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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych 
.. . życzymy dużo zdrowia, pomyślności, radości i spokoju. 
Ift Niech praca na rzecz ludzi chorych i potrzebujących 

pomocy przynosi Wam osobistą satysfakcję.
|F I

Wyrażamy szczere podziękowania za pomoc,
fes. 4^®
|| którą codziennie niesiecie ludziom jej potrzebującym, 
"f za zaangażowanie, godną postawę

oraz ofiarność w działaniach na rzecz pacjenta, 
wh uśmiech i wdzięczność pacjentów codziennie Wam towarzyszą. 
B "
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Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Pamięć o III Powstaniu

2 mają to nie tylko Święto Flagi. To także data wybuchu III powstania śląskiego. Od lat w tym dniu 
spotykaliśmy się na Górze św. Anny - mówi starosta Józef Swaczyna i w tym roku nie mogło być 
inaczej, mimo oficjalnego przełożenia uroczystości wojewódzkich na 26 maja. - Nie rozumiem tej 
decyzji, w tym dniu kończyła się bitwa na Górze Św. Anny. Czy kolejny raz mamy obchodzić rocznicę 
klęski? Zresztą 2 mają pod pomnikiem powstańców pojawiłem się z kwiatami nie tylko ja, ale i 
marszałek i wojewoda...

Przyszedł maj. Znów matura...
4 maja 2012 rozpoczęły się egzaminy 
maturalne. W Zespole Szkół Zawodo
wych nr 1 w Strzelcach Opolskich do 
egzaminów przystąpi 187 tegorocz
nych absolwentów. Wszyscy będą zda
wać język polski i matematykę. Pra
wie 49% wybrało język angielski, 51% 
- język niemiecki. Wśród przedmiotów 
dodatkowych największym powodze
niem cieszy się geografia i wiedza o 
społeczeństwie. Pojedyncze osoby zde
cydowały się zdawać chemię, historię 
oraz fizykę i astronomię.

Daria, piątkowa abiturientka jedne
go z naszych ogólniaków, zapytana o 
dotychczasowe (do 8 maja) egzaminy 
maturalne, jest całkiem zadowolona, 

Oto owo ostatnie zadanie, za 5 punktów:
Miasto A i miasto B łączy linia kolejowa długości 210 km. Średnia prędkość 

pociągu pospiesznego na tej trasie jest o 24 km/h większa od średniej prędkości 
pociągu osobowego.

Pociąg pospieszny pokonuje tę trasę o 1 godzinę krócej niż pociąg osobowy. 
Oblicz czas pokonania tej drogi przez pociąg pospieszny.

choć ostatniego zadania z matematyki 
nie zrobiła. - Wszyscy inni zrobili, bo 
nie wymagało jakichś wyjątkowych 
umiejętności - mówi jakby z pewnym 
wyrzutem wobec siebie. I dodaje, że jej 
rocznik miał szczęście: w poprzednich 
latach egzaminy maturalne były trud
niejsze. I to te z matematyki, ale i z 
języka polskiego.

Czy czuje się czymś zaskoczona 
podczas matury? Raczej nie. Może tyl
ko tym, że na egzaminie z polskiego - 
na poziomie podstawowym - niektóre 
pytania były nieprecyzyjne. Na pozio
mie rozszerzonym już było wszystko 
OK.

Wszystkim maturzystom życzymy po
łamania piór!

Tłumy u strażaków
To był upalny dzień. Dzieci były 

rozgrzane do czerwoności nie tylko ze 
względu na prażące słońce, to dzień spę
dzony z strażakami z Komendy w Strzel
cach Opolskich tak działał na ich wy
obraźnię. Wszak co innego oglądać po
tężne, nowoczesne samochody pożar
nicze na zdjęciach, a co innego móc w 
nich nawet posiedzieć. To nie jedyne 
atrakcje. Pokazy sprzętu pożarnicze
go, popisy najlepszych w sporcie po
żarniczym strażaków, zdjęcie w czapce 
komendanta i prawdziwy deszcz cukier
ków z podnośnika hydraulicznego. 
Emocji co nie miara, nie dziwi więc fakt, 
że majówka ze strażakami z roku na 
rok ma coraz to więcej małych i dużych 
fanów. Niedziela 29 kwietnia w Komen
dzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich stała 
się dla wielu powrotem do dziecięcych 
marzeń - „Jak Wojtek został straża
kiem”...

Mniejszości bogactwem regionu 
czy kością niezgody?

To tytuł debaty, którą 26 kwietnia 
po południu w siedzibie naszego staro
stwa zorganizował Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w ramach projek
tu „Polska domem dla wszystkich”. De
batę otworzył wykład dr Tomasz Wi- 
cherkiewicz, pracownik naukowy Uni
wersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna
niu, językoznawca, założyciel i prezes 
Unii Języków Regionalnych i Mniejszo
ściowych w Polsce.

Wydawałoby się - mówi Stefan Szła- 
pa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
że na sali pojawili się sami przekonani: 
wszyscy byli zgodni, że wielokulturo- 
wość i wielojęzyczność to bogactwo. Nie 
tylko w naszym regionie - są przecież, 
o czym mówił dr Wicherkiewicz - re
giony w Europie, gdzie na przydroż

nych tablicach nazwy miejscowości 
pojawiają się nie tylko w dwóch, ale i 
trzech i czterech językach, bo tyle 
mniejszości je zamieszkuje. To na pew
no nie zubaża, ale stanowi ogromny 
potencjał. I to w każdej dziedzinie. O 
języku - już wspomniałem. Dodam więc 
jeszcze kulturę i zwyczaje. Ale nie moż
na w tym miejscu nie wspomnieć też o 
aspekcie finansowym. A to ważne: są 
specjalne źródła finansowania działań 
mniejszości, np. ze środków MSWiA. 
Gdyby nie mniejszość niemiecka lub 
romska, zdecydowanie u nas mniej licz
na, czy nasz region skorzystałby ze 
wszystkich możliwości korzystania z 
dodatkowych pieniędzy? Nie, nie mógł
by tego uczynić. Czy one przypadkiem

dok. na str. 10
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Sesja Rady Powiatu U nas jest bezpiecznie
25 kwietnia odbyła się XXI sesja 

Rady Powiatu. Pierwszym z głównych 
tematów była informacja Komendanta 
Powiatowego Policji o stanie bezpie
czeństwa w powiecie strzeleckim w 
2011 roku. Nim radni zostali zapozna
ni z tą informacją, głos zabrał Dariusz 
Wierzbicki - nowy Komendant Powia
towy Policji w Strzelcach Opolskich. 
Podinsp. D. Wierzbicki: - Od 10 kwiet
nia 2012 mam zaszczyt być Komen
dantem Powiatowym Policji w Strzel
cach Op. Służbę w policji rozpocząłem 
w 1993 r. na stanowisku dzielnicowego 
właśnie w Strzelcach Op. Przepraco
wałem tu ponad 7 lat, kolejne siedem - 
w Centralnym Biurze Śledczym, następ
nie w Komendzie Wojewódzkiej Poli
cji w Opolu, w Wydziale walki z ko
rupcją. Ostatnie 1,5 roku byłem za
stępcą Komendanta Powiatowego Po
licji w Brzegu, nadzorowałem pion kry
minalny, a przez 2 ostatnie miesiące 
pełniłem obowiązki Komendanta Po
wiatowego. W wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego, Opolski Komendant 
Wojewódzki Policji powołał mnie na 
stanowisko Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Op. Tak więc po 
ponad 11 latach nieobecności i ponad
19 od rozpoczęcia służby, wróciłem. 
Słyszałem już głosy zadowolenia, że ko
mendant jest mieszkańcem tego powia
tu. W gminie Izbicko mieszkam ponad
20 lat, od ukończenia studiów na Aka
demii Rolniczej w Szczecinie. Rodzice 
również są związani z województwem 
opolskim. Tyle tytułem wstępu. Popro
siłem Komendanta Łyżwę, by przed
stawił ocenę za rok 2011, ponieważ są 
to wyniki osiągnięte przez niego i mo
jego poprzednika - komendanta Am
brożego.

Część danych jest przedstawiona w 
formie tabelarycznej, wykresów. Do
powiem tylko, że po dwóch tygodniach 
mojego urzędowania, mogę stwierdzić, 
że powiat strzelecki jest bezpieczny, 
nawet bardzo, ponieważ liczba zdarzeń 
i kategoria zdarzeń wskazuje na to, że 
występuje tu przestępczość, ale głów
nie ta pospolita, dotycząca kradzieży 
mienia, włamań. Mało jest przestępstw 
przeciwko osobom, takich jak rozboje, 
bójki czy pobicia. Zaobserwowałem też, 
że przypadków przemocy w rodzinie 
(znęcanie się kobiet lub mężczyzn, czę
sto pod wpływem alkoholu) jest o wie
le mniej niż w powiecie brzeskim.

Naszym, wszystkich policjantów, 
głównym zadaniem i priorytetem bę
dzie utrzymanie tego poziomu bezpie
czeństwa i dążenie, by był jak najwyż
szy.

Po przedstawieniu informacji przez 
Zastępcę Komendanta, pana Krzysz
tofa Łyżwę, opinię do materiału przed
stawił radny Ryszard Nócoń - Prze
wodniczący Komisji Bezpieczeństwa.

R. Nocoń - członkowie Komisji 
Bezpieczeństwa omawiali tę samą pre
zentację na posiedzeniu komisji w po
niedziałek. Zwróciliśmy uwagę na kil
ka istotnych, naszym zdaniem infor
macji. Ważna dla nas - mieszkańców 
powiatu jest wzrastająca wykrywalność 
w prawie wszystkich kategoriach prze
stępstw, z wyjątkiem przestępstw ko
rupcyjnych. Na szczęście przestępczość 
nieletnich również spadła w stosunku 
do 2010 r. w powiecie odnotowany 
znaczny spadek wykroczeń z 18.100 
do 15.800. Niepokojący jest wzrost 
zatrzymanych nietrzeźwych kierują
cych pojazdami, w tym rowerami. 
Wzrost jest z 307 do 539. Wakaty - to 
temat stały, ale w tym roku liczba ta 
jest największa spośród wszystkich ko
mend powiatowych województwa.

Radny S. Szłapa zwrócił uwagę 
na to, że przy tak dużej liczbie waka
tów Komenda wyciąga rękę po prośbie 
do samorządów, aby zniwelować te bra
ki. Ale czy jest to do końca słuszne w 
sytuacji, gdy są tak duże braki kadro
we? A samorząd musi finansować do
datkowe służby naszych policjantów. 
Godną podkreślenia jest duża liczba 
uczestników programów profilaktycz
nych - było ich 9.900, przede wszyst
kim młodzieży. W zdarzeniach drogo
wych odnotowano znaczący wzrost licz
by zabitych. Jedno zdarzenie w Szcze
panku pochłonęło aż 5 ofiar. Godny 
podkreślenia jest sukces programu PaT. 
Miło się słucha, że aż tak duża liczba 
młodych ludzi chciała w nim uczestni
czyć. Reasumując, Komisja przyjęła 
informację bez zastrzeżeń. Podkreśli
liśmy rzeczowe przygotowanie mate
riału. Życzymy sukcesów, szczególnie 

nowemu Komendantowi - aby efekty 
były porównywalne, albo jeszcze lep
sze.

K. Łyżwa: - W stosunku do osób 
nietrzeźwych - spośród 500 osób nie
trzeźwych, to 200 kierujących pojaz
dami mechanicznymi. Nasuwa się je
den wniosek - nasze społeczeństwo jeź
dzi samochodami po spożyciu alkoho
lu.

Radny Norbert Lysek: - Chcia
łem wyrazić ogromne zadowolenie z 
tego, że wreszcie mamy Komendanta 
Powiatowego - naszego krajana, miesz
kańca powiatu. Niemniej mam kilka 
uwag i proszę o wyjaśnienie.

Wzrost wykrywalności - 77,6% - 
to bardzo dobry wskaźnik. Jeśli chodzi 
o wykrywalność przestępstw - wynosi 
ona 99,3%. Niepokoi kradzież samo
chodów. W 2010 r. nie było żadnych, 
teraz wyniosły 36. Proszę też o wyja
śnienie nazwy programu 17x7. Czy 
kolizje na A4 dotyczą tylko odcinka 
nadzorowanego przez naszą Komendę? 
80 kolizji na autostradzie to wielkość 
trochę niepokojąca. Czy przyczyny 
leżą po stronie konstrukcji, czy też są 
inne, bo od lat w okolicach Góry św. 
Anny dochodzi do licznych wypadków. 
Dochodzą do mnie sygnały, że restau
racji Fuhl Wypas na granicy Izbicka 
szerzy się dilerka narkotyków. Prosi
my o objęcie tego terenu patrolami po
licyjnymi.

Radny Jan Bogusz: - Jak wyglą
dają wakaty w działach innych niż pa- 
trolowo-prewencyjny?

