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Zwycięzcy konkursu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013 z wicestarostą Waldemarem Gaidą 

Zwycięzcy w konkursie Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2013 z włodarzami powiatu, dyrektorami szkół oraz rodzicami

Gala Lauri 2014 za nami Nasi laureaci

Gratulacje dla Nauczyciela Roku 2013 w Powiecie Strzeleckim – 
pani Edyty Bem z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Pani Bernadeta Michalik z Otmic wygrała telewizor marki  
Toshiba ufundowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego  
dla wszystkich głosujących na najlepszy produkt powiatu

Wicestarosta W. Gaida wręczył wszystkim sportowcom z naszego powiatu upominki

Tegoroczna Gala Lauri jest już historią. Od-
była się w Powiatowym Centrum Kultury 

przy, można powiedzieć, 100% udziale zapro-
szonych gości, laureatów i nominowanych do 
naszych  konkursów. Tegoroczna zmiana miej-
sca Gali łączyła się z kolejną zmianą, a mia-
nowicie w tym roku postawiliśmy na mło-
dość, energię i … wiosnę. Uroczystość odbyła 
się wśród wiosennych kwiatów i przy prawdzi-
wie wiosennej aurze, toż to przecież był drugi 
dzień wiosny. Koncert wieńczący galę rozdania 

nagród w konkursach na Najlepszego Ucznia 
i Nauczyciela Powiatu Strzeleckiego 2013 oraz 
Produkt Powiatu Strzeleckiego w roku 2013 nie 
był koncertem typowo smyczkowym, „orkie-
strowym”, a nawet klasycznym. Wystąpił znany 
z wielu programów typu talent show zespół So-
ul City. Tych ośmiu młodych wokalistów urze-
kło publiczność energią i żywiołowością. Za-
śpiewali taki hity jak: Mamona Republiki, Set 
Fire To The Rain Adele czy  znane Sing Halle-
lujah Dra. Albana. Po uczcie dla ucha, przyszła 

kolej na ucztę dla ciała. I tym razem nauczycie-
le oraz uczniowie Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
znów wszystkich zaskoczyli swoim menu. Po-
trawy kusiły kolorami, wyglądem i zapachem 
- była to prawdziwa wiosna na stole! Serdecz-
ne podziękowania kierujemy pod adresem pa-
ni Małgorzaty Tacicy, pani Justyny Konieczny 
oraz pana Krystiana Grondesa oraz ich gastro-
nomicznie utalentowanych uczniów z CKZiU, 
którzy wykonali te wspaniałości. 

W  kategorii  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA  zwyciężyło  -  Centrum Rekreacji 
Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich

W kategorii  USŁUGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE  zwyciężyły  – 
Usługi gastronomiczne - Restauracja Spichlerz w Raszowej

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA zwyciężył  - System sterujący 
pracą siłowników do rektyfikacji budynków - SAWIM Wioletta Błaut-Bonowicz, Mi-
chał Łukasiewicz S.J.

W kategorii PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE zwyciężył – Kordelas 
strzelecki dla dwóch osób - Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich 

W  kategorii  NAGRODA  KONSUMENTA  zwyciężyła -  Sałatka warzywna 
„Tort”-  Kawiarnia „Morena” z Suchodańca Lidia Gordzielik

Edyta Bem – nauczyciel, katecheta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach opolskich

Najlepszy Produkt Powiatu 2013

Nauczyciel Roku 2013

Najlepszy Uczeń Powiatu 2013
Zwycięzca  w  kategorii  „Uczeń  bez  Barier”  Bartłomiej Kuczewski z Zespołu 

Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie - Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Zwycięzca w kategorii „Uczeń Szkoły Podstawowej” Zofia Mehlich z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich
Najlepszy Uczeń Gimnazjum 2013 Jakub Klimek z Publicznego Gimnazjum Nr 

1 w Strzelcach Opolskich
Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej 2013 Piotr Bielak z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. 

Już po raz XXI miło miejsce podsumowanie Opolskiego Plebiscytu - Najlepsi z Najlepszych - 
Sprawni Inaczej. Plebiscyt ten zainaugurowany został 21 stycznia 1994 r. w Prószkowie. Celem 

corocznych spotkań jest nagradzanie niepełnosprawnych sportowców z województwa opolskiego.
W naszym powiecie sportowcami przełamującymi bariery zostali:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KADŁUBIE
• Wiesław Koziród, opiekun Wiesław Biela
• Krzysztof Popiołek, opiekun Helena Griner
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWADZKIEM
• Marcin Kias, opiekun Krystyna Malik
• Rafał Kozicki, opiekun Monika Biwo
• Damian Krzysiek, opiekun Artur Walkowiak
• Dominik Museli, opiekun Piotr Nawrot 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LEŚNICY
• Robert Zajdel, opiekun Marek Walichowski
• Andrzej Kaczmarek, opiekun Tomasz Siciak
• Anna Czaja, opiekun Ewa Kubiszok 
ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ STOWARZYSZENIOWYCH W STRZELCACH 

OPOLSKICH. SZKOŁA „ÓSEMKA”
• Marcin Gawron, opiekun Wojciech Mielnik
• Patryk Woźnica, opiekun Agata Zalejska

Opolski Plebiscyt 
Najlepsi z Najlepszych
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Było 11, ma zostać 4. Oczywiście mo-
wa o Lokalnych Punktach Infor-

macyjnych o Funduszach Europejskich  
(LPI), z których  większość kończy pra-
cę z dniem  31 marca bieżącego roku. 
„Gdzie teraz mam się udać, jak będę po-
trzebował informacji na temat funduszy 
unijnych” – takie pytania zadają osoby 
odwiedzające LPI w Strzelcach Opol-
skich, które niestety decyzją władz woje-
wódzkich oraz Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju działa do końca marca 
tego roku. Odpowiedź jest zawsze taka 
sama  „przykro nam bardzo, ta decyzja 
jest niezależna od nas oraz od naszych 
władz powiatowych. Od 1 kwietnia infor-
macje o możliwości pozyskania fundu-
szy unijnych z nowej perspektywy finan-
sowej 2014-2020 będzie można otrzymać 
w miastach subregionów województwa 
opolskiego, czyli w Nysie,  Kluczborku, 
Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu, a tak-

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 
DOROCZNY KIERMASZ WIELKANOCNY

Miejsce: HOL STRZELECKIEGO STAROSTWA
ul. Jordanowska 2

KIERMASZ ZACZYNA SIĘ 7 KWIETNIA
7 kwietnia –  Centrum Integracji Społecznej
8 kwietnia –  Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
9 kwietnia –  Zespół Szkół Specjalnych i Dom Pomocy Społecznej 

w Kadłubie
10 kwietnia –  Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
11 kwietnia  Warsztaty Terapii  Zajęciowej w Zawadzkiem
15 kwietnia –  Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach 

Opolskich 

Ogromny sukces odnieśli zawodnicy 
KK Nidan Zawadzkie w Mistrzo-

stwach Polski Karate WKF Seniorów, 
które odbyły się w Karpaczu 15 mar-
ca 2014 roku. Zawodnicy w większości 
mieszkający w Powiecie Strzeleckim, 
wywalczyli 2 złote, 1 srebrny i 2 brązo-
we medale, co pozwoliło na zajęcie 2-go 
miejsca w klasyfikacji medalowej. Jest to 
najlepszy wynik w historii klubu, z cze-
go zarząd i trenerzy są niezmiernie dum-
ni. Wyczynu tego dokonała 7–osobowa 
ekipa w składzie Karolina Trepka, Na-
talia Szponder, Ewa Zajdel, Weronika 
Grejner, Patryk Szarek, Dariusz Swo-
reń i Bartłomiej Barański, której kierow-
nikiem był Artur Barański. W rywaliza-
cji uczestniczyło 174 zawodników z 33 
klubów. Chciałbym serdecznie pogratu-
lować wszystkim zawodnikom za uzy-
skany wynik, wykonaną pracę w okresie 
przygotowawczym oraz za ich walecz-
ność. W szczególności chciałbym podzię-
kować dziewczynom, które wywalczyły 
złoto w kumite drużynowym, pokonując 

Karatecy  
z sukcesami

21 marca 2014 r. w siedzibie Komen-
dy Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Strzelcach Opolskich  od-
były się eliminacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  /
OTWP/„Młodzież zapobiega pożarom”. 
Celem konkursu jest między innymi  po-
pularyzowanie wśród dzieci i młodzie-
ży znajomości przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad postępowania na wypa-
dek pożaru, zasad  udzielania pierwszej 
pomocy, posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochro-
ny przeciwpożarowej oraz historii i tra-
dycji ruchu strażackiego. Organizato-
rem OTWP jest Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej we współpracy z Ko-
mendą Główną Państwowej Straży Po-
żarnej i Komend Powiatowych Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz  Zarządów Od-
działów Związku OSP RP.  . Konkurs 
podzielony  jest na 4 etapy: szkolny, miej-
sko-  gminny, powiatowy, wojewódzki 
i centralny oraz trzy kategorie wiekowe: 
szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne 
, szkoły ponadgimnazjalne. W tym ro-
ku w  otwarciu eliminacji powiatowych 
uczestniczył  Starosta Powiatu Strze-

W piątek 14 marca 2013 uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych przy 

DPS w Kadłubie pod przewodnictwem 
pani M. Kapicy i p. Lidii Choroby re-
prezentowali szkołę i powiat strzelecki 
w  II Wojewódzkim Konkursie Zakocha-
nej Piosenki Osób Niepełnosprawnych 
w Brzegu pt. „Mam prawo kochać”. 

