkoły specjalnej w Strzelcach Opolskich 
budziła kontrowersje. Sam byłem przeciw-
ny temu pomysłowi. Propozycja jednak zo-
stała przegłosowana głosami większości. Z 
informacji, jakie do nas docierają, wynika, 
że szkoła funkcjonuje całkiem nieźle, może 
więc i w dłuższej perspektywie czasowej 
efekt okaże się satysfakcjonujący. 
Jak wspomniałem, ten temat był niezwykle 
kontrowersyjny, ale nawet przy takich – na 
sesjach Rady Powiatu jest znacznie spokoj-
niej niż na innych, nie ma „pyskówek”, a 

Henryk Bytomski jest 
członkiem dwóch ko-
misji problemowych: 
gospodarczej (w po-
przedniej kadencji był 
jej przewodniczącym) 
i bezpieczeństwa. Te 
obszary leżą w za-
kresie jego zaintere-
sowań.

dyskusja jest 
raczej stono-
wana. Nawet 
wtedy, kiedy 
różnimy s ię 
w poglądach. 
Zresztą sklad 
nasze j  r ady 
w  s t o s u n k u 
do poprzed-
niej kadencji 
z m i e n i ł  s i ę 
nieznacznie. 
Może dlate-
go, mimo że 
działają w niej 
radni różnych 
opcji, już zdą-
ży l i śmy  s i ę 
dotrzeć i uspo-
koić atmosferę. 
Największym 
sukcesem jest fakt, że jako radni działamy 
dla wspólnego dobra.

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu 
Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

1.  POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW - O/ STRZELCE OP
Tytuł zadania: „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, wypoczynek i rekreację”
Termin realizacji zadania: 01.05 – 30.11.2014
KWOTA DOTACJI: 3 500,00 zł
2.  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STRZELCE OPOLSKIE
Tytuł zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 
Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji”
Termin realizacji zadania: 13.06. – 31.12.2014
KWOTA DOTACJI: 3 000,00 zł
3.  STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

MIEJSCOWOŚCI ROZMIERZ
Tytuł zadania: „Wcześnie urodzeni dorównują aktywnością swoim dzieciom i wnukom – międzypo-
koleniowe formy aktywnego wypoczynku i rekreacji”
Termin realizacji zadania: 01.05 – 30.10.2014
KWOTA DOTACJI: 3 500,00 zł

II. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie 
Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, 
koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

1.  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PSP NR 2 DWÓJKA W STRZELCACH OPOLSKICH
Tytuł zadania: „Nocne spotkanie z przygodą”
Termin realizacji zadania: 01.09 – 30.11.2014
KWOTA DOTACJI: 3 900,00 zł
2.  ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA CHORĄGIEW OPOLSKA
Tytuł zadania: „Wystawa o tradycjach harcerskich”
Termin realizacji zadania: 26.04 – 30.06.2014
KWOTA DOTACJI: 5 000,00 zł

Wyniki otwartego konkursu ofert
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego w dniu 07.03.2014 

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
***

Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił przyznać dotacje następujących podmiotom:

Zbiórki publiczne po nowemu
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców na 

drogach powiatu p.o. Komendant Powiatowy Po-
licji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Sebastian 
Maj zorganizował debatę społeczną. Zaproszeni 
goście, mieszkańcy mieli okazję wyrażenia 
opinii oraz wypracowania rozwiązań mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz 
ograniczenia wypadków spowodowanych przez 
kierowców pod wpływem alkoholu i narkotyków. 

W czwartek (17 kwietnia br.) o godz. 10:00 
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich odbyła się debata społeczna na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na zdarzenia drogowe 
spowodowane przez kierowców prowadzących 
pojazd pod wpływem alkoholu i innych środków 
odurzających. Jej organizatorem był p.o. Komen-
dant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich 
mł. insp. Sebastian Maj. 

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierowni-
cza Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich oraz zaproszeni goście - Starosta 
Strzelecki, Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, 
Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Opolu Pan Henryk Dojka, 
Terapeuta ds. uzależnień Pan Bogdan Sekuła, 
przedstawiciele: samorządów, Gminnych Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz Wydziału Zarządzania Drogami 
w Kędzierzynie-Koźlu, Opolskiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego. W debacie uczestniczył 
także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Opolu insp. Jan Lach oraz Naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego w Opolu mł. 
insp. Dariusz Bernacki. Nie zabrakło również 
mieszkańców.

Debata społeczna o zagrożeniach w ruchu drogowym

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania 
Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego kom. 
Sławomir Nowak omówił analizę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w powiecie strzeleckim oraz 
przedstawił działania, jakie podejmuje strzelecka 
Policja w zakresie eliminowania kierujących pod 
wpływem alkoholu i narkotyków oraz zagrożeń 
spowodowanych przez tą grupę uczestników 
ruchu drogowego. Terapeuta ds. uzależnień Pan 
Bogdan Sekuła przedstawił programy, jakie 
prowadzone są dla osób uzależnionych od alko-
holu, innych środków odurzających, gdzie mogą 
uzyskać pomoc. Opowiedział o wpływie alkoholu 
i innych środków odurzających na nasz organizm. 

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję 
wypowiedzenia się, wyrażenia opinii oraz wypra-
cowania propozycji rozwiązań mających na celu 
wzrost bezpieczeństwa na drogach powiatu strze-

leckiego, ograniczenia wypadków drogowych: 
m.in. przez młodych kierowców, prowadzących 
pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków, 
przez osoby wsiadające za kierownicę bez 
prawa jazdy. W trakcie dyskusji uczestniczący 
w debacie podzielili się z policjantami swoimi 
sugestiami, opiniami na temat możliwości roz-
wiązań problemów komunikacyjnych i stanu 
infrastruktury drogowej mającej wpływ na 
bezpieczeństwo mieszkańców.

Każdy z uczestników mógł również zoba-
czyć urządzenia pomiarowe do badania alkoholu 
oraz narkotyków używane przez Policję oraz 
dowiedzieć się o wartościach dowodowych 
tych urządzeń. Wszystkie zgłaszane podczas 
spotkania uwagi, zostaną przeanalizowane 
przez policjantów, aby jak najskuteczniej pomóc 
mieszkańcom powiatu strzeleckiego. 

34 nowo przyjętych policjantów ślubowało 8 kwietnia na sztandar 
w obecności Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Ireny 
Doroszkiewicz. 

Teraz przed „młodymi” funkcjonariuszami policyjny kurs podstawowy. 
Po jego ukończeniu dwóch policjantów i trzy policjantki będą pełnić służbę 
w strzeleckiej komendzie.

Nowi 
funkcjonariusze policji

W dniu 23 kwietnia Zarząd Stowarzyszenia Euroregionu Gmin 
Polskich Euroregionu Pradziad zwołał Walne Zebranie Członków, które 
odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w Prudniku. Powiat Strzelecki 
reprezentował Wicestarosta Waldemar Gaida.

Podczas zebrania nastąpiło wybranie Przewodniczącego Zebrania oraz 
Sekretarza i Członka Prezydium. Omówiono między innymi sprawozdania 
za rok 2013, Plan Finansowy Stowarzyszenia na rok 2014 oraz Ramowy 
Program Działań Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków 
Euroregionu Pradziad