D. Wierzbicki: - Jeśli chodzi o 
36 kradzieży, które miały miejsce na 
terenie powiatu w tym roku, wynika to 
z faktu, że na terenie naszego woje
wództwa działała grupa przestępcza z 
województwa śląskiego dokonująca kra
dzieży samochodów na terenie powia
tów: strzeleckiego, kędzierzyńsko-ko- 
zielskiego i opolskiego. Dzięki działa
niom wydziału kryminalnego opolskiej 
Komendy Wojewódzkiej, ta grupa zo
stała zatrzymana i wszystkie 36 przy
padków udało się udowodnić i im przy
pisać. 17x7 - to podsumowanie i wy
krywalności i zdarzeń w 7 poważnych 
kategoriach przestępstw, jak: kradzie
że z włamaniem, kradzieże, rozboje, 
uszkodzenie mienia, które to katego
rie rzutują na stan bezpieczeństwa w 
powiecie. Kolizje na autostradzie do
tyczą tylko i wyłącznie odcinka obsłu
giwanego przez naszą Komendę. Naj
częstszą przyczyną kolizji jest albo nad
mierna prędkość, albo zasypianie w 
trakcie jazdy. Tu nie ma wpływu czyn
nik - źle utrzymana autostrada. Różni
ca między kolizją a wypadkiem drogo
wym polega na tym, czy uczestnik zda
rzenia ma obrażenia ciała powyżej 7 
dni (wtedy jest to wypadek). Co do di- 
lerki narkotyków - będziemy monito
rować i sytuację i koordynować ten te
mat z Komendą Wojewódzką, albo też 
z CBS, jeśli jest taki sygnał radnego. 
Więcej czasu chciałbym poświęcić wa
katom w policji. Komenda w Strzel
cach Op. od wielu lat boryka się z tym 
problemem i w naszej komendzie jest 
najwięcej wakatów. Jestem już po roz
mowach z Komendantem Wojewódz
kim, jak również z naczelnikiem wy
działu kadr, od którego uzyskałem za
pewnienie, że w lipcu powinno nastą
pić zasilenie naszej jednostki. Związa
ne jest to z tym, że jakiś czas temu z 
terenu powiatu strzeleckiego nie było 
praktycznie w ogóle chętnych do pra
cy w policji. Być może jest to związane 
z migracjami zarobkowymi specyficz
nymi dla regionu. W powiecie brzeskim 
np. bezrobocie kształtuje się na pozio
mie 23% i tam zainteresowanie pracą, 
w tym w policji, jest zdecydowanie 
większe. Widziałem się w ubiegłym ty
godniu z komendantem Ambrożym, 
rozmawiałem z komendantem Łyżwą i 
wiem, że jakiś czas temu były prowa
dzone akcje propagandowe: wstąp do 
policji. Na targach pracy policja miała 
swoje stanowisko i reklamowała się. 
Chociaż praca w policji nie należy do 
najłatwiejszych - pamiętam jak młoda 
policjantka, uczestnicząca w pierwszym 
swoim zdarzeniu drogowym, w którym 
była ofiara ze skutkiem śmiertelnym, 
zemdlała na miejscu zdarzenia. Ja za
wsze twierdzę, że jest to służba, a nie 
praca. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 60 
podań osób z terenu powiatu strzelec
kiego chętnych do podjęcia pracy w 
policji. System doboru i rekrutacji jest 
regulowany przez Komendę Główną, 
która określa ile osób zostanie przyję-

tych do poszczególnych garnizonów. 
Warto dodać, że został wprowadzony 
system rankingowy - każdy etap kwa
lifikacji jest punktowany. Wymagane 
jest osiągnięcie wymaganego minimum 
punktowego. Dlatego też w naszym 
wojewódzkie 31 osób z najlepszym 
wynikiem zostanie przyjętych do poli
cji. Czy pośród nich znajdą się osoby z 
terenu powiatu strzeleckiego - tego nie 
wiem. Wiadomo wówczas, że osoby z 
np. Prudnika nie zatrudni się w Strzel
cach Op., bo wiąże się to z zapewnie
niem lokum, albo pokryciem kosztów 
dojazdu. Niemniej ja temat wakatów 
monitoruję od pierwszego dnia objęcia 
funkcji Komendanta. Mimo zapewnień 
o poprawie sytuacji, nie liczę na więcej 
niż 4 dodatkowe etaty. Cały czas też 
będziemy propagować zatrudnienie w 
policji. Nie jest to służba łatwa. Niemal 
każda uroczystość wiążę się z pracą 
policji, która musi wystawić określoną 
liczbę patroli.

W kwietniu 5 osób zakończyło u 
nas przeszkolenia podstawowe i we- 
wnątrzpolicyjne praktyki zawodowe i 
jedna z tych osób została przeze mnie 
zadysponowana do posterunku w Le
śnicy, a druga w Zawadzkiem. Tam wła
śnie była najgorsza sytuacja kadrowa. 
Największy odsetek wakatów jest w 
ogniwie patrolowo-interwencyjnym, 
czyli wśród tych policjantów, którzy 
winni służyć na pierwszej linii. Lepiej 
wygląda to w grupie dzielnicowych, na
tomiast w pionie kryminalnym nie ma 
wakatów, a to znajduje przełożenie w 
wynikach.

Radny R. Nocoń: - W sytuacji, 
gdy jest aż tak znaczna liczba wakatów, 
czy jest możliwość przeznaczenia środ
ków finansowych na służby dodatkowe 
bez wyciągnięcia ręki do samorządów? 
Bo rozumiem, że są jakieś rezerwy fi
nansowe na wakaty - czy nie można 
skorzystać z tych pieniędzy.

D. Wierzbicki: - Ustawa budże
towa została przyjęta. Liczbę przyjęć 
do służby ustala Komendant Główny. 
My możemy jedynie propagować pra
cę w policji, natomiast nie ma możli
wości, by gdzieś znaleźć środki i zadys
ponować je na wakaty. Cztery czy też 
5 razy w roku są terminy przyjęć do 
policji. Jeśli nadal będziemy mieli taką 
wysokość środków, to przy obecnej licz
bie policjantów, jesteśmy w stanie za
dysponować tylko taką liczbę w służbie 
z tych środków, jakie mamy. Oni też 
muszą mieć określoną przerwę między 
służbami planowanymi w jednostce a 
służbami dodatkowymi. Nie ma możli
wości korzystania z samorządów. Mie
liśmy ostatnio w Piotrówce za zadanie 
obstawić mecz z uwagi na przyjazd ki
biców z Bielska-Białej. Korzystając ze 
środków przekazanych z Zawadzkiego 
zmobilizowaliśmy wszystkich możli
wych funkcjonariuszy do służby. Musi- 
my oprócz tego zapewnić prawidłowe 
działanie jednostki. Wykorzystaliśmy 
5 policjantów na zabezpieczenie me
czu. Impreza odbyła się bez zdarzeń. Z 
uwagi na demonstrację siły ze strony 
policji i odpowiednią liczbę munduro
wych, kibice byli przez nas pilotowani 
od autostrady przez powiat aż do wjaz
du na autostradę. Zatem te pieniądze są 
przez nas odpowiednio spożytkowane 
na‘zabezpieczenie imprez masowych.

Kolejnym punktem sesji było spra
wozdanie z realizacji „Programu współ

pracy Powiatu Strzeleckiego z organi
zacjami pozarządowymi i innymi pod
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2011”.

Radny Kazimierz Kubal: - Ko
misja Gospodarcza zapoznała się ze 
sprawozdaniem z realizacji programu 
współpracy. Komisja pozytywnie za
opiniowała materiał, jednak w trakcie 
dyskusji pojawiła się uwaga, by przed
stawić kto w ramach konkursu w trak
cie ostatnich 4 lat otrzymał dotacje na 
poszczególne zadania. Byłby to czy
telny obraz środków publicznych prze
znaczonych na pomoc dla organizacji. 
Takim wnioskiem zakończyła się na
sza dyskusja nad tym sprawozdaniem. 
A samo sprawozdanie Komisja oceniła 
pozytywnie.

Wicestarosta Waldemar Ga- 
ida: - Ten program najpierw przyjmu
je Rada Powiatu, określa zasady. Zada
niem Zarządu jest w trybie ustawy o 
organizacji pożytku publicznego i wo
lontariacie konsultowanie z organiza
cjami pozarządowymi rozstrzyganie, 
jakie zadania chcą realizować w ramach 
zadań własnych powiatu. Sprawozdanie 
roczne dotyczy konkretnego roku. Co 
roku Rada Powiatu przyjmuje sprawoz
danie opisujące charakterystykę dane
go roku. Jeśli co roku mamy przedsta
wiać sprawozdanie sięgające 4 lata

Zagrożenie przestępczością w powiecie strzeleckim 
w latach 2010 - 2011

Przestępstwa

Docfeodzenio i 
śledztwa wszczęte

Przestępstwa 
stwierdzone

Wykrywalność 1

Wykryte % wykrydii |

2010 2011 2010 son 2010 2OH 2010 2011 i

Og««« 1456 ' 1537 1617 1968 1260 1532 75,0 77.6

Krj miualne 873 903 1004 1291 661 863 62.0 66.7

Go»j>oa»ir» 110 101 116 137 107 134 92,2 96.4

Narkotykowe 38 25 « 160 212 152 205 95.0 96.7

KwajwyJat 10 16 15 6 15 5 100.0 83J

Brogowe 411 443 425 457 424 454 99.5 ‘>9.3

w tym nietrzeźwi 379 408 399 429 400 427 100,0

Przestępczość kryminalna w poszczególnych kategoriach 
na terenie powiatu strzeleckiego (x 7)

Rodzaj przestępstwa
Wszczęte Stwierdzone

Wykrywalność

Wykryte Hwykncia

20 W 2(111 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Uszczerbek na zdrowhi 20 20 17 <20 17 20 160,0 100,0 I

Bójka lub pobicie 14 19 11 18 9 15 81 .S 83.3 fil

Przestępstwa rozbójnicze 16 13 16 16 14 10 37.5 62.5 I

Kradzież z włamaniem 195 179 274 244 119 109 42,7 44.1 I

Kradzież rzeczy cudzej 252 293 253 431 87 228 34.9 52.9 I

w tym 
kradzież samochodu 11 15 8 22 - 8 0,0 36.4 |

Uszkodzenie rzeczy 59 62 46 68 15 30 31.3 44.1 1

Program 17*7 566 586 617 261 412 41.6 51.5 f ]

u*

wstecz, to trzeba to określić na etapie 
przyjmowania programu na dany rok. 
Pan radny Kubal będąc także radnym 
poprzedniej kadencji, ma te wszystkie 
materiały. Teraz pytanie: czy pojawiają 
się nowe aspekty? Pozwoliłem sobie 
przejrzeć zapiski protokołów z posie
dzeń Komisji - żeby wystartować, 
konkursie, przed uchwaleniem progra
mu przez Radę (jak i po uchwaleniu pro
gramu, ale przed ogłoszeniem konkur
su), organizacja pozarządowa spełnia
jąca wymogi formalne, może zgłosić 
swoje sugestie związane z zadaniem, 
jakie chce ogłosić powiat jako realiza
cję zadania własnego powiatu zbieżne
go z zadaniem statutowym organizacji 
Jeśli zadania nie są zgłaszane przez or
ganizacje, to trudno na etapie konkur
su oczekiwać, że powiat, przy tak ogra
niczonych środkach, zaspokoi oczeki
wania wszystkich organizacji społecz
nych. Istotą zapisaną w ustawie jest, by 
organizacje konsultowały z powiatem 
wszelkie formy zadań i ich zakres ni 
etapie tworzenia programu i konkursu 
Wspieramy organizacje na takim po
ziomie, na jakim możemy, ale wspiera
my także poprzez patronaty honoro
we Starosty i wspomagamy rzeczowo. 
To nie są takie pieniądze, o które orga
nizacje pozarządowe się biją w naszym

dok. na str. 1



Strzeleccy policjanci apelują

Nie wpuszczaj obcych
k Nigdy nie płać i nie daj się okraść osobom, 

które pukają do drzwi i podają się za inkasen
ta Wykorzystują oni chwilową nieuwagę do
mownika i okradają go z oszczędności. Nie każ
dy jest tym za kogo się podaje!

I W Strzelcach Opolskich dwóch mężczyzn 
I podających się za inkasentów po wejściu za 

zgodą właścicielki do mieszkania wykorzysta
ło jej nieuwagę i skradło jej 800 złotych.

ft Metody działania takich przestępców za
wsze polegają na stworzeniu legendy umożli
wiającej wejście do mieszkania i zorientowanie 
■ę, gdzie przechowywane są pieniądze. Zanim 
wpuścisz ao domu nieznajomego, który podaje 
się za przedstawiciela urzędu czy instytucji 
sprawdź jego identyfikator lub legitymację służ
bową. W razie jakichkolwiek wątpliwości, 
mów się z nim na inny termin i sprawdź jego 
Wiarygodność. Jeśli staje się natarczywy, za
dzwoń po Policję lub zaalarmuj otoczenie. Po
staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów 
op.wygląd nieznajomego, numery i markę samo
chodu, którym ewentualnie przyjechał.
E Nigdy nie płać tym, którzy przychodzą do 
domu i podają się za inkasentów. Żadna z insty

Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego-rozeznanie rynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskich

poszukuje osoby do realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego 
dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. w związku z realizacją programu 
jkcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w 2012r., w związku 

żart. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493 z późn.zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 
lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne 
ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrod
kach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- 
edukacyjne, a także z Wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyj
nych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

poszukuje:
osoby do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla sprawców przemocy w rodzinie.

pos

Podział środków PFRON i zasady przyznawania 
dofmansowań w ramach tych środków w roku 2012

Do naboru mogą przystąpić osoby, które:
1. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
2. nie były karane za przestępstwa popełnione umyślnie,
3. ukończyły studia II stopnia na kierunku psychologia,pedagogika, pedagogika specjalna, na

uki o rodzinie, politologia, politologia i amnuki społeczne w zkresie pedagogiki opiekuńczo- 
wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym 
studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

4. posiadaja zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro
dzinie co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami 
stosującymi przemoc w rodzinie;

5. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na 
rzecz przemocy w rodzinie.

Oferta powinna zawierać :
1. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacji 

(dyplomy ukończenia studiów i szkoleń),
2. kserokopię dowodu osobistego,
3. CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar

tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

4. pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, o korzystaniu 
| z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych.
5. proponowaną stawkę za godzinę prowadzenia zajęć.
6. projekt opracowanego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domo- 
F wej
Da obowiązków oferentów należeć będzie:
1. Dokonanie wstępnego rozpoznania diagnostycznego (konsultacje indywidualne -1 h), a na

stępnie przeprowadzenie naboru uczestników do grupowych zajęć korekcyjno - edukacyj
nych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w terminie od czerwca do grudnia 2012 r. - 
łącznie 60 godzin spotkań grupowych na jednego uczestnika.

2. Wykonanie ankiety ewaiuacvinei i iei analizy rod katem skuteczności prowadzonych oddzia
ływań korekcyjno - edukacyjnych.