Dzięki Dyrektorowi Szkoły oraz 
życzliwości Dyrektora DPS w Kadłubie 
uczniowie mogli kolejny raz zaprezento-
wać swoje umiejętności na forum woje-
wództwa. 

Wystąpili w dwóch kategoriach: 
w kategorii solista - Piotr Bosy zaśpiewał 
utwór Stachurskiego „Gdy zapłaczesz” 
i Masters „Za twój uśmiech” i zdobył III 
miejsce, a w kategorii zespół wokalno-
instrumentalny – grupa w składzie: Mar-
cin Król, Mateusz Piszczałka, Dawid Po-
rada, Michał Rykowski, Jan Marcinek 
i Piotr Bosy – wystąpiła z piosenkami 
„Po prostu miłość” Rh+ oraz „Z kimś ta-
kim jak ty” Kindla i również zdobyła III 
miejsce. 

Podobnie jak w zeszłym roku wszy-
scy występujący zaprezentowali bar-

Zakochana 
Piosenka

dzo wysoki poziom artystyczny i wokal-
ny. W życzliwej atmosferze możliwa by-
ła nie tylko rywalizacja o pierwsze miej-
sca ale i nawiązywanie nowych relacji. 
Na zakończenie każdy uczestnik otrzy-
mał torbę upominkową, a szkoła zestaw 
głośników komputerowych.

Cały zespół wraz z opiekunami dzię-
kuje za możliwość wzięcia udziału 
w tym festiwalu i obiecuje, że wystąpi 
ponownie w następnej edycji godnie re-
prezentując nasz region.

Marta Kapica
Lidia Choroba

na swojej drodze do złotego medalu bar-
dziej utytułowane zespoły z Łodzi, Kle-
czewa i Bydgoszczy. Kierownik wyszko-
lenia Zbigniew Sworeń.

Medale dla naszego klubu wywal-
czyli:

Złote:
1. Drużyna w składzie: Karolina 

Trepka, Ewa Zajdel i Natalia Szponder 
w konk. kata drużynowym kobiet..

2. Drużyna w składzie: Karolina Trep-

ka, Weronika Grejner i Natalia Szponder 
w konk. kumite drużynowym kobiet. 

Srebrne: 
1.Drużyna w składzie: Bartłomiej Ba-

rański, Dariusz Sworeń i Patryk Szarek 
w konk. kata drużynowym mężczyzn. 

Brązowe: 
1. Weronika Grejner w konk. kumite 

ind. Kobiet (-68 kg).
2. Karolina Trepka w konk. kumite 

ind. Kobiet (- 50 kg).

Dawid Skora finalistą eliminacji powiatowych OTWP

leckiego pan  Józef  Swaczyna oraz ko-
mendant  KP PSP w Strzelcach Opol-
skich  st. bryg. Stefan Szłapa.  Nad  pra-
widłowością  przebiegu  konkursu czu-
wała komisja  pod  przewodnictwem  mł.  
bryg. Artura Wiśniewskiego. Uczestni-
kami eliminacji powiatowych byli laure-
aci eliminacji gminnych. Gminę Strzelce 
Opolskie w kategorii szkól ponadgimna-
zjalnych  reprezentował uczeń  Centrum 
Kształcenia  Ustawicznego  i Zawodo-
wego w Strzelcach Opolskich Dawid  
Skóra z III klasy Technikum. Eliminacje  
powiatowe podobnie jak gminne składa-
ły się  z dwóch etapów:  pisemnego, po-
legającego na rozwiązaniu testu oraz ust-

nego, zarazem  finału. Do etapu ustne-
go  zakwalifikowało się  po 4-5 uczniów 
z każdej kategorii wiekowej, którzy uzy-
skali największą ilość punktów z testu . 
Jednym z nich był uczeń CKZiU Dawid  
Skóra, który ostatecznie zajął II miejsce  
w finale i dzięki temu  weźmie udział    w  
kolejnym etapie  zawodów- eliminacjach  
wojewódzkich.  Mamy nadzieje, że śla-
dem swoich starszych kolegów z CKZiU   
Krzysztofa Golly i Fabiana Rosłego  bę-
dzie reprezentować  naszą szkolę i woje-
wództwo  także na szczeblu  krajowym, 
czego mu serdecznie życzymy.

Marek Rosiński
Pożegnanie z LPI

że w Głównym Punkcie Informacyjnym 
w Opolu”. 

Przypomnijmy, LPI w Strzelcach 
Opolskich działa od roku 2009  do marca 
2014 roku. W tym czasie udzielono po-
nad 3,5 tys. konsultacji, zorganizowa-
no 93 spotkań informacyjnych i konfe-
rencji,  przeprowadzono 126 lekcji euro-
pejskich w szkołach i przedszkolach po-
wiatu strzeleckiego, brano udział w 46 
akcjach informacyjno-promocyjnych 
o funduszach europejskich, odwiedzo-
no 65 gmin powiatu strzeleckiego w celu 
zrealizowania Mobilnych Punktów  In-
formacyjny.

Wszystkim osobom odwiedzającym 
nas w punkcie, uczniom, przedszkola-
kom, przedsiębiorcom, instytucjom, or-
ganizacjom, które z nami współpracowa-
ły przez prawie 5 lat - dziękujemy.

Iwona Jagusz
Monika Sętkiewicz-Dusza

Strzeleccy uczniowie - Andrzej 
Misz oraz Rafał Korzeniec, fina-
liści ubiegłorocznej edycji ogól-

nopolskiego konkursu „Historia Bliska” 
organizowanego przez Ośrodek Karta, 
Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, 
Fundację Körbera oraz Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych otrzymali za  swoje prace konkur-
sowe, których tematyka oscylowała wo-
kół trudnej polsko-niemieckiej przeszło-
ści, dyplom Prezydenta Niemiec Joachi-
ma Gaucka.

Dyplom Prezydenta Niemiec dla Andrzeja 
Misza i Rafała Korzeńca

Warunkiem uczestniczenia w konkur-
sie było przygotowanie przez młodzież pra-
cy badawczej na temat „Polacy - Sąsiedzi 
po II wojnie: przeciw sobie, obok siebie, ra-
zem...”. Uczestnicy konkursu stali się lokal-
nymi historykami i badali w swoim środo-
wisku lokalnym relacje panujące pomiędzy 
Polakami, a innymi nacjami. Korzystać na-
tomiast musieli przede wszystkim z nigdy 
nie publikowanych materiałów źródłowych.

Andrzej Misz przygotował repor-
taż telewizyjny o życiu i działalności 
ks. Prałata Wolfganga Globischa, „nie-

mieckiego Ślązaka”, który od dziesię-
cioleci działa na Opolszczyźnie w ce-
lu pojednania polsko – niemieckiego. 
Drugi uczeń, Rafał Korzeniec opisał po-
czątki koegzystencji rodowitego West-
falczyka, Siegmunda Dransfelda wśród 
lokalnej ludności w nieopodal położo-
inym Zakrzowie. Nagrodzona praca nosi 
tytuł: „Westfalczyk pierwszym niemiec-
kim sołtysem w Polsce po roku 1945”.

Cieszymy się, iż prace naszych 
uczniów oraz wkład pracy nauczycieli 
CKZiU zostały docenione za granicą.
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O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Gogolińska 2 a, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE WYKONY-
WANIA PRACY WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

SPECJALISTA DS. PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie lub wyższe, 
- znajomość programu EXEL
- dobra znajomość języka angielskiego

SPECJALISTA - INSPEKTOR 
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ZAWADZKIE

- wymagane wykształcenie wyższe techniczne, 
- uprawnienia do przeprowadzania badań nieniszczących UT, PT, MT, 
- doświadczenie na w/w lub podobnym stanowisku.

GŁÓWNY MECHANIK – 
KIEROWNIK DZIAŁU ZAWADZKIE

- wykształcenie wyższe techniczne
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego 
- uprawnienia energetyczne E+D grupy II i III
- czytanie rysunku technicznego
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

SPECJALISTA DS. 
HANDLOWYCH STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe techniczne
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera
- prawo jazdy kat.B
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- biegła znajomość języka angielskiego

SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- min. rok doświadczenia,
- biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie

DORADCA FINANSOWY 
STRZELCE OPOLSKIE, 
POWIAT STRZELECKI 

I OPOLE
- otwartość,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów

ASYSTENT HANDLOWY CAŁA POLSKA
- wykształcenie średnie,
- praca przy komputerze,
- prawo jazdy kat. B

KONSULTANT DS.OBSŁUGI 
KLIENTA
¾ etatu

STRZELCE OPOLSKIE

- obsługa komputera,
- miły ton głosu,
- odporność na stres,
- dyspozycyjność

PREZENTER HANDLOWY 
NEGOCJATOR CAŁA POLSKA

- wykształcenie średnie,
- umiejętność pracy przy komputerze,
- prawo jazdy kat. B,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie handlowe
- obsługa kasy fiskalnej
- książeczka sanepidowska

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - komunikatywność
- doświadczenie w handlu, w branży odzieżowej

KASJER-KELNER STRZELCE OPOLSKIE - książeczka senpidowska,
- prawo jazdy kat. B

KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykształcenie gastronomiczne,
- doświadczenie mile widziane

KUCHARZ – BARMAN
½ ETATU ZAWADZKIE - prawo jazdy kat. B

SZEF KUCHNI STRZELCE OPOLSKIE
- doświadczenie
- wykształcenie min. Średnie gastronomiczne,
- znajomość GHP/GMP/HACCP

PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA
- wykształcenie min. średnie zawodowe,
- dobra obsługa obsługi komputera,
- dyspozycyjność
- mile widziane doświadczenie

PRACOWNIK BUDOWLANY  
/ KAFELKARZ / REGIPSIARZ WG ZLECEŃ

- wykształcenie zawodowe średnie, 
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane
- umiejętność samodzielnej pracy

OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie zawodowe
- obsługa komputera
- obsługa maszyn produkcyjnych (wtryskarek)
- znajomość zagadnień z pneumatyki, hydrauliki
- mile widziane doświadczenie przy obsłudze wtryskarek

TOKARZ POZNOWICE - umiejętność tłoczenia
ŚLUSARZ

(MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA) KIELCZA - 
LAKIERNIK

SAMOCHODOWY BORYCZ - wykształcenie kierunkowe
- chęci do pracy

ELEKTROMECHANIK 
SAMOCHODOWY STRZELCE OPOLSKIE - min. 3 lata doświadczenia

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH STRZELCE OPOLSKIE - min. 3 lata doświadczenia

KIEROWCA 
KAT. C+E

TRASY MIĘDZYNA-
RODOWE

- prawo jazdy kat. C+E,
- doświadczenie mile widziane

KIEROWCA KAT.B OPOLE
- prawo jazdy kat. B
- chęci do pracy
- mile widziane doświadczenie

STOLARZ CENTAWA
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
- umiejętność obsługi maszyn stolarskich
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- min. 3 lata doświadczenia

STOLARZ ZALESIE ŚLĄSKIE - wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie

ELEKTRYK WG ZLECEŃ - uprawnienia SEP do 1 kV

CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE

- zdolności manualne, gotowość do wykonywania czynności w syste-
mie czterobrygadowym,
- umiejętność współpracy w zespole,
- zaangażowanie,
- mile widziane doświadczenie na produkcji

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie

OPERATOR URZĄDZEŃ 
WALCOWNICZYCH DO 

PRZYUCZENIA
ZAWADZKIE

PIECOWY ZAWADZKIE - upr. energetyczne grupy II

OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - upr. S-I

OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
- obsługa komputera,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- doświadczenie na podobnym stanowisku

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
- upr. do obsługi wózków widłowych, 
- mile widziane doświadczenie na produkcji

OPERATOR
KOPARKI STRZELCE OPOLSKIE

- uprawnienia operatora koparki
- mile widziane uprawnienia operatora ładowarki
- wymagane doświadczenie 

MECHANIK UTRZYMANIA 
RUCHU STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe mechaniczne,

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

SPECJALISTA DS.UTRZYMANIA 
RUCHU STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie średnie techniczne mechaniczne,
- doświadczenie w organizacji służb remontowych

OFERTY PRACY DO FIRMY COROPLAST W STRZELCACH OPOLSKICH:
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe techniczne,

- dobra znajomość j. niemieckiego

MISTRZ ZMIANOWY STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe techniczne,
- umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym,
- dobra znajomość j. niemieckiego 

MECHATRONIK STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie: mechatronik
- średnie techniczne, wyższe techniczne,
- znajomość rysunku technicznego i czytania dokumentacji maszyn,
- dobra znajomość języka niemieckiego

ELEKTRYK/
ELEKTROINSTALATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe elektryczne,

- upr. SEP do 15KW ”E”, powyżej 1 KW

Kwalifikacja wojskowa – ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstęp-
nym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu strzeleckiego rozpoczyna się 25 marca 
a kończy 23 kwietnia. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w powyższym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolno-

ści do czynnej służby wojskowej;
3) kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służ-

by wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych  
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absol-
wentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 marca  2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, je-
żeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do 

czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiąz-
kowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu oso-
bistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechne-
go obowiązku obrony.

Oceny fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej dokonuje Powiatowa Ko-
misja Lekarska w Strzelcach Opolskich, która działać będzie w poniższych terminach w biurowcu 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1-go Maja 59.

Gmina Termin posiedzeń PKL Ilość dni
Ujazd 25.03 – 26.03 1,5
Izbicko 26.03 – 27.03 1,5
Leśnica 28.03 – 31.03 2
Kolonowskie 1.04 1
Jemielnica 2.04 – 3.04 2
Zawadzkie 4.04 – 8.04 3
Strzelce Opolskie 9.04 – 17.04 7
Dzień dla kobiet 18.04 1
Dzień rezerwowy 23.04 1

Strzelce Opolskie, dnia 14.03.2014r.

STAROSTA STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235) podaje do publicznej wiadomości in-
formację, o wydaniu w dniu 13 marca 2014r. Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu - 
45-222 Opole ul. Oleska 64, decyzji nr 82/14 o zmianie decyzji Starosty Strzeleckiego nr 543/08 
z dnia 23.12.2008r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z sieciową przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym przepom-
powni i pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Utrata, na działkach nr: 10, 1208, 
12, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 95, 98, 68/1, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 68/2, 1206 obręb ewidencyjny 
Izbicko k.m. 1, 503, 505/1 obręb ewidencyjny Izbicko k.m. 2, 229, 230, 186, 233/4, 231, 232/3, 
233/7 obręb ewidencyjny Izbicko k.m. 5, 185/1, 1204, 1207, 68/3 obręb ewidencyjny Izbicko 
k.m. 6, w części projektu budowlanego, w zakresie budowy nowego rurociągu ciśnieniowego 
jako odgałęzienia przewodu głównego oraz budowy przepompowni przydomowej wraz z pozo-
stałą infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 493 i 503 obręb ew. Izbicko.

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

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Kwalifikacja wojskowa  
w powiecie strzeleckim
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Uczniowie nominowani do tytułu  
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2013

Gala Lauri 2014 za nami

Joanna Pietrzela z Zespołu Szkół • 
Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem
Mirosława Kądziołka z Zespołu • 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
Kornelia Mroszczyk z Zespołu Szkół • 
Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kadłubie
Monika Szendzielorz-Nowakowska • 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kadłubie
Bogusław Furman z Centrum • 
Kształcenia Zawodowego 

Nauczyciele nominowani do tytułu  
Nauczyciel Roku Powiatu Strzeleckiego 2013

Żaneta Werner – Technikum – • 
w zawodzie technik ekonomista, 
w Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich
Andrzej Misz – Technikum - • 
w zawodzie technik mechatronik,  
Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, 
Piotr Bielak – Liceum • 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich, 
Magdalena Michalska – Zespół • 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich, Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi
Kamil Żyłka – Zespół Szkół • 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Jakub Klimek – Publiczne • 
Gimnazjum Nr 1 w Strzelcach Op.
Oliwia Koteluk – Publiczne • 
Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich
Bartłomiej Salachna – Publiczne • 
Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich 
Dominika Klyta – Publiczne • 
Gimnazjum w Ujeździe w Zespole 
Gimnazjalno - Szkolnym  
w Ujeździe
Adrian Smieszkoł – Publiczne • 
Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
Daria Pisarek – Publiczna Szkoła • 
Podstawowa Nr 7 w Strzelcach 
Opolskich
Michał Doros – Publiczna Szkoła • 
Podstawowa Nr 7 w Strzelcach 
Opolskich

Wojciech Hajdas – Publiczna Szkoła • 
Podstawowa nr 2 w Strzelcach 
Opolskich
Zofia Mehlich – Publiczna Szkoła • 
Podstawowa nr 2 w Strzelcach 
Opolskich
Monika Sowa – Zespół Placówek • 
Oświatowych w Kadłubie 
Paweł Hadaschik – Zespół Szkolno - • 
Przedszkolny w Raszowej
Laura Jonderko – Zespół • 
Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe 
Joanna Pinkawa – Zespół Szkolno - • 
Przedszkolny w Zalesiu Śląskim
Paulina Pospieschczyk – Szkoła • 
Podstawowa w Leśnicy
Sara Czakaj – Szkoła Podstawowa • 
w Leśnicy
Paulina Mikołasz – Szkoła • 
Podstawowa w Leśnicy
Tomasz Bryłka – Zespół • 
Niepublicznych Szkół w Strzelcach 
Opolskich
Bartłomiej Kuczewski – Zespół • 
Szkół przy DPS w Kadłubie

i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich
Edyta Bem z Centrum Kształcenia • 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich
Anna Rzeźniczek z Zespołu Szkół • 
Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich
Dariusz Szczypura z Zespołu Szkół • 
Ogólnokształcących w Strzelcach 
Opolskich
Danuta Kolender ze Specjalnego • 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Marii Konopnickiej w Leśnicy

- Robi się to, co trzeba i jak trzeba, 
uczciwie – do końca – mówi Edyta Bem, 
zwyciężczyni konkursu. 