Na zdjęciu od lewej strony:  post. Rafał Parkitny, post. Natalia 
Cyris, post. Magdalena Stefanowska, post. Daniel Grabarczyk, post. 
Dorota Rogala
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LABORANT POMIARÓW STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – ochrona środowiska, - obsługa komputera,
ŚRODOWISKA PRACY + TEREN -  prawo jazdy kat. B, - min. rok doświadczenia
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie - obsługa komputera
  -  praca na analogicznym  stanowisku
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DYLAKI -  wykształcenie wyższe techniczne, 
  -  dobra znajomość programu Exell
  -  samodzielność i odpowiedzialność
  -  doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość j. niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie, - praca w stresie
  -  samodzielna organizacja pracy, - prawo jazdy kat. B
  -  mile widziane 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
PRACOWNIK BIUROWY ½ ETATU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe, - obsługa komputera
  -  znajomość programów księgowych
  -  znajomość programu płatnik
  -  znajomość zasad wystawiania faktur i zagadnień kadrowych
  -  umiejętność rozliczenia delegacji, - doświadczenie min. 2 lata
SPEDYTOR STRZELCE  OPOLSKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe,
  -  umiejętność pracy pod presją czasu, 
  - łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych,
  -  prowadzenie rozmów i korespondencji z kontrahentami zagranicznymi 

w języku niemieckim w zakresie transportu międzynarodowego,
  -  dyspozycyjność, -doświadczenie mile widziane,
  -  biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie
SPEDYTOR DOLNA -  wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
  -  dobra znajomość j. niemieckiego
  -  mile widziana znajomość j. angielskiego
DORADCA FINANSOWY  STRZELCE OPOLSKIE, -  otwartość,
  POWIAT STRZELECKI -  łatwość w nawiązywaniu kontaktów
  I OPOLE
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera, - miły ton głosu,
  -  odporność na stres, - dyspozycyjność
ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA -  wykszt. średnie, - praca przy komputerze, - prawo jazdy kat. B
SPRZEDAWCA OKRES PRÓBNY -   wykształcenie średnie, - mobilność,
  -STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B
  – DOCELOWO – K. - KOŹLE
KASJER - SPRZEDAWCA  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie  handlowe, - obsługa kasy fiskalnej
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie min. zawodowe, - doświadczenie 
KUCHARKA STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - doświadczenie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
KUCHARZ – BARMAN ½ ETATU ZAWADZKIE -  prawo jazdy kat. B
KUCHARZ/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA -  wykształcenie min. średnie zawodowe,
  -  dobra obsługa obsługi komputera, - dyspozycyjność
  -  mile widziane doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY KADŁUB -  mile widziane doświadczenie
CIEŚLA/ ZBROJARZ/ MURARZ STRZELCE OPOLSKIE -  praktyka w zawodzie
INŻYNIER BUDOWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe 
PRACOWNIK BUDOWLANY KRASIEJÓW -  prawo jazdy kat. B,
  - min.6 m-cy doświadczenia jako budowlaniec
OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe, - obsługa komputera
  -  obsługa maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
  -  znajomość zagadnień z pneumatyki, hydrauliki
  -  mile widziane doświadczenie przy obsłudze wtryskarek
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe / mechanik samochodów ciężarowych
MECHANIK SAMOCHODOWY BORYCZ -  wykształcenie kierunkowe, - chęci do pracy
ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
MECHANIK POJAZDÓW SAM. STRZELCE OPOLSKIE -  min. 3 lata doświadczenia
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy, - aktualne badania
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA MIĘDZYNARODOWY TRASY MIĘDZYNARODOWE -  wykształcenie średnie lub zawodowe, - znajomość j. niemieckiego
– PILOT POJAZDÓW   -  doświadczenie w prowadzeniu pojazdów dmc 3,5 t
PONADNORMATYWNYCH  -  mile widziane uprawnienia BF3
DOSTAWCA OPOLE -  prawo jazdy kat.B, - doświadczenie mile widziane
STOLARZ CENTAWA -  wykształcenie zawodowe kierunkowe
  -  umiejętność obsługi maszyn stolarskich
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego
  -  min. 3 lata doświadczenia
TOKARZ ZAWADZKIE
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera,
  - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w 

systemie czterobrygadowym, - umiejętność współpracy w zespole,
  -  zaangażowanie, - mile widziane doświadczenie na produkcji
KIEROWCA WÓZKÓW OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe
JEZDNIOWYCH  -  mile widziane uprawnienia operatora
KIEROWCA WÓZKA WIDŁOWEGO LEŚNICA -  uprawnienia operatora
KIEROWCA WÓZKÓW STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność współpracy w zespole, -zaangażowanie,
JEZDNIOWYCH  - upr. operatora, -doświadczenie mile widziane
MECHANIK MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie mechaniczne
KONTROLER JAKOŚCI ZAWADZKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  upr. do badań ultradźwiękowych UT 2 -min
KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne
  -  znajomość rysunku technicznego, - uprawnienia VT 1 + VT 2
  -  doświadczanie 2 lata, - znajomość języków obcych
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne – automatyka,
  -  znajomość j. niemieckiego,  j. angielskiego
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI POWIAT STRZELECKI -  wykształcenie zawodowe/średnie
  -  uprawnienia operatora, - doświadczenie
PRACOWNIK FIZYCZNY STRZELCE OPOLSKIE -  chęci do pracy
OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH DO PRZYUCZENIA
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  upr. S-I
INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚĆI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne: kierunek mechaniczny ,
  - znajomość norm ISO 9001,
  -  certyfikat inżyniera spawalnika IWE lub EWE,
  - doświadczenie na podobnym stanowisku
SPECJALISTA DS.HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne,
  - bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego,
  - prawo jazdy kat. B, - doświadczenie,
  -  biegła znajomość j.angielskiego
AUTOMATUK DS. PPOŻ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie  automatyczne/elektryczne
  -  znajomość zasad działania układów automatyki przemysłowej
  -  uprawnienia SEP do 1 kV
  -  komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
SZKACZ/KA KRAWIEC/WA SZCZEPANEK -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie

-    Ile osób znalazło pracę? - pytam Romana 
Kusa, wicedyrektora PUP.
-      Na takie efekty trzeba poczekać, nie można 
ich oczekiwać z dnia na dzień. Faktycznie zain-
teresowani podjęciem pracy na pewno zostaną 
zaproszeni na indywidualne spotkania przez 
firmy, w których złożyli aplikacje.

Targi pracy to raczej sposób pokazania się 
firm potencjalnym pracownikom, a z ich strony 
z kolei - to raczej wstępne zapoznanie z ofertą i 
z warunkami pracy, a przede wszystkim płacy. 
Tak też oceniali to pracodawcy - że przynajmniej 
część osób odwiedzających ich stoiska robiła 
swoistego rodzaju „rozpoznanie”. Z drugiej 
jednak strony nie można nie zauważyć, że i 
pracodawcy „rozpoznawali” oferty innych firm, 
a zwłaszcza proponowane przez nie wynagrodze-
nia. Tak więc było to sondowanie pracowników 
i pracodawców.
-     Podobno brak u nas specjalistów z niektó-
rych dziedzin?
-    Kilka firm istotnie zgłosiło takie uwagi. I to 
tych, które działają na naszym terenie do nie-

Sondowanie pracowników 
i pracodawców

Na ostatnich targach pracy, zorganizowanych przez strzelecki PUP w Powiatowym Centrum 
Kultury 14 kwietnia pojawiło się 16 firm z 200 ofertami pracy, a odwiedziło je ok. 700-800 osób, 
tyle mniej więcej, co przed rokiem.

dawna, jak np. POLMAG z Olszowej, czy tych, 
które mimo długiego już okresu działalności, po 
raz pierwszy zdecydowały się na uczestnictwo 
w targach pracy, jak np. PORJOT, PPO czy 
SILVA. 

Firmy szukające wysokiej klasy specjali-
stów zdają sobie sprawę, że nie mogą im zapłacić 
2-2,5 tysiąca netto. To raczej musza być kwoty 
3,5 tysiąca złotych na rękę. Brak u nas energo-
mechaników, mechaników utrzymania ruchu, 
specjalistów związanych z obróbką metali. POL-
MAG w Olszowej szuka operatorów obrabiarek 
CNC, sterowanych numerycznie, potrafiących 
czytać rysunki techniczne. PORJOT szuka spedy-
torów, mechaników, kierowców z kategorią C i E, 
z kolei SILVA, spółka transportowa wchodząca 
w skład grupy Kronospan, jest zainteresowana 
zatrudnieniem kierowców, mechaników, elek-
tromechaników, operatorów żurawi.

Brakuje u nas także policjantów - i co 
ciekawe, coraz częściej niż mężczyźni to panie 
zainteresowane są pracą w policji.

mg

W czwartek 10 kwietnia w Zespole Szkół 
Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał 
konkursu „Kartek Świątecznych – Wielkanoc-
nych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2014”, 
któego celem  jest prezentacja i popularyzacja 
artystycznej twórczości młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie w stopniu głębszym. 
Współorganizatorem konkursu i fundatorem 
nagród było Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
z Upośledzeniem Umysłowym TPD w Zespole 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. 