3. Sporządzenie sprawozdania z wykonanych zajęć.
Opis planowanych działań:
1. Uczestnicy programu: sprawcy przemocy z terenu Powiatu Strzeleckiego.
2. Dwie grupy: po 8 osób.
3. Wymiar czasowy: zgodnie z programem z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych oraz 

zajęćw grupie.
4. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w programie.
5. Miejsce realizacji programu: teren Powiatu Strzeleckiego.
6. Planowany termin realizacji działań: lipiec 2012 r. - grudzień 2012 r. (dokładne terminy i 

szczegółowy plan działań zostaną omówione po rozpoczęciu współpracy).
7. Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
8. Oferta musi zawierać:
- CV każdego oferenta;
• wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie);
• oświadczenie oferenta potwierdzające doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edu

kacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie z określeniem miejsca,terminu i według jakiego 
modelu był realizowany program,

• harmonogram zawierający ilość godzin i tematykę programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie;

• cena wykonania usługi ogółem brutto.
Ofertę można:
a) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. 

Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie
b) przesłać e-mailem na adres: pcprstrzelceop@op.pl
c) doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie a.

Termin składania formularzy ofertowych:
25 maja 2012 r. do godz. 14.00 decyduje data wpływu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyny na każdym etapie.

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje, że w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanow
skiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

tucji typu: spółdzielnia mieszkaniowa, gazow
nia, zakład energetyczny itp. nie pobiera opłat i 
nie zwraca nadpłaconych należności w domu. 
Nie każdy jest tym za kogo się podaje!

Co zrobić, żeby nie zostać ofiarą oszusta 
czy złodzieja?

bądźmy ostrożni przy nawiązywaniu kon
taktu z nieznajomymi przychodzącymi do 
naszego domu, gdyż mogą być to oszuści, 
którzy w celu osiągnięcia własnych korzy
ści często stosują techniki manipulacji, 
nie wpuszczajmy pod żadnym pozorem nie
znanych osób do mieszkań czy domów, 
nie afiszujmy się z ilością posiadanych pie
niędzy w portfelu,
nie wdawajmy się w dyskusje z nieznajo
mymi odwiedzającymi nasze domy, gdyż oni 
tego właśnie oczekują, a rozmowa jest spo
sobem na wzbudzenie zaufania, 
oszuści bardzo często bazują na ludzkich 
uczuciach i emocjach, które próbują w nas 
wzbudzić.
Jeżeli uważają Państwo, że odwiedzająca 

Was osoba może być oszustem niezwłocznie 
zwróćcie się o pomoc do najbliższych lub sąsia
dów i powiadomcie Policję - tel. 997.

POWIATOWY UKZĄO PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY

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

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

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:

PRACOWNIK DS. PRZYGOTOWANIA 
PRODUKCJI

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- umiejętność odczytu rysunku technicznego, obsługa 

komputera
- dobra znajomość j. niemieckiego

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
DREWNA

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe preferowane leśne
- prawo jazdy kat. B, znajomość branży drzewnej
- doświadczenie w handlu
- dobra znajomość j. niemieckiego i j. angielskiego

HANDLOWIEC- przedstawiciel POWIAT STRZELECKI - wykształcenie średnie
- umiejętność pozyskiwania klientów

KELNER/KA; BARMAN/KA WYSOKA - wykształcenie średnie
- doświadczenie mile widziane
- słaba znajomość j. niemieckiego i j. angielskiego

KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe - kucharz
- doświadczenie 2-letnie

KIEROWCA KAT. C+E
+ OPERATOR POMPY DO BETONU

STRZELCE OPOLSKIE,
WOJ. OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E, aktualna karta kierowcy, 
kurs na przewóz rzeczy, uprawnienia operatora pompy 
do betonu, - doświadczenie

KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OPOLSKIE, 
WOJ. OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E, aktualna karta kierowcy, 
kurs na przewóz rzeczy, - doświadczenie

MECHANIK - KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OPOLSKIE 
+ TRASY KRAJOWE

- aktualne badania, kurs na przewóz rzeczy
- doświadczenie min. 2-letnie

KIEROWCA NA TRASACH
MIĘDZYNARODOWYCH

TRASY MIĘDZYNARODOWE - wykształcenie zawodowe mechanik - kierowca 
-jazda ciągnikiem siodłowym + naczepa 13,60
- uprawnienia na kierowcę samochodów ciężarowych 

powyżej 12t
POMOCNIK DEKARZA BŁOTNICA STRZELECKA - prawo jazdy kat. B
DEKARZ BŁOTNICA STRZELECKA - prawo jazdy kat. B
POMOCNIK BUDOWLANY WG. ZLECEŃ - wykształcenie min. zawodowe

- umiejętność organizacji pracy, dyscyplina
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie

SPAWACZ WOJ. OPOLSKIE, 
WOJ. ŚLĄSKIE

- wykształcenie zawodowe, lub średnie techniczne
- uprawnienia spawalnicze MIG-MAG i TIG

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE
OSOBA DO ROZNOSZENIA ULOTEK 
1/2 etatu

STRZELCE OPOLSKIE - wysoka motywacja do pracy
- sumienność oraz obowiązkowość w wykonywaniu 
powierzonych obowiązków

Zgodnie z Uchwała Nr XX/198/12 
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 
marca 2012 roku, środki PFRON zo
stały podzielone na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
kwotach:

rehabilitacja zawodowa - 
90 000,00 zł
rehabilitacja społeczna
1 092 810,00 zł.
W ramach rehabilitacji społecznej 

przewidziano:
dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych w kwocie: 
150 000,00 zł

dofinansowanie sportu, kultury, re
kreacji i turystyki osób niepełno
sprawnych w kwocie: 29 840,00 zł 
dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
w kwocie: 305 110,00 zł 
dofinansowanie likwidacji barier ar
chitektonicznych, w komunikowa
niu się i technicznych w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych w kwocie: 
90 000,00 zł
dofinansowanie działalności Warsz
tatów Terapii Zajęciowej w Ząwadz- 
kiem w kwocie: 517 860,00 zł. 
Działając w oparciu o Uchwałę Nr 

239/2012 Zarządu Powiatu Strzeleckie
go z dnia 10.04.2012 r. oraz Uchwałę 
Nr 3/2012 Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 
18.04.2012 r. Powiatowe Centrum Po
mocy Rodzinie w Strzelcach Op. będzie 
rozpatrywać wnioski zgodnie z przyję
tymi „Zasadami przyznawania dofinan
sowali ze środków PFRON na zadania z 
zakresu rehabilitacji społecznej w 2012 
roku”.

W związku z powyższym ustalono, 
iż „dofinansowanie w zakresie 
uczestnictwa osób niepełnospraw
nych oraz pobyt ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych” w 
roku 2012 wynosić będzie:

872 zł - dla osoby niepełno
sprawnej ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, osoby niepełno

sprawnej do 16 r. ż. oraz osoby niepeł
nosprawnej w wieku 16-24 lat, 
uczącej się i niepracującej, bez wzglę
du na stopień niepełnosprawności;

807 zł - dla osoby niepełno
sprawnej z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności;

742 zł - dla osoby niepełno
sprawnej z lekkim stopniem niepełno
sprawności;

581 zł , dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej;

581 zł - dla osoby niepełno
sprawnej zatrudnionej w zakładzie pra
cy chronionej, niezależnie od posia
danego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku „sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepeł
nosprawnych” wysokość dofinanso
wania wynosić będzie do 60% kosztów 
przedsięwzięcia.

W ramach zadania „zaopatrzenie 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio
ty ortopedyczne i środki pomocni
cze” przewidziano następujące zasady: 

wysokość dofinansowania do za
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla 
osób indywidualnych wynosi do 60 % 
kosztów danego sprzętu,

w roku bieżącym nie będzie przy
znawane dofinansowanie do zaopatrze
nia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytu
cji,

wysokość dofinansowania do za
opatrzenia w przedmioty ortopedycz
ne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby nie

pełnosprawnej w limicie ceny usta
lonym na podstawie odrębnych 
przepisów, jeżeli taki udział jest 
wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, wy
znaczonego przez ministra właści
wego do spraw zdrowia oraz wyma
ganego udziału własnego osoby nie
pełnosprawnej w zakupie tych 
przedmiotów i środków, jeżeli cena 
zakupu jest wyższa niż ustalony li
mit.
Wysokość dofinansowania w ra

mach zadania „likwidacja barier w 
komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi po

trzebami osób niepełnosprawnych” 
wynosić będzie do 80% kosztów danego 
urządzenia, za wyjątkiem dofinansowa
nia do sprzętu i oprogramowania kom
puterowego, które będzie przyznawane 
w razie niewykorzystania, czy otrzy
mania dodatkowych środków. W przy
padku dofinansowania sprzętu i opro
gramowania komputerowego kwota do
finansowania ze środków PFRON wy
nosić będzie maksymalnie do 2 000,00 
zł.

W przypadku „likwidacji barier 
architektonicznych w związku z in
dywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych” wysokość dofi
nansowania wynosi do 65% kosztów 
przedsięwzięcia nie więcej niż 8000,00 
zł. O dofinansowanie ubiegać się mogą 
osoby niepełnosprawne:

mają trudności w poruszaniu się, 
są właścicielami nieruchomości lub 
użytkownikami wieczystymi nieru
chomości albo posiadają zgodę wła
ściciela lokalu lub budynku miesz
kalnego, w którym stale zamiesz
kują
u których likwidacja umożliwi lub w 
znacznym stopniu ułatwi wykony
wanie podstawowych, codziennych 
czynności lub kontaktów z otocze
niem.
Wszystkie zadania z zakresu reha

bilitacji zawodowej i społecznej będą re
alizowane do momentu rozdysponowa
nia całej kwoty: 1 182 810,00 zł przy
znanej w roku 2012 dla osób nie
pełnosprawnych z Powiatu Strze
leckiego.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy „Centrum” w 
Strzelcach Op. w pokojach nr 6 i 7 
lub pod numerem telefonu 77 461 
33 81 (wew. 34 i 39). Podział środków, 
przyjęte zasady dofmansowań oraz ar
kusze wniosków dostępne są w jednost
ce Powiatowego Centrum Pomocy ro
dzinie w Strzelcach Op. lub na stronie 
internetowej

www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

w zakładce
„Komu pomagamy - PFRON”.

mailto:pcprstrzelceop@op.pl
mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.p
http://www.strzelce-opolskie.epcpr.pl


TU WARTO SIĘ UCZYĆ
^MODERNIZOWANA BAZA DYDAKTYCZNA

Sportowe emocje na „orliku-

AWÓD ZAPEWNIAJĄCY PRZYSZŁOŚĆ
Fachowcy pilnie poszukiwani

Technik handlowiec Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY SZKOŁY:

Jako technik han
dlowiec otrzymasz 
odpowiedni zasób 
wiedzy dającej pod
stawę do podjęcia 
pracy na średnim 
szczeblu zarządza
nia w przedsiębior
stwach o różnych 
formach własności. 
Będziesz również 
potrafi, uruchomić 
i prowadzić własną 
firmę handlową.

* nowoczesna baza dydaktyczna
* nowoczesny kompleks boisk sportowych
* praktyki zagraniczne
* udział w projektach unijnych
* możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach nadających upraw

nienia i kwalifikacje zawodowe
* pracownie zawodowe będące równocześnie ośrodkami egzami

nacyjnymi
* cyfryzacja szkoły, dziennik elektroniczny
* szeroka oferta imprez o charakterze szkolnym, lokalnym oraz 

regionalnym
* bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
* liczne akcje charytatywne
* wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
* korzystna lokalizacja szkoły

Technik spedytor

transportu krajowego i międzynarodowego.

Jako absolwent tego 
kierunku otrzy
masz odpowiedni 
zasób wiedzy do 
wykonywania za
dań dotyczących 
transportu i spedy
cji w dużych przed
siębiorstwach spe
dycyjnych i ma
łych zakładach 
transportowych w 
zakresie obsługi

Proponujemy Ci 
zajęcia praktyczne 
na Warsztatach 
Szkolnych w zawo
dach:
- ślusarz z dodat
kową ofertą: spa
walnictwo z możli
wością uzyskania 
uprawnień spawal
niczych
- operator obrabia
rek skrawających; 
W swojej ofercie 
mamy również za

jęcia praktyczne w nie rzemieślniczych i rzemieślniczych zakładach 
pracy w zawodach kształconych w szkole w klasach jedno, dwu-, i 
wielozawodowych m.in. kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz oraz inne zawody. Po ukończeniu Zasadni
czej Szkoły Zawodowej będziesz miał możliwość dalszego kształcenia 
w Liceum dla Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończe
niu kursów kwalifikacyjnych znajdujących się w ofercie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Oferta kształcenia <lla absolwentów gimnazjum

Technik mechanik

Chcesz uzyskać fa
chową wiedzę i 
umiejętności w za
kresie organizowa
nia i nadzorowania 
przebiegu procesów 
wytwarzania ma
szyn i urządzeń? 
Chciałbyś przepro
wadzać kontrolę ja
kości wykonywania 
wyrobów i usług 
oraz nauczyć się

Myślisz o prowa
dzeniu nowocze
snego gospodar
stwa rolnego? Za
wód technika agro
biznesu jest dla Cie
bie. Tutaj zdobę
dziesz fachową 
wiedzę z zakresu 
rachunkowości, 
ekonomiki, marke
tingu w agrobizne
sie, zarządzania 
firmą, produkcji i

przetwórstwa żywności. Będziesz mógł prowadzić własną działalność 
rolniczą.

Technik agrobiznesu

Warsztaty szkolm

Oferta kształcenia 
dla dorosłych

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

projektowania prostych obiektów mechanicznych? Technik me
chanik to zawód dla Ciebie. Technik obsługi turystycznej

Technik mechatronik
Jesteś zaintereso
wany projektowa
niem i wytwarza
niem części oraz 
zespołów maszyn i 
urządzeń mecha
nicznych oraz wy
korzystywaniem 
technik kompute
rowych? W swojej 
przyszłej pracy 
chciałbyś łączyć 
elektronikę, infor

matykę, automatykę? Wybierz zawód technika mechatronika.

Chcesz by świat 
stanął dla Ciebie 
otworem? Kochasz 
podróże? Zawód 
technika obsługi tu
rystycznej jest dla 
Ciebie. Tutaj na
uczysz się organizo
wania pracy biura 
podróży oraz przy
gotowywania wy
jazdów krajowych i

zagranicznych, kalkulowania kosztów imprez turystycznych, orga
nizowania i obsługiwania konferencji, targów i zjazdów, zasad organi
zowania wycieczek krajoznawczych.

