
Jest absolutorium 
dla Zarządu

Od 7 czerwca w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich można zaszczepić się bez wcześniejszej rejestra-

cji: zrobi to obsługa tego punktu. Starszym pomoże nawet w 
wypełnieniu ankiety. 

Jesienią będą umierać młodzi
Trzecia fala zachorowań na koronawirusa 

właściwie już za nami. Każdego dnia informa-
cje są coraz lepsze: mniej zachorowań, mnie 
zgonów, mniej pacjentów w szpitalach i pod 
respiratorami. Rząd luzuje obostrzenia. W 
efekcie o około 20 proc. spadła liczba chęt-
nych do zaszczepienia w Polsce w stosunku 
do lutego tego roku, kiedy było ich najwięcej. 
Znacznie mniej chętnych do szczepień jest 
również w naszym powiecie.

Przekonanie, że to koniec pandemii, jest 
złudne. Czwarta fala nadejdzie za trzy mie-
siące – przestrzegają epidemiolodzy. 

- Jesienią będą umierać młodzi – alarmu-
je dr Marcin Rękawek, który szefuje NZOZ 
Kardiologia, prowadzącej akcję szczepień w 
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich. – Za mało ludzi się szczepi! Zwłasz-
cza młodych. Nie wiem, co czytają, do jakich 
źródeł sięgają w Internecie, dlaczego są na 
nie. A są – i to jest nasza wielka porażka. Nie 
zdają sobie sprawy, że wirus może uszkodzić 
płuca, serce i mózg.  Tymczasem ja jako le-
karz mam coraz więcej młodych pacjentów 
z powikłaniami po przebytym Covidzie-19. 
Dwudziesto-, dwudziestopięcio-, trzydziesto-
latkowie przychodzą do mnie z kołataniem 
serca, arytmią, niewydolnością serca, utratą 
świadomości, a poza powikłaniami płucnymi, 

właśnie choroby układu krążenia należą do 
najczęstszych „pozostałości” pocovidowych. 
To, że ktoś pokonał chorobę, nie znaczy, że 
wszystkie problemy zdrowotne już za nim. 
Niestety, tak nie jest. Powikłania występują 
nawet u 18-latków. 

Pandemia się nie skończyła i moim zda-
niem, szpitale tymczasowe znów jesienią się 
zapełnią, a rząd nie powinien ich likwidować. 

- Trzeba się szczepić! Tylko to może nas 
uchronić przed najczarniejszym scenariu-
szem. Faktem jest, że zawirowania z dostawa-
mi szczepionek mogły część pacjentów znie-
chęcić, ale teraz mamy jest stale. Dotychczas, 
czyli od 27 kwietnia do 7 czerwca, zaszcze-
piliśmy 8550 osób. Tylko tyle. Stanowczo za 
mało. Robimy wszystko, by rozpropagować 
akcję szczepień: prosimy księży o infor-
mowanie parafi an, jeździmy po zakładach 
pracy, docieramy do dyrektorów szkół. Od 7 
czerwca już można szczepić także dzieci od 
12 do 15 lat (któryś z rodziców powinien być 
przy tym), wcześniej umożliwiono to starszej 
młodzieży. Zapraszamy wszystkich, którzy 
się jeszcze wahają. Młodszych i starszych. 
Tylko powszechne szczepienia przyczynią się 
do odporności zbiorowej. Tylko szczepienia 
zdecydują o tym, jaki przebieg będzie miała 
czwarta fala koronawirusa.Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja 

zobowiązany jest do przedstawienia 
Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu. Do-
kument ten obejmuje podsumowanie działal-
ności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w 
szczególności realizację polityk, programów i 
strategii, a także sposobu wykonania uchwał 
podjętych przez Radę. Zarząd zobowiązany 
jest uwzględnić w Raporcie również inne 
informacje, niezbędne do uzyskania dokład-
nego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji 
powiatu oraz przedstawić dane o wszystkich 
ważnych aspektach jego funkcjonowania.

Z kolei Rada Powiatu rozpatruje raport 
podczas sesji, na której podejmowana jest 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Za-
rządowi absolutorium. 

Raport o stanie 
naszego powiatu

dok. na str. 2

Ponad cztery miesiące po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, ryzyko 
śmierci z powodu COVID-19 spada aż o 95 procent, natomiast ryzyko 

hospitalizacji po zachorowaniu na COVID-19 obniża się o 90 procent. Tak 
wynika z danych opublikowanych przez Włoski Instytut Służby Zdrowia 
po ostatnim weekendzie.

Ten sam Instytut podał też informacje na temat szybkości działania szczepionki.
Ryzyko zakażeniem Sars-CoV-2, hospitalizacji, w tym na intensywnej terapii oraz śmierci, 

spada raptownie po dwóch pierwszych tygodniach od przyjęcia preparatu, a po 35 dniach 
obserwuje się stabilizację tej redukcji. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i to w 
różnych przedziałach wiekowych.

Szczepienia chronią.
Szczepmy się!

Po kilku miesiącach sesji on-line i hybrydowych, wszyscy 
radni wreszcie spotkali się w sali narad strzeleckiego staro-

stwa. Okazją była sesja absolutoryjna, zwołana na 26 maja br. 
I podjęli uchwałę najważniejszą dla Zarządu Powiatu Strzele-
ckiego: udzielili mu absolutorium. Podjęcie innej decyzji byłoby 
równoznaczne ze złożeniem wniosku o jego odwołanie.

Nie była to pierwsza uchwała podjęta na sesji, ale najważniejsza. Poprzedziło ją przedsta-
wienie przez Starostę Strzeleckiego Józefa Swaczynę Raportu o stanie Powiatu za rok 2020. 

Ten dokument z kolei stał się podstawą do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania. Radni koleją uchwałą zatwierdzili sprawozdanie fi nan-
sowe Powiatu Strzeleckiego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za rok 2020. Wszystkie te uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Więcej o sesji – na str. 3.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców 
dotyczących łatwego i szybkiego dostępu do szczepionek 
przeciw Covid-19, chcąc przyspieszyć realizację Narodo-
wego Programu Szczepień i móc tym szybciej wrócić do 
bezpiecznej normalności informujemy, iż  od poniedziałku 
7 czerwca 2021 r. można zaszczepić się bez wcześniejszej 
rejestracji.

Wystarczy przyjść do Punktu szczepień z dowodem 
osobistym. Po dokonaniu rejestracji przez pracowników 
Punktu, zostaną Państwo zaszczepieni szczepionką firmy 
Pfizer.
W dalszym ciągu można również zapisywać się na szczepienie w dniach:

poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

dzwoniąc pod następujące numery telefonu:
Tel. 530 808 464 *** Tel. 77 4401 759
Tel. 77 4401 771 *** Tel. 774401 787

lub dzwoniąc całodobowo pod bezpłatną infolinię 989,
bądź elektronicznie przez e-Rejestrację dostępną 

na stronie www.pacjent.gov.pl 
ALE PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy Dworcowej 23 
w Strzelcach Opolskich.

CZYNNY JEST: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szczepienia bez kolejki! 
Bez rejestracji! Umiera 2,5 proc. zakażonych koronawirusem Sars-Cov-2 Polaków. 

Szczepionka ratuje życie.
Warto się zaszczepić, bo szczepionka:
• Ratuje życie.
• Zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19. 
• W razie zachorowania oznacza łagodniejszy przebieg choroby.
• Zwiększa szansę na złagodzenie czwartej fali zachorowań i uniknięcie ko-

lejnego lockdownu.
• Da nam „paszport covidowy” ułatwiający podróże po świecie.
• Daje szansę wygrania nagrody w rządowej loterii szczepionkowej, która ru-

szy 1 lipca. Główna nagroda to dwa razy po milion złotych i samochody 
hybrydowe, a także wiele innych nagród pieniężnych i rzeczowych.  

Szczepmy się!

Przedłożony radnym raport o stanie 
naszego powiatu na ostatniej sesji 26 maja 
br. nie był pierwszym tego typu dokumen-
tem. Za to pierwszym, który powstał w 
nadzwyczajnych okolicznościach, w czasie 
pandemii koronawirusa i obejmował okres - 
przypomnijmy: rok 2020 - kiedy wysiłki wielu 
samorządów koncentrowały się głównie na 
walce o najwyższą stawkę, jaką jest zdrowie 
i życie mieszkańców. Nie inaczej było w na-
szym powiecie. 

Podsumowanie tego, co – mimo wielu 
niesprzyjających okoliczności – udało się zre-
alizować i jakim nowym wyzwaniom podołać 
– znajduje się w tym raporcie. Obejmuje on 
wiele danych statystycznych, ale nie brakuje 
w nim również zdjęć dokumentujących to, 
co działo się w naszej małej ojczyźnie i jak 
radziliśmy sobie jako wspólnota z pandemią. 
I widać na nich, jak w zeszłym roku zmieniał 
się nasz świat: pierwsze trzy miesiące to 
jeszcze całkiem normalne życie, ale potem 
właściwie nie ma zdjęć z ludźmi bez maseczek 
na twarzy. Niezależnie od tego, czy na zdjęciu 
widać, jak nam przekazywano maseczki, czy 
sami je rozdawaliśmy. Czy była to jakaś ważna 
uroczystość lub zakończenie jakiejś inwesty-
cji, czy realizacja jakiegoś programu unijnego 
albo rządowego. Miniony rok był bowiem 
także rokiem inwestycji w drogi, edukację, 
opiekę społeczną i ochronę zdrowia. Mimo 
pandemii. Wspólnie przetrwaliśmy ten 
trudny czas.

Z całym Raportem o stanie Powiatu 
Strzeleckiego za rok 2020 można już dziś 
się zapoznać na stronie internetowej www.

Raport o stanie 
naszego powiatu

powiatstrzelecki.pl w zakładce bip, a my 
będziemy do niego jeszcze wracać. Dziś 
przytoczmy tylko kilka danych statystycznych, 
które opisują nasz powiat. I są ważne dla 
naszej społeczności. 

W powiecie strzeleckim mieszka 74.300 
osób, z czego 51,3 proc. stanowią kobiety, a 
48,7 proc. mężczyźni. W latach 2002-2019 
liczba mieszkańców zmalała o 10,1 proc. 
Prognozowana liczba mieszkańców powiatu 
strzeleckiego w 2050 roku wynosi 55.791, z 
czego 28.245 to kobiety, a 27 546 mężczyźni.

Mamy ujemny przyrost naturalny (czyli 
liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń) 
wynoszący -128. Odpowiada to przyrostowi 
naturalnemu -1,72 na 1000 mieszkańców 
powiatu strzeleckiego. 

Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 
lat i jest porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców województwa opolskiego 
oraz porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców całej Polski. Z tego 62,8 proc. 
mieszkańców powiatu strzeleckiego jest w 
wieku produkcyjnym, 16,0 proc. w wieku 
przedprodukcyjnym, a 21,2 proc. mieszkań-
ców jest w wieku poprodukcyjnym.

Dodajmy, że dane przytoczone za GUS 
ujęte w raporcie dotyczą roku 2019, a więc 
jeszcze okresu przed pandemią koronawirusa 
– publikacja nowszych danych przewidziana 
jest przez GUS na 22 czerwca tego roku.

Nie przypadkiem wybraliśmy akurat dane 
demograficzne. Porównanie ich z tymi, które 
mają zostać wkrótce udostępnione, zobra-
zuje wpływ pandemii na naszą społeczność.

dok. ze str. 1

Dzięki podpisaniu partnerskiego po-
rozumienia o realizacji wspólnego 

projektu, którego liderem jest samorząd wo-
jewództwa a partnerami: Miasto Opole oraz 
Powiaty Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-
-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Nyski, 
Oleski, Prudnicki i Strzelecki, wszystkie te 
samorządy  wzbogacą się o specjalistyczne 
samochody, wraz z wyposażeniem, do prze-
ciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w 
tym związanych z COVID-19.