Wśród uczestników wyłoniono dziewięć na-
gród głównych i dziewięć wyróżnień, które przy-
znano w poszczególnych etapach edukacyjnych:
Szkoła podstawowa
I  – Michael Sawoń ZSS przy DPS w Kadłubie  
II  – Wanessa Bartniak SOSW w Leśnicy 
III – Kinga Filipowska SOSW w Grodkowie
Wyróżnienie  
1.  Kamil Mochnik ZSS przy DPS w Kadłubie
2.  Natalia Korzeniec ZSS przy DPS w Kadłu-

bie 
3.  Kamil Wolny SOSW w Kluczborku
4.  Diana Mirga ZSS przy SOSW w Głubczy-

cach 
5.  Mikołaj Karpiuk  ZPS w Praszce

Gimnazjum 
I – Iwona Rusz SOSW w Kluczborku
II – Michał Rykowski ZSS przy DPS w Kadłubie 
III – Sara Pawliczek ZSS w Krapkowicach 
Wyróżnienie 
1.  Krzysztof Pietrucha ZPE w Dobrodzieniu
2.  Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie
3.  Jacek Szramiak ZSS w Opolu
Szkoła ponadgimnazjalna
I – Agnieszka Kubara SOSW w Kluczborku
II – Sabina Krawczyk SOSW w Kluczborku
III –  Mateusz Florek SOSW w Grodkowie  
Wyróżnienie:
1. Paulina Wojczyszyn SOSW w Grodkowie

Wszystkie prace można zobaczyć w holu 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-
skich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa 
wystawa.

Serdecznie zapraszam również do odwie-
dzenia naszej strony www.zss_kadlub.wodip.
opole.pl na której można zobaczyć galerię zdjęć  
z konkursu oraz zapoznać się z działalnością 
Szkoły. 

Iwona Mielcarz

Piękne kartki w Kadłubie

dok. na str. 8

Program:
-  godz. 14:00 stawianie drzewka majowego na ul. Powstańców Śląskich, przemarsz 

do parku w Leśnicy,
-  koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy, oficjalne otwarcie oraz przywitanie 

gości,
-  występ zespołów z terenu gminy,
-  wybór „Królowej Kwiatów”,
-  przedstawienia i scenki rodzajowe,
-  godz. 18:00 gwiazda wieczoru kabaret OT.TO
-  godz. 21:00 zabawa taneczna z ZESPOŁEM BIS
Imprezie towarzyszyć będzie, wystawa obrazów, powstałych podczas warsztatów pla-
stycznych, wystawa biżuterii wykonana przez uczestników warsztatów biżuteryjnych, 
stoisko z produktami  z czereśni wykonane przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich z 
Dolnej, wesołe miasteczko, bufet i wiele innych atrakcji.
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Od 1 maja będą Państwo prowadzić w 
powiecie strzeleckim pierwszy rodzinny dom 
dziecka. Bardzo wyjątkowy dom - dla dzieci 
wymagających wyjątkowej opieki. 

Pierwsza decyzja - o przyjęciu potrzebu-
jących domu dzieci zapadła w 2005 r. - mówi 
Irena Szychta. - Najpierw tworzyliśmy rodzinę 
zastępczą niespokrewnioną, od 2010 - zawodo-
wą specjalistyczną. Teraz będzie to Rodzinny 
Dom Dziecka. Każda decyzja była dokładnie 
przemyślana i przedyskutowana z całą rodziną. 
Każde z dzieci, które do nas trafia, staje się 
członkiem naszej rodziny. Nie wiemy, jak długo 
u nas pozostanie, ale chcemy, aby czuło się 
bezpiecznie, zaakceptowane i zrozumiane w tak 
trudnej sytuacji, przez którą musiało opuścić 
swój własny dom. Nasz Rodzinny Dom Dziecka 
będzie przyjmować zarówno dzieci zdrowe, jak i 
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Każda rodzina zastępcza ma możliwość 
poznania najpierw historii przyjmowanego dzie-
cka, traumy, jaką przeżyło, przebytych chorób, 
nawet ocen w szkole. Inaczej jest w Pogotowiu 
Rodzinnym, gdzie dzieci trafiają z interwencji, 
raczej nagle.  

Poznanie dziecka jest bardzo ważne, bo po-
maga nam przygotować się jak najlepiej, by mu  
pomóc i zrozumieć, w czym będzie wymagało 
naszej szczególnej uwagi. Dzięki temu można 
przemyśleć, jak i czy na pewno damy wspar-
cie dziecku, które u nas zamieszka. Zostanie 
rodzicem zastępczym było u nas oczywiście 
poprzedzone przejściem niezbędnych szkoleń, 
kolejne stopnie od rodziny niezawodowej, 
poprzez zawodową w tym specjalistyczną aż do 
Rodzinnego Domu Dziecka wymagało uzyskania 
odpowiedniej wiedzy, np. na temat radzenia sobie 
z trudnymi zachowaniami czy specyficznymi 
zaburzeniami u dzieci. Oprócz wymaganych 
szkoleń staramy się uczestniczyć w innych, 
organizowanych przez Centra Psychoedukacji 
i Terapii lub różne fundacje pomocy dzieciom.

Mamy pełnoletnie już, dorosłe wycho-
wanki, które lada chwila wyfruną z gniazda i 
zaczną własne życie. Patrząc na nie, dostając 
od nich uśmiechy, widzimy wielki sens w byciu 
rodziną zastępczą. Widzimy to również w wielu 
wspaniałych innych rodzinach zastępczych z 
naszego powiatu. Dzieci, gdy tylko dostaną 
odpowiednie warunki, troskę i zwykłe, rodzinne 
życie, rozkwitają i nieraz dopiero po latach - ale 
mimo wszystko! - czerpią dla siebie to czego 
ich nauczymy i co przekazujemy każdego dnia.

To są trudne decyzje... 
Decyzja zostania rodziną zastępczą nie 

jest łatwa, ale jeśli ktoś z czytelników rozważa 
to - zapraszamy do kontaktu i rozmowy. Mamy 
również w naszym PCPR grupę wsparcia rodzin 
zastępczych, zawodowych i niezawodowych, 
prowadzoną przez psycholog K. Brzezińską. 

Nowy 
dyrektor  

Powiatowego 
Centrum 
Kultury

24 kwietnia br. komisja konkursowa powołana 
Uchwałą nr 618/2014 Zarządu Powiatu Strzele-
ckiego  w dniu 14 kwietnia 2014 roku spośród 7 
kandydatów wybrała nowego dyrektora Powiato-
wego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 
W wyniku głosowania dyrektorem jednostki zo-
stała pani Joanna Popów-Bogdoł. W następnym 
numerze naszego dwutygodnika opublikujemy 
rozmowę z nią.

W dniu 7 kwietnia 2014 roku CKZiU w 
Strzelcach Opolskich gościło w swych murach 
gimnazjalistów  przybyłych z Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem oraz  Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego z Żędowic. Spotkania 
z uczniami  odbyły się w ramach Programu 
Doradztwa Zawodowego „CKZiU otwarte dla 
gimnazjalistów”. Projekt powstał i realizowany 
jest dzięki współpracy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej oraz gimnazjów z terenu 
Powiatu Strzeleckiego. 

Uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję 
zapoznać się nie tylko z bazą dydaktyczną szkoły 
ale i kadrą pedagogiczną pracującą w CKZiU. 

CKZiU otwarte dla gimnazjalistów

Odwiedzili pracownie, mieli okazję naocznie 
przekonać się jak przebiega nauka zawodów: 
technik żywienia i usług gastronomicznych, 
obsługi turystycznej, cyfrowych procesów 
graficznych, mechanik, mechatronik, elektryk, 
elektronik, operator obrabiarek skrawających i 
innych. Uczestniczyli także w pokazach prak-
tycznych przygotowanych przez nauczycieli 
przedmiotów gastronomicznych, elektrycznych, 
mechanicznych (i wielu innych) i uczniów 
naszej szkoły. 

Gimnazjaliści zostali zapoznani z szeroką 
ofertą kształcenia zawodowego jaką proponuje 
CKZiU zarówno w systemie dziennym jak i 
wieczorowym.

Justyna Kępa

 Marzenia? Wychować dziecko 
na dobrego i szczęśliwego człowieka

Grupę wsparcia tworzą wspaniali ludzie, znamy 
się i pomagamy sobie nawzajem, dzielimy się 
doświadczeniem, szkolimy, zawsze, gdy PCPR 
lub Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przy-
gotuje dla nas zajęcia, korzystamy z nich. Sami 
społecznie organizujemy wspólne akcje, np. 
ostatnio kiermasze wielkanocne we współpracy 
ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju szkoły 
specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Op., aby 
zebrać fundusze na nasz wspólny festyn z okazji 
Dnia Dziecka, który odbędzie się 8 czerwca na 
boisku ZSO.