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 kla
sową szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie po
dejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Daje- 
my możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, zdobycie 
średniego wykształcenia potrzebnego do zdobycia tytułu technika, 
Zajęcia prowadzone będą w formie dziennej, zaocznej lub wieczoro
wej.

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

to Kui^y IMrZlCZiliCtOZUliC tlld Ly L-li, wzrupołnió
wiedzę lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie jednej kwalifi
kacji. Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i 
zasadniczej szkoły zawodowej.

Dodatkowo Płatne Kursy w ramach CKU:

Technik elektronik

Jako technik elektronik będziesz potrafił m.in. wykonywać badania 
i przeprowadzać kontrolę urządzeń w procesie produkcji oraz eks
ploatacji. Do twoich zadań należeć będzie wykonywanie instalacji 
elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych 
instalacji.

Technik ekonomista

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem na stanowiskach w obsza
rze prac ekonomiczno-biurowych, gdzie wymagane są umiejętności 
z zakresu finansów, rachunkowości, organizowania procesów zwią
zanych ze sprzedażą wyrobów, towarowi usług, wybierz zawód tech
nika ekonomisty.

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych

Jako absolwent tego kierunku zaj
mował się będziesz organizacją, 
nadzorem, a także kierowaniem 
pracą podległego personelu w za
kresie obsługi maszyn i urządzeń 
gastronomicznych, obsługi konsu
mentów oraz organizacji i techno
logii produkcji w otwartych i za
mkniętych zakładach żywienia 
zbiorowego, takich jak restauracje, 
stołówki, bary.

Kurs Umiejętności Zawodowych
kurs niezbędny do uzupełnienia wiedzy i umiejętności przy pod

noszeniu kwalifikacji np. przy zdobywaniu tytułu technika (rozsze
rzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).
Kurs Kompetencji Ogólnych

uzupełnienie wykształcenia ogólnego np. zdobycie wykształce
nia zawodowego.
Inne Kursy

organizowane na zlecenie firm i instytucji oraz osób prywat
nych.

Szczegółowe informacje o zawodach i naborze: 
www.zszlstrzelce.pl

Na stronie www.koweziu.edu.pl znajdziesz wszystkie 
odpowiedzi na nurtujące Cię pytania o szkolnictwie zawodowym

ZOSTAŃ SPECJALISTĄ
W WYBRANYM ZAWODZIE

DZIŚ Zespół Szkól Zawodowych Nr 1, JUTRO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel/fax: 77 461-27-01 

e-mail: zszl@zszlstrzelce.pl, www.zszlstrzelce.pl

http://www.zszlstrzelce.pl
http://www.koweziu.edu.pl
mailto:zszl@zszlstrzelce.pl
http://www.zszlstrzelce.pl


TU WARTO SIĘ UCZYC
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 
Technikum

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Do uczniów gimnazjów i ich rodziców!
Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2012 roku powo

łany został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
z siedzibą w obecnym budynku Liceum Ogólnokształcącego. 
Szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2012 r.

Nowy zespół będzie połączeniem dwóch zawadczańskich 
szkółponadgimnazjalnych - Zespołu Szkół Zawodowych i Li
ceum Ogólnokształcącego im. Mieszka 1.

Przed nową dyrekcją ZSP i nauczycielami pojawia się w 
związku z tym wyzwanie. Młodzież, zainteresowana dałszą 
edukacją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz
kiem i jej rodzice, mogą być pewni, że grono pedagogiczne 
dołoży wszelkich starań, aby zachować dotychczasowe trady
cje oraz wysoki poziom kształcenia, z których słynęły obie szkoły. 
Prosimy o zaufanie i zachęcamy do korzystania z opracowanej 
na rok szkolny 2012/2013 oferty edukacyjnej skierowanej do 
wszystkich absolwentów szkół gimnazjalnych powiatu strze

leckiego

Dyrektorzy i nauczyciele ZSZ i LO w Zawadzkiem

MATURY I EGZAMINY ZAWODOWE

Przepustką do przyszłości są dobrze zdane egzaminy końcowe. 
Aby pomóc uczniom uzyskać jak najlepsze wyniki na maturze na
uczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą dodatkowe zajęcia 
(tzw. konsultacje) dla uczniów klas maturalnych. Efekty tej pracy są 
widoczne - według danych przekazanych przez CKE w roku szkol
nym 2010/2011 licea powiatu strzeleckiego zajęły drugie miejsce 
pod względem zdawalności matury w całym regionie Polski połu
dniowej obejmującym województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, 
małopolskie i podkarpackie (zdawalność na poziomie 95,5%)!

Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Zawodowych zosta
ło sklasyfikowane na 7 miejscu w województwie opolskim (najlepszy 
wynik spośród szkół w powiecie) w corocznym rankingu szkół po
nadgimnazjalnych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”.

BAZA SZKOŁY

Szkoła i jej otoczenie podlegają ciągłej modernizacji. W ostat
nich latach przeprowadzono gruntowny remont szatni (gdzie każdy 
uczeń ma do dyspozycji zamykaną na klucz szafkę), wymieniono 
dach, przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania, 
ocieplono i odnowiono elewację budynku, wybudowano kompleks 
boisk „Orlik 2012” oraz tartanową bieżnię. Aktualnie wybudowane 
są tzw. ciągi piesze, wyremontowany został również szkolny dziedzi
niec i ogrodzenie.

Możemy się również poszczycić nowoczesną bazą dydaktyczną 
- szkoła dysponuje m. in. trzema pracowniami komputerowymi, 
posiada 7 tablic interaktywnych oraz nowoczesne pomoce naukowe 
(np. licznik Geigera - Mullera) pozyskane również dzięki udziałowi w 
projekcie „Partnerzy w nauce”. W bieżącym roku szkolnym przy
stąpiliśmy do projektu „E-Szkoła”, w ramach którego uzyskaliśmy 
dwie pracownie mobilne. Prowadzony będzie również elektroniczny 
dziennik, gdzie rodzice poprzez łącze internetowe w każdej chwili 
będą mogli sprawdzić oceny i frekwencję swoich dzieci.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Szkoła to nie tylko lekcje!
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie LO brali i hiorą udział w:
* projekcie „Każdy inny, wszyscy równi”, w ramach którego od

bywały się kursy przygotowujące do egzaminów na certyfikaty 
językowe (j. angielski i j. niemiecki), zajęcia z meteorologii i 
fenologii, z matematyki;

* projekcie „Partnerzy w nauce” polegającym na współpracy z 
Uniwersytetem Śląskim, w ramach którego uczniowie uczestni
czyli w trzech wycieczkach naukowych i w tygodniowym obo
zie;

* zajęciach grantowych - są to zarówno zajęcia sportowe (siat
kówka, lekka atletyka), językowe (multimedialny kurs języka 
rosyjskiego), jak i naukowe (koło biologiczne „Bios” i zajęcia 
historyczne „Ocalić od zapomnienia”);

* wolontariacie w ramach działającego w szkole klubu uczniow
skiego @ctiv@.

Uczniowie ZSZ skorzystali z następujących szkoleń i kursów:
1. Nauka spawania metodą MAG,
2. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
3. Nauka języka niemieckiego zawodowego,
4. Nauka języka angielskiego zawodowego,
5. Kurs pilota wycieczek,
6. Uzyskanie uprawnień na wózki widłowe,
7. Uzyskanie uprawnień na koparko-ładowarkę.

W ramach projektu „Akademia przyszłych fachowców”, które
go głównym celem było umożliwienie uczniom techników i zasadni
czej szkoły zawodowej zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodo
wych oraz rozwoju kompetencji językowych.

Atuty szkoły:
Fachowa i życzliwa kadra,
Wysoki poziom kształcenia,
Dobre przygotowanie do matury i egzaminu zawodowego,
Pomoc i wsparcie doradcy zawodowego i pedagoga,
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
Wolontariat(uczniowski klub @ctiv@),
Nauka w jednym budynku
Nauka na jedną zmianę,
Dobra lokalizacja (blisko do dworca PKP i przystanków autobu
sowych).

Szukaj nas w sieci:
www.lozawadzkie.wodip.opole.pl,www.zsz.zawadzkie.pl

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych istnieje możliwość nauki języka niemieckiego 
jako języka mniejszości narodowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Zachęcamy młodzież do skorzystania z tej możliwości

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 
w Zawadzkiem

Uczeń gimnazjum w podaniu o przyjęcie do klasy 
pierwszej liceum wybiera:
1. klasę sportową (specjalizacja: chłopcy 

piłka ręczna, dziewczęta piłka siatkowa) lub 
inną klasę;

2. wskazuje język obcy w zakresie rozsze
rzonym: język angielski lub język niemiec
ki;

3. jedną grupę przedmiotów w zakresie
rozszerzonym:

matematyka, fizyka, informatyka (klasa politechniczna), 
biologia, chemia (klasa biologiczno-chemiczna), 
historia, geografia oraz język polski lub wiedza o społeczeń
stwie (klasa historyczno-geograficzna).

TECHNIKUM
(4-letnie)

kształcące w zawodach:
technik informatyk (rozszerzone jęz. angielski, matematyka, 
przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo),
technik ekonomista (rozszerzone jęz. angielski, geografia, 
przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo),
technik mechanik (rozszerzone jęz. niemiecki, matematyka, 
przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo).

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
(3-letnia)

kształcąca w zawodach:
ślusarz, stolarz, mechanik samochodowy, fryzjer, sprzedaw
ca, cukiernik, piekarz, elektryk i innych

Uczniowie odbywają praktyki u samodzielnie 
wybranego pracodawcy. 

Szkoła może pomóc w znalezieniu pracodawcy.

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH 
(3-letnie)

(ostatni rok naboru!!!)

kształcące w zawodach:
technik mechanik
technik handlowiec

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
47-120 Zawadzkie, ul. Krótka 1, tel. 77 4616 430, www.lozawadzkie.wodip.opole.pl,www.zsz.zawadzkie.pl

http://www.zsz.zawadzkie.pl
http://www.zsz.zawadzkie.pl
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Szkoła z tradycją dla przyszłości

Większość naszych absolwentów odnosi sukcesy podejmu
jąc studia na wybranych kierunkach renomowanych uczelni wy
ższych, tak w Polsce jak i za granicą.
Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2011 wyniosła 100%.

Schulmanagement weltweit

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich
Ponad 60 lat tradycji

Drodzy uczniowie

Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich to znacząca placówka na mapie edukacyj
nej naszego województwa. Możemy poszczycić się wieloma dobrze wykształconymi absolwentami, 
którzy na całym kwiecie piastują odpowiedzialne stanowiska.

Szkoła systematycznie jest modernizowana, doposażona w najnowszy sprzęt i materiały dydak
tyczne. Gwarantuje spełnienie najwyższych wymagań edukacyjnych naszych czasów.

Nasi uczniowie biorą udział:

Od wielu lat jesteśmy szkołą partnerską Republiki Federal
nej Niemiec, dzięki czemu nasi uczniowie mogą w szkole zdawać 
egzamin językowy DSD II umożliwiający studiowanie na nie
mieckojęzycznych uczelniach bez zdawania dodatkowych testów 
językowych.

Wielu uczniów podczas nauki w naszym liceum uczestniczy 
w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych, na których 
odnoszą liczne sukcesy na etapie centralnym. W szkole realizo
wane jest nauczanie języka angielskiego, niemieckiego, francu
skiego, hiszpańskiego, łacińskiego.

O wyborze decydują uczniowie.
Od roku szkolnego 2012/2013 w ramach zajęć pozalek

cyjnych będzie nauczany będzie język chiński.

Proponowane profile klas:

dwujęzyczna 
biologiczno - chemiczna 
humanistyczna

- językowa
- politechniczna

Oprócz propozycji każdy uczeń może utworzyć swój indywidual

ny profil kształcenia

Prowadzimy wymianę 
uczniowską 

z Gymnasium Conrad - von - Soest

sis
Szkoła należy do Stowarzyszenia 

Szkół Innowacyjnych 
Regionu Opolskiego

W licznych kołach zainteresowań

Szkolnym wolontariacie

W imprezach turystycznych

Edukacja europejska

„ Wieczór talentów", 
czyli w poszukiwaniu ukrytych talentów

Zespół Szkół Ogólnokształcących
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 38, tel 77 4612 225, www.lostrzelce.wodip.opole.pl

http://www.lostrzelce.wodip.opole.pl
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Leśnicy

Drodzy Rodzice
Jeżeli zależy Państwu, aby: dziecko czuło się akceptowane, rozwijało swoje pasje i zainte
resowania, zapraszamy do podjęcia edukacji w naszym Ośrodku.

Nawet niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów 
nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy jest placówką 
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kształcimy na etapach edukacyjnych: Szkoła Podstawo
wa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasad
nicza Szkoła Zawodowa. 5.

Walory naszej placówki:
- przestronne i nowocześnie urządzone sale lekcyjne, 6.
- dwie pracownie komputerowe,
- sala gimnastyczna, sala gimnastyczna do zabaw sporto

wych, siłownia, boisko sportowe, teren rekreacyjny,
- opieka pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy,"- cie

pła serdeczna atmosfera,
- aktywna współpraca z rodzicami. 7.

Zapewniamy:
- bezpłatne podręczniki, zeszyty ćwiczeń,
• w miarę możliwości pomoc rzeczową (darmowe obia

dy),

możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, 
uczniowie pobierający zasiłek pielęgnacyjny lub posia
dający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą 
korzystać z nieodpłatnych turnusów rehabilitacyjnych.

Ośrodek położony jest w pięknym miejscu u podnóża Góry 
św. Anny.

U nas zdobędziesz kwalifikacje na poziomie zawodowym w 
zawodach: kucharz, ogrodnik, sprzedawca, stolarz, murarz- 
tynkarz, krawiec, elektryk, piekarz, cukiernik, wędliniarz, 
tapicer, fryzjer, mechanik samochodowy, blacharz samocho
dowy, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Priorytetem w działalności Zasadniczej Szkoły Zawodo
wej jest kształcenie praktyczne i przygotowanie młodzieży 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, eg
zaminu czeladniczego oraz samodzielne funkcjonowanie w 
środowisku społecznym. Oferujemy atrakcyjne miejsca prak
tyk w warsztatach szkolnych.