Tak więc Powiat Strzelecki otrzyma samo-
chód terenowy o nadwoziu pick-up (z homo-
logacją  ciężarową) wraz z wyposażeniem, 
przystosowany do zadań wykonywanych w 
sytuacjach kryzysowych, a więc wtedy, gdy 
konieczne jest szybkie reagowanie i szybkie 
usuwanie skutków zdarzeń. Elementem 

Będzie specjalny samochód 
dla służb kryzysowych

27 maja w siedzibie starostwa podpisana została umowa o partnerstwie z przedstawicielem 
Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu uczestniczył Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wice-
starosta Strzelecki Waldemar Gaida, Skarbnik Powiatu Strzeleckiego Jolanta Drochomirecka, 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tadeusz Jarmuziewicz.

uzupełniającym wyposażenie będą m.in. wy-
ciągarka wraz z zestawem wyciągarkowym, 
przetwornica 230V, namiot pneumatyczny 
wraz z agregatem prądotwórczym oraz z 
ekwipunkiem umożliwiającym utworzenie 
mobilnego punktu sanitarnego, dron, defi-
brylator oraz środki ochrony osobistej. Jego 
koszt to 342,905,00 zł, a dofinansowanie ze 
środków unijnych wyniesie 85 proc. warto

Projekt będzie dofinansowany z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020, a jego cał-
kowita wartość to  4,1 mln zł, z czego dofi-
nansowanie unijne ma wynieść 3,5 mln zł.

Część tego projektu dla Powiatu Strze-
leckiego opiewa na kwotę 342,905,00 zł, a 
dofinansowanie ze środków unijnych wy-
niesie 85 proc. 
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Zanim do tego doszło, proponowany 
porządek obrad, na wniosek starosty Józefa 
Swaczyny został zmieniony – wprowadze-
niem autopoprawek do projektów uchwał 
finansowych: w sprawie zmiany i zmian 
w Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 oraz 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 
2021 – 2024.

Informację o pracy Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego w okresie międzysesyjnym 
przedstawił wicestarosta Waldemar Gaida.  

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Krawiec, odnosząc się do tego wystąpienia, 
poprosił o przybliżenie kwestii powstania 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: - To zawsze 
był trudny temat, prawie niemożliwy do 
zrealizowania, teraz okazuje się, że staje się 
coraz bardziej realny.

- W naszym powiecie istnieje taka po-
trzeba, coraz częściej zgłasza ją dyrektor 
Szpitala Powiatowego, bo część pacjentów 
oddziału wewnętrznego kwalifikuje się do 
ZOL, podobnie jak dyrektor DPS w Strzelcach 
Opolskich. Myślimy o tym, by na ten cel prze-
znaczyć jedną z filii naszego DPS, oczywiście 
po niezbędnym dostosowaniu jej do nowej 
funkcji – odpowiedział wicestarosta W. Gai-
da, dodając, że w tej chwili ten projekt jest 
w fazie opracowywania. 

Kolejnym punktem obrad było podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rocznego z wykonania planu finansowego 
za rok 2020 samorządowej instytucji kultu-
ry, dla którego Organizatorem jest Powiat 
Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury 
w Strzelcach Opolskich. Zanim doszło do gło-
sowania, stanowisko komisji problemowych 
Rady przedstawili ich przewodniczący – były 
pozytywne. Radni również zaakceptowali 
ten dokument – wszyscy głosowali za jego 
przyjęciem.

Następne uchwały radni podjęli również 
w sprawach finansowych, tym razem doty-
czyły one Szpitala Powiatowego im. Prałata 

Jest absolutorium dla Zarządu
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla 
którego organem założycielskim jest Powiat 
Strzelecki: przyjęcia sprawozdania rocznego 
z wykonania planu finansowego za 2020 rok,   
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. oraz nowelizacji uchwały Rady z dn. 23 
grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 
planu finansowego i inwestycyjnego za rok 
2021. Wszystkie uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie, co rekomendowały wcześniej 
komisje problemowe.

Ta sesja upływała pod znakiem finan-
sów. Kolejne uchwały podjęto w sprawach: 
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Po-
wiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 
31 grudnia 2020 roku; zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego 
na lata 2021-2024 oraz zmiany budżetu i 
zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na 
rok 2021. Radni także w tych sprawach byli 
jednomyślni. 

Następną uchwałę radni podjęli w spra-
wie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabyt-
ków, o czym piszemy obok. 

Kolejnym punktem obrad było przyję-
cie rocznego sprawozdania za rok 2020 z 
działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez 
jednostkę prowadzącą Warsztat – Prowincję 
Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w 
Kopcu oraz ocena działalności Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2020 
r. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie jed-
nogłośni, podobnie jak kolejną - w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na 
rzecz Gminy Leśnica stanowiącej własność 
Powiatu Strzeleckiego. To działka w Kadłubcu 
o powierzchni 0,00453 ha z przeznaczeniem 
na cele publiczne.

 W punkcie Interpelacje i wnioski głos 
zabrała radna Mariola Matusek, ponownie 
– wcześniej zrobiła to w listopadzie 2019 – 
podnosząc kwestię stanu mostu nad Kanałem 
Gliwickim w Ujeździe. Z otrzymanej wówczas 
odpowiedzi wynikało, że gruntowny remont 
obiektu jest zbyt kosztowny. Do obecnej 
interpelacji radna M. Matusek dołączyła 
zdjęcia, dokumentujące jego stan i wygląd. 
Zwróciła się zatem o zabezpieczenie takich  
środków, by można było poprawić  przynaj-
mniej jego wygląd – konserwację i malowanie 
konstrukcji, bo psuje ona obraz całej gminy.

Radna Anna Chabraszewska z kolei 
zapytała o mammograf w naszym szpitalu: 
- Miesiąc temu zrobienie mammografii nie 
było możliwe. Czy jest to usterka do napra-
wienia, czy też nie? I czy w planach jest kupno 
nowego, jeśli okaże się, że nie.

Z kolei radny Kazimierz Kubal zwrócił 
uwagę na sytuację młodzieży w czasie pan-
demii. – Trudny okres nauki zdalnej, brak 
kontaktów rówieśniczych, brak aktywności 
fizycznej i pogorszenia kondycji psychicznej 
skłaniają mnie do złożenia wniosku o zorgani-
zowanie w nowym roku szkolnym – w miarę 
możliwości szkół – wyjazdów na 5-dniowe 
turnusy zielonych szkół uczniów klas pierw-
szych i drugich szkół ponadpodstawowych, 
pod opieką wychowawcy i psychologa, i by 
te wyjazdy  były współfinansowane przez 
rodziców. Teraz młodzież wróciła do szkoły 

i od razu została poddana ocenie z wiedzy.
Wicestarosta Waldemar Gaida odpowia-

dać na ten wniosek zauważył, że młodzież 
istotnie ma problemy emocjonalne, co 
wynika z przeprowadzonej przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną ankiety. Pro-
pozycja radnego K. Kubala jest interesująca, 
tym bardziej, że można wykorzystać jako bazę 
pobytową Schronisko Młodzieżowe w Górze 
św. Anny, obiekt blisko położony, a nieznany. 
Przyznał również ze w nowym roku szkolnym 
oświatę czeka wiele zmian.

Do tej kwestii odniósł się również radny 
Ryszard Pagacz: - Szykują się zmiany pro-
gramowe, zmiany w podręcznikach. Dużo 
się słyszy o Nowym Ładzie, pytanie, jak wy-
glądał stary. Wiemy, jak wygląda realizacja 
zapowiadanych wcześniej programów, na 
przykład budowy mieszkań. Zapowiadany był 
też program „strzelnica w każdym powiecie” 
– czy w naszym jakaś powstała?

Wicestarosta W. Gaida: - Nic mi o tym 
nie wiadomo.

W sprawach bieżących Przewodniczący 
Rady Stefan Szłapa poinformował, że wpły-
nęło pismo od Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Puławskiego o uczczeniu 100 rocznicy 
III Powstania Śląskiego przez społeczność 
tamtego powiatu wraz z wykazem zorganizo-
wanych imprez, a z  OSP Raszowa – pismo w 
sprawie wniosku o wsparcie finansowe wy-
jazdu 4 drużyn na zawody międzynarodowe.

dok. ze str. 3

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Elżbie-
ty Węgierskiej w Kluczach na dofinansowanie 
zadania: „Konserwacja ołtarza bocznego z 
obrazem „Chrzest w Jordanie” w kościele 
filialnym w Olszowej parafii Klucz” w wyso-
kości 15.000,00 zł.

Rzymskokatolickiej Parafii Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny w Centawie                          
na dofinansowanie zadania: „Prace konser-
watorskie polichromii drewnianego stropu 

Powiat ratuje zabytki
Do zadań samorządu powiatowego należy m.in. wspie-

ranie ochrony zabytków. Dotacje, na mocy podjętej 
przez Radę Powiatu udzielane są na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabytków. 

(podniebia) chóru muzycznego w kościele 
parafialnym Narodzenia NMP w Centawie”              
w wysokości 10.000,00 zł.

Rzymsko-katolickiej Parafii Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej na dofinansowanie zadania 
„Prace konserwatorskie renowacji zabyt-
kowych organów Schlag&Sὅhne w kościele                 
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gro-
dzisku- etap II” w wysokości 15.000,00 zł.

Od lewej: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, proboszcz Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej 
w Kluczu ks. Józef Żyłka, proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie  
ks. Jan Czekański, proboszcz Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku ks. Edward 
Zygadło oraz Wicestarosta Waldemar Gaida.

Na ostatniej sesji, 26 maja, Rada Powiatu Strzeleckiego zadecydowała o przyznaniu 
dotacji trzem wnioskodawcom:

Umowa na przekazanie środków została podpisana 8 czerwca, co dokumentuje niżej 
zamieszczone zdjęcie.
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Szkoła z Klasą *** Szkoła Przedsiębiorczości *** Szkoła przyjazna rodzinie
Srebrna szkoła 2021 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2020 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Srebrna szkoła 2019 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”
Brązowa tarcza 2018 – najlepsze technika w Polsce w rankingu „Perspektyw”

TU WARTO SIĘ UCZYĆ,
ponieważ u nas zdobędziesz atrakcyjny zawód: 

Centrum entrum KKształcenia ształcenia ZZawodowego i awodowego i UUstawicznegostawicznego
czyli szansa na… czyli szansa na…     

Ciekawe iekawe KKształtowanie ształtowanie ZZdolności i dolności i UUmiejętnościmiejętności

Z nami: 
- zdobędziesz zawód, który zawsze będzie na czasie,
- odważnie spojrzysz w przyszłość,
- odkryjesz, że chcieć - to móc!
Zapewniamy:
• nowoczesną bazę dydaktyczną,
• ciekawe i przyszłościowe specjalności: wojskową, strażacką, 

celno-skarbową, policyjną i penitencjarną,
• wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną,
• nowoczesny kompleks boisk sportowych,
• praktyki i staże zagraniczne,
• udział w projektach unijnych,
• możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nadających 

uprawnienia i kwalifi kacje zawodowe,
• pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodkami 

egzaminacyjnymi,
• cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
• szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokalnym i 

regionalnym,
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
• udział w licznych akcjach charytatywnych,
• korzystną lokalizację szkoły.
Jesteśmy największą szkołą zawodową na Opolszczyźnie 
- liczby mówią same za siebie:
1167 uczniów * 95 nauczycieli * 21 pracowników obsługi 
i administracji * 13 zawodów technikum * każdy wyma-
rzony zawód w szkole branżowej!!!

• sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty 
dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

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

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

Technik spawalnictwa

Zawód oparty na dwóch kwalifi kacjach:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z zawodem mechanik - monter 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi z 
zawodem ślusarz
Nauczysz się:
• montażu i demontażu maszyn,  
• wykonywać drobne naprawy w trakcie montażu. 
• obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających, 
• spawania, 
• ślusarstwa,
• kowalstwa. 
W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności:
• z zakresu konstruowania konstrukcji spawanych,
• planowania konstrukcji spawalniczej, 
• prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, 

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

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

Technik pojazdów samochodowych

Nauczysz się:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niespraw-

ności oraz sposobów napraw,
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych, 
• kontrolowania jakości wykonanych napraw,
• prowadzenia usług motoryzacyjnych,
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryza-

cyjnych, 
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów 

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

częściami samochodowymi, 
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego moto-

ryzacji,
• fi rmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
• prowadzenie działalności gospodarczej.
• Kształcąc się w tym kierunku, uczniowie stają się specjalistami z 

dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także 
diagnostyki samochodowej. 