Bycie rodziną zastępczą to również propa-
gowanie swoim przykładem idei rodzicielstwa 
zastępczego, przybliżanie ludziom, na czym 
polega i czemu służy. Kandydatów na rodzinę 
zastępczą wciąż brakuje, PCPR szkoli chętnych 
- tam należy się udać, myśląc o tdaniu domu 
potrzebującemu dziecku. Mam nadzieję że w 
naszym powiecie i w sąsiednich będzie powsta-
wać więcej Rodzinnych Domów Dziecka, aby 
dzieci nie trafiały do placówek państwowych, 
a gdy u nas nie ma miejsc, nie były wysyłane 
poza nasz powiat, gdy już dojdzie do odebrania 
rodzicom biologicznym. Niech zostaną w swojej 
szkole, wśród koleżanek i kolegów, których 
dobrze znają. Rodziny zastępcze, odpowied-
nio przeszkolone, mogą być na ten trudny dla 
dziecka czas miejscem bezpiecznym i ciepłym. 
Gdy dziecko pozostaje w naszym powiecie, 
może utrzymywać kontakt ze swoją biologiczną 
rodziną, odbudowywać zerwane relacje, być 
może kiedyś do domu wrócić i w tym pomaga 
rodzina zastępcza, która te kontakty umożliwia i 
współpracuje z rodziną dziecka, sądem i PCPR.

Jak doszło do tego, że zostali Państwo 
specjalistyczną rodziną zastępczą? 

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistycz-
na opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, 
niestety - im najtrudniej znaleźć dom. 

Pierwsze dziecko, które do nas trafiło, po-
znałam dziesięć lat temu, w pracy, gdzie byłam 
terapeutą zajęciowym. To była dziewczynka z 
lekkim upośledzeniem i porażeniem mózgowym. 
Wtedy jeszcze nic nie wiedziałam o rodzinach 
zastępczych. Mała wymagała operacji, intensyw-
nej rehabilitacji oraz ciągłego nadzoru i pomocy 
w nauce, była bardzo zaniedbana, słabo czytała 
i pisała. Przy tym wszystkim była tak bardzo 
pogodna, garnęła się na kolana, gdy tylko mnie 
zobaczyła, lecz nigdy nie prosiła, aby ją zabrać do 
domu na zawsze, chciała tylko kiedyś zobaczyć 
jak mieszkam i moją córkę. Wtedy pojawiła 
się pierwsza myśl o adopcji, jednak nie każde 
dziecko można adoptować bo większość dzieci 
z domach dziecka nie ma uregulowanej sytuacji 
prawnej, czyli rodzice nie są pozbawieni praw, 
mają je tylko ograniczone. Zaprzyjaźnianie się i 
nawiązywanie relacji trwało 9 miesięcy. Zabie-
raliśmy małą na weekendy i święta, aż upewni-

liśmy się, że nasza biologiczna, wtedy 8-letnia, 
córka również chce, aby dziewczynka, którą z 
nami odwiedzała, zamieszkała u nas. Ponieważ 
nasza podopieczna miała bardzo słaby kontakt 
z biologiczną mamą, nie było możliwości, aby 
do niej wróciła. Sama zapytała, czy może mnie 
nazywać swoją mamą, z radością zgodziłam się. 
Zaraz po tym jak zostaliśmy rodziną zastępczą 
dla nie,j zaczęły się starania o również niepeł-
nosprawnego 6-letniego chłopca, który pozostał 
w domu dziecka. Dzieci były tak ze sobą zżyte 
jak rodzeństwo, mimo że nim nie były i bardzo 
tęskniły za sobą. Po 7 miesiącach rodzina się 
powiększyła. 

Z doświadczenia wiemy, że dzieci nie-
pełnosprawne, które same przeżyły ciężkie 
doświadczenia, ciężką chorobę, nieraz wypadek 
komunikacyjny czy też chorują od urodzenia, są 
bardzo wrażliwe, rozumieją, co dla nich robimy, 
a ich wdzięczność nas zawstydza. Oczywiście 
miłe jest, gdy nasze wychowanki bez proszenia 
pomagają w domu. Co więcej, mimo swojej 
niepełnosprawności, już dorosłe i teraz one chcą 
pomagać tym, którzy tego potrzebują. Myślę że 
ich przykład będzie bardzo inspirujący i pomocny 
w wychowaniu następnych dzieci.

Jeszcze mam jedną uwagę. Nie każde przy-
jęte dziecko traktuje opiekunów zastępczych jak 
swoich rodziców. Możemy być ciocią, wujkiem, 
bo inne dzieci tak do nas się zwracają i to też jest 
dobre, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko ma 
kontakt z biologiczna mamą i tatą, gdy rodzice 
podejmują walkę o swoje dzieci, wychodzą z 
nałogów, układają swoje życie. My tylko na jakiś 
czas dajemy ich dzieciom dom, zastępczy, lecz 
to jest zawsze lepsze od instytucji państwowej. 
Dziecko potrzebuje poukładanego świata. Gdy 
on się burzy i zostaje nagle wyrwane ze środo-
wiska, jakie dobrze zna, my - dorośli - musimy 
mu pomóc znów go uporządkować. Mama 
zostaje mamą, tata tatą, mają prawo spotykać się 
z dziećmi, o ile sąd im tego nie zabronił, mają 
prawo wiedzieć, co dzieje się z ich dzieckiem i 
od nas te informacje uzyskują.

Cieszymy się, przeżywając szczęśliwy 
powrót dzieci do ich własnego domu, tak też się 
zdarza. W takim przypadku dzieci nie nazywają 
nas rodzicami.

Co najważniejsze jest dla rodziców? Obo-
jętnie – zastępczych czy rodzonych?

Najprościej - dla nas to wychowanie dzie-
cka na dobrego i szczęśliwego człowieka, który 
poradzi sobie w dorosłym życiu. Przekazanie mu 
dobrych wzorców i tego co wiemy, nauczenie 
radzenia sobie z problemami i nie poddawania 
się. Najpiękniejszym prezentem będzie i o tym 
marzymy, utrzymywanie kontaktu z dziećmi, 
które pójdą na „swoje”; patrzenie, jak one staną 
się kiedyś dobrymi rodzicami dla swoich dzieci.

27 marca 2014 r. odbył się Finał 
V Wojewódzkiego Konkursu dla szkół 
ekonomicznych „Potyczki księgowe”.  
W rywalizacji brało udział osiem szkół: Ze-
spół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, 
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach, Zespół Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzie-
rzynie – Koźlu, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 z Kluczborka, Zespół Szkół 
Ekonomicznych z Nysy, Zespół Szkół nr 
3 z Kędzierzyna – Koźla, Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Opolu oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Strzelcach Opolskich
Konkurs ten jest organizowany przez 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. 
Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu 
oraz Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce Oddział Okręgowy w Opolu. Finaliści 
konkursu zmagali się z bardzo trudną tema-
tyką księgowości finansowej, elementami 
prawa podatkowego i analizy finansowej.

Walka o podium była emocjonująca, 
w dwóch dogrywkach brały udział cztery 
z pięciu reprezentujących szkołę uczennic. 
Świadczy to o ich bardzo wysokim i wy-
równanym poziomie.

W tym roku pierwsze miejsca w finale 
konkursu zajęli:
1 miejsce – Iwona Piontek z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w  Strzelcach Opolskich
2 miejsce – Ryszard Atamańczuk z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Opolu
3 miejsce – Iwona Kołodziej z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w  Strzelcach Opolskich

Sukcesy uczniów klas ekonomicznych 
w konkursach przedmiotowych świadczą 
o wysokim poziomie kształcenia zawodo-
wego szkoły.

I miejsce Iwony w województwie

Joanna Popów-Bogdoł
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- Po co szczepić dzieci? – pytam Katarzynę 
Kanozę, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich.