8. Nasi uczniowie wydają gazetkę szkolną „Szkolne Echo”, 
biorą udział w programie wymiany międzynarodowej „CO- 
MENIUS”.

9. Poprzez możliwość udziału w zawodach sportowych, kon
kursach przedmiotowych i zawodowych tworzymy wa
runki do rozwoju osobistego, sprawdzenia swoich umiejęt
ności i odniesienia sukcesu.

10. Uczniom zamiejscowym oferujemy bezpłatny pobyt w in
ternacie; rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

11. Przy Ośrodku działa Leśnickie Stowarzyszenie Integra
cyjne założone przez nauczycieli naszej placówki, które sku
pia pracowników szkoły oraz sympatyków placówki np. 
rodziców. Stowarzyszenie finansuje lub współfinansuje sze
reg imprez, przedsięwzięcia i wyjazdy szkolne.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY OŚRODKA 23 MAJA 2012 R.
Przedstawione niżej fotografie z życia Ośrodka świadczą o tym, że w naszej pracy stawiamy na aktywność ucznia.

47 150 Leśnica, ul. Kozielska 20, tel: 774615216,
soswlesnica@poczta.onet.pl, www.sosw.lesnica.pl

mailto:soswlesnica@poczta.onet.pl
http://www.sosw.lesnica.pl


Ad multos annos! Moje życie - mój wybór
Znów podwójny jubileusz! Tym razem to Panie są górą, bo w ostatnim czasie 

dwie mieszkanki naszego powiatu świętowały okrągłe, dostojne 90 urodziny!
24 kwietnia z gratulacjami, życzeniami i prezentami spieszyli goście do Pani 

Bronisławy Milczarek, mieszkającej w Domu Sióstr w Porębie.
Natomiast 7 maja w rodzinnym Kolonowskiem urodzinowe powinszowania 

odbierała Pani Jadwiga Wiśniewska.
Obu Jubilatkom najserdeczniejsze życzenia urodzinowe wraz z kwiatami i ko

szem słodkości przekazał w imieniu władz i wszystkich mieszkańców powiatu staro
sta Józef Swaczyna.

Do wszystkich życzeń, które nasze wspaniałe Jubilatki odebrały w Dniu Uro
dzin od gości, tych mniej i bardziej oficjalnych, dołączamy i swoje, najserdeczniej
sze:

Życzymy wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym dobrym 
zdrowiu, dni pełnych słońca i szczęścia, w gronie najbliższych osób!

Pani Bronisława Milczarek h> dniu 90 urodzin

Pani Jadwiga Wiśniewska w dniu 90 urodzin

Młodzi menadżerowie inwestują
Przedsiębiorstwo symulacyjne to jeden z 

wielu składników projektu Szkoła Kluczowych 
Kompetencji realizowanego w Zespole Szkół Za
wodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Nasza 
młodzież od października 2011 brała udział w 
dodatkowych zajęciach, w których wspólnie 
prowadziła wirtualne przedsiębiorstwo zajmu
jące się produkcja i sprzedażą telefonów komór
kowych. Zarządzanie wirtualnym przedsiębior
stwem wymagało właściwego zainwestowania 
posiadanego kapitału finansowego, wybudowa
nia wirtualnych hal produkcyjnych, magazynów, 
pozyskania zamówień i zorganizowania sieci 
sprzedaży i dystrybucji oraz walki z konku
rencją. Dzięki specjalnej aplikacji w Internecie 
młodzi przedsiębiorcy mogli obserwować skut
ki podejmowanych decyzji.

W kwietniu 2012 drużyna naszych najlep
szych menadżerów (Judyta Mehlich, Ewelina 
Merkel, Angelika Olszowy, Denis Golec) zmie
rzyła się z innymi zespołami w ramach rozgry
wek wojewódzkich. Konkurencja była bardzo 
zacięta. W trwających 2 godziny rozgrywkach 
podwyższyliśmy wartość swojej firmy i osiągnę

liśmy wysokie przychody ze sprzedaży. To jed
nak nie starczyło na awans do ścisłego ogólno
polskiego finału, ale dało naszym młodym inwe
storom duże doświadczenie i możliwość prak
tycznego zastosowania posiadanej wiedzy z 
zakresu podejmowania decyzji gospodarczych.

Dzięki realizacji projektu Szkoła Kluczo
wych Kompetencji uczniowie naszej szkoły 
obok przedsiębiorstwa symulacyjnego mogą 
brać udział również w zajęciach kół naukowych 
na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocła
wiu oraz w obozach naukowych w czasie waka
cji w górach i na Mazurach, gdzie poprzez zaba
wę i symulację rozwijają i doskonalą nowe 
umiejętności językowe i informatyczne. W ko
lejnym roku szkolnym planowane jest działanie 
Studium Kompetentnych Liderów, w którym 
uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia 
w zajęciach na uczelni wyższej. Więcej p tym 
projekcie i innych działaniach realizowanych 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach 
Opolskich możecie dowiedzieć się 19 maja 
2012r. na pikniku edukacyjnym. Zapraszamy do 
naszej szkoły.

Aktorzy teatru „Po drugiej stronie” dzia
łający w programie „Profilaktyka a Ty” uczest
niczyli w XI Przeglądzie Teatrzyków Profilak
tycznych „Profilaktyka a Teatr” w Strzelcach 
Opolskich. Młodzież swoje przedsięwzięcie 
ukierunkowała na profilaktykę rówieśniczą dą
żącą do promowania mody na życie bez uzależ
nień.

Pod koniec kwietnia br. aktorzy ponow
nie pokazali swoje umiejętności występując go
ścinnie przed młodą publicznością ze sztuką o 
tytule „Moje życie-mój wybór” w ramach XI 
Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych „Pro
filaktyka a Teatr” w Strzelcach Opolskich. Spek
takl wyreżyserował Patryk Smarski, scenariusz 
do sztuki napisał Mirosław Falkiewicz.

Spektakl ten umiejętnie dotyka problema
tyki przemocy, uzależnień, braku oparcia w do
rosłych. Ponadto ukazuje konsekwencje wybo
rów dokonywanych przez młodych ludzi. Przed
stawia historię czterech bohaterów, którzy po
chodzą z różnych środowisk. Wszyscy schodzą 
na złą drogę, lecz tylko dwójce z nich udaje się 
z niej powrócić.

Organizatorami przeglądu byli: Gmina 
Strzelce Opolskie, Gminna Komisja Rozwiązy
wania Problemów Alkoholowych oraz Strzelec
ki Ośrodek Kultury.

Bigos z ananasem - najlepsze!
Rekordową w historii imprezy liczbę 

uczestników odnotowali organizatorzy rajdu 
„Strzelecka Wiosna”. W annogórskim amfiteatrze 
w przedostatnią sobotę kwietnia pojawiło się 
aż 350 osób - uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceum.

Wśród uczestników znaleźli się mieszkań
cy powiatu strzeleckiego, jak również dwie gru
py z województwa śląskiego, reprezentujące To
szek i Kotulin. Na metę rajdu stawili się zarów
no stali bywalcy (PSP w Błotnicy Strzeleckiej, 
PSP 7, drużyny z Zespołu Szkół Ogólnokształ
cących oraz PG 1 w Strzelcach Opolskich), jak 
i debiutanci (SP w Leśnicy, PG w Toszku).
- Zależy nam na różnorodności i szerokim za
sięgu lokalnym imprezy - mówi Ewa Raczyńska
- współorganizatorka turystycznego wydarze
nia.
- Zaczęło się od setki uczestników pierwsze
go rajdu, a dziś dochodzimy prawie do cztery
stu, przy czym z roku na rok jest nas więcej - 
dodaj e.

Odbywająca się po raz ósmy impreza - 
wynik współpracy Zespołu Szkół Ogólno
kształcących, Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz 
strzeleckiego oddziału PTTK - stała się nie tyl
ko ciekawą dla młodzieży formą spędzania wol
nego czasu, ale też okazją do spróbowania swo
ich sił w rajdowych konkurencjach. Osiemna
ście drużyn walczyło o statuetki w konkursie 
sprawnościowym, plastycznym, piosenki tury
stycznej, ekologiczno - przyrodniczym. Dla raj- 
dowiczów przygotowany był również konkurs 
„Zgadnij, jakie to miejsce?” oraz indywidualny 
quiz wiedzy o Euro 2012. Na wagę złota okaza
ły się osoby mówiące na co dzień gwarą, ponie
waż jedna z dyscyplin w czasie rajdu to właśnie 
sprawdzian znajomości mowy Ślązaków.
W bieżącym roku rajd „Strzelecka wiosna” zy
skał nową jakość, ponieważ dzięki uczestnic
twu osób z Środowiskowego Domu Pomocy

W dniach 23.04. - 27.04.2012 roku ucznio
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Leśnicy wzięli udział w ostatnim wy- 
jeździe z programu Comenius 2010-2012 „Wiel
cy ludzie dla Europy”. Tym razem odwiedzili
śmy czeskie Stribro i stolicę Czech - Pragę. 
Wyjazd ten był nie tylko zapoznaniem się z syl
wetkami czeskich bohaterów - Jana Amosa Ko
meńskiego (Comeniusa), Jana Husa i Karola IV, 
ale przede wszystkim podsumowaniem naszej 
pracy w tym projekcie.

Pierwszy dzień tradycyjnie został przezna
czony na wspólną zabawę, prezentację multime
dialną z poprzedniego spotkania oraz przedsta
wienie szczegółowego programu spotkania. 
Następne dwa dni były przeznaczone na zwie
dzanie przepięknej Pragi. Przechadzaliśmy się 
uliczkami Starego Miasta, odwiedziliśmy słynną 
Złotą Uliczkę, widzieliśmy zmianę warty na 
Hradczanach, na moście Karola prosiliśmy o 
szczęście św. Jana Nepomucena i o to, by wrócić 
tu raz jeszcze. Wielkość i urodę miasta podzi
wialiśmy z czeskiej „wieży Eiffla”, na którą naj
mężniejsi wspięli się po 220 stopniach. Płynę
liśmy romantyczną gondolą po Wełtawie i z tej 
perspektywy również podziwialiśmy miasto. 
W ramach poznawania sylwetek Jana Amosa 
Komeńskiego, Jana Husa i Karola IV braliśmy 
udział w lekcjach muzealnych: w Muzeum Pe
dagogiki, w Kaplicy Betlejemskiej, Muzeum 
Karola IV i w Katedrze świętych Wita, Wacława 
i Wojciecha. Zwiedziliśmy też, stojący na nie
dostępnej skale, zamek Karlstejn, u podnóża 
którego zaopatrzyliśmy się w pamiątki z podró
ży. Niesamowite wrażenie zrobiło na nas muzeum 
figur woskowych, w którym wszystkie postacie

Społecznej, stał się imprezą o charakterze integra
cyjnym.
Ścisły finał został, obsadzony przez następujące 
drużyny:
1. miejsce - „Pinkowe truski” z Publicznego Gim
nazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi,
2. miejsce - „Powsinogi” z Publicznego Gimna
zjum nr 1,
3. miejsce -„Nieustraszeni” z Środowiskowego 
Domu Pomocy Społecznej.

W kategorii szkół podstawowych najlepsi 
okazali się:
1. miejsce - „Bezkrwawi łowcy” z PSP w Kotuli- 
nie,
2. miejsce -„Łazik” z SP w Leśnicy,
3. miejsce - „Leśni traperzy” z PSP w Żyrowej.

Zajęliśmy piąte miejsce - zdaje relację Ania 
Noparlik z I klasy gimnazjum - ale i tak uważam 
rajd za bardzo udany - dodaje. - Rajd „Strzelecka 
wiosna” był wyśmienitą zabawą, a konkurencje 
dobrze wymyślone.

Podobnie pozytywną opinię wyraża Ola, gim- 

I tak się trudno rozstać
wyglądały jak żywe, a także kino kalejdosko
powe. Trzeci dzień pobytu został przeznaczony 
na podsumowanie projektu, zakończone prezen
tacją teatralną przygotowaną przez wszystkie 
szkoły. Każda ze szkół przedstawiła sztukę te
atralną dotyczącą postaci poznawanych w pro
jekcie. Nasza szkoła przygotowała inscenizację 
na temat fragmentów z życia Jana Pawła II, królo
wej Jadwigi i króla Zygmunta Augusta II, nie 
zabrakło też pokazów tanecznych i śpiewania. 

nazjalistka z grupy rowerowej: -Było supa 
Byłam pierwszy raz, ale nie ostatni! Bigosby 
pyszny! - dodaje, chwaląc, tak jak wieleb 
nych osób, rajdowy posiłek.

Wielkie emocje wśród rajdowiczii 
wzbudziło również losowanie zabawnyd 
nagród, z których najoryginalniejszą był 
ananas! - Mam nadzieję, że w przyszłymnt 
dopisze mi szczęście i wygram arbuza!-ra 
marża się Alicja z debiutującej na imprez 
grupy „Orły” - tym razem spoza podium.

Tyle opinie uczestników. Podsumowi i 
organizatorów wskazują, że rajdowiczetoi 
tylko aktywni, młodzi ludzie, którym ni 
straszny chwilowy wiosenny deszczyk, ak 
osoby z niezłym apetytem. Oprócz 350 buk 
zjedli ze smakiem prawie 155 kg bigosu.

Impreza, co warto podkreślić, nie miał [ 
by takiego kształtu i rozmachu, gdyby u ‘ 
wsparcie finansowe sponsorów - wydzia i 
profilaktyki antyalkoholowej w Urzędz i 
Miasta oraz firmy Vobis.

Dorota Maćki

Kilku godzinna prezentacja zakończyłam 
dwuletni projekt, wtedy dotarło do nas, że w 
dzimy się być może ostatni raz i zrobiło nams 
trochę smutno. Ostatniego dnia zrobiliśn 
wspólne zdjęcie i ... trzeba było się rozstać 
Pożegnaliśmy się ze łzami w oczach, mająca 
dzieję, że to nie koniec naszej wspólnej prac 
zabawy i przygody. A być może spotkamy^ 
nowym projekcie „Comenius”?!