Technik mechanik – klasa strażacka*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczysz się: 
• projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych,  

Technik ekonomista 
–  klasa policyjno – prawna*                                    

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

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

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

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

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

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

Technik rachunkowości  
–  klasa celno - skarbowa*                                 

*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Nauczysz się:
• stosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji go-

spodarczych, 
• obliczać wynagrodzenia, 
• sporządzać sprawozdania fi nansowe,
• przeprowadzić analizę fi nansową i ocenić kondycję fi nansową 

jednostki organizacyjnej, 

• produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,  
• technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,  
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, 
• programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale 

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

CAD oraz dokumentacji technologicznej.
Dodatkowo poznasz:
• programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej z wykorzysta-

niem sprzętu, urządzeń i technik pożarniczych w praktyce,
• musztrę i ceremoniał pożarniczy, 
• regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych, 
• zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie:
• na stanowisku operatora maszyn skrawających CNC, 
• na stanowisku serwisanta, diagnosty np. w nowoczesnym zakładzie 

przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, przedsiębior-
stwie produkującym nowoczesne urządzenia techniczne.

Technik mechatronik 
– klasa patronacka Kronospan

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi 
systemami elektromechanicznymi. 
Nauczysz się:
• projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i syste-

mów mechatronicznych;  
• diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów machatronicz-

nych;
• analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji tech-

nicznej z zakresu mechatroniki.  
Zajęcia odbywają się:
• w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt umożliwiający 

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

halach produkcyjnych w rzeczywistych warunkach pracy. 
• Dla uczniów osiągających najlepsze wyniki, fi rma funduje stypendia.
• Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie:
• na stanowiskach konstruktora, technologa, kierownika działu 

obsługi i napraw, 
• serwisanta, diagnosty np. w nowoczesnym zakładzie przemysło-

wym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie energetycz-
nym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne urządzenia 
techniczne.

Technik elektryk – klasa wojskowa*                                         
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta  

Nauczysz się:
• bezpiecznie posługiwać się prądem i urządzeniami elektrycznymi,
• montować i uruchamiać maszyny, urządzenia elektryczne na pod-

stawie dokumentacji technicznej;
• projektować i wykonywać instalacje elektryczne;
• lokalizować i usuwać uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji 

elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny. 
Zajęcia odbywają się:
• w nowoczesnej pracowni elektrycznej,
•  w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach. 
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie w:
• fi rmach wykonujących instalacje elektryczne, 
• zakładach energetycznych, 
• przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych,
• podejmując własną działalność gospodarczą.

Technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej           

Nauczysz się:
• przygotowywać i opracowywać do procesu drukowania różnego 

rodzaju projekty grafi czne o charakterze informacyjnym i rekla-
mowym, 

• projektować książki i inne publikacje tak, aby były atrakcyjne dla 
czytelnika,

• przygotowywać materiały do publikacji na stronach www, 
• zaprojektować i wykonać książkę w wersji elektronicznej to czytania 

na smar� onach i tabletach,
• modelować obiekty 3D oraz drukować w 3D i przeprowadzać ob-

róbkę wykończeniową takich elementów,

N O W O Ś Ć

CC
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• obsługi najlepszych programów do projektowania grafi ki - Adobe 
Photoshop i Adobe Illustrator, do składania publikacji - Adobe 
Indesign,

• użytkować urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligra-
fi cznych.

Zajęcia odbywają się:
• w nowoczesnych pracowniach cyfrowych procesów grafi cznych, w 

których każdy uczeń ma do swojej dyspozycji kompletnie wyposa-
żone stanowisko pracy,

•  podczas praktyk zawodowych w drukarniach oraz fi rmach zajmują-
cych się przygotowywaniem materiałów reklamowych i publikacji.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
• drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
• fi rmach zajmujących się obsługą marketi ngową innych przedsię-

biorstw, 
• własnej fi rmie świadczącej usługi z zakresu grafi ki komputerowej. 
Zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej poza siedzibą fi rmy. 

Technik logistyk - klasa penitencjarna*                  
*Dodatkowa nieobowiązkowa oferta

Logistyka jest to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przed-
siębiorstwach i między nimi. Logistyka zajmuje się również transportem 
miejskim, gospodarką odpadami, organizacją imprez masowych.
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie 
absolwenta do wykonywania usług logistycznych związanych z trans-
portem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją 
i przepływem towarów. 
Nauczysz się:
• zarządzać produkcją i transportem, 
• organizować pracę w magazynie, 
• monitorować dystrybucję, 
• wykonywać zadania systemu obsługi miast 
• dbać o zaopatrzenie np. wojska, policji, zakładów karnych.
• Zajęcia zostaną poszerzone o specjalność   – logistyka służby 

więziennej. 
• Odbywać się będą: 
• zajęcia z musztry,
• szkolenie strzeleckie, 
• nauka pływania, 
• wyjazdy na obozy kondycyjne. 
Głównymi partnerami dla logistyków są: wojsko, policja, przemysł, 
budownictwo, handel, transport, telekomunikacja a także służba 
więzienna.

Technik spedytor

Nauczysz się:
• planować i organizować przewóz ładunków zwykłych i ponadga-

barytowych; 
• wypełniać dokumentację transportową;
• kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami kra-

jowymi i zagranicznymi; 
• monitorować procesy transportowo – spedycyjne;
• obsługiwać systemy i urządzenia spedycyjne np. czytniki kodów 

QR, technologia RFID. 
Zajęcia odbywają się:
• w nowoczesnej pracowni spedycyjnej,
• w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych fi rmach, gdzie bę-

dziesz mógł uczestniczyć w nadzorowaniu transportu ładunków 
samochodami i koleją.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:
fi rmach transportowych, centrach logistycznych, 
agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,  
we wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Technik hotelarstwa 
– z odnową biologiczną i kosmetologią

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

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

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

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w takich miejscach jak:
• hotele,
• pensjonaty,
• uzdrowiska, 
• schroniskach, 
• prowadzenie  własnej działalności gospodarczej związanej ze świad-

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

Technik organizacji turystyki

Nauczysz się: 
• jak założyć i prowadzić działalność turystyczną,
• jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi tury-

styczne krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, 
konferencji, 

• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,  
• obliczania kosztów imprez i ich rozliczenia., 
• obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w 

działalności turystycznej. 
• Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawo-

dowej w:
• biurach i agencjach turystycznych, 
• hotelach i pensjonatach w Polsce i za granicą m.in. w niemieckich, 

hiszpańskich i chorwackich hotelach, 
• na promach kursujących do Szwecji. 
Po ukończeniu nauki znajdziesz zatrudnienie:
• w biurze podróży,
• w biurze informacji turystycznej,
• możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, a także pra-

cować i zarządzać firmami turystycznymi, gastronomicznymi i 
hotelarskimi na europejskim poziomie.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauczysz się:
• sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego 

żywienia,  
• obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny,  
• organizować i przygotowywać różnorodne imprezy okolicznościowe 

np. wesela, bankiety,  
• prawidłowo i estetycznie podawać dania, 
• projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych,
• kultury obsługi konsumenta. 
Zajęcia odbywają się:
• w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicznych, 
• w czasie praktyki zawodowej w restauracjach w kraju i zagranicą 

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

Branżowa Szkoła I stopnia (3 letnia)

Sprzedawca
Wybierając ten zawód:
Zdobędziesz wiedzę z: organizowania prac w zakresie przyjmowania 
dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży, obsługi klientów, 
prowadzenia działań reklamowych oraz organizowania i prowadzenia 
sprzedaży.
Nauczysz się obsługi urządzeń wspomagających sprzedaż (kasa fi skalna, 
program komputerowy do obsługi sprzedaży).

Fryzjer
Wybierając ten zawód:
Nauczysz się profesjonalnego wykonywania pełnego zakresu usług 
fryzjerskich, oceny jakości preparatów, obsługi i konserwacji narzędzi 
oraz aparatów fryzjerskich.
Zdobędziesz umiejętności dobierania fryzury w zależności od budowy 
twarzy i głowy, typu urody oraz osobowości klienta
Swoją wiedzę będziesz mógł sprawdzić w praktyce już podczas lekcji – 
w profesjonalnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej, a także podczas 
zajęć praktycznych w salonach fryzjerskich.

Kucharz
Wybierając ten zawód:
zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy w 
różnego rodzaju zakładach gastronomicznych, fi rmach cateringowych, 
czy też na prowadzenie własnej działalności gastronomicznej.
będziesz miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulinarnych 
poprzez udział w olimpiadach i konkursach gastronomicznych.

Ślusarz
Wybierając ten zawód:
zdobędziesz wiedzę z zakresu prac ślusarskich oraz z obsługi konwen-
cjonalnych obrabiarek skrawających, spawania, kowalstwa.
nauczysz się obróbki ręcznej oraz wykonywania i naprawy elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi.
możesz odbywać zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych CKZiU  
wyposażonych w nowoczesny park maszynowy
praktyki zawodowe możesz także odbywać w okolicznych zakładach 
przemysłu ciężkiego a także starać się o stypendium wypłacane przez 
te zakłady.

Operator obrabiarek skrawających
Wybierając ten zawód:
zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabiarek 
skrawających takich jak: tokarki, frezarki 
nauczysz się programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych 
maszyn, ale także na komputerach wykorzystując oprogramowanie 
typu CAM.  
zdobędziesz umiejętności czytania rysunku technicznego, a także ob-
sługi programów typu CAD

Mechanik pojazdów samochodowych
Wybierając ten zawód:
nauczysz się naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także 
diagnostyki samochodowej.
zdobędziesz umiejętności, które umożliwią Ci prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz podjęcie pracy m.in. w: stacjach obsługi pojazdów 
samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów 
samochodowych salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zaj-
mujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach 
transportu samochodowego, fi rmach zajmujących się likwidacją pojaz-
dów samochodowych.
Proponujemy zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawo-
dach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających

W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w rzemieślniczych 
i nierzemieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach m. in. ku-
charz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz, cieśla, murarz-tynkarz, 
monter zabudowy  i robót wykończeniowych w budownictwie, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, 
ogrodnik, krawiec.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość 
dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia lub w Liceum dla 
Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukończeniu kursów kwalifi -
kacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego.
Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, 
obrabiarek sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w 
których uczniowie mogą uczyć się zawodu na najnowocześniejszym 
sprzęcie.
Pomożemy Ci:
• znaleźć miejsce zajęć praktycznych,
• zdobyć stypendium u niektórych pracodawców,
• załatwić wszystkie formalności w każdym wymarzonym przez Ciebie 

zawodzie,  
• zdobyć wiedzę teoretyczną dla każdego zawodu (na miejscu lub w 

formie kursów).
Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie
TU WARTO SIĘ UCZYĆ, ponieważ zapewniamy BEZPŁATNĄ ofertę 
kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową 
szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość 
przystąpienia do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształ-
cenia potrzebnego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia prowadzone 
będą w formie dziennej, zaocznej lub wieczorowej.

Bezpłatne Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe
Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę 
lub zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifi kacje zawodowe w zakresie jednej kwalifi kacji. 
Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej 
szkoły zawodowej 

Dodatkowe Płatne Kursy w ramach CKZiU:
Kurs Umiejętności Zawodowych – kurs niezbędny do uzupełnienia wie-
dzy i umiejętności przy podnoszeniu kwalifi kacji, np. przy zdobywaniu 
tytułu technika (rozszerzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).
Kurs Kompetencji Ogólnych – uzupełnienie wykształcenia ogólnego, 
np. zdobycie wykształcenia zawodowego.
Inne kursy – organizowane na zlecenie fi rm i instytucji oraz osób 
prywatnych.
TU WARTO SIĘ UCZYĆ – KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI

Szczegółowe informacje o zawodach i naborze: 
www.ckziu-strzelce.pl

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

o szkolnictwie zawodowym.