Jestem nauczycielką od 25 lat, ale to, 
że wybrałam taką drogę życiową, to wła-
ściwie przypadek. Życie tak mi się uło-
żyło, że po skończeniu szkoły średniej 
nie mogłam od razu iść na studia. Ma-
rzenia prysnęły. Nie myślałam do koń-
ca o tym, że będę pedagogiem. I w ogóle 
nie myślałam wtedy o teologii. A do stu-
diowania tego kierunku po dwóch latach 
zachęcił mnie ówczesny proboszcz para-
fii św. Wawrzyńca, ks. Jerzy Stellmann. 
Wiedział, co robi. A ja dziś jestem szczę-
śliwa. Nauczanie daje ogromną satysfak-

Nauczyciel Roku 2013 – Edyta Bem
mówi, jak się zdobywa taki tytuł

cję, choć oczywiście są lepsze i gorsze 
dni. W katechezie nie ma wymiernych, 
namacalnych efektów nauczania, nie 
ma zewnętrznych egzaminów, ale kiedy 
podczas ogólnopolskich konkursów nasi 
uczniowie wiedzą nie ustępują uczniom 
z Warszawy czy Krakowa, kiedy zosta-
ją finalistami czy laureatami – osiąga się 
pełnię zadowolenia. Przewyższa ją tyl-
ko jedno – gdy widzimy jak uczniowie, 
którzy przyszli do nas ze swoimi proble-
mami, zaczynają je przezwyciężać. Sami 
zresztą żartem mawiają, że u nas znajdu-
ją „konfesjonał”, mogą się zwierzyć, ale 
też czasem szybko zostają sprowadzeni 
przez nas, katechetów, na ziemię…

Zwycięzca w kategorii „Uczeń bez 
Barier” Bartłomiej Kuczewski z Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
wraz z dyrektorem szkoły siostrą Jolantą 
Wojtaszak

Nauczyciel Roku odbiera nagrodę z rąk wicestarosty Waldemara Gaidy

Najlepszy Uczeń 
Gimnazjum 2013 Jakub 
Klimek z Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 
w Strzelcach Opolskich 
odbiera gratulacje z rąk 
Wicestarosty Waldemara 
Gaidy

Piotr Bielak z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich 
to zwycięzca w kategorii 
Najlepszy Uczeń Szkoły 
Ponadgimnazjalnej 2013. 
Odbiera gratulacje od 
Wicestarosty W.Gaidy

Wystąpił znany z wielu programów typu talent show zespół Soul City. Tych ośmiu  
młodych wokalistów urzekło publiczność energią i żywiołowością.

Zwycięzca w kategorii 
„Uczeń Szkoły 

Podstawowej”: Zofia 
Mehlich z Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 
w Strzelcach Opolskich 

wraz z rodzicami 
i dyrektorką szkoły panią 

Elwirą Morawiec-Bartczak
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2013

Restauracja „Ratuszowa” w Strzel-
cach Opolskich istaniał niemal od 

zawsze. Gdy jej zabrakło, w Rynku zro-
biło się naprawdę pusto. Ale wreszcie ru-
szyła ponownie. Pod nowym właścicie-
lem, w nowym wnętrzu, z nowym menu. 
Stało się to 5 marca 2013. 

Klientów nie brakuje od pierwszej 
chwili. Są i tacy, którzy przychodzą tu 
tylko dla jednego dania - „kordelasa 
strzeleckiego”. Wymyślił go na otwarcie 
podwoi „Ratuszowej” menedżer restau-
racji. To danie miąło nawiązywać nie tyl-
ko do historii miasta, ale i stać się naszą 
wizytówką. Miało być smaczne i orygi-
nalne. Takie, jakiego nigdzie indziej się 
nie zamówi.

- Ogromnie się ucieszyłam z werdyk-
tu Kapituły konkursu – mówi Anna Bia-
ły, właścicielka restauracji, mieszczącej 
się z budynku pochodzącym z XVI wie-
ku. - To dawny spichlerz zbożowy, nale-
żący do zakonu cystersów z Jemielnicy, 
którzy w Raszowej mieli swoje gospo-
darstwo rolne. Potem w budynku mie-
ściła się szkoła prowadzona przez siostry 
zakonne, jeszcze później – przedszkole, 
a trakcie działań wojennych w 1945 tym-
czasowy szpital, później jeszcze – był 
siedzibą urzędów państwowych. Obiekt 
wpisany był do rejestru zabytków, więc 
wszystkie prace, dofinansowane dzięki 
unijnym środkom, prowadzone były pod 
okiem i ścisłym nadzorem wojewódzkie-
go konserwatora zabytków. Trwały dwa 
lata. Od trzech lat - restauracja działa 
i zyskuje coraz więcej klientów.

- Stawiamy przede wszystkim na ja-
kość. Mamy piękne wnętrza i świetną 
kuchnię, w której wykorzystujemy tzw. 
metodę „sous vide”, stosowanej przez 
najlepsze restauracje na świecie. Naj-
ogólniej rzecz ujmując - technika przy-
gotowywania potraw w niskiej tempera-
turze pozwala na pełne wydobycie wa-
lorów potraw, przy jednoczesnym za-
chowaniu ich właściwości odżywczych 
– w tym witamin – w stopniu wyższym 

Włodarze Powiatu wręczają nagrody właścicielce Restauracji Spichlerz w Raszowej 
pani Marii Białej.

Starosta J.Swaczyna oraz Wicestarosta W.Gaida  wraz z panią Urszulą Pinkawą 
właścicielką Restauracji Ratuszowa w Strzelcach Opolskich, która oferuje zwycięski 

produkt w kategorii przetwórstwo rolno-spożywcze - kordelas strzelecki dla dwóch osób

Nazwa nam, laikom, niewiele mówi. 
Ale wystarczy obejrzeć zdjęcia, na 

których pokazane jest, do czego ów sys-
tem służy. Otóż ni mniej ni więcej – do 
prostowania budynków, które pochyliły 
się wskutek sił przyrody, np. podmycia 
przez wodę podczas powodzi czy szkód 
górniczych. 

- Na razie można stosować go do ma-
łych domów, ale już pracujemy nad tym, 
by zastosować go do podnoszenia wie-
żowców – mówi Wioletta Błaut- Bo-
nowicz, która wraz z Michałem Łuka-
siewiczem jest właścicielem firmy SA-
WIM, funkcjonującej na rynku od 2005 
roku, a od dwóch lat mogącej poszczy-
cić się wdrożeniem tego innowacyjnego 
projektu. Zanim do tego doszło, zajmo-
waliśmy się głównie modernizacjami w 
przemyśle.

- Program opracowaliśmy dla fir-
my zajmującej się prostowaniem bu-
dynków. Nie byliśmy pierwsi – podob-
ne rozwiązania, choć przy zastosowa-
niu innego algorytmu, stosowane są w 
Niemczech. Ale nasz system - ten wła-
śnie, który zgłoszony został do konkur-
su na Najlepszy Produkt Powiatu, stano-
wił jakby kolejny etap tego wcześniej-
szego zlecenia. Został wypróbowany w 
praktyce. Sprawdził się – więc został 
zgłoszony do Urzędu Patentowego. Za-
nim patent zostanie przyznany, a tym sa-
mym – system będzie prawnie chronio-

Wystarczyło głosować na usługę 
lub produkt zgłoszony do konkur-

su na Najlepszy Produkt Powiatu Strze-
leckiego 2013, by uczestniczyć nie tylko 
w przyznawaniu Nagrody Konsumenta, 
ale i samemu spróbować szczęścia w lo-
sowaniu.

Tym, któremu powierzona została ro-
la „sierotki” i który wybierał spośród bli-
sko 1800 głosów ten jeden, najszczęśliw-
szy – był Mikołaj. Komu przypadł w na-
grodę telewizor? Pani Bernadecie Micha-
lik z Otmic. 

- Głosowałam na sałatkę warzywną 
„Tort” z Kawiarni Morena w Suchodań-
cu. Znałam ten przysmak, bo zamawia-
łam u pani Gordzielik catering na rodzin-
ną uroczystość i wszyscy bardzo sobie 
wszystko chwalili, a ten „tort” nie tylko 
dobrze smakuje, ale i oryginalnie się pre-
zentuje.

Cieszę się, że do mnie uśmiechnął się 
los – ten telewizor jest pierwszą wygraną, 
jaka przypadła mi w jakimkolwiek kon-
kursie. W dodatku – bardzo się przyda, 
bo choć jeden telewizor w domu już jest, 

- Przepis wymyśliła moja córka, Ma-
rzena Kopocz - opowiada Lidia Gordzie-
lik, właścicielka Kawiarni Morena w Su-
chodańcu, która właśnie tym oryginal-
nym tortem zdobyła podniebienia miesz-
kańców powiatu strzeleckiego. Ci z kolei 
temu smakołykowi przyznali swoją Na-
grodę Konsumenta.

- Po raz pierwszy ta sałatką delekto-
wali się uczestnicy gali Opolskie Kwit-
nące dwa lata temu. Od tamtej pory we-
szła na stałe do menu kawiarni. I wciąż 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
Spód tortu to tarty ser żółty, a resztę 
składników stanowią ziemniaki, ogór-
ki konserwowe, marchewka, gros z kur-
czaka, kukurydza , kapusta pekińska i pa-
pryka czerwona, oczywiście majonez – 
wszystko układane warstwami. Każdy 
taki tort jest niepowtarzalny, choć wła-
ściwie taki sam – a to ma różyczki z zie-
lonego ogórka, a to z majonezu. Tort sa-
łatkowy robimy z tuńczykiem – ale rybę 
nie każdy lubi.

- Kiedy podczas Gali Lauri ogłoszo-
no, że zdobyliśmy Nagrodę Konsumen-

Pani Wioleta Błaut-Bonowicz oraz pan Michał Łukasiewicz ze strzeleckiej firmy 
SAWIM odbierają gratulacje z rąk Starosty J.Swaczyny – ich system sterujący pracą 

siłowników do rektyfikacji budynków otrzymał tytuł Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego w kategorii działalność produkcyjna 

Pani Lidia Gordzielik właścicielka Restauracji Morena, której sałatka warzywna „Tort” 
zdobyła najwięcej głosów w głosowaniu konsumentów oraz tytuł „Nagroda Konsumenta”

Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich pan 
Tomasz Chromicz odbiera statuetkę z rąk Starosty J.Swaczyny oraz tytuł Najlepszy Produkt 

Powiatu Strzeleckiego w kategorii działalność usługowa dla strzeleckiego CRWiS

Nagrodą jest… Telewizor!

to niestety, nie da się go podzielić między 
członków rodziny, a przecież nie wszy-
scy chcą w tym samym momencie oglą-
dać to samo! - mówi pani Bernadeta. 