Ewa Przybyłek-Pn



Sesja Rady Powiatu
' wŁ ze str. 2

powiecie, w przeciwieństwie do dużych 
I aglomeracji: Gliwice, Opole, gdzie rze- 
I czywiście jest rywalizacja. My natomiast 

ffiusimy zachęcać, stworzyć podwaliny 
| społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli 
; Rada uzna, że ma to być przedstawione 
I wkategorii przestrzennej wydatku spra- 
' rozdawanego co roku, nie widzę prze- 

i szkód. Potrzebujemy tylko czasu, na po
zbieranie danych z 4 lat. Pojawiła się 
także sugestia radnego Kiowskiego, aby 

p zadzwonić do wszystkich organizacji 
pozarządowych Powiatu Strzeleckiego 

|.i zapytać dlaczego nie startują w kon- 
I:kursie, jednakże tych organizacji są u 

nas setki - wszystkie mamy zapraszać 
(telefonicznie do udziału w konkursie?
i Radny Jan Zubek: - Cały czas 
dyskutuje się o pieniądzach. Powiem 

jjaństwu tylko tyle - my jako powiat 
i wydaliśmy na to 41 tys. zł, podczas gdy 
I gmina Strzelce Op. w analogicznym 

okresie wydała 600 tys. zł na organiza- 
kcje pozarządowe.
I Ostatecznie w wyniku głosowania 
f wniosek o rozszerzenie przyszłorocz- 
’ nego sprawozdania o zestawienie obra- 
i zujące kto w ostatnich 4 latach otrzy

mał dofinansowanie nie został przyję
ty, natomiast sprawozdanie z realizacji

I „Programu współpracy Powiatu Strze
leckiego z organizacjami pozarządowy
mi i innymi podmiotami prowadzący
mi działalność pożytku publicznego w 
Ml!” zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnie Rada dokonała oceny re
alizacji projektów priorytetowych 
.Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckie
go do roku 2015”.

Radny Kazimierz Kubal, Prze
wodniczący Komisji ds. monitoro
wania i ewaluacji Strategii: - Ko
misja monitorująca Strategię na swoim 
posiedzeniu dokonała oceny realizacji 
wszystkich projektów priorytetowych. 
Ocena jest pozytywna. Może dynami
ka realizacji zadań priorytetowych nie 
jest taka, jak w poprzedniej kadencji, 
ale wydaje mi się, że to zależy od środ
ków finansowych. W poprzedniej ka
dencji zdobyliśmy więcej środków ze- 

'wnętrznych, co pozwoliło na realizację 
większej liczby twardych projektów. W 

'{prezentowanych dziedzinach, najwię
cej zrealizowano w dziedzinie Kapitał 
ludzki i społeczny, w tym edukacja i kul
tura. W tej dziedzinie prym wiedzie 
Komisja Edukacji jako merytoryczna i 
cały program zadań priorytetowych re
alizuje i stwierdza, że jest realizowany 

[należycie. Ta dziedzina obejmuje 1/3 
ogółu zadań realizowanych w ramach 

^Strategii w analizowanym okresie. W 
Następnych dziedzinach:
E ochrona środowiska naturalnego - 
B zrealizowano jedno zadanie priory- 
| tetowe;
f- gospodarka, rolnictwo i turystyka 
| - w sumie 5 zadań, z czego 3 zreali- 
[ zowano a 2 są w trakcie realizacji; 
;• infrastruktura - 4 zadania podjęto, 

z czego 1 już zrealizowano;
• opieka społeczna, zdrowie, rekre

acja i sport - 2 zadania na 2 podjęte 
zostały zrealizowane (w tym zada
nie związane z kryta nłvwalntA-l^— 
re realizowała gmina Strzelce Op.);

I współpraca lokalna i równomierny 
rozwój powiatu - 1 zadanie podjęto

I i jest ono w trakcie realizacji.
: Chciałbym podkreślić, że materiał 
został rzetelnie opracowany. Komisja 
oceniła go pozytywnie. Jednak w trak
cie głębszej analizy pojawił się jeden cel 
operacyjny, którym nie możemy się 
poszczycić. Jest to dyscyplina w gospo
darowaniu zasobami środowiska natural
nego pozwalająca na zachowanie naj
cenniejszych walorów ekosystemu i 
Świadome wykorzystanie zasobów na
turalnych do celów gospodarki. W tej 
dziedzinie ponieśliśmy porażkę. Pozba
wiliśmy mieszkańców powiatu zacho
wań proekologicznych, nie mówiąc już 
o ich egzekwowaniu.

Radny J. Bogusz: - Musimy się 
pochwalić ważną inwestycją, jaką jest 
obwodnica Strzelec Op. Na ten cel zo
stały wydatkowane miliony z budżetu 
powiatu i innych źródeł po to, by lepiej 
się nam żyło. Po drugie - pływalnia po
wstała przy dużym wsparciu Starosty i 
jego służb. Nie mogę się zgodzić z oceną 
w zakresie braku działań pro ekologicz
nych - a budowa oczyszczalni ścieków, 
czy budowa kanalizacji się nie liczy? 
Poza tym aspekt wychowawczy poprzez 
działania Wydziału Ochrony Środowi
ska starostwa w zakresie profilaktyki 
ekologicznej realizowanej poprzez ak
cje w szkołach czy konkursy w sołec

twach. Nie możemy o tym zapominać i 
patrzeć na to zadanie, które było przed
stawione i było tematem od grudnia (do
tyczące rzeki Sucha) jako już zaniecha
nie działań w zakresie ochrony środo
wiska naturalnego i działań pro ekolo
gicznych zawartych w Strategii powia
tu. Moje wystąpienie ma na celu wska
zanie, że te wszystkie działania są reali
zowane.

Radny K. Kubat - zgadzam się z 
wypowiedzią wiceprzewodniczącego, ale 
takie zdarzenie jak zatrucie rzeki Sucha 
w listopadzie i grudniu to nie ekologicz
ne działanie.

Radny J. Bogusz: - To nieszczę
ście i wypadek, a nie brak działań.

W bloku uchwałodawczym Rada 
przyjęła następujące uchwały:

w sprawie przyjęcia „Oceny zaso
bów pomocy społecznej w Powie
cie Strzeleckim za rok 2011
w sprawie zmiany nazwy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysła
wa Broniewskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach 
Op. przy ul. Krakowskiej 38
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/229/2001 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 29 sierpnia 209 
r. w sprawie utworzenia Zespołu 
Szkół w Strzelcach Op. poprzez po
łączenie Liceum Ogólnokształcące
go oraz Publicznego Gimnazjum 
Dwujęzycznego zmienionej uchwałą 
Nr XXIV/206/04 Rady Powiatu 
Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2004r. 
w sprawie wyrażenia zgody na za
warcie kolejnej umowy dotyczącej 
nieruchomości stanowiących wła
sność Powiatu Strzeleckiego
w sprawie wyrażenia zgody na za
warcie przez Szpital Powiatowy im. 
Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach 
Opolskich umowy dzierżawy nieru
chomości
zmieniającą Uchwałę Nr XVI/177/ 
11 Rady Powiatu Strzeleckiego z 
dnia 28 grudnia 2011 roku w spra
wie: zaopiniowania planu finanso
wego i inwestycyjnego na rok 2012 
sp zoz, dla którego organem zało
życielskim jest Powiat Strzelecki - 
Szpitala Powiatowego im. Prałata 
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opol
skich
w sprawie załatwienia skargi z dnia 
24 lutego 2012 r. na działalność Sta
rosty Strzeleckiego
w sprawie zmiany kwot wydatków 
na realizację przedsięwzięć, o któ
rych mowa w art. 226 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan
sach publicznych
w sprawie zmian w budżecie Powia
tu Strzeleckiego na rok 2012

W końcowej części obrad, radny 
Janusz Żyłka w imieniu Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej zwrócił się do 
Przewodniczącego Rady Powiatu o roz
ważenie możliwości skierowania nasze
go projektu uchwały, do zaopiniowania 
prawnego w celu uzyskania opinii praw
nej. Po uzyskaniu akceptacji prawnej. 
-1-----  J 1 J 1 — u |Wt obrany Irp-
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rych działalność jest bardzo trudna do 
wyrycia, ale nie niemożliwa, jak poka
zują to ostatnio nagłośnione wydarze
nia. Jak już ustalono używana do pro
dukcji sól tzw. wypadowa nie miała szko
dliwego znaczenia dla zdrowia konsu
mentów, co jednak nie usprawiedliwia 
oszustwa jakiego dopuścili się nieuczci
wi przedsiębiorcy. Jeśli rozpatrzymy 
sprawę zanieczyszczonego mikrobiolo
gicznie suszu jajecznego to wiadomo, że 
stwierdzono w nim kilkakrotnie prze
kroczone dopuszczalne poziomy bak
terii z grupy Enterobacteriaceae. Jest 
to wiadomo niedopuszczalne ze wzglę
du na zdrowia konsumentów. Jak wiado
mo jednak susz jajeczny używany był w 
większości do produkcji produktów, któ
re w czasie procesu technologicznego 
poddawane były obróbce termicznej, co 
spowodowało wyeliminowanie ich do 
bezpiecznego poziomu. Niestety do dnia 
dzisiejszego nie mamy oficjalnych in
formacji dotyczących przeterminowa
nych mrożonych rybach, więc nie mo
żemy się na ten temat wypowiedzieć. 
Co robi powiatowa stacja PSSE, że 
by nas przed takimi przypadkami 
uchronić? Jakie badania przepro
wadzacie w hurtowniach żywno
ści? Jakie - np. w sklepach, restau
racjach, cukierniach i piekar
niach? Czy tylko stan pomieszczeń

misji stałych i Rady Powiatu.
Radny N. Lysek: - Wiceprzewod

niczący Rady stwierdził, że wyciek do 
rzeki Sucha to wypadek przy pracy. Otóż 
chciałem panu powiedzieć, że niedawno 
miał miejsce następny „wypadek przy 
pracy” i znów zostały wyrzucone ścieki 
do rzeki Sucha. Ta rzeka już biologicz
nie nie żyje. Chciałem tylko powiedzieć, 
że odpowiednie służby, nie wymienione 
w uchwale-apelu, zajmują się tą sprawą i 
być może ją wyjaśnią. Dalej chciałem 
poinformować, że moim zdaniem za
działała dopiero interpelacja, którą na 
moją prośbę napisał poseł Garbowski do 
Ministra Środowiska, który wyznaczył 
Głównego Inspektora Ochrony Środo
wiska do specjalnego nadzoru nad za
truciem rzeki Śucha i mam informację, 
że 7 maja ma być konkretna odpowiedź. 
Wiem jedno, że WIOŚ rozpoczął dzia
łania, żeby tę sprawę wyjaśnić.

Na zakończenie sesji radny Jan Bo
gusz przypomniał o zaplanowanych uro
czystościach: w dniu 2 maja Dniu Flagi 
oraz w dniu 3 maja obchodach Święta 
Konstytucji 3 Maja. Organizatorami 
obydwu uroczystości są Starosta Strze
lecki i Burmistrz Strzelec Op.

Kolejna sesja zaplanowana jest na 
30 maja 2012 r., a jej tematem głów
nym będzie sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2011.

Iwona Tyslik

Mniejszości bogactwem regionu 
czy kością niezgody?
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nie wpłynęły na zasobność regionu? 
Wpłynęły.

Prawo jest jasne: każda z mniejszo
ści narodowych i etnicznych zamiesz
kujących nasz kraj bez przeszkód może 
kultywować własny język, kulturę, oby
czaje i tradycje. Ale każda mniejszość 
żyje w środowisku, które ma inne tra
dycję i kulturę. I dopiero poszanowanie 
wzajemnej odmienności, tolerancja dla 
inności, ale też zainteresowanie dla niej 
jest wzbogaceniem dla wszystkich i czyn
nikiem tworzącym odrębną wartość. Żyć 
można obok siebie, ale niekoniecznie 
obojętnie.

Były też - przyznaje S. Szłapa - 
głosy z sali podkreślające, że Opolsz
czyzna różni się od reszty Śląska (po
dobne stanowisko zajął prelegent) . Róż- 
nimy się też od innych mniejszości, np. 
od Kaszubów - bardziej związanych z 
sobą niż my. Zupełnie tak, jakby ta ślą- 
skość gdzieś nam uciekała, a my się z 
tym jakoś godzimy.

Częściej też niż dawniej wstydzimy 
się mówić po Śląsku - nie między sobą 
ale w towarzystwie mieszanym. Jeśli do 
trzech „goudających” Ślązaków podej
dzie ktoś mówiący czystą polszczyzną i 
zapyta, o czym mówią ci wyjaśnią mu 
wszystko po polsku i wrócą do rozmo
wy, tyle że o goudce nie będzie już mowy 
- też będą mówić po polsku.

Czy wiesz, co jesz?
O bezpieczeństwie żywności mówi Justyna Żołnierz,Kierownik Oddziału Higieny Żywności, 

Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Ostatni dużo słychać o niebez
piecznej żywności - o soli wypado
wej, o oszukanym suszu jajecznym, 
o przeterminowanych o kilka lat 
rybach mrożonych. Jak to wpływa, 
albo - mogło wpłynąć - niekorzyst
nie na nasze zdrowie? W suszu ja
jecznym znaleziono metale cięż
kie, ryby rozmrażane i mrożone - 
aż strach pomyśleć, co mogłoby się 
stać po ich zjedzeniu.