Terminarz rekrutacji  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponad-
gimnazjalnej wraz z dokumentami (podpisanego 
przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna) 

od 17 maja 2021 r.
do 21czerwca 2021 r.
do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku 
o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których 
kandyduje 

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandyda-
tów zakwalifi kowanych i kandydatów niezakwali-
fi kowanych do szkoły

22 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedło-
żenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły po-
nadpodstawowej  oraz zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu *

od 23 lipca 2021 r. 
do 30 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kan-
dydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. 
do godz. 14.00
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Od 22 marca do 19 maja br. decyzją Wojewody Opolskiego 
dwa oddziały Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opol-

skich - intensywnej terapii i wewnętrzny - przyjmowały wy-
łącznie pacjentów zakażonych koronawirusem. Teraz trzecia 
fala zachorowań wyhamowała i szpital powraca do normalnej 
pracy. Oddziały covidowe już nie są potrzebne. Przynajmniej 
na razie. I oby nigdy już potrzebne nie były.

Nasz szpital 
wraca do normalności

Zakaz odwiedzin, wprowadzony w związku w pandemią koronawirusa, 
wreszcie została cofnięty, co zapewne wszyscy, których bliscy są w szpitalu, 

przyjęli z wielką ulgą. Można więc ich już odwiedzać w wyznaczonych godzi-
nach, pojedynczo, w maseczkach, a wizyty nie mogą trwać dłużej niż 15 minut. 

Możliwe godziny odwiedzin:
 OA i IT: 9:30-10:00 i 12:00-17:00;

Oddział chirurgii :12:00-19:00
Oddział wewnętrzny: 12:00-19:00,

Odcinek ginekologiczny: 13:00-19:00;
Odcinek położniczy i oddział noworodków: 13:00-19:00;

Oddział dziecięcy: 12:00-19:00;

Trakt porodowy: Obowiązuje Regulamin porodów rodzinnych, dostępny na stronie inter-
netowej szpitala w zakładce „zasady przyjęć na oddziały szpitalne”; dodatkowo na trakcie 
porodowym osoba towarzysząca ma możliwość kangurowania noworodka urodzonego po-
przez cięcie cesarskie (przy zachowaniu zasad Regulaminu Porodów Rodzinnych)

Przy jednym pacjencie może przebywać tylko jedna osoba, powyżej 13 roku życia do 15 
minut (1 osoba dziennie).

Ze względów epidemiologicznych prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących 
zaleceń – każda odwiedzająca osoba powinna:
–  być zdrowa – bez oznak przeziębienia (katar, gorączka, kaszel);
–  dezynfekować ręce lub założyć jednorazowe rękawiczki;
–  nosić maseczkę;
–  zachować bezpieczną odległość od drugiej osoby

- Podsumujmy najpierw liczbę pacjentów 
zakażonych Sars-Cov-2 leczonych w naszym 
szpitalu od marca do maja tego roku. W su-
mie było ich 90: 17 na intensywnej terapii, 
73 na internie. Co ważne – przeżywalność 
pacjentów podłączonych u nas do respirato-
rów wyniosła u nas 30 proc., co jest lepszym 
wynikiem niż średnia w kraju. I jest to sukces 
naszych zespołów i dobrej współpracy mię-
dzy oddziałami. To też efekt sumy doświad-
czeń z pierwszego przekształcenia, ubiegło-
rocznego, naszego oddziału wewnętrznego 
w oddział zakaźny. Otrzymaliśmy wiele po-
dziękowań od pacjentów, którzy po zakaże-
niu koronawirusem opuścili nasz szpital. Co 
zostanie u nas po covidzie? Na pewno system 
przyjęć pacjentów i segregacja pacjentów na 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Segrega-
cja brzmi źle, więc może użyję słowa triaż (z 
francuskiego – triage), co oznacza dokładnie 
to samo, czyli procedurę, która ma wskazać, 
kto potrzebuje natychmiastowej pomocy, bo 
jego stan jest poważny i powinien trafić na 
oddział anestezjologii i  intensywnej opieki, 
kto może samodzielnie trafić do szpitalnej 
rejestracji, a potem na wskazany oddział, a 
kto po zaopatrzeniu może wrócić do domu. 
Zostają też na pewno inne procedury – przy-
najmniej na razie – testowanie wszystkich 
pacjentów, którzy do nas trafiają, testami 
tzw. szybkimi lub PCR. Być może te proce-

dury zostaną zmienione, bo coraz więcej 
osób jest już zaszczepionych, ale dopóki nie 
dostaniemy nowych wytycznych, ten system 
się nie zmieni. Obowiązuje też zaostrzony 
reżim sanitarny, dezynfekcja, zachowanie dy-
stansu w kolejkach, odwiedzający pacjentów 
muszą nosić maseczki. Wszyscy pracujemy 
w zaostrzonym reżimie sanitarny. Zostaną 
też zmiany po pewnej przebudowie tych 
dwóch oddziałów covidowych, np. śluzy. 
Najważniejsze jednak, że „odmroziliśmy” 
już OAiT i oddział wewnętrzny, i ponownie 
możemy przyjmować pacjentów wymagają-
cych intensywnej terapii i internistycznych. 
Przywrócone zostały również odwiedziny w 
pacjentów, ale nie w tak szerokim wymiarze 
jak wcześniej (o tym można przeczytać obok 
– przyp. red.).

- Przed pandemią szpital planował spore 
inwestycje…

- Już je rozpoczęliśmy. Trwają prace przy 
budowie lądowiska dla helikopterów. Koszt 
tego zadania to 1,3 mln zł. Zaczynamy też 
modernizację oddziału ginekologicznego, 
która kosztować będzie 2,3 mln zł. Obie inwe-
stycje dofinansowane są ze środków unijnych 
i musza się zagończych jeszcze w tym roku. 
To jednak nie wszystko. Pod koniec roku 
czeka nas jeszcze pierwszy etap modernizacji 
oddziału wewnętrznego – za 4 miliony, a w 
roku 2022 – modernizacja chirurgii. 

Już można odwiedzać 
pacjentów w szpitalu!

- Co w naszym szpitalu zmieniła pandemia? 
Co po niej pozostanie: w sprzęcie, organizacji pracy?

- z tym pytaniem zwróciłam się do Beaty Czempiel dyrektor szpitala. 2 czerwca w siedzibie starostwa został 
podpisany list intencyjny Powiatem 

Strzeleckim, firmą Transannaberg sp. z o.o.  
i Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Strzelcach Opolskich o wzajem-
nej współpracy. CKZiU. Będzie ona dotyczyć 
wprowadzenia innowacji w zawodzie technik 
spedytor: „Techniki informatyczne w spedy-
cji” – NOWE OTWARCIE 2.0.

Uczniowie pod okiem doświadczonych 
pracowników Transannaberg będą poznawać 
tajniki przygotowania i realizacji przewozu ła-
dunków ponadgabarytowych, najbardziej za-

List intencyjny 
o współpracy podpisany

angażowani uczniowie będą mogli brać udział 
w praktycznej realizacji przedsięwzięcia.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie 
poznają program CAD-CAM oraz specyficzne 
oprogramowanie zawodowe, a na zakończe-
nie edukacji dla najlepszych Powiat Strzelecki 
ufunduje kurs operatora wózków widłowych.

Na spotkaniu obecni byli Starosta Strze-
lecki Józef Swaczyna, Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich Halina Kajstura, z z ra-
mienia Firmy Transannberg właściciel Mario-
la Wiesiollek oraz pracownik Krzysztof Glinka

Od ponad 120 lat w Kluczu, Olszowej, 
Zalesiu Śląskim i Zimnej Wódce, 

podtrzymywana jest tradycja układania 
kwietnych dywanów na uroczystość Bożego 
Ciała. W ubiegłym roku  zwyczaj ten został 
wpisany na Krajową Listę Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego.

Być może zostaną też wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Burmistrz 
Ujazdu Hubert Ibrom i  Joanna Banik z Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa zaprosili w 
tym roku przedstawicieli samorządu woje-
wództwa  do wspólnej promocji tej tradycji, 
a wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura, 
dyrektor Departamentu Współpracy z Zagra-
nicą i Promocji Regionu UMWO Agnieszka 
Okupniak, burmistrza H. Ibroma i twórczyni 
ludowej z Olszowej Teresa Sobota włączyli 
się w przygotowania do układania dywanów.

Kwietne dywany 
trafią na listę UNESCO?

Piękne dywany zazwyczaj oglądamy z 
bliska, a my zapraszamy do spojrzenia na te 
ułożone w Zalesiu Śl. „z lotu ptaka” (czyli z 
drona).

Fot. Błażej Duk

List intencyjny
o współpracy podpisany
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- Rok 2020 upłynął pod znakiem koronawirusa. Gala w tradycyjnym wydaniu 
nie mogła się odbyć, wszyscy doskonale jeszcze pamiętamy, jakie obostrzenia 
wprowadzono ze względów epidemiologicznych – mówi wicestarosta Wal-
demar Gaida. – Chcieliśmy jednak nadrobić w pewien sposób stracony czas i 
podziękować nagrodzonym oficjalnie. Udało się to po ponad roku, 28 maja, 
a nie wczesną wiosną, jak zazwyczaj. Tradycyjnie za to uczniom wręczaliśmy 
statuetki i czeki w obecności ich rodziców i dyrektorów szkół.

Na początku uroczystości nastąpiło wręczenie gratulacji przedstawicielkom 
Koła Gospodyń Wiejskich w Sieroniowicach, które wzięło udział w Festiwalu 
Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” i zajęło w tym festiwalu: 8 miejsce 
w Konkursie Artystycznym, 12 miejsce w Konkursie Kulinarnym oraz 1 miejsce 
pani Sabina Miś w „Wyborach Miss Wdzięku 45+”; ponadto panie zdobyły III 
miejsce w województwie opolskim w „Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich 
o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”   

Tytuły, statuetki i nagrody finansowe dla Najlepszych Uczniów Powiatu 
Strzeleckiego przyznano już po raz 12. Powiatowy Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu Strzeleckiego, został usta-
nowiony przez Radę Powiatu Strzeleckiego w 2008 roku. I co ważne – nagroda 
ma wymiar uniwersalny: honoruje zarówno osiągnięcia przedmiotowe, zawo-
dowe, artystyczne, jak i sportowe uczniów, w tym również tych o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Tytuły „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” i 
nagrody finansowe – za osiągnięcia w roku 2019 zdobyli: 

Za nami Mała Gala Lauri
Inaczej niż zwykle, w skromniejszym wymia-

rze i z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, 
odbyła się Gala Lauri, czyli uroczystość mająca 
na celu nagrodzenie najbardziej uzdolnionych 
uczniów z terenu powiatu strzeleckiego w kon-
kursie Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 
2019 oraz uhonorowanie zwycięskiej firmy w 
konkursie POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ - edycja 
2018/2019.

Kategoria „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”
 
Łukasz Woyciechowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

Kategoria „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”
 
Również w tej kategorii nagrodę przyznano ex aequo. Otrzymały ją dwie uczennice:
Paulina Kośmider z Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujeździe
Paulina Kleeman z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Strzelcach Opolskich

Kategoria „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”

Zofia Mehlich z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach 
Opolskich

Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej 
Zofia Mehlich

Najlepszy Uczeń Gimnazjum 
- ex aequo dla Pauliny Kleeman i Pauliny Kośmider

Najlepszy Uczeń Bez Barier 
- ex aequo Grzegorz Garbas i Ditmar Werner

Kategoria „Najlepszy Uczeń – Bez Barier”
 

Nagroda została przyznana ex aequo dwóm uczniom. Otrzymali ją:
Grzegorz Garbas z Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
Ditmar Werner z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie



9P O W I A T   S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Kategoria „Najlepszy Uczeń – Mistrz w Zwodzie”

Łukasz Michalski z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich

Mała Gala Lauri

Zwycięzcą w konkursie POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ - edycja 2018/2019 z najwięk-
szą liczbą głosów otrzymanych w głosowaniu konsumentów – mieszkańców naszego 
powiatu - z liczbą 989 głosów - została firma SKELETON. Kompleksowa obsługa imprez, 
której właścicielką jest Pani Barbara Koprek z Kolonowskiego. 