- Bo jego niezaszczepienie stanowi narażenie 
go na zachorowanie na chorobę zakaźną i ewentu-
alne jej powikłania, które mogą wiązać się nawet 
z zagrożeniem życia. Zwłaszcza, kiedy zachoruje 
na chorobę zakaźną w wieku dziecięcego już w 
wieku dojrzałym. Trzeba jednak dodać, że u nas, 
obok szczepień obowiązkowych, np. przeciw 
gruźlicy, WZW typu B, odrze, śwince i różyczce 
– by wymienić te, które podaje się najwcześniej, 
są i tzw. szczepienia zalecane, np. przeciw ospie 
wietrznej. Ta ostatnia, uważana raczej za chorobę 
nie bardzo straszną w grupie dzieci do 14 lat 
prowadzi – wg badań w USA - do 3 zgonów na 
100 tysięcy chorych, natomiast w przypadku osób 
dorosłych ten wskaźnik zwiększa się do 30! I mimo 
że to szczepienie nieobowiązkowe, a więc płatne, 
to bezpłatnie szczepione są dzieci w domach dzie-
cka i w żłobkach. Zaleca się również szczepienie 
przeciw ospie dzieci z chorobami nowotworowymi 
i chorobami związanymi z upośledzeniem odpor-
ności lub przebywające w środowisku takich osób. 
Wietrzna ospa w ich przypadku może wcale nie 
być łagodną chorobą, a kiedy mama zachoruje w 
okresie okołoporodowym – może nawet prowadzić 
do śmierci noworodka (30% śmiertelność).

- Jednak niektórzy rodzice sprzeciwiają się 
szczepieniom, uznając, że mogą prowadzić one 
m.in. do autyzmu.

- Tę sprawę nagłośnił dr Wakefield, ale było 
to oszustwo: okazało się, że wyniki jego badań 
o związku szczepienia przeciw odrze, śwince i 
różyczce z autyzmem były sfabrykowane. Po 
udowodnieniu tego w 2011 roku Brytyjska Izba 
Lekarska odebrała Wakefieldowi prawo do wyko-
nywania zawodu. Jednak o tym jakoś ciszej niż o 
jego sfałszowanych badaniach. Faktem jest, że i u 
nas rodzice podczas wizyt kontrolnych informują o 
odmowie zaszczepienia swoich dzieci. Na szczęś-
cie zdarza się to rzadko, raz-dwa razy w roku. W 

takich przypadkach wzywamy ich listownie 
do zmiany decyzji, i najczęściej to skutkuje. 
Jeśli mimo wszystko nie dopełnią obowiązku 
szczepienia dziecka – wojewoda może nałożyć 
na nich grzywnę. U nas zdecydowana więk-
szość dzieci jest poddawana szczepieniom 
obowiązkowym.

- Faktem jest jednak, że szczepienia 
mogą wywołać objawy niepożądane.

- Podanie szczepionki zawsze wywołuje 
reakcje układu odporności - produkowane 
są przeciwciała i komórki odpornościowe. 
Dlatego tak ważne jest przed szczepieniem 
informowanie lekarza o wszelkich infekcjach, 
jakie dziecko przechodziło w ostatnim czasie 
i tak ważne jest badanie dziecka przez lekarza 
przed szczepieniem, by potwierdzić, że jest 
ono zdrowe. A po szczepieniu ważna jest ob-
serwacja dziecka. Większość objawów ustępuje 
samoistnie i dość szybko. Jeśli utrzymują się 
dłużej – mamy do czynienia z objawami nie-
pożądanymi. Do łagodnych należy miejscowe 
zaczerwienienie i obrzęk, gorączka – mieliśmy 
w ub. roku dwa takie przypadki, a jeden tzw. 
poważny objaw – omdlenie. Jednak skłaniam 
się ku przypuszczeniu, że spowodował to raczej 
lek przed igłą niż wpływ szczepionki. Żadne z 
tych trojga dzieci nie zostało hospitalizowane

- Na Opolszczyźnie widać wzrost zacho-
rowań na ospę wietrzną. W naszym powiecie 
jest podobnie?

- W roku 2012 odnotowaliśmy 483 przy-
padki zachorowań, w roku 2013 – 572, w I 
kwartale tego roku – 166, a w I kw. 2013 – 150, 
co oznacza, że nastąpił wzrost o ok. 10%, co 
może - ale nie musi - oznaczać, że ta tendencja 
wzrostowa utrzyma się do końca roku. 

- A różyczka?
- Wyraźny wzrost zachorowań widoczny 

był w ubiegłym roku – 129 w stosunku do 14 
w roku 2012, natomiast w I kwartale tego roku 
odnotowane zostały tylko 2 przypadki różyczki.

Zaszczep dziecko
Od 22 do 26 kwietnia obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień, pod hasłem „Zaszczep 

w sobie chęć szczepienia”.
Siedemnastego kwietnia odbyło się w 

naszej świetlicy spotkanie z prof. Dorotą Simo-
nides, folklorystką, etnologiem, byłą senator RP, 
badaczką kultury i literatury śląskiej. 

Profesor Simonides opowiadała o zwy-
czajach i obrzędach, kulturze panującej kiedyś 
a dziś, jak i również o swoich książkach. Dys-
kutowaliśmy o starych wierzeniach, które nadal 
istnieją, lecz już nieco unowocześnione poprzez 
szeroko rozumiane „mass-media”. Naszego 
gościa ugościliśmy krótkim występem zespołu 
„Rozmierzanki” oraz zaprezentowaliśmy ręko-
dzieło naszych kobiet m.in. kroszonki i serwetki. 

Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy w 
naszych progach rozmierzańskich gościć osobę 
o tak wielkim autorytecie społecznym. 

Samorząd powiatu strzeleckiego repre-
zentował na spotkaniu wicestarosta Waldemar 
Gaida.

Oprac. R.W.

Prof. Dorota Simonides w Rozmierzy

Po raz kolejny strzeleckie Przedsiębiorstwo 
Przemsyłu Obuwniczego uzyskało certyfikat 
„Solidna Firma”.

- Który to z kolei? - pytam dyrektora 
Jacka Lykę.

- Nie liczyłem, może piąty, może szósty - 
śmieje się, przyznając, że na taki certyfikat firma 
musi sobie nieźle zapracować. Oceny dokonuje 
kapituła konkursowa, a że to program gospodar-
czo-konsumencki, to nie tylko liczą się „czyste 
papiery” wobec ZUS, fiskusa i dostawców oraz 
pracowników. Eksperci oceniają również współ-
pracę z rynkiem, dbałość o środowisko naturalne 
oraz poszanowanie konsumentów, przejawiąjące 
się głównie w jakości wyrobów. Nie ma takiej 
dziedziny, kórej by się nie przyjrzano przed 
przyznaniem certyfikatu, bo weryfikacja zgłoszeń 
jest bardzo wnikliwa.

Dodajmy jeszcze, że certyfikat „Solidna 
Firma” został przyznany w uznaniu osiągnięć 
firmy w roku 2013, ale i w tym roku PPO ma się 
czym pochwalić - Złotym Medalem 2014, przy-
znanym podczas MIędzynarodowych Targów 
Poznańskich! Za co? 

- Za ochronne buty w dizajnie sportowym 
- cieszy się dyrektor Lyka.

W dniu 11.04 2014 reprezentacja CKZ i U 
w Strzelcach Opolskich wzięła udział w Finale 
Wojewódzkim XVIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Motoryzacyjnego, który w tym roku odbył się w 
Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych uczniowie musieli 
popisać się wiedzą z przepisów ruchu drogowego 
oraz historii motoryzacji, a także wykonać sze-
reg konkurencji sprawnościowych. Oceniane 
były jazda sprawnościowa motocyklem, jazda 
sprawnościowa samochodem,  pierwsza pomoc 
oraz przygotowanie motocykla do jazdy. Mocno 
odmłodzona drużyna w składzie: Mateusz Krupa 
IV tmt, Dawid Skóra III tmtż oraz Sławomir 
Scholz III tmtż świetnie poradziła sobie w kon-
kursie zajmując ostatecznie V miejsce, a uczeń 
Dawid Skóra zajął indywidualnie II miejsce. 

Drużynę przygotował M. Buszman

W kwietniu br. w stodole biesiadnej w parku 
miejskim w Leśnicy odbył się Gminny Przegląd 
Twórczości Śląskiej. Jego organizatorami byli 
burmistrz Łukasz Jastrzembski oraz Leśnicki 
Ośrodek Kultury i Rekreacji. Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy w Leśnicy reprezentowały: 
Katarzyna Zep - monolog „Roztomiły wnuczek”, 
Daria Inasińska - wiersz „Zmartwychwstanie”, 
Natalia Olszowiec - wiersz „Poczuć wiosna”. 