To efekt ujawnienia tzw. szarej stre
fy rynku produkcji żywności. Należy 
przypomnieć konsumentom, że polska 
żywność jest żywnością bezpieczną dla 
ich zdrowia. Organy Państwowej Inspek
cji Sanitarnej i inne służby czuwają nad 
wprowadzaniem do obrotu zdrowej żyw
ności. Większość zakładów produkują
ca żywność oraz wprowadzająca żyw
ność do obrotu znajduje się pod nadzo
rem inspekcji sanitarnej. Niestety jak w 
każdej dziedzinie życia istnieje margi-

Podobne sytuacje zdarzają się każ
dego dnia. Ale to nie wszystko. Wszy
scy pamiętamy, jak ludzie cieszyli się, 
kiedy wprowadzono msze św. w języku 
niemieckim. Teraz na tych mszach jest 
coraz mniej ludzi, a gdy ksiądz pyta, o 
której godzinie byłoby najlepiej je od
prawiać, każdy z parafian chce jednego: 
byle nie o tej porze, kiedy on sam cho
dzi na niedzielną mszę.

i higienicznego przygotowania po
traw, czy też sprawdzacie produk
ty, z jakich mają być robione? Jak 
badacie stan przydatności do spo
życia? tylko kierując się datą na 
opakowaniu? A już przecież zosta
ło pokazane, jak oszukuje się 
klientów.

Urzędowe kontrole przeprowadza
ne są pod kątem oceny stanu technicz
nego i sanitarnego pomieszczeń, urzą
dzeń oraz sprzętu mającego kontakt z 
żywnością W trakcie kontroli gruntow
nej ocenie poddawane są środki spożyw
cze znajdujące się w obrocie lub używa
ne do produkcji zarówno w piekarniach 
i cukierniach tak i w restauracjach i za
kładach małej gastronomii. W celu oce
ny bezpieczeństwa żywności kupowa
nej przez konsumentów do badan w kie
runku zanieczyszczeń pobierane są środ
ki spożywcze z zakładów obrotu (skle
pów czy hurtowni) oraz surowce i goto- 
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(np. piekarniczy, ciastkami czy restau
racji). Badania przeprowadzane są w kie
runku zanieczyszczeń metalami szko
dliwymi dla zdrowia (ołów, kadm, rtęć, 
arsen , cyna) mikrobiologicznych, mi- 
kotoksyn, pozostałości środków ochro
ny roślin, azotynów i azotanów, zawar
tości furanu, akryloamidu itd. Harmo
nogram kierunków badań i żywności jaka 
ma być pobrana określa Główny Inspek
tor Sanitarny. Próbki w powiecie strze
leckim pobierane są w ilości średnio 
200/rok. W związku z czym ocena bez
pieczeństwa wprowadzanej do produk
cji żywności opiera się nie tylko na ba
daniach laboratoryjnych, ale także na 
wnikliwej analizie dokumentacji znaj
dującej się w zakładzie i ocenie oznako
wania produktów. Na tej podstawie zo- 
staje wyeliminowanie wiele nieprawidło
wości.

Czy takie działania podejmo
wane są systematycznie, czy też 
tylko w razie jakiejś ogólnopol
skiej akcji?

Urzędowe kontroli żywności w ta
kiej formie przeprowadzane są każdo
razowo i żadna akcja nie ma z tym nic 
wspólnego. Pojawienie się informacji o 
produkcie niebezpiecznym wzmacnia 
tylko nacisk i zawęża okręg poszuki
wań do określonego środka spożywcze
go w celu wyeliminowania go w szyb

O tym potrafimy mówić, ale już nie 
o tym, jaki jest nasz własny stosunek do 
innych. Przecież debata zainteresowała 
tylko kilku mieszkańców powiatu - i to 
jest najsmutniejsze.

Od razu uprzedzę też zarzuty - że 
nie była rozpropagowana. Była. I każdy 
mógł na nią przyjść, zaproszenia nie 
obowiązywały.
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kim tempie. W całej Europie funkcjo
nuje system szybkiego informowania o 
niebezpiecznych produktach RASFF 
(Rapid alert system food and feed). Do 
systemu zgłaszane są produkty szkodli
we dla zdrowia i dzięki szybkiej reakcji 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej szko
dliwe produkty są natychmiast wycofy
wane bez szkody dla konsumentów i 
przesadnemu nagłaśnianiu sprawy.

Każdy z nas, kupując jakikol
wiek produkt żywnościowy chce być 
pewny, że może zjeść go bez obaw o 
zdrowie, a nawet i życie. Tak samo 
- chcemy być bezpieczni w restau
racji czy kawiarni. A jesteśmy? I 
czy możemy wierzyć etykietom na 
produktach w sklepach, na tym, co 
wyciągamy ze sklepowych zamra
żarek?

Dzięki urzędowym kontrolom żyw
ności konsumenci mogą być pewni, że 
spożywają bezpieczna żywność zarrm.— 
..u Kupując ją w Sklepie jak konsumując 
w restauracjach. W zakładach znajdują
cych się pod nadzorem nieprawidłowo
ści są bardzo szybko wychwytywane i 
eliminowane. Niestety bolączką są nie
uczciwi przedsiębiorcy, dla których chęć 
zysku jest ważniejsza niż bezpieczeń
stwo obywateli. Z takimi przedsiębior
cami walka jest trochę trudniejsza, ale 
nie niemożliwa. Większość zakładów 
produkujących żywność znajduje się pod 
nadzorem inspekcji sanitarnej. Przed
siębiorcy mają obowiązek zgłosić roz
poczęcie działalności w myśl art. 63 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia. Pracownicy inspekcji często 
wyłapują zakłady, które nie zgłosiły pro
wadzonej działalności co skutkuje nało
żeniem kary pieniężnej. Ponadto, nie 
można na podstawie dwóch przypadków 
generalizować, że polska żywność jest 
niebezpieczna. Wręcz przeciwnie żyw
ność znajdująca się na rynku jest bez
pieczna, środki spożywcze są prawidło
wo oznakowane i można wierzyć temu 
co jest zawarte na etykietach produk
tów. Zakłady znajdujące się pod nadzo
rem są rzetelnie i skrupulatnie kontro
lowane, co pozwala wyeliminować wie
le niedoskonałości. Sytuacja obecna 
pokazuje tylko, że większą uwagę nale
ży skierować poza rutynowymi działa
niami na eliminowanie nieuczciwych 
przedsiębiorców.
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2011
*** ZWYCIĘSTWO W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA ***

ELTETE-POLSKA SP. Z O.O. Mając na uwadze potrzeby „najmłodszych” klientów firma ELTETE-POLSKA 
Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty całkowicie nowy produkt, a są nim bezpiecz
na, trwałe i inspirowane fantazją urządzenia na place zabaw.

Elementy placów zabaw wykonane są z kompozytowych, solidnych i odpornych 
na wszelkie warunki atmosferyczne materiałów typu: lity laminat HPL posiadający 
stabilizator UV oraz drewno lite w postaci okrąglaków jak i klejone w formie kantów
ki o przekroju kwadratowym impregnowanym w IV klasie impregnacji dodatkowo 
malowane środkami ochronnymi.

Barwna kolorystyka urządzeń z pewnością zachęca do zabawy, a wielofunkcyj- 
ność każdego z urządzeń zapewni znakomitą rozrywkę każdemu dziecku.

Urządzenia niewątpliwie nadają się na zagospodarowanie osiedlowych placów 
zabaw, szkół, przedszkoli, a także przydomowych ogródków.

Technologia
PŁYTY HPL
Są tworzywami warstwowymi poddanymi sprasowaniu w warunkach wysokiej tempe
ratury, specjalnie opracowanymi do zastosowań zewnętrznych. Produkcja lamina
tów polega na zastosowaniu właściwych papierów celulozowych, impregnowanych i 
żywicami fenolowymi i melaminowymi. Zewnętrzna powierzchnia dekoracyjna może 
być dodatkowo chroniona folią UV zabezpieczającą materiał przed promieniami 
ultrafioletowymi światła słonecznego. Płyty HPL stosowane w budownictwie cha
rakteryzują się dużą odpornością na działanie zewnętrznych warunków atmosferycz
nych do których zalicza się kwaśne deszcze, temperaturę i podwyższoną wilgotność 
powietrza.
TARCICA IGLASTA
To podstawowy surowiec z którego wykonywane są urządzenia. Drewno w kształcie 
okrąglaków o średnicy od 60 do 140mm oraz drewna klejonego o przekroju kwadra
towym 90x90mm impregnowane w IV klasie impregnacji dodatkowo malowane 
środkami ochronnymi.
CZĘŚCI METALOWE
Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane dodatkowo zabezpieczone są plas-tikowymi 
zaślepkami. Zawiesia huśtawek wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowane gal
wanicznie lub ze stali nierdzewnej. Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich 6m 
wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowane ogniowo lub stali nierdzewnej 
LINY
Siatki do wspinania, kratownice, pomosty linowe wykonane z liny polipro-pyleno- 
wej z rdzeniem stalowym łączone ze sobą ozdobnymi złączkami i zakończone alumi
niowymi zakuwkami.
MOCOWANIA DO PODŁOŻA
Stosujemy kotwy metalowe, ocynkowane, malowane proszkowo dzięki czemu uni
kamy procesu gnicia drzewa i wydłużamy żywotność naszych urządzeń.

ELTETE-POLSKA Sp.zo.o.
ul. Zakładowa 1,47-100 Kolonowskie

Firma ELTETE-POLSKA SP. Z O.O. posiada odpowiednie certyfikaty wyda
ne przez akredytowane jednostki certyfikujące co potwierdza bezpieczeń
stwo oraz zgodność naszych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009

ZWYCIĘSTWO W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ***

Więźby dachowe na szczycie!
Firma Dekarstwo - Ciesielstwo Augustyn Krystian istnieje od 2001 roku. 

Swoje doświadczenie zdobywaliśmy w kraju i za granicą.
Dbamy o ciągły rozwój firmy. Mocnym jej atutem jest kadra fachowców, wie

loletnie doświadczenie w dziedzinie prefabrykacji i montażu konstrukcji drewnia
nych, jak i pokryć dachowych oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie umiejętności. 
To sprawia, że nasz zespół projektowo-wykonawczy jest w stanie spełnić wszelkie 
oczekiwania Klientów. Nasze pomysły i rozwiązania techniczne niejednokrotnie 
umożliwiły im nie tylko znacznie obniżyć koszty i czas trwania inwestycji, ale 
również optymalnie zagospodarować powierzchnie wznoszonych budynków.

——W_tym roku wzięliśmy udział w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego w kaieguin ujiub„,—ut. .i...„ v...
samym szczycie — wyżej nie ma już nic. Bardzo dziękujemy za uznanie wszystkim 
osobom , które oddały na nas swój głos.

Produkujemy i montujemy:
Konstrukcje dachowe, dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, ho

telowego, gastronomicznego, hal przemysłowych, handlowych, sportowych i obiek
tów rolniczych, wiat i zadaszeń magazynowych,

Wykonujemy pokrycia dachowe w każdej technologii. Nasze ekipy montażowe 
posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Do projek
towania wykorzystujemy specjalistyczny program, dzięki któremu jesteśmy w sta
nie wykonać nawet najbardziej złożoną konstrukcje dachową .

Oferujemy wysokiej jakości drewno z najlepszych tartaków, drewno konstruk
cyjne, łaty i kontrałaty.

Innowacją w naszej firmie jest budownictwo domów szkieletowych drewnia
nych.

Posiadamy również ofertę dla firm budowlanych:
Masową sprzedaż więźb. Nasze więźby są perfekcyjnie wykonane, ponumero

wane i bardzo łatwe w montażu (zapewniamy go na życzenie Klienta). Komplekso
wa obsługa zleceń umożliwia klientowi wykonanie w krótszym czasie większej ilości 
usług najwyższej jakości.

Jesteśmy jedyną firmą na Opolszczyźnie, która posiada tak wysokiej klasy 
sprzęt do produkcji więźby dachowej, a w Europie jedynie kilka firm może poszczy
cić się wyposażeniem na podobnym poziomie.

Stawiamy na zadowolenie klienta ze sposobu i jakości realizacji inwestycji oraz 
poziomu kosztów, czasu trwania zadania, estetykę wykonanych prac, brak rekla
macji.

Zapraszamy do współpracy
- firmy budowlane
- prywatnych inwestorów.

Naszą pasją twój dach nad głową!

Ciesielstwo Augustyn Ktystten
ul. Wiejska 24,47- IM Wierehlesie, woj, opolskie, Tel, 978 2f0, tel/fti (77) 4M 32 24
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie 
tel. 4612329, 4613480 
e-mail: dps,telceopolskie@wp.pl 
zfiliąwSzymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie 
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744 
e-mail: JpskaćluhJ u.goJpl

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

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

„EMIL 2012”

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich 
tel. 4612225
e-mail: |o_strzelcę_op@p2,pl

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

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

Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: lozawadzkie@gniail.coin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381. 4613901 
e-mail: KlprtellMP@9P.-pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: ooosttzelce@ooczta.onet.nl

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

Zespól Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882

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

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

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4613291-95
e-mail: SZpitel@szp.itą.l.,Stete-PP,Pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich 
tel. 4049903

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek 
mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej 
sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został 
zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania.

Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu 
zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt go
spodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i kar
nymi, między innymi:

zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,
przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mą
czek mięsno - kostnych,
nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 min złotych, 
zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt właści
ciela,
blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty 
będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt 
domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno - kost
nych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne 
problemy natury kamo - administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno - kostnych 
jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolno
ści do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii 
Jarosław Naze

Statuetka "Emil" to odlew rzeźby Mieczy
sława Smasia "Kalectwo", która powstała w 1973 
roku. Pan Mieczysław w 2007 roku był gościem 
Honorowym w czasie Gali rozdania "Emilów". 
Nie krył wzruszenia. Powiedział, że w swoim 
życiu wykonał dwie rzeźby przedstawiające ka
lekiego człowieka. Nigdy nie myślał, że jedna z 
nich będzie podziękowaniem za wielkie serce. 
„Emil” w dniu dzisiejszym jest prestiżowym wy
różnieniem dla wszystkich, którzy pomagają i 
wspierają drugiego człowieka i przyznawany 
jest w ramach Plebiscytu „Spróbujmy Razem 
Pokonać Bariery” organizowanego przez mie
sięcznik „Bariery w świecie niepełnospraw
nych” przyznawanym ludziom i organizacjom, 
którzy burzą bariery między światami sprawnych 
i „sprawnych inaczej”. Pomysłodawcą i organi
zatorem Gali, “jak i Plebiscytu jest Pani Sybil- 
Ia Fusiarz - Prezes Stowarzyszenia „Bariery”.