Mistrz w Zawodzie to Łukasz Michalski

Gratulacje dla KGW z Sieroniowic

Firma SKELETON z nagrodą

 Zarządzenie Nr  21/2021
Starosty Strzeleckiego z dnia 7 czerwca 2021 roku

 w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu w celu oddania 
w użytkowanie wieczyste  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Wobec negatywnego wyniku pierwszego przetargu przeprowadzonego w celu oddania  
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości Skarbu Państwa położonej  
w Kolonowskiem, niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 62 o powierzchni  
0,6541 ha,  wpisanej w księdze wieczystej numer OP1S/00009527/1, postanawiam zbyć 
nieruchomość w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego.
Cenę wywoławczą w drugim przetargu obniżam do kwoty  200 000,00 zł netto. 

§ 2.
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości porzez publikację w internecie na stronie 
głównej Starostwa Strzeleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego, a także zamieszczenie 
w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat strzelecki.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu.

§ 4.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie Starosty Strzeleckiego o przetargu
na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
W dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9.00  w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanow-

skiej nr 2, w sali narad (II piętro) odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony w celu oddania  
w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości Skarbu Państwa położonej  
w Kolonowskiem, niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 62 o powierzchni 0,6541 
ha, wpisanej w księdze wieczystej nr OP1S/00009527/1, bez obciążeń. 

Pierwszy przetarg przeprowadzono 27 maja 2021 roku.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami: 

P - tereny przemysłu, składów, baz budowlanych i rzemiosła wytwórczego; KS - stacje paliw, 
bazy samochodowe; HGR - tereny usług handlu, gastronomii i rzemiosła nieuciążliwego; 
ZI - tereny zieleni izolacyjnej oraz w małej części KDG - droga klasy głównej.  

Celem oddania w użytkowanie wieczyste będzie wykorzystanie gruntu pod usługi nie-
uciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, pod stacje paliw, bazy samochodowe 
i budowlane. 

Cena wywoławcza nieruchomości -  200 000,00 zł netto 
Wadium  (płatne w pieniądzu) -  10 000,00 zł netto.  
Minimalne postąpienie ceny -  2 000,00 zł netto
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będą wynosić:

-  pierwsza opłata - 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlegająca opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki (aktualnie 23 %),

-  opłaty roczne  -  3 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu, podlegające opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki (aktualnie 23 %), płatne 
przez cały okres użytkowania wieczystego, do dnia 31 marca za dany rok.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 26 lipca 2021 r. do godziny 

9oo na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, 
Oddział Strzelce Opolskie, rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Za datę wnie-
sienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet 
pierwszej opłaty, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 
wskazanym przez sprzedającego, przepada. Pierwszą opłatę nabywca zobowiązany jest 
wpłacić najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości. Nabywca ponosi także koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i 
wpisem do księgi wieczystej.

Przedsiębiorca, który przystąpi do przetargu z zamiarem nabycia nierucho-
mości na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, winien pod-
czas przetargu przedstawić aktualny wypis z ewidencji działalności gospo-
darczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału  
w przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą 
w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli 
do dnia 26 lipca 2021 roku zgłoszą zamiar uczestnictwa w przetargu, przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet opłat za użytko-
wanie wieczyste oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości 
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 

Bliższych informacji można zasięgnąć w Starostwie Strzeleckim, w Wydziale Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. nr 77 4401-740.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  08.06.2021
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Atuty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych:
Bardzo wysoka zdawalność matury

Bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych
Możliwość pracy w małych zespołach klasowych

Na uwagę zasługuje:
• pięć stacjonarnych pracowni komputerowych,
• mobilna pracownia komputerowa,
• Szkolna Izba Regionalna,
• Klub Uczniowski ACTIVA,
• kompleks boisk sportowych „Orlik”,
• siłownia,
• laboratoria i pracownie przedmiotowe
• od 3 lat z powodzeniem pracujemy z uczniami z zespołem Aspergera i z autyzmem. 

 ZSP w Zawadzkiem? 
ZSP to:

Z – zadowolenie
S – skuteczność
P – pasja

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie 
młodzieży w wielkomiejskiej szkole?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE. 

U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź - gwarantujemy Ci, 

że u nas nie ma czasu na nudę.

Dlaczego my?

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie, Tel. 77 4616430

e-mail: zspzawadzkie@gmail.com, www.zspzawadzkie.pl
Srebrna Tarcza 2021: TECHNIKUM

Brązowa Tarcza 2021: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
w rankingu PERSPEKTYWY

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 

1a - klasa humanistyczno-społeczna
Rozszerzone przedmioty to język polski, geografi a oraz język angielski. Języki obce to język 
angielski i język niemiecki.
Profi l przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych np. fi lologia polska, kulturo-
znawstwo, fi lozofi a, administracja socjologia, politologia, dziennikarstwo, fi lologii angielskiej, 
geografi i, meteorologii i wielu innych.

Technikum

Zawód - Informatyk
Kwalifi kacje w zawodzie (symbol cyfrowy zawodu 351203): INF.02. Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. INF.03. 
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Zawód - Programista
Kwalifi kacje w zawodzie (symbol cyfrowy zawodu 351406): INF.03. Tworzenie i administro-
wanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. INF.04. Projektowanie, 
programowanie i testowanie aplikacji.
Przedmiot rozszerzony to język angielski.
Technikum przygotowuje do:
-  studiów na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, 

robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych,
-  podjęcia pracy zawodowej,
-  prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Branżowa Szkoła I stopnia

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAWODZIE u pracodawcy jako mło-
dociany pracownik: np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, stolarz, 
operator obrabiarek skrawających, elektryk i inne.
Uczeń:
-  otrzymuje świadectwo 

ukończenia szkoły bran-
żowej - na jego podsta-
wie może kontynuo-
wać naukę w Branżowej 
Szkole II stopnia

-  zdaje egzaminy kwali-
fi kacyjne na tytuł cze-
ladnika w określonym 
zawodzie - po jego 
zdobyciu może podjąć 
starania o uzyskanie 
tytułu mistrza.

1b – klasa biologiczno - chemiczna
Rozszerzone przedmioty to biologia, chemia oraz język angielski. Języki obce to język angielski 
i język niemiecki.
Profi l przygotowuje do studiów na kierunkach, np. medycyna, stomatologia, farmacja,
pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fi zjoterapia, biotechno-
logia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez uniwersytety 
rolnicze, przyrodnicze i akademie wychowania fi zycznego.
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Życie we współczesnym świecie staje się coraz 
bardziej skomplikowane. Przed naszymi dziećmi 
pojawiają się coraz bardziej złożone zadania. Bar-
dzo ważne jest, by przekazywać nie tylko wiedzę, 
ale także umiejętność radzenia sobie z różnymi 
problemami, przeszkodami, trudnościami oraz 
zdolność znoszenia napięć, przeciwności i niepo-
wodzeń. Ostatnimi laty możemy spotkać się wśród 
dzieci i młodzieży z coraz większą nerwowością 
i małą odpornością psychiczną. Jest to także 
źródłem wielu niepowodzeń w nauce i relacjach 
rówieśniczych. 

Teoria równowagi dowodzi, że organizm 
ludzki dąży do stanu równowagi psychicznej, 
gdzie dziecko/dorosły ma w miarę zaspokojone 
wszystkie potrzeby biologiczne i psychiczne. 
Jeżeli nie wszystkie z tych potrzeb są zaspoka-
jane lub są zaspokajane zbyt wcześnie, jeszcze 
przed ich wystąpieniem, dochodzi do zachwiania 
równowagi psychicznej i powstawania zaburzeń 
emocjonalnych. 

Co zatem przyczynia się do zaburzeń emo-
cjonalnych u dzieci? 

Lista „winnych” jest długa. Najpierw biologia 
czyli stan zdrowia dziecka, choroby dziecka. Da-
lej środowisko rodzinne czyli błędy popełniane 
przez rodziców i opiekunów uczestniczących 
w wychowywaniu dziecka, np.: nieprawidłowe 
postawy rodzicielskie zaspokajanie wszelkich 
życzeń dziecka, zbyt surowe wręcz rygorystyczne 
ograniczanie swobody, niekonsekwencja w proce-
sie nagradzania i ponoszenia konsekwencji, brak 
zainteresowania nauką dziecka, bagatelizowanie 
pierwszych trudności, agresja i poniżanie dziecka). 
Następnie niekorzystne może być oddziaływanie 
środowiska szkolnego - zbyt duża liczba dzieci w 
szkole, wymagania edukacyjne nie zawsze dosto-
sowane do możliwości psychofizycznych dzieci, 
niewłaściwa postawa nauczyciela wobec dziecka. 

Co więc jeszcze decyduje o tym, że jedno 
dziecko radzi sobie z trudnościami, a drugie nie? 

Duże znaczenie w radzeniu sobie z frustracją/
stresem i trudnościami ma stosunek dziecka do 
samego siebie, wiara we własne możliwości i 
wytrwałość. Wytrwałość to trwanie w sytuacji 
mimo frustracji. Ma ona sens tylko wtedy, gdy 
istnieje szansa osiągnięcia celu. Sytuacje trudne 
wywołują u dziecka reakcje ujemne. Wśród nich 
można wymienić między innymi: złość, gniew, 

Radość czytania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poleca
Jak kształtować odporność emocjonalną dziecka?

wściekłość, żal, niezadowolenie, wstyd, rozpacz, 
czy zażenowanie. Odporność na sytuacje trudne, 
umiejętność znoszenia trudności oraz ich po-
konywanie jest cechą niezwykle pożądaną. Nie 
jesteśmy w stanie zawsze chronić swoje dziecko 
przed konfliktami, przykrościami, napięciem 
psychicznym. 

Usunięcie  przyczyn frustracji z życia dzie-
cka oznaczałoby pozbawienie go możliwości 
doświadczania i uczenia się wielu umiejętności 
przydatnych  w codziennym życiu. Ważne jest, by 
dziecko potrafiło znosić własne napięcie psychicz-
ne bez zakłóceń swej aktywności, aby przeszkody 
i trudności nie załamywały go, lecz przeciwnie, 
pobudzały do działania. Warto pracować nad tym, 
by dziecko umiało wzmocnić własną odporność 
na te sytuacje. Dlatego tak ważne jest wzmacnia-
nie/hartowanie wydolności układu nerwowego, 
kształtowanie osobowości sprzyjającej znoszeniu 
zwiększonego obciążenia psychicznego, kształ-
towanie korzystnych nawyków reagowania na 
trudności. Poprzez odpowiednie oddziaływanie 
wychowawcze można wpłynąć na rozwój i funkcjo-
nowanie układu nerwowego dziecka. Można np. 
wzmacniać procesy pobudzania u dzieci, które są 
mało aktywne i słabo reagują na bodźce otoczenia. 
Można też wzmacniać siłę procesów hamowania 
i uczyć dzieci opanowania spontanicznych impul-
sów, powstrzymywania się od pewnych działań, 
nieokazywania reakcji niepożądanych. Bardzo 
ważnym czynnikiem jest dbanie o stan zdrowia 
dziecka, o jego ogólny dobry stan organizmu (cho-
roby bardzo osłabiają układ nerwowy i czynią go 
mniej wydolnym, czyli mniej odpornym). 