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali 
talony na poczęstunek, pamiątkowy dyplom 
oraz laleczki w tradycyjnych opolskich strojach.

W imprezie brały udział wszystkie wycho-
wanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego. Było to pierwsze spotkanie integracyjne 
wychowanek na terenie Gminy Leśnica.

opiekun Kossakowski Sławomir

W dniu 24 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kadłubie  klasa II szkoły podstawo-
wej oraz klasa III gimnazjum rozpoczęły II edycję 
projektu „Mój przyjaciel koń”.  Zadanie realizowa-
ne będzie w stadninie koni  Karoliny Plucińskiej  
„Cztery Kopyta Nauka Jazdy Konnej i Hipotera-
pia” w Piotrówce.

Ósmego kwietnia w ramach projektu szkolne-
go „Poznajemy świat” dla klas I-VI Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, sfi-
nansowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych z Kadłuba uczniowie wyruszyli 
na kolejną wycieczkę. Tym razem była to Ko-
menda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Strzelcach Opolskich. Dzięki życzliwości 
panów Strażaków dzieci miały okazję z bliska 
przyjrzeć się ich pracy, mogły oglądać pomiesz-
czenia komendy, samochody i specjalistyczny 

PPO - solidną firmą

Na najbliższej sesji Rady Powiatu dyrektor PPO odbierze gratulacje za wyróżnienia dla firmy. 

Spotkanie integracyjne 
wychowanek MOW

Dobre miejsca na turnieju motoryzacyjnym

Mój przyjaciel koń

Celem projektu jest poprawa koor-
dynacyjnych zdolności motorycznych, 
głównie równowagi i poczucia rytmu, 
poprawa orientacji w przestrzeni i sche-
macie własnego ciała oraz  pobudzanie 
zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu. 
Koordynatorami projektu są Barbara Macygon 
oraz Monika Szendzielorz-Nowakowska.

sprzęt pożarniczy. Dużą atrakcją dla nich była 
możliwość przymierzenia ubioru strażaków, 
kasków, przejażdżka wozem strażackim, oglą-
danie jak strażacy w czasie alarmu zjeżdżają  
w dół po grubej rurze, a także to, że mogły lać 
wodę z prawdziwego strażackiego węża. Pano-
wie strażacy wykazali się dużą cierpliwością 
i dobrym podejściem do dzieci, za co bardzo 
dziękujemy. To spotkanie z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci dzieci. 

Marta Kapica, Iwona Mielcarz

Poznajemy świat ze strażą
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10 POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH WARTO 
UCZYĆ SIĘ W LEŚNICY

WARTO SIĘ UCZYĆ W LEŚNICY!

Zajmujemy się nauczaniem i wychowaniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kształcimy na etapach edukacyjnych: 

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

47 150 Leśnica, 
ul. Kozielska 20,  
tel: 774615216,

 soswlesnica@poczta.onet.pl 
www.sosw.lesnica.pl

7 MAJA 2014 r. ORGANIZUJEMY DZIEŃ OTWARTY. 
                                                    PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZOSTAŃ NASZYM UCZNIEM.

opracował Sławomir Kossakowski

OŚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

1.  PRZYJAZNA ATMOSFERA I BEZPIECZEŃSTWO 
 Ośrodek jest placówką z ponad 60-letnią tradycją szkolnictwa specjalnego.
 Większość naszych uczniów i abiturientów przyznaje, iż istotnym argumentem szkoły 

jest panująca tu przyjazna atmosfera oraz dobre relacje uczniów z nauczycielami. 
Jesteśmy szkołą, w której nigdy nie było i nie ma żadnych oznak przemocy i dys-
kryminacji.

2.  DOBRE WYPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI, DOBRA BAZA LOKALOWA
 Ośrodek obejmuje kompleks przestronnych budynków z wyremontowanym węzłami 

sanitarnymi, dwie sale gimnastyczne, boisko sportowe, teren rekreacyjny. Przestron-
ne, nowocześnie urządzone sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt multimedialny i 50 
laptopów do dyspozycji na każde zajęcia.

3.  DOGODNE POŁOŻENIE SZKOŁY
 Ośrodek położony jest w pięknym miejscu u podnóża Góry św. Anny. Obok placówki 

jest przystanek autobusowy, z którego bezpośrednio można dojechać do Strzelec 
Opolskich, Kędzierzyna Koźla, Krapkowic. 

4.  UCZNIOM ZAMIEJSCOWYM PROPONUJEMY POBYT W INTERNACIE
 W Ośrodku funkcjonuje internat, który realizuje bogaty program usamodzielniania 

wychowanków i tworzy rodzinny klimat.
 Oferujemy bezpłatny pobyt w internacie; rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

5.  DOKUMENTY UCZNIA BEZ NAZWY SPECJALNA ZGODNIE Z ROZPO-
RZĄDZENIEM MEN

 Na tablicach urzędowych szkoły, ani na żadnym uczniowskim dokumencie, na pie-
częciach szkoły, na legitymacji uczniowskiej i na świadectwach szkolnych nie ma 
zapisu „szkoła specjalna”.

6.  MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DOBRYCH ZAWODÓW
 Uczniowie szkół gimnazjalnych mają możliwość zdobycia w naszej szkole bardzo 

popularnych i poszukiwanych zawodów. O szczegółach informujemy na naszej stronie 
internetowej.

7.  SZKOŁA REALIZUJE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 Ośrodek bierze udział w programie „Comenius”, projekcie „Opolskie szkolnictwo 

zawodowe bliżej rynku pracy”, projekcie „Fascynujący świat nauki i technologii”. 
Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań: teatralno 
- muzycznych, sportowych, ekologicznych, plastycznych. 

8.  BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
 Wszyscy uczniowie mają zapewniony darmowy komplet podręczników. 

9.  KAŻDY UCZEŃ JEST OTOCZONY INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DOSTO-
SOWANĄ DO JEGO POTRZEB

 Nasi uczniowie biorą udział w wielu zawodach sportowych, konkursach, turniejach. 
Często zajmują czołowe miejsca, o czym świadczą liczne dyplomy i puchary.

10.  PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAWODZIE
 Priorytetem w działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest kształcenie praktyczne 

i przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
egzaminu czeladniczego oraz samodzielne funkcjonowanie w środowisku społecz-
nym. Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk w warsztatach szkolnych.

Uśmiechnięte twarze kucharek.

Wiosenne przycinanie krzewów.

Stolarze ćwiczą montaż szafki.

Laptopy czekają na uczniów.

Chłopcy podnoszą swoją sprawność fizyczną na szkolnej siłowni.

Na lekcjach biologii uczniowie oglądają pod mikroskopem to, 
czego nie można zobaczyć gołym okiem.

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

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

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 
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Apteka “Pod Słońcem”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43   *   Apteka “Flos”, ul. B.Chrobrego 
1, tel. 77/463-88-39  *  Apteka “Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05   *   Apteka “Alga”, 
ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06  *  Apteka “Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00   
*   Apteka “Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92  *  Apteka “Multifarm” ul. 
Ligonia 1, tel. 77/415-20-55   *   Apteka “AWOS”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Dyżury aptek w Strzelcach Op. w 2014r.