Kordelas strzelecki – zwycięzcą w kategorii Przetwórstwo rolno-spożywcze Restauracja Spichlerz w Raszowej zdobyła I miejsce w kategorii Usługi gastronomiczno-hotelarskie

System sterujący pracą siłowników do rektyfikacji budynków zwyciężył w kategorii Działalność produkcyjna

CRWiS w Strzelcach Opolskich zwycięzcą w kategorii Działalność usługowa

Nagroda Konsumenta dla sałatki warzywnej „Tort”

Pomysł chwycił. Trzy rodzaje mięs 
nadzianych na nóż myśliwski - w przy-
padku porcji większej niż dla 2 osób to 
raczej szabla niż nóż - ułożony na tacy 
wraz z ziemniaczkami, kluskami, surów-
kami i gotowanymi warzywami zasma-
kował gościom - przyznaje właścicielka 
restauracji Urszula Pinkawa. - Kelnerzy 
polecają go tym, którzy w progi „ratu-
szowej” wchodzą po raz pierwszy i tym, 
którzy już tu bywali, ale próbowali in-
nych potraw.

- Kiedy usłyszałam, że nasz „korde-
las” zdobył tytuł Najlepszego Produktu 
Powiatu Strzeleckiego, byłam zaskoczo-
na i zadowolona – mówi pani Urszula. - 
Nie spodziewałam się tego, ale widać, że 
goście są z nas zadowoleni i zaakcepto-
wali nową „Ratuszową”. 

niż jakiekolwiek inne techniki kulinarne. 
Mamy świetnie wyszkolonych kelnerów 
i kelnerki, a każdy gość będzie obsłużo-
ny z najwyższą uwagą.

Mamy już stałych klientów, ale ser-
decznie zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcieliby zajrzeć w nasze progi. Na 

tów, myślałam, że się przewrócę z wra-
żenia. I chyba rzeczywiście tak by się 
stało, gdyby mnie starosta nie podtrzy-

mał – mówi wzruszona pani Lidia, dzię-
kując wszystkim, którzy głosowali na sa-
łatkowy tort.

pewno wyjdą usatysfakcjonowani, kiedy 
spróbują choćby jednego z naszych dań. 
Które cieszy się największym wzięciem? 
Piersi z kaczki z marynowaną gruszką 
i anyżem i sosem kurkowym – nie tyl-
ko dla swego smaku i aromatu, ale i spo-
sobu podania.  

ny, minie jeszcze trochę czasu, bo pro-
cedury trwają dość długo. Jak wspo-
mniałam, już teraz wprowadzamy takie 
zmiany, by można było prostować du-
że kamienice i wielorodzinne bloki, na-
wet wieżowce.

Jak działa system? Obsługuje do 200 
siłowników hydraulicznych, dzięki moż-

na przeprowadzić cały proces prosto-
wania budynków pochylonych w wyni-
ku działania np. szkód górniczych bądź 
procesów podmywania budynków. Tyl-
ko w roku 2013 przy użyciu tego syste-
mu firma MPL Katowice Sp. z.o.o wy-
prostowała 15 budynków na terenie Gór-
nego Śląska.
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My o Nas

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zawadzkiem kształcimy 

i wychowujemy młodzież, stale dosto-
sowując naszą ofertę edukacyjną do po-
trzeb rynku pracy. Mamy nie tylko do-
skonałych nauczycieli, ale także nowo-
czesną bazę dydaktyczną, która stale jest 
poszerzana.

Kształcimy w wielu popularnych kie-
runkach i zawodach, wykorzystując przy 
tym najnowsze technologie oraz kładąc 
nacisk na języki obce, co w dzisiejszych 
czasach jest bardzo ważne. Nasi ucznio-
wie mają zapewniony wszechstronny 
rozwój intelektualny i fizyczny, zawsze 
mogą liczyć na wsparcie i pomoc w wie-
lu dziedzinach życia.

LICEUM   
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zgodnie z nową reformą uczniowie 
pierwszych klas liceum realizują jedna-
kowy program nauczania. W drugiej kla-
sie wybierają przedmioty rozszerzone, 
obejmujące wymaganą liczbę godzin za-
jęć z zakresu przedmiotów humanistycz-
nych lub grupy matematyczno-przyrod-
niczej. Dodatkowo realizują przedmiot 
przyroda lub historia i społeczeństwo 
w zależności od tego, jakie wybrał przed-
mioty rozszerzone.

Podczas rekrutacji uczeń dokonu-
je wyboru języków obcych w zakresie 
rozszerzonym: język angielski lub język 
niemiecki.

Zajęcia prowadzone są międzyod-
działowo. Pojęcie zajęcia międzyoddzia-
łowe  oznacza,  że uczniowie mają sze-
rokie możliwości uczestniczenia w  lek-
cjach realizowanych w zgodzie z indywi-
dualnymi preferencjami.  Wybierając np. 
rozszerzoną geografię mogą spotkać na 
zajęciach koleżanki i kolegów z innych 
klas, którzy także wybrali ten przedmiot.

Uczniowie mają możliwość wyboru 
jednej z pięciu grup rozszerzeniowych:

Grupa  politechniczna – wybierają 
ją uczniowie uzdolnieni w zakresie fizy-
ki i informatyki oraz decydują o trzecim 
przedmiocie rozszerzonym: matematyka 
lub wos. 

Grupa  biologiczno-chemiczna – 
wybierają ją uczniowie interesujący się 
biologią i chemią, natomiast trzeci przed-
miot do wyboru to wos lub matematyka. 

Grupa  historyczno-geograficzna 
–   wybierają ją uczniowie, których pa-
sją jest historia i geografia, a dodatkowo 
j.polski, wos lub matematyka. 

Grupa  geograficzno-informatycz-
na  – uczniowie poszerzają swoją wiedzę 
z zakresu geografii i informatyki, a także 
wos-u lub matematyki.

Grupa  fizyczno  –  historyczna   – 
uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć 
z fizyki i historii, wybierają j.polski, wos 
lub matematykę.

Uczeń kończy liceum uzyskując 
świadectwo potwierdzające zdobycie 
wykształcenia średniego – ukończenie li-
ceum. Po zdaniu egzaminu maturalnego 
otrzymuje dyplom maturalny uprawnia-
jący do starania się o przyjęcie na uczel-
nie wyższe.

TECHNIKUM

Czteroletni okres nauki kończy się eg-
zaminem maturalnym. Uczeń po zdaniu 
matury może podjąć dalszą naukę na uczel-
ni wyższej. Reforma programowa zmienia 
zasady uzyskiwania kwalifikacji zawo-
dowych. Egzaminy z kwalifikacji zawo-
dowych odbywają się kilkakrotnie w cy-
klu kształcenia, ostatni w lutym, w klasie 
maturalnej.  Uczeń po zdaniu egzaminów 
otrzymuje dyplom potwierdzający uzyska-
nie kwalifikacji w zawodzie technika. 

Technik informatyk
Technik informatyk to modny i po-

szukiwany zawód. Jedną z najszybciej 
rozwijających się dziedzin gospodarki 
światowej jest i pozostanie informatyka.

Uczniowie szkoły w procesie naucza-
nia nabywają umiejętności w zakresie:
• konfigurowania i instalowania jedno-

stek komputerowych,
• wykonywania i administrowania sie-

ciami komputerowymi,
• oprogramowania w różnych środowi-

skach systemowych,

• programowania w prostych języ-
kach,

• wykonywania prezentacji, stron 
www, montażu filmów, tworzenia 
grafik itp.,

• aktywnego poszukiwania pracy i pre-
zentowania swoich umiejętności,

• podejmowania i rozliczania własnej 
działalności gospodarczej.
Absolwenci mogą kontynuować na-

ukę na krajowych wyższych uczelniach 
technicznych, na wydziałach: informa-
tyki, automatyki, robotyki, mechatroni-
ki, telekomunikacji oraz pokrewnych. 
Są również przygotowani do prowadze-
nia własnej działalności gospodarczej.  
Absolwent szkoły kształcącej w zawo-
dzie technik informatyk może być za-
trudniony w:
• małych i średnich przedsiębiorstwach 

korzystających z informacji w formie 
elektronicznej,

• organach administracji publicznej 
i przedsiębiorstwach eksploatujących 
systemy informatyczne,

• firmach świadczących usługi infor-
matyczne.

Technik ekonomista
W tym typie kształcenia, ucznio-

wie uzyskują kwalifikacje o charakte-
rze ogólnoekonomicznym, tak potrzeb-
ne na dzisiejszym rynku pracy. Zdobyte 
umiejętności z ekonomii, rachunkowo-
ści, prawa i przedsiębiorczości, wzbo-
gacone o nowoczesne techniki informa-
tyczne i księgowe, czynią z absolwen-
ta tej szkoły znakomitego pracownika 
wielu branż, w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym.