Jeżeli dziecko jest zdrowe i dobrze rozwi-
nięte pod względem fizycznym, wówczas ma 
korzystniejsze warunki kształtowania psychicznej 
odporności, ale pod warunkiem, że jest odpo-
wiednie oddziaływanie wychowawcze. Oznacza 
to, że dziecko nie jest utrzymywane w nadmiernej 
zależności od dorosłych, ani też nie ogranicza mu 
się możliwości samodzielnego działania. Jeżeli 
dziecko jest fizycznie słabsze, może wyrobić w 
sobie duży psychiczny hart, wytrwałość w zno-
szeniu trudności i niepowodzeń, jeśli słabość 
fizyczną może skompensować walorami inte-
lektualnymi, czy zręcznościowymi. Warto mieć 
na uwadze fakt, iż podstawowym warunkiem 
rozwoju pełnowartościowej i zrównoważonej 

osobowości jest zapewnienie już we wczesnym 
dzieciństwie poczucia więzi społeczno–emo-
cjonalnej i poczucia bezpieczeństwa. Bardzo 
niekorzystne jest dla psychicznej odporności 
dziecka przedłużanie wczesnodziecięcych form 
tych więzi między rodzicami, a zwłaszcza z matką, 
nadmierna koncentracja na dziecku, rozpieszcza-
nie,  jak również brak zainteresowania dzieckiem. 
W takich warunkach poczucie własnej wartości 
ulega u dziecka zachwianiu. Jeżeli dziecko ma się 
dobrze rozwijać pod względem emocjonalnym, to 
stawiane mu wymagania  powinny spełniać pewne 
warunki, powinny być możliwe do zrealizowania 
przy odpowiednim wysiłku ze strony dziecka, nie 
mogą być zbyt wygórowane (wywołują u dziecka 
poczucie klęski osobistej), wymagania winny być 
konsekwentne, a wykonanie zadań sprawdzone 
i ocenione. 

Dziecko powinno być prawidłowo ocenione, 
a gdy trzeba umiejętnie skarcone. Rozsądnie 
wymierzona kara/konsekwencja sprzyja elimino-
waniu niepożądanych zachowań.  Kary stosowane 
zbyt często i zbyt surowe powodują zaburzenia 
emocjonalne u dziecka. Bardzo przykre jest dla 
dziecka wymyślanie, wyśmiewanie, czy krzyki. 
Szkodliwe są również działania,  którymi rani się 
osobistą godność dziecka (poniżające nagany 
przy innych, czy kolegach). Konieczne jest by 
nagrody miały ilościową przewagę nad karami, 
tylko wtedy dziecko wzmacnia w sobie wiarę i 
zaufanie do siebie. Dziecku powinno się pozwolić 
na podejmowanie na własną odpowiedzialność 
pewnych decyzji i działań, oczywiście w grani-
cach rozsądku. Nie należy przesadnie ochraniać 
dzieci ani też wpajać im, że zawsze powinny być 
najlepsze. Ciągły przymus bycia najlepszym, do-
skonałym powoduje, że dziecko nie ma ochoty na 
podejmowanie ryzyka.  Aby dziecko rozwijało w 
sobie odporność emocjonalną, musi być uspołecz-
niane, czyli musi wyjść poza własny egocentryzm. 
Dziecko, która skupia na sobie uwagę, łatwo ulega 
poczuciu niższości lub wyższości (dziecko stale 
porównuje się z innymi). Dziecko kształtuje w 
sobie odporność psychiczną również wtedy, gdy 
wspólnie przebywa z kolegami, uprawia sporty, czy 
rozwiązuje różne problemy na miarę swoich moż-
liwości. W kształtowaniu odporności na sytuacje 
trudne konieczne jest hartowanie emocjonalne, 
czyli wyrabianie w sobie odporności na przykrości 

i inne emocje ujemne. Stąd hartowanie emocjo-
nalne jest niejako najważniejszym zadaniem w 
kształtowaniu  psychicznej odporności dziecka. 
Nie można przeciążać niedojrzałej psychiki 
nadmiarem trudności nie do pokonania, ani też 
wychowywać dzieci w cieplarnianych warunkach 
nadmiernej opieki. 

Dzisiaj zachęcam do lektury dwóch książek. 
Pierwsza to pozycja Agnieszki Stążka-Gawrysiak 
„Self-Reg. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, 
gdy emocje biorą górę”. Są w niej zawarte historie, 
które mogą się przytrafić każdemu przedszkola-
kowi (i rodzicowi!): spory na placu zabaw, maru-
dzenie przy kolacji, nagłe wybuchy złości. Razem 
z Kubą i Leną dzieci poznają łagodne sposoby na 
obniżenie napięcia i odzyskanie energii. Krótkie 
ramki dla rodzica pozwalają zrozumieć, czym jest 
samoregulacja i w jaki sposób podejście Self-Reg 
pomaga dzieciom i rodzicom odzyskać spokój 
w obliczu trudności i zadbać o relacje z innymi 
ludźmi. Choć rzadko o tym myślimy, dzieci często 
odczuwają stres. Nowe sytuacje, presja czasu, 
nagromadzenie bodźców - to wszystko sprawia, że 
maluchom trudno jest poradzić sobie z napięciem. 
Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że zwykłe 
dyscyplinowanie uczy dziecko samokontroli kosz-
tem ukrywania swoich emocji i tłumienia potrzeb. 

Druga z nich to pozycja autorstwa Stuart 
Shanker „Samoregulacja w szkole – spokój, 
koncentracja i nauka” Self-Reg to metoda sa-
moregulacji, która pozwala poradzić sobie ze 
stresem, docierając do jego źródeł, a nie jedynie 
tłumić zachowanie, które z niego wynika. Metoda 
samoregulacji (Self-Reg) została opracowana przez 
kanadyjskiego psychologa Stuarta Shankera na 
podstawie naukowej wiedzy i wieloletnich do-
świadczeń, aby pomagać wyrwać się z zaklętego 
koła stresu, budować dobre relacje i umożliwić 
dzieciom realizację ich potencjału rozwojowego. 
Czy możemy pomóc dzieciom wzmocnić zdolności 
do samoregulacji, aby czas spędzany  w szkole 
był optymalny dla ich rozwoju? Stuart Shanker, 
ekspert od samoregulacji, przekonuje, że nauczy-
ciele mają niezwykłą moc pomagania uczniom w 
nauce tej umiejętności. W książce objaśnia pięć 
obszarów samoregulacji – czym są, jak działają, 
jak przejawiają się w szkole oraz co możemy 
zrobić, żeby wzmocnić uczniów w każdym z nich. 
Zapraszam do lektury. 

Ewa Zaremba  - pedagog 

Fabian Szymaniec, uczeń 3 klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy od kilku 
lat trenuje judo w TS Gwardia Opole. Wziął udział w IX Mistrzostwach Polski 
Osób z Niepełnosprawnościami w Judo, które odbyły się w Luboniu w dniach 
21-23.05.2021. Zdobył I miejsce, które otwiera przed nim możliwość udziału 
w zawodach międzynarodowych.

Uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Misie świata” będą-
cym kontynuacją spotkania integracyjnego „Święto Pluszowego Misia” i zdobyli nagrody i wyróżnienia:

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-IV: I miejsce - Dominik Suder; wyróżnienie – Jakub Daniel 
Dąbrowski, Jakub Skorupiński 

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy V-VIII: I miejsce – Kamil Mateja, II miejsce – Kamil Sala, III 
miejsce – Adrian Bryczkowski; wyróżnienie – Natalia Korzeniec, Łukasz Michałek

W kategorii Szkoła Przysposabiająca do Pracy: III miejsce – Przemysław Frydryszak; wyróżnienie – 
Kamil Mochnik, Michael Sawoń, Fabian Szymaniec

Praca Grzegorza Łukasika, nauczyciela CKZiU w Strzelcach Opolskich okazała się 
najlepsza w konkursie pod nazwą „Normalizacja i Ja”.

Grzegorz Łukasik zajął 1. miejsce w 
IX Ogólnopolskim Konkursie „Nor-
malizacja i Ja” zorganizowanym przez 
Polski Komitet Normalizacyjny w 
Warszawie. Zadaniem konkursowym 
było napisanie scenariusza lekcji z 
obudową metodyczną nt. „Znaczenie 
norm w rozwoju Przemysłu 4.0”. Kon-
kurs był skierowany do nauczycieli 
szkół ponadpodstawowych różnych 
typów, a celem było upowszech-
nianie wśród młodego pokolenia 
przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym oraz zachęcenie nauczycieli 
do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.
Nauczyciel porusza problemy normalizacji w takich technologiach Przemysłu 4.0 jak: blo-
ckchain, cyfrowe bliźniaki, produkcja przyrostowa, sztuczna inteligencja, autonomiczne  
roboty, czy rozszerzona rzeczywistość. Autor scenariusza zwraca uwagę uczniów na nowe technologie, 
które uławiają nam życie, ale jednocześnie je komplikują. Pokazuje wcześniej nieistniejące problemy 
prawne i techniczne. Wskazuje obszary Przemysłu 4.0, w których normy są opracowywane oraz te 
sektory, które powinny być uregulowane prawnie, aby przedsiębiorstwa chętniej korzystały z nowych 
technologii. Zachęca uczniów do pogłębiania wiedzy na temat normalizacji w przemyśle przyszłości.
Nagrodzona praca została opublikowana na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
i będzie promowana w mediach społecznościowych.
Konkurs był rozgrywany pod patronatem m. in.: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, portalu edukacyjnego Perspektywy.pl oraz 
Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW... ...I NAUCZYCIELA
ZSS KADŁUB 

I miejsce w Mistrzostwach Polski w judo

W dn. 28.05.2021 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego 
odbyła się gala podsumowująca tegoroczne konkursy organizowane na płasz-
czyźnie religijnej. I choć niemal cały rok naszej nauki oparty był na zajęciach 
zdalnych, uczennica klasy 2 bw3  Julia Dworaczek oraz Mateusz Prusko z kl. 2 
w1 wzięli  udział w Diecezjalnym Konkursie Religijnym dla Szkół Branżowych 
1 stopnia 2021. Sam udział w konkursie wymagał dużo samozaparcia w 
czasie analizy dokumentów oraz życiorysu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Uczniowie awansowali do finału tego konkursu, a Julka zdobyła jako jedyna z 
uczestników wśród szkól branżowych tytuł laureata. Nagrodę za swoją pracę 
odebrała na wspomnianej już gali z rąk Dyrektora Wydziału Katechetycznego.
Serdecznie gratulujemy Julii i życzymy sobie i Jej, aby z takim samym zapałem 
przystąpiła do kolejnej już edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

dr Edyta Bem

CKZiU 
Julia laureatką

Ogólnopolski sukces 
– ma najlepszy pomysł na lekcję!
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

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

O F E R T Y   P R A C Y

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POMOCNIK OPERATORA /  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie,
KONTROLA JAKOŚCI  - znajomość obsługi komputera
GRAFIK/ OPERATOR URZĄDZEŃ  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe,
HAFTUJĄCO – DRUKUJĄCYCH  - znajomość komputerowych programów graficznych,
  - znajomość j. angielskiego w mowie A2, w piśmie B1
KIEROWCA SAMOCHODU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, 
UPRZYWILEJOWANEGO  - min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu samochodu, 
KARETKI TRANSPORTOWEJ  - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do kierowania samochodami 
   uprzywilejowanymi
RZEŹNIK WĘDLINIARZ JEMIELNICA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
 (możliwa praca w niepełnym 
 wymiarze godzin)
DEKARZ WG ZLECEŃ
KELNER KOLONOWSKIE
KUCHARZ KOLONOWSKIE -mile widziane doświadczenie zawodowe
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność obsługi komputera
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykszta. zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
  - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych
MAGAZYNIER - SUWNICOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MAGAZYNIER / KIEROWCA KAT B STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy kat. B
MAGAZYNIER ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego,
KSIĘGOWA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie ekonomiczne
  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego
BIBLIOTEKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. wyższe , preferowane bibliotekoznawstwo
 ¾ etatu - prawo jazdy kat. B, - min. 2 lata dośw. zawodowego
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - przygotowanie pedagogiczne
NAUCZYCIEL MATEMATYKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe kierunkowe,
  - przygotowanie pedagogicznr
SPECJALISTA DS. PŁAC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość),
  - doświadczenie zawodowe min. 1 rok
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA ZIMNA WÓDKA  - wykształcenie wyższe (logistyka, inżynieria produkcji, 

zarządzanie produkcją), -  prawo jazdy kat. B,
  - min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze 