Czerwiec

1 “Flos”
2 “Vita”
3 “Na Dobre i Złe”
4 “Alga”
5 “Centrum”
6 “Centrum”
7 “Multifarm”
8 “Awos”
9 “Pod Słońcem”
10 “Flos”
11 “Vita”
12 “Na Dobre i Złe”
13 “Alga”
14 “Centrum”
15 “Centrum”
16 “Multifarm”
17 “Awos”
18 “Pod Słońcem”
19 “Flos”
20 “Vita”
21 “Na Dobre i Złe”
22 “Alga”
23 “Centrum”
24 “Centrum”
25 “Multifarm”
26 “Awos”
27 “Pod Słońcem”
28 “Flos”
29 “Vita”
30 “Na Dobre i Złe”

Maj

1 “Centrum”
2  “Multifarm”
3  “Awos”
4 “Pod Słońcem”
5 “Flos”
6 “Vita”
7 “Na Dobre i Złe”
8 “Alga”
9 “Centrum”
10 “Centrum”
11 “Multifarm”
12 “Awos”
13 “Pod Słońcem”
14 “Flos”
15 “Vita”
16 “Na Dobre i Złe”
17 “Alga”
18 “Centrum”
19 “Centrum”
20 “Multifarm”
21 “Awos”
22 “Pod Słońcem”
23 “Flos”
24 “Vita”
25 “Na Dobre i Złe”
26 “Alga”
27 “Centrum”
28 “Centrum”
29 “Multifarm”
30 “Awos”
31 “Pod Słońcem”

PKS  w  STRZELCACH OPOLSKICH  S.A.
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie

   ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie:
   „Termomodernizacji dachu hali warsztatowej  o pow. 291 m²”

 
1. Specyfikacja prac dotycząca remontu dachu wraz z jego dociepleniem, wymianą świetlików 

oraz wzór umowy do odebrania w Sekretariacie Zamawiającego.
2. Oferty powinny zawierać cenę wykonania poszczególnych prac oraz termin realizacji.
3. Oferent zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2013 r.
4. Oferty pisemne w formie kosztorysu należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem 

„Oferta na termomodernizację dachu” w Sekretariacie  Spółki PKS ul. 1 Maja 59, 47-100 
Strzelce Op. do dnia 14.05.2014 r. do godz. 15:00

5. Do oferty należy: a) dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji   
wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 

 b) dołączyć minimum 2 referencje z ostatniego roku  potwierdzające należyte wykonanie   
remontów  dachów o wartości minimum 100 tys. zł.

 c) zaakceptowane:  wzór umowy oraz  specyfikacja robót
6. Kryterium oceny oferty -  100 % cena
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2014 r. o godz.10:00 w siedzibie PKS-u bez udziału 

oferentów.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości bez podania 

przyczyny.
9.  Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia-

wyników przetargu.
11. Osoba do kontaktu – Norbert Cedzich nr tel. 723186609

Strzelce Opolskie, dnia 23.04.2014r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235) podaje do publicznej wiadomości informację, o 
wydaniu w dniu 23 kwietnia 2014r. Panu Wilhelmowi Kołodziejowi, decyzji nr 140/14 o pozwoleniu 
na budowę budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP ze zbiornikiem na gnojowicę o poj. 29,7 m3              
i naziemnym zbiornikiem otwartym bezodpływowym na wody opadowe i roztopowe o poj. 16,0 
m3 w Siedlcu przy ulicy Wiejskiej 22, na działce ew. nr 236 obręb ew. Siedlec.

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

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

W dniach 1-6. kwietnia 51 osób z kół 
terenowych Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów pod patronatem Oddziału 
Rejonowego w Strzelcach Opolskich pojechało 
na Litwę. W pierwszym dniu wyjazdu już od 
wczesnych  godzin porannych emeryci zaczęli 
zwiedzać Warmię i Mazury. W miejscowości 
Gietrzwałd zatrzymali się w Sanktuarium 
Najświętszej Marii Panny, a w Świętej Lipce 
wysłuchali pięknego koncertu organowego. 
Następnym „przystankiem” była Gierłóż, gdzie 
zwiedzali z przewodnikiem „Wilczy Szaniec” 
– tajną kwaterę główną Hitlera. Następnie poje-
chali do miejscowości Wigry, zakwaterowali się 
w hotelu po byłym klasztorze kamedułów, zjedli 
obiadokolację i udali się na nocleg. Drugiego 
dnia emeryci pojechali do Kowna, gdzie zwie-
dzali z przewodnikiem Stare Miasto, Zamek Ko-
wieński, katedrę Ojców franciszkanów, Ratusz 
oraz Klasztor Ojców Bernardynów. Trzeciego i 
czwartego dnia uczestnicy wyjazdu zwiedzali 
Wilno – kościół św. Piotra i Pawła, Wzgórze 
Trzech Krzyży, Pałac Prezydencki, budynek 

Uniwersytetu Wileńskiego, kościół św. Ducha, 
Ostrą Bramę – symbol miasta, pomnik i muzeum 
Adama Mickiewicza. Wieczorem emeryci zjedli 
uroczystą obiadokolację w regionalnej restauracji 
– był to prawdziwy wieczór litewski z muzyką 
na żywo. Kolejny dzień to dalsze zwiedzanie 
Wilna – cmentarz na Rossie, Plac Katedralny 
z dzwonnicą i inne słynne zabytki. Wieczorem 
udali się do Tugieli na spotkanie z Polonią, gdzie 
podziwiali występ polskiego zespołu ludowego 
Turgielanki. Na zakończenie kierowniczce ze-
społu wręczono drobne upominki przywiezione 
z Polski. Było wiele wzruszeń. W ostatnim dniu 
emeryci pojechali do Trok – dawnej stolicy 
Litwy, gdzie spacerowali nad Jeziorem Galwe, 
wokół zamku obronnego. Na koniec wycieczki 
emeryci zatrzymali się w Druskiennikach - na 
spacer dla zdrowia. W szóstym dniu w godzinach 
porannych pełni wrażeń, mimo zmęczenia człon-
kowie wycieczki zadowoleni wrócili do domów. 

Józefa Balikowska
Sekretarz Oddziału Rejonowego            
PZERiI w Strzelcach Opolskich

Emeryci gościli na Litwie

W związku z po-
wtarzającymi się w 
ostatnim czasie przy-
padkami kierowania 
pojazdami pod wpły-
wem alkoholu i ich 
tragicznymi konse-
kwencjami, policjanci 
apelują do kierowców 
o zachowanie zdro-
wego rozsądku. 14 
kwietnia w wypadku 
drogowym zginęło 
dwóch młodych ludzi. 
Kierowca samochodu 
miał w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu. 

Niestety, problem kierujących po alkoholu na naszych drogach wciąż istnieje. Apelujemy do 
kierujących pojazdami, aby wybierając się w podróż zawsze byli wypoczęci i trzeźwi. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości, istnieje możliwość wykonania badania trzeźwości na 
własną prośbę w każdej jednostce Policji. Policjanci wyposażeni są w najnowocześniejszy sprzęt do ba-
dania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i na każde żądanie sprawdzą trzeźwość kierowcy.

Reagujmy w sytuacji, gdy widzimy osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu lub 
na rower. Powinniśmy wówczas podjąć działania zmierzające do nie dopuszczenia takiej osoby do 
kierowania pojazdem, a w sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, niezwłocznie powiadomić Policję.

Pamiętajmy, w ten sposób możemy uratować ludzkie życie, zapobiec tragedii i zmniejszyć ilość 
ofiar wypadków drogowych.

Policjanci apelują o rozsądek

Przez kilka godzin 22 kwietnia policjanci 
strzeleckiej drogówki sprawdzali trzeźwość 
kierowców. Funkcjonariusze przebadali ponad 
400 kierujących. Pomimo powtarzających się 
apeli i akcji funkcjonariusze zatrzymali 4 oso-
by, które odważyły się kierować pojazdem po 
spożyciu alkoholu. 

Akcja „Trzeźwy Poranek” rozpoczęła 
się nad ranem. Funkcjonariusze kontrolowali 
uczestników ruchu drogowego poruszających się 

m.in. samochodami osobowymi, ciężarowymi, 
motorowerami czy rowerami. Policjanci prze-
prowadzili kontrole w kilku miejscach naraz na 
terenie całego powiatu strzeleckiego. Wśród za-
trzymanych pod wpływem alkoholu było dwóch 
rowerzystów i dwóch kierujących samochodem 
osobowym. 29 i 30-latkowi policjanci zatrzymali 
prawo jazdy. Za kierowanie pojazdami w stanie 
po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości cała 
czwórka odpowie przed sądem.  

PRZYPOMINAMY przed majowym weekendem!

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi 
do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 
mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast stan, w którym zawartość alkoholu we krwi wynosi 
powyżej 0,5 ‰ albo 0,25 mg na dm3 wydychanego powietrza -jest określany stanem nietrzeźwości.

***
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Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 
Zapraszamy 

do Powiatowego Centrum Kultury!
Piątek 11 kwietnia, 

godz. 9.30 . Korytarz 
Powiatowego Centrum 
Kultury pęka w szwach. 
Powód? – zainteresowani 
znalezieniem pracy cze-
kają na otwarcie drzwi 
Sali widowiskowej PCK, 
na której każdy będzie 

mógł porozmawiać z przedstawicielami firm powiatu strzeleckiego oraz 
zapoznać się z wymaganiami, jakie trzeba spełnić podejmując zatrudnienie. 
Tegoroczne Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy 
nadzieję, iż każdy znalazł coś dla siebie.