Technik ekonomista ma przygotowa-
nie do wykonywania kluczowych zadań 
zawodowych:
• samodzielnego wykonywania lub 

współdziałania przy wykonywaniu 
czynności związanych z organizacją 
i przygotowywaniem procesów ewi-
dencji,

• prowadzenia prac związanych z ba-
daniem rynku, planowaniem i spra-
wozdawczością, polityką zatrud-
nienia, wynagrodzeniami, zaopa-
trzeniem i gospodarką materiałową, 
sprzedażą produktów, księgowością 
i gospodarką finansową podmiotów 
gospodarczych,

• wykonywania typowych prac biuro-
wych.
Każdy absolwent technikum posiada 

przygotowanie teoretyczne umożliwiają-
ce mu podjęcie studiów na dowolnie wy-
branej uczelni wyższej, zaś zasób posia-
danej wiedzy ekonomicznej sugeruje, iż 
powinny to być studia o kierunku ekono-
micznym.

Technik ekonomista może być za-
trudniony na wszystkich stanowiskach 
pracy w małych podmiotach gospodar-
czych, jak również na innych stanowi-
skach, na których potrzebna jest podsta-
wowa wiedza z zakresu finansów i ra-
chunkowości.

Technik handlowiec
Handlowiec to osoba posiadająca 

umiejętności kierowania przedsiębior-
stwem handlowym, pozyskania nabyw-
ców, zarządzania marketingowego, akwi-
zycji towarów i ich ewidencji. 

Absolwent technikum handlowego: 
• potrafi posługiwać się komputerowy-

mi programami handlowymi, księgo-
wymi, magazynowymi, płacowymi,

• stosuje w praktyce umiejętności me-
nedżerskie,

• poznaje sztukę nawiązywania współ-
pracy z kontrahentami krajowymi 
i zagranicznymi.

Absolwenci mogą podjąć studia na 
dowolnych kierunkach. Jeśli zdecydu-
ją się na kierunki związane z profilem 
czyli Handel, Marketing, Ekonomia – to 
przedmioty zawodowe będą im już zna-
ne z technikum.

Mogą znaleźć zatrudnienie w charak-
terze:
• przedstawiciela handlowego,
• księgowej (księgowego),
• urzędnika (pracownika w działalno-

ści administracyjno – biurowej),
• dystrybutora produktów,

• menedżera,
• telemarketera,
• szefa działu sprzedaży,
• pracownika działu logistyki,
• personelu zarządzającego placówka-

mi detalicznymi i hurtowymi,
• specjalisty do spraw marketingu, 

akwizycji towarów czy reklamy.

Technik mechanik 
To bardzo popularny i potrzebny za-

wód. Wybierając ten właśnie kierunek 
kształcenia uczeń z pewnością nie zasi-
li grona bezrobotnych, bo wszędzie znaj-
dzie ciekawą i dobrze płatną pracę.

Absolwent tego kierunku będzie 
przygotowany do wykonywania następu-
jących zadań zawodowych:
• organizowania i nadzorowania prze-

biegu procesów wytwarzania maszyn 
i urządzeń,

• przeprowadzania kontroli jakości wy-
konania wyrobów i usług,

• instalowania i uruchamiania obiek-
tów mechanicznych wprowadzanych 
do eksploatacji,

• eksploatowania maszyn i urządzeń,
• projektowania prostych obiektów 

mechanicznych wraz ze sporządza-
niem ich dokumentacji konstrukcyj-
nej,

• projektowania podstawowych proce-
sów wytwarzania wraz ze sporządze-
niem ich

dokumentacji technologicznej,
• sporządzania kalkulacji wytwarzania 

i naprawy maszyn i urządzeń,
• prowadzenia dokumentacji plani-

stycznej, ewidencyjnej, sprawozdaw-
czej i innej, związanej z wykonywa-
ną pracą,

• zakładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.

Technicy mechanicy mogą znaleźć 
zatrudnienie zarówno na stanowiskach 
produkcyjnych, jak i stanowiskach nad-
zoru technicznego procesów wytwarza-
nia maszyn i urządzeń. Technicy mecha-
nicy pracują przeważnie w przemyśle, 
lecz także w budownictwie, górnictwie, 
komunikacji i transporcie, rolnictwie, 
usługach i w różnych innych dziedzinach 
gospodarki.

ZASADNICZA  SZKOŁA 
ZAWODOWA 

 Od 1 września 2012r. okres kształ-
cenia we wszystkich zawodach wyno-
si 3 lata. Edukacja w zasadniczej szko-
le zawodowej realizowana jest w klasach 
tzw. wielozawodowych, integrujących 
uczniów różnych zawodów. Nauka od-
bywa się na dwóch płaszczyznach: ogól-
nej i zawodowej.

Przygotowanie ogólne prowadzone 
jest przez kadrę pedagogiczną Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej w Zawadzkiem. 
Uczniowie różnych zawodów wspólnie 
zdobywają wiedzę z przedmiotów ogól-
nych, takich jak język polski, matematy-
ka, język obcy, podstawy przedsiębior-
czości, geografia, chemia, biologia, fi-
zyka.

Na płaszczyźnie przygotowania za-
wodowego uczniowie pracują niezależ-
nie, nabywając umiejętności, odpowied-
nio do rodzaju zawodu.

Przygotowanie zawodowe ma for-
mę teoretyczną i praktyczną. Teoretycz-
ne przygotowanie zawodowe realizowa-
ne jest w postaci kursów zawodowych, 
prowadzonych przez wykwalifikowa-
ne ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń 
zobligowany jest do zaliczenia wła-
ściwego dla jego zawodu kursu. Kur-
sy mają formę etapową. Praktyczną na-
ukę zawodu uczniowie odbywają w wy-
branych przez siebie firmach, jako pra-
cownicy młodociani. Wszelkie kwestie 
związane z zatrudnianiem pracowników 
młodocianych regulują przepisy Kodek-
su Pracy.

Na absolwentów szkół zawodowych 
czekają firmy z kraju i zagranicy, ponie-
waż zapotrzebowanie na specjalistów 
wciąż rośnie. Podejmując naukę w na-
szej szkole uczeń staje się niezwykle 
konkurencyjny na rynku pracy. Przystą-
pienie Polski do Unii Europejskiej otwie-
ra wspaniałe możliwości przed osobami 
uczącymi się zawodu. 

oferta edukacyjna 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Działalność Gospodarcza
Jan Patoła  jest przedsiębiorcą od 1991 ro-

ku. Rozpoczynał od małej gastronomii, później 
otworzył sklep, a następnie bar. Obecnie prowa-
dzi renomowaną restaurację „U Jana” w Warmą-
towicach. Restauracja specjalizuje się w przyję-
ciach okolicznościowych oraz cateringu. W roku 
2009 zwyciężyła w konkursie „Opolskie Kwitną-
ce” w kategorii: obiekt hotelowo – gastronomicz-
ny. „U Jana” to przedsiębiorstwo typowo rodzin-
ne. Pan Patoła prowadzi biznes wspólnie z żoną 
Gabrielą i córką Sandrą. Zatrudniają 9 osób. Naj-
nowszym osiągnięciem jest wybudowanie przy 
restauracji hoteliku przy wsparciu środków eu-
ropejskich.

Hubert Gordzielik prowadzi telewizję ka-
blową City-Sat od 1992 roku. Na bazie niemiec-
kich rozwiązań stworzył w Strzelcach Opolskich 
infrastrukturę za pomocą której dostarcza dzisiaj 
mieszkańcom telewizję, Internet i telefon, świad-
cząc obecnie usługi dla ponad 5 tysięcy abonen-
tów. Hubert Gordzielik stara się stale uczestni-
czyć w życiu lokalnej społeczności i wspierać ini-
cjatywy na rzecz edukacji i sportu. Najnowszym, 
wyzwaniem Huberta Gordzielika jest remont za-
bytkowego młyna w Strzelcach Opolskich. Ku-
pując ten obiekt podkreślał, że zależy mu nie tyl-
ko na otwarciu nowej działalności w tym miej-
scu, ale także na uratowaniu zabytkowego młyna, 
który popadał w coraz większą ruinę. Dzięki je-
go nakładom bezużyteczny budynek został prze-
kształcony w obiekt hotelowo – restauracyjny.

Jan Dymek i Bogusław Biemer rozpoczęli 
swoją działalność gospodarczą wiosną 2007 ro-
ku, w 2010 roku utworzyli spółkę Pokrycia Da-
chowe „ZIMMERMANN” S. C. która w chwi-
li obecnej stawia dachy w promieniu 100 km, 
w tym na całej Opolszczyźnie jak i w wojewódz-
twie śląskim. Firma wykonuje rocznie około 100 
pokryć dachowych i tyle samo konstrukcji da-
chowych. Największe zrealizowane projekty 
konstrukcji i dachu: Zamek w Tarnowskich Gó-
rach, restauracja „Oswald Arena” i sklep „Gro-
szek” w Jemielnicy, przedszkole w Balcarzowi-
cach oraz Urząd Miejski w Ujeździe. Firma zaj-
muje się dodatkowo obsługą klienta w zakresie 
dom surowy otwarty i ocieplenie budynków. Fir-
ma bierze udział w Strzeleckich Targach Wiosen-
nych oraz Targach Budowlanych Silesia Building 
Expo SIBEX w Sosnowcu.