klienta w firmie produkcyjnej,
  - znajomość j. ang. lub j. niem.
MALARZ/ OCIEPLENIOWIEC WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
KOSMETYCZKA/ KOSMETOLOG STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
PAKOWACZ MEBLI OLSZOWA - wykształcenie podstawowe
MONTAŻYSTA OLSZOWA - wykształcenie średnie zawodowe,
  - wymagane doświadczenie w montażu mebli
TAPICER MEBLOWY OLSZOWA - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - umiejętność tapicerowania
KROJCZY TAPICERKI MEBLOWEJ SZCZEPANEK - wykształcenie podstawowe
OPERATOR MASZYN CNC RASZOWA/ - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
 KĘDZIERZYN – KOŹLE
MECHANIK MASZYN RASZOWA/ - wykształcenie zasadnicze zawodowe, 
DO OBRÓBKI METALI KĘDZIERZYN – KOŹLE - min. 5 lat doświadczenia zawodowego
GRAFIK/ OPERATOR URZĄDZEŃ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie zawodowe,
HAFTUJĄCO – DRUKUJĄCYCH  - znajomość komputerowych programów graficznych,
  - znajomość j. angielskiego w mowie A2, w piśmie B1
MŁODSZY SPEDYTOR ROZMIERZ - wykształcenie średnie/ wyższe 
MIĘDZYNARODOWY  (mile widziany profil logistyk, spedytor)
  - znajomość języka niemieckiego i j. angielskiego w 

stopniu komunikatywnym,
  - znajomość pakietu MS Office
PRACOWNIK PRODUKCYJNY OLSZOWA 
KONTROLER/ INSPEKTOR JAKOŚCI ZIMNA WÓDKA - wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne)
  - znajomość rysunku technicznego,
  - umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH  ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe, - prawo jazdy kat. B,
(SPRZEDAŻY)  - obsługa pakietu MS Office
  - znajomość j. angielskiego – B1
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - prawo jazdy B1
KASJER SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA DZIAŁ ŁAZIENKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
MURARZ/ PRACOWNIK BUD. WOJEWÓDZTWO OP. - wykształcenie podstawowe,
  - prawo jazdy kat. B, - umiejętność murowania
PRACOWNIK BUDOWLANY JEMIELNICA - wykształcenie podstawowe
 WG. ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
ELEKTROMONTER/ ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykształcenie średnie techniczne,
  - znajomość rysunku technicznego
  - uprawnienia SEP eksploatacja
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
– TECHNICZNY   - umiejętność obsługi programu Autocad
OPER. MASZYNY DO CIĘCIA PAPIERU KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie techniczne
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,
  - uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
OPERATOR MASZYNY PRODUKCYJNEJ KOLONOWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe,

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

UWAGA !!!
 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków 
o skierowanie na szkolenie indywidualne. 

Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski, 
w których pracodawca oświadczy zamiar zatrudnienia 

osoby bezrobotnej po zakończeniu szkolenia. 
Kontakt i szczegółowe informacje: 

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie, 

Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

KOMUNIKAT
STAROSTA STRZELECKI przypomina, że 

zgodnie z art. 71 ust. 7,  art. 78 ust.2 pkt.1, art.140mb pkt 1-2,   art. 
140n ust. 1,  art. 140n ust. 2a,  art. 140n ust. 4,  ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
450, z późn. zm.) 

1. W łaściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, 
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować po-
jazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ter-
minie 30 dni od dnia jego sprowadzenia  (w okresie  
1.03 – 31.12.2020 r. przedłużono termin do 180 dni) 

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawia-
domić Starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni o 
nabyciu lub zbyciu pojazdu (w okresie 1.03 – 31.12.2020 r. 
przedłużono termin do 180 dni) 

3. Kto, będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie rejestruje pojazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ww. terminie, podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1 000 zł.

4. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia Starosty o nabyciu 
lub zbyciu pojazdu w ww. terminie podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 200 do 1 000 zł.  

5. Kary pieniężne są nakładane przez Starostę w drodze decyzji 
administracyjnej

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się:
• zakres naruszenia (np. liczba dni ponad wyznaczony termin) 
• powtarzalność naruszeń ww. przepisów (np. ile razy nie 

zgłoszono zbycia, nabycia czy nie dokonano rejestracji po-
jazdu, o którym mowa w pkt.1)

• korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia usta-
wy (np. koszty rejestracji, zmiany dowodu rejestracyjnego,  
ubezpieczenia itp.)

Jednocześnie zwraca się uwagę, że nałożenie przez Starostę 
ww. kar nie zwalnia z obowiązku dokonania zgłoszenia zby-
cia, nabycia czy też zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 Strzelce Opolskie, dnia 26.05.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w 
dniu 25 maja 2021 r. na rzecz Spółki PV 130 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Jasnej 14/16A, decyzji nr 237/2021 o pozwoleniu na budowę elektrowni 
fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towa-
rzyszącą w Szymiszowie, na działce nr 982, obręb ewid. Szymiszów.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763  

(w godzinach pn. 12.00÷16.00, wt.-pt. 9.00÷12.00).

Strzelce Opolskie, dnia 26.05.2021 r.

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w 
dniu 25 maja 2021 r. na rzecz Spółki PV 130 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Jasnej 14/16A, decyzji nr 236/2021 o pozwoleniu na budowę elektrowni 
fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towa-
rzyszącą w Szymiszowie, na działce nr 982, obręb ewid. Szymiszów.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się 
telefonicznie pod numerem telefonu 77 4401763  

(w godzinach pn. 12.00÷16.00, wt.-pt. 9.00÷12.00).
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Szanowny Rodzicu! Dowiedz się więcej o naszej placówce.
Gorąco zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki i osobistej 

konsultacji w zakresie doboru formy kształcenia Waszego dziecka!

W skład SOSW wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia Nr 1

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Drodzy Rodzice, jeśli poszukujecie Państwo dla Waszego dziecka szkoły 
otwartej na współpracęz rodzicami, która gwarantuje dostosowanie form i 
metod nauczania do indywidualnych możliwości rozwojowych podopiecz-
nych, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną  naszej Placówki 
przygotowaną na rok szkolny 2021/2022.

Nasza Placówka jest otwarta dla każdego ucznia, 
który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Ośrodek zapewnia całodobową opiekę. Prowadzimy grupy wychowawcze dla dzieci i 
młodzieży uczącej się w naszych szkołach.

- Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.
- Płaci się tylko za wyżywienie (stawka 12 zł dziennie za 

trzy pełne posiłki).
- Każda grupa ma swoją świetlicę i  2-4 osobowe sypialnie.
- Dla uczniów dojeżdżających  możliwość pobytu w ośrod-

ku już od niedzieli od godz.16.00

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
W placówce funkcjonuje:
• Szkoła Podstawowa dla ucz-

niów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lek-
kim, oraz z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym.

• Zajęcia prowadzone są w 
małych, kilkuosobowych 
grupach. W zależności od 
potrzeb zapewniamy dzie-
ciom dodatkowe wsparcie ze 
strony pomocy nauczyciela.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

• Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest ofertą dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi.

• W trakcie zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych uczniowie nabywają umiejętności 
w następujących dziedzinach: prace ogrodnicze, szycia ręcznego i stolarskie, prowadzenie 
gospodarstwa domowego z elementami kucharskimi, proste prace biurowe.

BRANŻOWA SZKOŁA I ������� Nr 1
Szkoła zapewnia naukę w każdym zawodzie. Zapewniamy praktyki w zawodach: stolarz, kucharz, 

ogrodnik.
W pozostałych zawodach  uczniowie organizują  praktyki we własnym  zakresie - szkoła w miarę 

możliwości stara się pomóc uczniom w znalezieniu praktyki.
Dysponujemy nową, nowocześnie wyposażoną pracownią gastronomiczną.
Posiadamy odpowiedni do potrzeb szkoły park maszynowy  i w pełni wyposażone zaplecze.

• ZPO w Leśnicy to miejsce, gdzie dzieci i młodzież odkrywają i rozwijają swoje uzdolnienia 
i talenty.To miejsce  gdzie poznają smak sukcesów indywidualnych i zespołowych, uczą 
się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

- Każdy uczeń objęty jest rewalidacją indywidualną.
- Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, jak 

również socjoterapeutyczną.
- Kształcimy również uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi dys-

funkcjami.

Oferujemy uczniom rozwijanie umiejętności artystycznych i zainteresowań:

-  w grupie teatralnej „Uczniow-
ska Scena Teatralna”,

-  pozalekcyjnych zajęciach spor-
towych sekcji Olimpiad Spe-
cjalnych „Karlusy”,

-  udział w uroczystościach 
szkolnych, Przeglądach Twór-
czości Osób Niepełnospraw-
nych, festi walach, konkursach 
i wystawach.

Młodzież wielokrotnie reprezentowała naszą placówkę 
w czasie wyjazdów zagranicznych i krajowych 

(Niemcy, Luksemburg, Czechy, Chorwacja)

Na terenie Ośrodka znajduje się mini zoo. 

47- 150 Leśnica ul. Kozielska 20
tel./fax 77 461 52 16, 77 461 52 61

www.zpolesnica.pl, e-mail: sekretariat@zpolesnica.pl
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na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze dla osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zachęca Państwa 
do składania wniosków na dofi nansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ramach tych zadań można się starać 
o dofi nansowanie m.in. do zakupu łóżek rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, 
rotorów, mat masujących, a także pieluchomajtek, cewników, poduszek i materacy 
przeciwodleżynowych, balkoników, kul łokciowych, protez, butów ortopedycznych, 
wózków inwalidzkich, pionizatorów, aparatów słuchowych itp. 

Rada Powiatu Strzeleckiego w drodze Uchwały Nr XXIV/237/20 z dnia 25 listopada 
2020 roku przyznała dodatkowe środki na ww. wymienione zadanie w kwocie 75.822,35 zł, 
wysokość środków dofi nansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym wynoszą 
obecnie 581.572,35 zł.

Przy ubieganiu się o dofi nansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy pamiętać, 
że nie wolno zakupić danego sprzętu przed podpisaniem umowy z PCPR, a wysokość 
dofi nansowania wynosi do 65% kosztów zakupu sprzętu, jednak nie więcej niż 3500,00 zł.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich pod numerem telefonu 77 461-33-81.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów do urny znaj-
dującej się w holu PCPR przy drzwiach wejściowych, w szczególnych uzasadnionych przy-
padkach formalności będą odbywać się w holu budynku, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty. Wnioski na przedmioty ortopedyczne można też składać za pośred-
nictwem ogólnodostępnej pla� ormy internetowej (SOW) – Systemu Obsługi Wsparcia. 

Poszukujemy małżeństw, rodzin z dziećmi oraz osób samotnych,
które chcą tworzyć rodziny zastępcze.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
poszukuje osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, 
które częściowo lub całkowicie zostało pozbawione opieki rodzicielskiej.

 Rodzinną pieczę zastępczą 
(spokrewnioną, niezawodową, zawodową i prowadzenie rodzinnego domu dziecka) 

może tworzyć małżeństwo lub osoba samotna jeśli:
• ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
• korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych; 
• w stosunku do naturalnych dzieci nie jest ani w przeszłości nie była pozbawiona władzy 

rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona lub zawieszona); 
• wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), jeśli sta-

nowi tak prawo lub orzeczenie sądu; 
• posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowied-

nią opiekę nad dzieckiem; 
• posiada pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej;
• ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania;

Szczegółowych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. (77) 461-33-81, pokój nr 3 i 4
e-mail: sekretariat@pcpr.strzelceop.pl, www.pcpr.strzelceop.pl

Strzelce Opolskie 04.06.2021
ROŚ. 6164.18.2021

Apel do właścicieli 
lasów prywatnych

Starostwo Strzeleckie na prośbę Wojewody Opolskiego informuje, że w latach 
2020-2024 na obszarach leśnych wykonywane będą prace badawcze w ramach 
opracowania pn. „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w 
latach 2020-2044”. W związku z powyższym proszę o umożliwienie pracownikom Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, wstępu na teren lasów oraz założenia w 
nich powierzchni próbnych.