14 kwietnia w Centrum odbyło się kolejne już spotkanie w ramach 
projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Dzieci ze szkół 
naszego powiatu miały okazję obejrzeć projekcje filmowe oraz uczest-
niczyć w warsztatach plastycznych i filmowych, których efekty mogły 
zobaczyć na dużym ekranie sali widowiskowej PCK pod koniec dnia. 
Podczas warsztatów uczestnicy przygotowywali m.in. plakaty gangu 
stworzonego na wzór szajki z obejrzanego wcześniej filmu „Krokodyle z 
przedmieścia” oraz stawali się aktorami teledysków. W związku z dużym 
zainteresowaniem udziałem dzieci w tego typu przedsięwzięciu  kolejne 
planowane są na czerwiec br.

W czwartek 17 kwietnia w Powiatowym Centrum Kultury odbyła się 
bardzo istotna dla naszego bezpieczeństwa debata społeczna pod hasłem 
„Alkohol i narkotyki a zagrożenia w ruchu drogowym”, zorganizowana 
przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich. W debacie 
oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji wzięli udział m.in. 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich oraz wójtowie, burmistrzowie i 
radni gmin powiatu strzeleckiego.       

23 kwietnia miłośnicy dalekich wypraw mogli po raz kolejny spotkać się  
w PCK, aby posłuchać opowieści o podróżach, tym razem Piotra Strzeżysza 
– zdobywcy wyróżnienia Kolosy 2007 za przejazd rowerem przez Himalaje  
w zimowych warunkach. 

Co nas czeka w najbliższym czasie w PCK…
Maj w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

poświęcony będzie przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży. Jednak 
Centrum nie zapomniało również o mamach, których święto zbliża się 
wielkimi krokami.  

Już 7 maja o godzinie 10.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do Powiatowego Centrum Kultury na Dzień Promocji Talentów, 
podczas którego młodzi artyści zaprezentują swoje umiejętności wokalne, 
taneczne oraz aktorskie. Już o godzinie 10.00 odbędzie się spektakl pt.: 
„Dom mody pogody” przygotowany przez grupę teatralną „Zza Kurty-
ny” pod kierunkiem Katarzyny Muszyńskiej. Po przedstawieniu swoje 
zdolności zaprezentuje grupa taneczna Łukasza Ufo Łukomskiego oraz 
wokalna Katarzyny Gdańskiej. 

Nowością w ofercie Powiatowego Centrum Kultury w maju będą 
projekcje filmowe. Zapraszamy 12 maja na film „Podkręć jak 
Beckham”, zaś 23 maja na  film „W lepszym świecie”, który 
zdobył w 2011 r. statuetkę Oskara za najlepszy film nieanglojęzyczny. 
Cena biletów – jedyne 5 zł (szczegóły, godziny projekcji na stronie www.
centrum-kultury.eu już w maju).

Również w maju czekają nas liczne atrakcje w ramach organizowanego  
w Powiatowej Bibliotece Publicznej Tygodnia Bibliotek.  W programie 
m. in. warsztaty plastyczne dla dzieci oraz turniej gier planszowych. 
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!

27 maja zapraszamy zaś wszystkie mamy wraz z dziećmi na godzi-
nę 17.00 do PCK na szczególne spotkanie „Mama i ja”, z okazji 
Dnia Matki. Każda mama będzie mogła skorzystać z bezpłatnych porad 
kosmetycznych, dzieci zaś mile spędzą czas uczestnicząc w warsztatach 
plastycznych. 

Szczegóły dotyczące wydarzeń organizowanych w Powiatowym 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich dostępne są na stronie inter-
netowej www.centrum-kultury.eu oraz profilu Powiatowego Centrum 
Kultury na Facebooku.

Targi Pracy, 11 kwietnia 2014r., 
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

44 prace ze szkół i przedszkoli w na-
szym powiecie wpłynęły na Powiatowy 
Konkurs Palm Wielkanocnych, który or-
ganizowało Powiatowe Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich. 

Było nam bardzo miło gościć laurea-
tów, którzy odebrali u nas dyplomy i pa-
miątkowe nagrody. Nadesłane prace zo-
stały wykonane zarówno przez całe grupy 
jak i przez osoby indywidualne. Wśród 
nagrodzonych i wyróżnionych placówek 

Wybrano najładniejsze świąteczne palmy!

znalazły się: Przedszkole Publiczne w 
Dziewkowicach, Przedszkole Publiczne 
w Błotnicy Strzeleckiej), Przedszkole 
Publiczne w Warmątowicach), Przed-
szkole Publiczne nr 10 w Strzelcach 
Opolskich), Przedszkole Publiczne nr 
5 w Strzelcach Opolskich, Przedszko-
le Publiczne w Dolnej), Przedszkole 
Publiczne nr 2 w Zawadzkiem, Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Jaryszowie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Strzelcach Opolskich, Świetlica Szkolna 

przy Publicznej Szkole nr 4 w Strzelcach 
Opolskich,  Zespół Szkół Oświatowych 
w Kadłubie, Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy w Leśnicy, Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy, Ze-
spół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe.  
Przyznane zostało także wyróżnienie w 
kategorii dorośli- nagrodzona została 
Pani Teresa Sobota.

Konkurs został objęty Patronatem 
Starosty Powiatu Strzeleckiego.

Po raz kolejny uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół  Specjalnych w 
Kadłubie wzięli udział w konkursie „Uczeń na medal” organizowany przez Ze-
spół Placówek Specjalnych  w  Praszce. Konkurs odbył się 15 kwietnia 2014 r., a 
naszą szkołę reprezentowali uczniowie:  Marcin Król, Jan Marcinek, Dawid Po-
rada oraz Mateusz Piszczałka. Uczniowie musieli się wykazać wiadomościami   
i umiejętnościami w konkurencjach: kulinarnej, plastycznej, muzycznej, sportowej, a 
także z zakresu pierwszej pomocy. Przyjemnie było  wspólnie się bawić i rywalizować  
z kolegami z innych szkół województwa opolskiego.

    Monika Szendzielorz-Nowakowska

Uczniowie na medal

Uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Leśnicy uczestniczyli w XIX Regio-
nalnym Konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”. W zawodzie stolarz Tomasz Olszewski 
zajął I miejsce, Daniel Nowicki II miejsce. W finale w Częstochowie brali udział również 
uczniowie z zawodu kucharz. 

Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” jest największą cykliczną tego 
typu imprezą w województwie śląskim. W tegorocznej edycji konkursu wystartowało 
około 150 uczniów z: Częstochowy, Bytomia, Chorzowa, Katowic, Leśnicy, Lublińca, 
Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Sosnowca, Zawiercia. Do III etapu czyli finału za-
kwalifikowano łącznie 48 uczniów w 6 zawodach. 

Konkurs wywołuje wśród uczestników wielkie emocje. Młodzież chętnie bierze 
w nim udział, starając się zaprezentować swoje umiejętności zawodowe i osiągnąć jak 
najlepsze wyniki.

opiekun Sławomir Kossakowski 

Sukces uczniów z Leśnicy

Wzięło w nim udział 9 placówek oświato-
wych z województwa opolskiego: Zespół Szkół 
Specjalnych przy SOSW w Głubczycach, Zespół 
Szkół Specjalnych w Opolu, Zespół Placówek 
Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku, 
Specjalny Ośrodka Szkolno- Wychowawczy w 
Leśnicy, Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowi-
cach, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Grodkowie, Zespołu Szkół Specjalnych przy 
DPS w Kadłubie. Uczestnicy wykonali 102 
prace, wykorzystując różne techniki plastyczne, 
m.in.: malowanie, wydzieranie, wyszywanie. 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
nastąpiło po krótkim programie artystycznym 
przygotowanym przez uczniów szkoły na po-
południowych zajęciach rytmiczno-ruchowych, 
prowadzonych przez Kornelię Mroszczyk i 
Iwonę Mielcarz. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za 
udział, a nagrody wręczała Barbara Kemska-
-Guga, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Strzelcach Opolskich (przewod-
nicząca komisji oceniającej) oraz  Waldemar 
Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego. 

Piękne kartki w Kadłubiedok. ze str. 3