Działalność Kulturalna
W listopadzie 2013 roku Zespół CENTA-

VIA obchodził jubileusz 10-lecia i działalności 
kulturalnej. CENTAVIA działa przy Wiejskiej 
Świetlicy w Centawie. Kierownikiem oraz dy-
rygentem zespołu jest Danuta Kędzierska, zespół 
tworzą gospodynie domowe, gospodarze oraz 
dzieci z Centawy, Jemielnicy, Błotnicy Strzelec-
kiej oraz Warmątowic. Zespół swoim śpiewem 
uświetnia wiejskie i gminne imprezy i uroczysto-
ści Ponadto zespół bierze udział w festiwalach, 
przeglądach, konkursach amatorskich zespołów 
artystycznych. W ciągu 10 lat swojej działalno-
ści artystycznej wystąpił ponad 300 razy, zdobył 
nagrody rzeczowe, pieniężne, uzyskał wyróżnie-
nia, dziesiątki podziękowań, dyplomów, dowo-
dów sympatii i uznania.

Zespół SILESIA z Rozmierki został założo-
ny w 1992 roku, celem jego członków było ura-
towanie od zapomnienia starych pieśni i tańców 
ludowych polskich, niemieckich i śląskich. Za-
czynali w 15 osób, obecny skład liczy 48 człon-
ków. We wrześniu 1994 roku został zaproszo-
ny do Niemiec na obchody „Dnia Ojczyzny” 
w miejscowości Velbert. Od tamtej pory wystąpił 
ze swoim repertuarem za granicami kraju ponad 
trzydzieści razy występując m.in.: w Bonn, Bre-
men, Heubach, Norymberdze, Dusseldorfie, We-
sel, Konigswe. W tym roku zespół otrzymał nie-
codzienne zaproszenie z USA do wzięcia udziału 
w tygodniowych obchodach przyjaźni niemiecko 
– amerykańskiej w Nowym Jorku - „Stauben Pa-
rade”, które odbędą się we wrześniu.

Teresa Chudala od 1999 roku jest instruk-
torem Strzeleckiego Ośrodka Kultury, gdzie pro-
wadzi Świetlicę Wiejską w Rozmierzy. Efekty 
działalności artystycznej, pedagogicznej i spo-
łecznej pani Teresy wynikają z jej osobowości, 
pasji i umiejętności odkrywania i rozwijania ak-
tywności twórczej. Jest bardzo dobrym anima-
torem kultury w środowisku, z którego sama się 
wywodzi i całe swoje życie jest z nim związa-
na. Rozbudza zainteresowania i pasje, uczy lep-
szych sposobów pełnienia różnych ról społecz-
nych. Rozwija więzi osobowe i ukazuje wartości 
kultury lokalnej, inicjuje różnorodne formy pra-
cy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest wzo-
rem i autorytetem w swoim środowisku. Konty-
nuuje tradycje amatorskiego teatru, działające-
go w Rozmierzy od sześćdziesięciu lat, to rząd 
własne autorskie spektakle teatralne. Jest pomy-
słodawczynią wielu kulturalnych wydarzeń, któ-
re na stałe weszły do kalendarza imprez Strze-
leckiego Ośrodka Kultury. Dzięki nim świetlica 
w Rozmierzy od kilku lat jest jednym z jaśniej-
szych punktów na mapie działalności kulturalnej 
w gminie Strzelce Opolskie.

Działalność Społeczna
Waldemar Gaida – nauczyciel, samorządo-

wiec i społecznik. Od początku istnienia powia-
tów jest związany z samorządem powiatowym, 
w którym zasiada z wyboru mieszkańców już 
czwartą kadencję. Początkowo sprawował funk-
cję Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego, zaś 
16 czerwca 2004 r. został wybrany na stanowi-
sko Wicestarosty strzeleckiego W roku 2000 za-
łożył stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Eduka-
cji w Powiecie Strzeleckim, w którym w latach 
2000-2007 pełnił funkcję przewodniczącego. 
Waldemar Gaida jest znanym w regionie eks-
pertem w dziedzinie nauczania dwujęzycznego 
i prawa oświatowego, trwale współpracuje z Do-
mem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opo-
lu i autorem publikacji „Vademecum. Język nie-
miecki jako język mniejszości w praktyce” w ra-
mach kampanii dwujęzyczności – „Dwa języki 
podwójne szanse”. Jest liderem w pozyskiwaniu 
zewnętrznych środków na finansowanie inwesty-
cji i inicjatyw związanych szczególnie z oświatą, 
projektami edukacyjnymi i rozwojem bazy dy-
daktycznej”

Urodzona i mieszkająca w Zalesiu Śląskim 
w gminie Leśnica Teresa Tiszbierek  aktualnie 
pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jest 
także Przewodniczącą Komisji Młodzieży przy 

ZG ZOSP RP. Druhna Teresa Tiszbierek człon-
kiem OSP w Zalesiu Śląskim jest od 1992 roku. 
Wniosła ogromny wkład w odtworzenie a na-
stępnie kontynuowanie dokumentowania histo-
rii pożarnictwa na Ziemi Strzeleckiej. Jest także 
inicjatorką realizacji projektów ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego „Internetowe 
Centra Edukacyjno – Oświatowe na Wsi”. Za-
wsze służy pomocą i radą strażakom i Zarządom 
OSP z terenu gminy i powiatu strzeleckiego.

Stefan Szłapa od urodzenia mieszka w Bo-
ryczy w gminie Izbicko. Od 23 lat jest Preze-
sem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 
Izbicko. Z jego inicjatywy w Boryczy powsta-
ła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na 
co dzień swoje zdolności organizacyjne i mena-
dżerskie oraz zamiłowanie do „braci strażackiej” 
pan Szłapa wykorzystuje jako Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzel-
cach Opolskich. W latach 1990 – 1998 był rad-
nym gminy Izbicko, a od 1994 roku pełnił nie-
przerwanie funkcję Przewodniczącego Rady 
Gminy Izbicko. Od 1998 roku zasiadał w Radzie 
Powiatu, był Przewodniczącym Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego oraz człon-
kiem Komisji Budżetu. Od 2002 roku do chwi-
li obecnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu. Za swoją postawę społeczną, za 
zasługi na rzecz gminy Izbicko pan Stefan Szłapa 
w 2006 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla gmi-
ny Izbicko”.

Działalność Sportowa
Uczniowski Klub Sportowy Strzelce Opol-

skie, w którym na dzień dzisiejszy trenuje ponad 
100 zawodniczek i zawodników powstał w 1999 
roku pod nazwą UKS „SM KARO”, następnie 
UKS KARO, a obecnie UKS Strzelce Opolskie. 
W 15 letniej działalności klub uczestniczył w roz-
grywkach III ligi wojewódzkiej seniorów w pił-
ce siatkowej, a następnie występował w rozgryw-
kach II ligi ogólnopolskiej. W 2000 roku powsta-
ły grupy młodzieżowe młodzików i młodziczek, 
które uczestniczyły w rozgrywkach wojewódz-
kich. W tym okresie zawodnicy trzykrotnie zdo-
bywali brązowe medale Mistrzostw Wojewódz-
twa Opolskiego w kategorii kadetów i juniorów 
awansując do 1/8 finału mistrzostw Polski, będąc 
w 48 najlepszych zespołach w kraju, a juniorzy 
w znacznym stopniu przyczynili się do powstania 
zespołu seniorskiego w sezonie 2010/2011, któ-
ry w 2013 roku awansował do rozgrywek cen-
tralnych II Ligii. Zawodnicy klubu biorą również 
udział w rozgrywkach piłki siatkowej plażowej 
na poziomie wojewódzkim, w których zdobyli 
złote medale w kategorii kadetek, juniorek, ka-
detów i juniorów

Klub  Sportowy  „Piast”  Strzelce Opol-
skie powstał w 2002 roku jako LZS „Piast No-
wa Wieś” z inspiracji osób, które chciały konty-
nuować rozwój piłki nożnej po rozwiązaniu klu-
bu „Pionier Strzelce Opolskie”. Od 2008 roku 
natomiast Klub występuje jako Stowarzyszenie 
Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie. Sezon 
2009/2010 przyniósł upragniony awans do IV li-
gi i po ośmiu latach działalności „Piast” staje się 
wizytówką Strzelec Opolskich na piłkarskiej ma-
pie naszego województwa. Na co dzień e Klubie 
trenuje ponad 180 zawodników w następujących 
kategoriach wiekowych: seniorzy, klasa A senio-
rów, juniorzy, trampkarze, młodzicy, orliki star-
sze i młodsze, żaki i przedszkolaki.

Andrzej  Damaszek  od ponad 25 lat jako 
trener i działacz sportowy kształci i wychowu-
je kolejne pokolenia młodych sportowców. Pra-
cę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w 1983 
roku po ukończeniu studiów na kierunku nauczy-
cielskim Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Z klubem MKS Strzelce Opolskie 
związany jest szczególnie, gdyż jest jednym z je-
go założycieli, trenerem i aktywnym działaczem. 
Od września 2000 roku pełni funkcję dyrektora 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzel-
cach Opolskich. Zadania, których podejmuje się 
z własnej inicjatywy, często znacznie wykraczają 
poza zakres jego obowiązków.

Działalność Wychowawcza
Alfred Feliks od 45 lat jest członkiem Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznaw-
czego, gdzie od 1976 roku pełni nieprzerwanie 
funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Zakładowe-
go PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Od-
dział Zakładowy obejmuje swą działalnością te-
reny Gmin Zawadzkie, Kolonowskie, Jemielni-
ca, Strzelce Opolskie (Koło PTTK „Kamienie 
Szlachetne”). Zrzesza w swoich 13 kołach 387 
członków, w tym również 8 Szkolnych Kół Kra-
joznawczo – Turystycznych. Jest organizatorem 
niezliczonej ilości imprez turystycznych, wy-
praw krajowych i zagranicznych realizowanych 
dla uczestników z terenu Powiatu Strzeleckiego.