30 maja obchodzimy 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z tej okazji wszystkim Rodzinom Zastępczy� Z tej okazji wszystkim Rodzinom Zastępczy� 
f�nkcjonujący� w powiecie st�zeleckimf�nkcjonujący� w powiecie st�zeleckim

składamy gorące i serdeczne podziękowania z t��d i poświęcenie,składamy gorące i serdeczne podziękowania z t��d i poświęcenie,
za t�oskę i opiekę, które każdego dnia ofi ar�jecie swoim podopieczny�.za t�oskę i opiekę, które każdego dnia ofi ar�jecie swoim podopieczny�.

Życzy�y Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzy�y Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Cier�liwości i wy���ałości, a także radości życia. Cier�liwości i wy���ałości, a także radości życia. 

To Wy czy�icie dobro nawet w t��dnych chwilach! To Wy czy�icie dobro nawet w t��dnych chwilach! 
Zarząd Powiat� St�zeleckiego

Rada Powiat� St�zeleckiego

Ciociu, Wujku! 
Mamo, Tato! 

Czekamy na Was!

Dodatkowe środki PFRON

Słyszałam, że weszła w życie nowa ustawa deweloperska. Mam zamiar kupić nowe 
mieszkanie, które będzie dopiero budowane. Czy faktycznie przepisy zmieniły się na ko-
rzyść konsumentów?

Tak, Sejm przyjął nową ustawę deweloperską, która wzmocni ochronę osób kupujących 
nieruchomości mieszkaniowe na rynku pierwotnym. Jedną z ważniejszych zmian jest utwo-
rzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, z którego będą wypłacane pieniądze m.in. 
w przypadku upadłości dewelopera lub banku powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG.

Obecnie deweloperzy muszą gromadzić wpłaty klientów na mieszkaniowych rachunkach 
powierniczych (MRP). Mogą być one zamknięte lub otwarte. W pierwszym przypadku bank 
wypłaca przedsiębiorcy pieniądze dopiero po przeniesieniu własności mieszkania lub domu 
na nabywcę. Na rynku dominują jednak (ok. 90 proc.) otwarte MRP, czyli takie z których 
środki trafi ają do dewelopera stopniowo, zgodnie z harmonogramem prac na budowie. 
Dla konsumenta oznacza to realne ryzyko straty w sytuacji, gdy fi rma przerwie budowę lub 
upadnie, a bank przekazał jej już środki z takiego rachunku. 

Zagrożeniem dla klienta może być także upadłość banku, który prowadzi MRP. Kwoty 
do 100 tys. euro są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale mieszkania 
bywają droższe. Poza tym gwarancja BFG obejmuje łącznie wszystkie pieniądze konsumenta                     
w danym banku, także zgromadzone na koncie osobistym czy lokatach. W związku z tym 
nawet w przypadku zamkniętego MRP klient dewelopera może nie odzyskać całej sumy. 

Nowa ustawa przewiduje usunięcie niewykorzystywanej dotychczas w praktyce formy 
ochrony środków nabywcy, czyli otwartego MRP z gwarancją bankową oraz otwartego MRP 
z gwarancją ubezpieczeniową. Pozostałe mieszkaniowe rachunki powiernicze – otwarty                         
i zamknięty – będą nadal istniały. Zabezpieczeniem dla środków nabywcy zgromadzonych 
na tych rachunkach będzie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Deweloperzy będą odpro-
wadzać na niego składki od wpłat klientów dokonywanych na MRP. Pieniądze z DFG będą 
uruchamiane m.in. w przypadkach: 
• upadłości dewelopera, 
• upadłości banku – jeśli gwarancje z BFG (do 100 tys. euro) nie wystarczą, aby pokryć 

środki zgromadzone na otwartym lub zamkniętym MRP,
• odstąpienia klienta od umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie, np. nieprzeniesienia 

przez dewelopera na klienta własności lokalu w terminie określonym w umowie de-
weloperskiej, braku zgody wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe 
przeniesienie własności mieszkania, a także nieusunięcia przez dewelopera wady istotnej, 
którą uznał w protokole odbioru albo potwierdzenia takiej wady przez rzeczoznawcę 
budowalnego. 
Otrzymałem pismo, że padłem ofi arą kradzieży danych z bazy danych prowadzonych 

przez jednostkę ochrony zdrowia, której byłem pacjentem. Był tam m.in. mój numer Pesel 
i numer dowodu osobistego. Obawiam się, że ktoś zaciągnie jakieś zobowiązania na moje 
dane osobowe. Co mogę zrobić?

Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły paść ofi arami kradzieży swoich do-
kumentów np. dowodu osobistego czy danych osobowych  powinny w pierwszej kolejności 
zgłaszać się na Policję. 

Zarówno, gdy padamy ofi arą kradzieży dokumentu tożsamości, jak i kiedy po prostu go 
zgubimy, zgłośmy ten fakt bankowi, w którym mamy konto, celem zastrzeżenia tego doku-
mentu przed nieuprawnionym użyciem.

Zgłośmy się również do urzędu, aby wyrobić nowy dokument. 
Atak hakera, zgubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze - to sytua-

cje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą (albo potencjalnie jest to 
możliwe) w posiadanie naszych danych osobowych. Oprócz wspomnianego już zastrzeżenia 
dokumentu tożsamości w banku, gdy wyciekły dane widniejące np. na dowodzie osobistym, 
możemy również założyć np. konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej, celem 
monitorowania swojej aktywności kredytowej.

Osoby, które padły lub mają podejrzenie, że mogły stać się ofi arami przestępstwa powinny 
jak najszybciej zgłosić się na Policję, zwłaszcza gdy poniosły szkodę majątkową lub osobistą, 
np. na ich dane zaciągnięto jakieś zobowiązania. Należy też zawiadomić o takim zdarzeniu 
podmiot, u którego posłużono się danymi. Zadbajmy o zgromadzenie i zachowanie dowodów, 
że zgłosiliśmy sprawę organom ścigania. Będzie to pomocne w postępowaniu przed sądem, 
zwłaszcza w sprawach dotyczących szkód majątkowych.

Małgorzata Płaszczyk – Waligórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Mieszkańcy pytają,
Rzecznik Konsumentów odpowiada
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Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
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Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718
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Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami
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756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe

47-100 Strzelce Opolskie, 
ul. Krakowska 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

Dom Pielgrzyma 
w Górze Św. Anny

Świadczenie nieodpłat-
nych usług m.in. w zakre-

sie udzielania pomocy  
w rozwiązywaniu trudnych 

problemów osobistych  
i rodzinnych, możliwość 
porozmawiania o spra-
wach dotyczących włas-
nego rozwoju oraz funk-

cjonowania w środowisku, 
skorzystanie z terapii 

indywidualnej  
lub rodzinnej oraz po-

radnictwa w sytuacjach 
kryzysowych - problemy 
wychowawcze, małżeń-
skie, przemoc domowa.

ul. Jana Pawła II 7
47 – 150 Góra św. 

Anny

tel. 787 177 062
Należy umówić się na 
określoną godzinę do 

wybranego 
specjalisty.

Godziny rejestracji:
Poniedziałek 

– Sobota: wyłącznie  
w godzinach:  
18.00 -20.00

Piątek:  
15.30 – 18.30 

Sobota: 
 10.30 – 18.00

http://dompielgrzyma.pl/porad-
nia-rodzinna/

Pomoc dla osób 
znajdujących się 

w trudnej sytuacji 
życiowej

7. Punkt Konsultacyjny 
przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej 
w Jemielnicy 

Poradnictwo 
psychologiczne 

ul. Strzelecka 67 
47-133 Jemielnica

tel. 77 463 20 08
fax. 77 462 35 78

Poniedziałek 
– Piątek:  

7.30 – 15.30  

http://bip.jemielnica.pl/1672/
osrodek-pomocy-spolecznej-w-

-jemielnicy.html

gops@jemielnica.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia psycholo-
gicznego zamiesz-
kałych na terenie 
Gminy Jemielnica

8. Punkt Konsultacyjny 
przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej 
w Zawadzkiem

Poradnictwo psycholo-
giczne

ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie

tel.  77 462 20 95 
tel. 662   257  889

16.00 – 21.00
Dyżury odbywają się 
w wybranych dniach 

http://ops.zawadzkie.pl

sekretariat@ops.zawadzkie.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia psycholo-
gicznego zamiesz-
kałych na terenie 
Gminy Zawadzkie

9. Punkt Konsultacyjny 
przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej 
w Izbicku 

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Powstańców 
Śląskich 16

47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 06 / 77 
461 72 21 wew. 121

Poniedziałek:  
7.00 – 17.00

Wtorek – Czwartek: 
 7.30 – 15.30

Piątek:  
7.30 – 14.00

http://ops.izbicko.pl/20/aktual-
nosci.html

ops@izbicko.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia psycholo-
gicznego zamiesz-
kałych na terenie 

Gminy Izbicko
10. Punkt Konsultacyjny 

przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

w Ujeździe

Poradnictwo 
psychologiczne 

ul. Sławęcicka 19 
 47-143 Ujazd

tel.  77 463 75 28   
77 463 70 47

fax.  77 46370 47

Poniedziałek:  
7.00-17.00 

Wtorek – Czwartek: 
7.00-15.00 

Piątek: 7.00-13.00

http://www.opsujazd.pl/

biuro@opsujazd.pl

Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia psycholo-
gicznego zamiesz-
kałych na terenie 

Gminy Ujazd

11. Punkt Konsultacyjny 
w Świetlicy 

Środowiskowej 
w Leśnicy

Poradnictwo 
psychologiczne 

ul. Kozielska 2
47-150 Leśnica

tel. 77 463 53 18 Konsultacja odbywa 
się po uprzednim 

kontakcie 
telefonicznym

----------------
Pomoc dla osób 
wymagających 

wsparcia psycholo-
gicznego zamiesz-
kałych na terenie 

Gminy Leśnica
12. Punkt konsultacyjny 

przy Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
w Kolonowskiem

Poradnictwo 
psychologiczne

ul. Ks. Czerwion-
ki 39

47-113 Kolonow-
skie

tel. 77 461 10 75 Poniedziałek  
8.00 – 17.00

Wtorek – Czwartek 
7.00 – 15.00

Piątek 7.00 – 14.00

https://ops.kolonowskie.pl/

ops@kolonowskie

Pomoc dla osób 
wymagających 
wsparcia psy-
chologicznego 

zamieszkałych na 
terenie Gminy 
Kolonowskie

13. Centrum wsparcia 
dla osób w stanie 

kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli 

samobójcze.

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 

00-958 
Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących 
w kryzysie

psychicznym

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO (2)

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek 
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym 

powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, 
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności 
oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej 
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o 
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny 
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów. 
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów - mieszkańców 

naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali okrągłą rocznicę urodzin – znów 
się powiększyło.  

W tym szacownym gronie najstarsza jest Pani Stanisława Glica, mieszkająca w Strzelcach 
Opolskich, która 95-lecie urodzin świętowała 3 czerwca.

Pani Małgorzata Gruszka, mieszkanka Strzelec Opolskich, 31 maja świętowała 90 rocznicę 
urodzin. W tym wyjątkowym dniu z życzeniami pospieszył do Jubilatki starosta Józef Swaczyna 
i burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc.

Pani Urszula Wanat, mieszkanka Strzelec Opolskich, 2 czerwca obchodziła jubileusz 90 
urodzin.

Pani Czesława Pastuch, mieszkająca w Ujeździe, jubileusz 90-lecia obchodziła 8 czerwca. 
Z tej okazji wizytę Jubilatce złożyli starosta Józef Swaczyna i burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.

Z okazji okrągłych urodzin wszystkie Jubilatki od władz powiatu strzeleckiego otrzymały 
najserdeczniejsze życzenia i gratulacje wraz z urodzinowym upominkiem, a osobiste wizyty 
nie wszędzie były możliwe.

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Pani Małgorzata Gruszka 31 maja świętowała 90 rocznicę urodzin.

Pani Czesława Pastuch jubileusz 90-lecia obchodziła 8 czerwca. 

Do wszystkich ciepłych słów i oficjalnych życzeń 
dołączamy i swoje: 

długich jeszcze, wspaniałych lat w jak najlepszym zdrowiu, 
samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu.