W dniu 31 marca 2012 roku w Opolu odbyła się uroczysta Gala, w ramach której już po raz szósty 
zostały wręczone Statuetki „Emila”. Na tegorocznej Gali Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Strzelcach Op. zostało uhonorowane za całokształt swojej działalności na rzecz osób niepełno
sprawnych i pełen ciepła i profesjonalizmu kontakt “z klientem. W uzasadnieniu Kapituła przyzna
jąc Statuetkę „Emila” stwierdziła, “iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. 
spotkać można „odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu”.

PUNKT
INFORMACYJNY

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

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH 

ORAZ GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W OPOLU

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu 
informacyjnym dla beneficjentów

w zakresie przygotowania do kontroli projektów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 
które odbędzie się 23 maja 2012r. (środa) o godzinie 10.00 

w Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 
przy ul. Jordanowskiej 2

Na spotkaniu podjęte zostaną następujące zagadnienia:
* Rodzaje kontroli realizacji projektów,
* Przebieg czynności kontrolnych w ramach kontroli „na miejscu” realiza

cji projektów,
* Kontrole trwałości projektu,
* Kontrola zamówień nieprzekraczających równowartości 14 000 euro,
* Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli projektów w 

ramach RPO WO 2007-2013,
* Najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy w realizacji projektów. 

Chcąc' wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie
udziału w spotkaniu do dnia 18.05.2012r. (piątek): dzwoniąc pod numer tele
fonu: (77) 440 17 05, wysyłając potwierdzenie drogą mailową na adres poczty 
elektronicznej: pcieg@powiatstrzelecki.pl, lub przychodząc bezpośrednio do 
siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w 
Strzelcach Opolskich (LPI) mieszczącej się w Starostwie Powiatowym w Strzel
cach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokoju nr 7).
Więcej szczegółowych informacji udzielą .Państwu konsultanci LPI w Strzel
cach Opolskich Iwona Jagusz oraz Monika Sętkiewicz-Dusza. Informujemy, że 
udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy !!!

Zespół Szkół im. Aleksandra Kamińskiego 
w Strzelcach Opolskich ul. Ks. Wajdy 3 

tel. 77 4612882, gimspecj@tlen.pl 
organizuje

ZAJĘCIA WCZESNEGO 
WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku 
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23 poz. 133)

Drogi Rodzicu!
Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka zgłoś się do niepublicznej lub publicznej poradni 

pedagogiczno-psychologicznej, w tym specjalistycznej. Wśród małych dzieci są takie, których pro
ces rozwojowy jest zahamowany przejściowo lub trwale. Najważniejsze, aby jak najszybciej rozpo
cząć terapię mającą na celu wspomaganie rozwoju dziecka.

Jest to możliwe w Zespole Szkół im. A Kamińskiego w Strzelcach Opolskich - od momentu 
wykrycia niepełnosprawności (zaburzeń w rozwoju) do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się na wniosek rodzica na podstawie opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez zespół orzekający poradni 
psychologiczno-pedagogicznej .

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są bezpłatne.
Nie zastępują one żadnych z stosowanych form edukacyjnych, pomocy pedagogiczno-psycho

logicznej, czy oddziaływań wychowania przedszkolnego. Mają na celu pobudzanie psychorucho
wego i społecznego rozwoju dziecka z wykorzystaniem różnych form współpracy z rodziną. 
Prowadzone są przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopeda- 
gog, rehabilitant i inni specjaliści wg potrzeb określonych w opinii wczesnego wspomagania roz
woju dziecka).

Zajęcia organizuje się w wymiarze od 1 do 2 godzin tygodniowo, z dostosowaniem do możli
wości psychofizycznych i potrzeb dziecka, w okresie 10 miesięcy tj. od września do czerwca.

Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia zajęcia mogą być organizowane w domu rodzinnym. 
■ Zespół specjalistów wskazanych w opinii organizuje zajęcia w formie indywidualnej z dzieckiem i 
jego rodziną (szczególnie z dziećmi do 3 roku życia), a także w małych 2-3 osobowych grupach, w 
szkole.

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

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

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH

serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do skorzy
stania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji w zakresie 

funduszy unijnych, organizowane w ramach 
Mobilnego Punktu Informacyjnego 

Będziemy na Państwa czekać: 
14 maja 2012r. (poniedziałek)

w Sali Konferencyjnej (nr 9) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 
w godzinach od 14.00 do 16.00

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o zgłaszanie chęci 
skorzystania z przedmiotowych konsultacji w: .
Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pod numerem tel. 77 461 52 81 (zgłoszenia 
na konsultacje w ramach MPI w Leśnicy),
Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Strzel
cach Opolskich pod numerem telefonu: 77 440 17 05 lub adresem poczty e- 
mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl .

PROMOCJE!!!!
PKS w Strzelcach Opolskich SA, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie

Szanowni Klienci.
Wykonując badanie techniczne swojego samochodu na naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz
dów zyskujesz jedną z n/w propozycji na życzenie do wyboru;
uzyskanie bezpłatnego przeglądu gaśnicy samochodowej i potwierdzenie to stosowną naklejką, 
bezpłatne pompowanie azotem kół w samochodzie osobowym.
Podstawą uzyskania darmowej w/w usługi jest okazanie paragonu za opłacony przegląd technicz
ny.
Za wykonanie przeglądu technicznego na OSKP PKS w Strzelcach Opolskich pojazdu posiada
jącego instalację gazową LPG, Klient otrzymuje talon na bezpłatne zatankowanie 51 gazu LPG 
na Stacji Paliw PKS w Strzelcach Opolskich SA.
Za każde wydane na Stacji Paliw 100 zł na zakup paliwa ,płynów czy akcesoriów otrzymasz lpkt. 
do karty punktowej.

za uzyskane 4 punkty możesz bezpłatnie umyć auto osobowe,
za uzyskane 10 pkt. możesz umyć samochód dostawczy,
za każdy uzyskany punkt otrzymasz 2 % rabatu na zakup części samochodowych, płynów lub 
akcesoriów w sklepach motoryzacyjnych.

Sklepy motoryzacyjne:
Zajezdnia PKS u. 1 -go Maja 59

Pawilon na Dworcu Autobusowym -wejście od strony ul.Piłsudskiego

Promocja dotyczy tylko pojazdów do 3,5 T , tankujących paliwo do zbiornika przy płatności 
gotówką .

Uwaga Uczniowie!!!

Kupując na m-c czerwiec bilet miesięczny szkolny zyskujesz na jego podstawie prawo do 
bezpłatnych przejazdów na określonej w nim trasie przez m-c lipiec i sierpień 2012 autobusami 
PKS Strzelce Opolskie SA

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Kolo Powiatowe 
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

Wydawca: Powiat Strzelecki 
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

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

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

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
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Tel. wew.: 705.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
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Tel. wew.: 770, 771,772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
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Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
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Od przedszkola do gimnazjum

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Organizujemy też zajęcia:

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Zajęcia te są bezpłatne. Są prowadzone przez zespół specjalistów 
i organizowane w szkole w wymiarze 1-2 godzin w tygodniu, 
Zajęcia Rewalidacyjno Wychowawcze

Czy warto? Warto!

„Mój syn chodził do szkoły masowej. Byłam często wzywana na 
rozmowy z nauczycielami. Teraz uczy się w szkole specjalnej. Wreszcie 
zaczął odnosić sukcesy i znalazł swoje miejsce wśród rówieśników, a 
ja mam mniej stresu. " Mama Olka

„Moja córka trafiła do tej szkoły zaraz po przedszkolu. Decyzja 
była prosta. Nikt mnie nie musiał o tym przekonywać ” Mama Paulin- 
ki

„Długo się wahałam zanim podjęłam decyzję o umieszczeniu 
syna w szkole specjalnej. Piotrek rozpoczął naukę w tej szkole dopie
ro w Gimnazjum. Szkoda, że tak późno” Mama Absolwenta Piotrka

„ Trzech synów ukończyło tę szkołę i wyszło na ludzi. Każdy z nich 
zdobył zawód i ma teraz pracę " Mama Łukasza

„Przyszłam do szkoły specjalnej na Dni Otwarte. Po tej wizycie 
łatwiej mi było podjąć decyzję, której absolutnie nie żałuję. Mój syn 
wreszcie chętnie chodzi do szkoły” Mama Marcela

Zalety szkoły:

bezpłatne zestawy podręczników dla każdego ucznia, 
bezpłatny dojazd do szkoły z każdej miejscowości Powiatu Strze
leckiego,
zajęcia lekcyjne i specjalistyczne prowadzone przez wykwalifi
kowaną i doświadczoną kadrę,
nowoczesne metody edukacyjne i terapii, 
nowoczesne wyposażenie klas, pracowni i gabinetów specjali
stycznych.

Zapewniamy uczniom:

opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, 
zajęcia z logopedą
bezpłatne zajęcia sportowe na Krytej Pływalni „Strzelec”, 
opiekę na świetlicy szkolnej do godz. 15.30, 
korzystanie z czytelni i biblioteki szkolnej, 
korzystanie z sali i placu zabaw „Radosna Szkoła”.

Co nas wyróżnia:

edukacja każdego ucznia wg programów indywidualnych, 
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego 
ucznia,
wykorzystywanie najnowszych metod w tym Tomatisa i Biofe- 
edback,
pomieszczenia i sprzęt Sali Doświadczeń Świata.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Im. Aleksandro Kamińsktego

ul. Ki. Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie,
tel./fax 774612182

o-mail: glmspecj@tten.pl. www.Mi-strzel6e.pl

WITAMY ! Jesteśmy szkołą z 38 - letnią tradycją i do
świadczeniem oświatowym. Pracujemy z uczniem niepełno
sprawnym umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i 
głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Od 
2011 roku określamy się mianem Otwartej Szkoły nadanym 
nam przez Kapitułę Konkursu Ministerstwa Edukacji Naro
dowej za współpracę ze środowiskiem.

"Te dzieci trzebapokoc 
One mają swój ń 

do którego trzeba doi 
i wydobyć zeń głęboko ukryte pięk

Skład Zespołu Szkół stanowią:W skład Zespołu Szkół wchodzą:

* Szkoła Podstawowa Specjalna i Zespoły Rewalidacyjno-Wycho
wawcze,

* Gimnazjum Specjalne,
* Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Misja edukacyjna Zespołu Szkół oparta jest na wielokierunko
wym dążeniu do wszechstronnego rozwój każdego ucznia, bez wzglę
du na jego rozwój psychiczny, motoryczny i możliwości.

Szkolny program wychowawczy Zespołu Szkół Specjalnych w 
Zawadzkiem ujmuje w sposób całościowy i spójny treści, zadania 
oraz działania dydaktyczne.
Od 2006 roku pracę szkoły wspiera Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko.

ZAPRASZAMY do Zespołu Szkół w Zawadzkiem
- ponieważ mamy:

Bardzo dobrze wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę pedago
giczną - mobilną i kreatywną systematycznie dokształcającą się 
w zakresie metod i form pracy z uczniem niepełnosprawnym 
intelektualnie i sprzężonym, mającym trudności w komuniko
waniu się, z trudnościami w poruszaniu się, z autyzmem, z wada
mi postawy,
12 autorskich, innowacyjnych programów edukacyjnych i tera
peutycznych
Wyspecjalizowaną bazę sprzętów i pomocy dydaktycznych, 
Komputerową pracownię specjalistyczną do zajęć rewalidacyj
nych i komunikacji pozawerbalnej AAC,
Szkolną pracownię internetową
Nowocześnie wyposażoną Salę Doświadczania Świata i salę re
walidacyjną do zajęć manualno-ruchowych i rehabilitacyjnych, 
Kuchnię szkolną do zajęć z gospodarstwa domowego,
Sale lekcyjne urządzone i dostosowane do potrzeb niepełnospraw
nych uczniów, .
Atrakcyjne programy zajęć dodatkowych,
Szkolny zespół muzyczno-ruchowy Tęcza,
Szkolną sekcję Olimpiad Specjalnych Filip
Szkolne Koło PTTK i Koło Przyjaciół Lasu,

Zespół Szkół w Zawadzkiem od 2004 roku realizuje europejskie 
programy oświatowe - Sokrates, Comenius, dzięki którym 80% 
uczniów podróżuje po Europie.

W 2011 roku koszykarze zdobyli srebrny medal w Atenach.
Organizujemy cykliczne międzyszkolne wojewódzkie i powiato

we konkursy.
Jeździmy na wycieczki szkolne oraz wyjazdy klasowe, uczestni

czymy w imprezach integracyjnych.

U NAS KAŻDY UCZEŃ CZUJE SIĘ 
DOCENIONY I BEZPIECZNY.

szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła przysposabiająca do pracy dla dzieci i młodzieży nie 
nosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacz 
zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla głęboko niepełnosp 
nych intelektualnie.

Do dyspozycji uczniów jest m.in.: sala gimnastyczną sala 
świadczania świata, sala Integracji Sensorycznej, sale lekcyjne i | 
cownie (techniczne, komputerowa, rowerowa), kuchnia szkol 
boisko, plac zabaw.

Zapraszamy uczniów i rodziców, którym potrzebna jest 
pomoc pedagogiczno-terapeutyczna oraz psychologiczna.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH przy DPS 
- 47-120 Zawadzkie ul. Czarna 2, 

teL/fta 774620049 
e-mail: zMjsawadzkte@lnterla.pl 

http://www.wls.coni/zMzawadzkte/zMzawadzkte

W szkole prowadzona jest terapia 
logopedyczna i psychologiczna.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 
PRZY DPS W KADŁUBIE 

ul. Zamkowa S, 47-175 Kadłub 
tel. 77/ 463 63 37, fax 77/ 463 67 44 

e-mall: isskadlub@wp.pl 
www.zsR_kadlub.wodlp.opolc.pl

Uczniowie korzystają również z rehabilitacji ruchowej w gi 
tach fizykoterapii Domu Pomocy Społecznej.

W szkole działają koła sportowe, muzyczne, plastyczne i 
niczne, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresow 
zdolności.

mailto:glmspecj@tten.pl
http://www.Mi-strzel6e.pl
mailto:zMjsawadzkte@lnterla.pl
http://www.wls.coni/zMzawadzkte/zMzawadzkte
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