Teresa Furman jest nauczycielem z 25-let-
nim stażem pracy pedagogicznej. Od 1 wrze-
śnia 2003 roku pełni funkcję dyrektora Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Suchej. Jako jedyna w powiecie strzeleckim, 
szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie 
„Ożywić pola. Rok kaczki” oraz w Ogólnopol-
skim Programie Aktywnej Edukacji Ekologicz-
nej „Nasza szkoła chroni” – we współpracy z Ko-
łem Łowieckim nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opol-
skich. Dla środowiska szkolnego oraz lokalnego 
wsi Sucha i Rozmierz pani Furman jest wzorem 
dyrektora. Potrafi łączyć funkcje wychowawcze 
z kierowniczymi i społecznymi. Pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej.

Koło Łowieckie Nr 1 JELEŃ w Strzelcach 
Opolskich już od 65 lat prowadzi działalność ło-
wiecką na terenie powiatu strzeleckiego (gminy: 
Strzelce Opolskie, Izbicko i Jemielnica). Obec-
nie Koło Łowieckie liczy 60 członków i prowa-
dzi swoją działalność zgodnie z założeniami sta-
tutu Polskiego Związku Łowieckiego. Działal-
ność Koła to pozyskiwanie zwierzyny, ochro-
na przyrody w szerokim tego słowa znaczeniu, 
kultywowanie tradycji i obrzędowości myśliw-
skiej, wychowywanie młodego pokolenia i ścisła 
współpraca ze środowiskiem lokalnym i samo-
rządem. Koło Łowieckie Nr 1 JELEŃ od sześciu 
lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji pod nazwą 
„Ożywić pola”. Koło monitoruje tą akcję poprzez 
prelekcje z młodzieżą, wystawy Trofeów w Izbie 
Tradycji Leśnej w Nadleśnictwie Strzelce Opol-
skie, wycieczki na tereny leśne: Leśnictwo Gą-
siorowice i Czarnocin oraz Park Krajobrazowy 
Góra Św. Anny (obrączkowanie ptaków).

Laur Ziemi Strzeleckiej – nominacje 2013
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Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4, 

tel. 77/4428008, fax 77/4428009

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

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

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

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 2014 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.  Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. 

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” 2014 r. obejmuje:

Pomoc dla niepełnosprawnych

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: 
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1. Opłata za naukę (czesne)

równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym 
(na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, jeśli wnioskodawca pobiera naukę w ramach 
dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być 
zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki

brak

Stopień:
- znaczny, 
- umiarkowany, 
Nauka:
- w szkole 
wyższej,
- w szkole 
policealnej,
- w kolegium ,
- przewód 
doktorski otwarty 
poza studiami 
doktoranckimi 

Każdy 
rodzaj 
dysfunkcji

2. Dodatek na pokrycie kosztów 
kształcenia:

nie mniej niż 1 000 zł i nie więcej niż:
- w przypadku posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności – 1500 zł
- w przypadku posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 1300 zł

3. Dodatek na uiszczenie opłaty 
za przeprowadzanie przewodu 

doktorskiego
do 4.000 zł

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bolesła-
wa Chrobrego 5 w Strzelcach Opolskich od 11.03.2014 r. w trybie ciągłym jednak nie później niż 
do 30.09.2014 r. 

W ramach Modułu II Realizator przyjmuje dwa cykle realizacji wniosków pozytywnie zwery-
fikowanych pod względem formalnym, adekwatnie do organizacji roku szkolnego/akademickiego 
i wyznacza 2 terminy przyjmowania wniosków:

• do 30.03.2014 r., 
• do 30.09.2014 r.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego  
programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku.

30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza.
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza.
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu.
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do 

wniosków złożonych w 2014 r.).

30.06.2015 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 
roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem 
programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
•  w Modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora Programu, 

t.j Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
•  w Module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
•  Obszar A, Obszar B, Obszar C – zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata. Licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
•  Obszar C- zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum pod nr telefonu (77) 4613381.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.strzelce-opolskie.epcpr.pl (Me-

nu Główne →zakładka Aktywny Samorząd → Program Aktywny Samorząd w roku 2014)

Z dniem 24.03.2014 r. ulega zmianie 
komunikacja autobusowa na trasie 

Strzelce Op. - Opole  
i Opole – Strzelce Op. 

Obowiązujące połączenia na trasie 
Strzelce Op. - Opole w dni robocze:

5.40 (nowe połączenie);  
6.40; 7.50; 8.50; 10.30; 12.10; 13.00; 

14.15; 15.20; 16.00
w dni wolne od pracy  
6.40; 8.50; 12.10; 16.00

Obowiązujące połączenia na trasie 
Opole – Strzelce Op. w dni robocze:

7.00; 8.00; 9.40; 11.00; 13.00;  
14.30; 15.20; 16.15;  

17.15 (nowe połączenie); 18.20
w dni wolne od pracy  
8.00; 9.40; 14.30; 17.00

Strzelce Opolskie, dnia 14.03.2014r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235) podaje do 
publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 14 marca 
2014r. Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu - 45-222 
Opole ul. Oleska 64, decyzji nr 85/14 o zmianie decyzji Staro-
sty Strzeleckiego nr 544/08 z dnia 23.12.2008r., o pozwoleniu na 
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sie-
ciową przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem elektro-
energetycznym przepompowni i pozostałą infrastrukturą tech-
niczną dla miejscowości Borycz, na działkach nr: 82, 85,778, 769, 
766/1, 94 obręb ewidencyjny Borycz k.m. 1, 491, 604/2, 569/2, 
567, 152/2, 593, 594, 636, 643/9, 643/10, 643/16, 604/1, 813, 
643/13, 643/6, 643/7, 592/2, 584, 644, 591 obręb ewidencyjny 
Borycz k.m. 3, 802, 751/5, 108, 790/2, 779/3, 751/3, 757, 763, 
750, 751/6, 658, 679, 724/6, 721, 731, 780/1 obręb ewidencyj-
ny Borycz k.m. 4, w części projektu budowlanego, w zakresie bu-
dowy nowych kanałów bocznych grawitacyjnych i rurociągu ci-
śnieniowego jako odgałęzień przewodów głównych oraz budowy 
przepompowni przydomowej wraz z pozostałą infrastrukturą tech-
niczną, na działkach ew. nr: 792, 790/2, 620/1, 604/2, 751/3, 751/5 
obręb ew. Borycz.

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

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Strzelce Opolskie, dnia 14.03.2014r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. 
Dz.U. z 2013r. poz. 1235) podaje do publicznej wiadomości informację, 
o wydaniu w dniu 13 marca 2014r. Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja 
w Opolu - 45-222 Opole ul. Oleska 64, decyzji nr 83/14 o zmianie decyzji 
Starosty Strzeleckiego nr 17/09 z dnia 19.01.2009r. o pozwoleniu na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciową prze-
pompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym prze-
pompowni i pozostałą infrastrukturą techniczną dla miejscowości Krośni-
ca, na działkach nr: 166, 245, 315 obręb ewidencyjny Krośnica k.m. 1, 
418, 448, 520, 497, 513/1, 511/4, 511/3, 441/3, 417/6, 441/4, 417/9, 439, 
440 obręb ewidencyjny Krośnica k.m. 2, 511/2, 546, 545, 553, 712, 691, 
690/1, 564, 690/2, 579, 791, 780, 821/1, 798/7, 825/1, 824 obręb ewiden-
cyjny Krośnica k.m. 3, 1011, 977, 979, 978, 1097/1, 968/11, 955/5, 967, 
948/4, 950, 949, 810/3, 826/2, 789, 798/9, 826/1, 823 obręb ewidencyjny 
Krośnica k.m. 4, 731, 705 obręb ewidencyjny Borycz k.m. 4, 185/1 obręb 
ewidencyjny Izbicko k.m. 6, w części projektu budowlanego, w zakresie 
budowy nowych kanałów bocznych grawitacyjnych i rurociągu ciśnienio-
wego jako odgałęzień przewodów głównych oraz budowy przepompow-
ni przydomowej wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną, na działkach 
ew. nr: 790/2, 798/11, 826/2, 533/2, 533/1, 532/3, 564, 452/2, 452/3, 448, 
1095/1, 1011, 1005, 695, 511/4 obręb ew. Krośnica.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Archi-
tektoniczno-Budowlany,  ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, (w go-
dzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) można zapoznać się z treścią de-
cyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Działając w oparciu o Uchwałę Nr 
600/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
z dnia 07.03.2014 r. oraz Uchwałę Nr 3/2014 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych z dnia 13.03.2014 r. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. 
będzie rozpatrywać wnioski zgodnie z przyję-
tymi „Zasadami przyznawania dofinansowań 
ze środków PFRON na zadania z zakresu reha-
bilitacji społecznej w 2014 roku”.

W związku z powyższym ustalono, iż 
w ramach zadania „dofinansowanie w zakre-
sie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych 
oraz pobyt  ich opiekunów w turnusach re-
habilitacyjnych” w roku 2014: 
	Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowa-

nia w zakresie uczestnictwa osób niepeł-
nosprawnych oraz pobytu ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych mają osoby 
niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo 
w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące 
bez względu na stopień niepełnosprawno-
ści oraz osoby niepełnosprawne, które po-
siadają orzeczenia o zaliczeniu do znacz-
nego i umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności albo równoważne. Pozostałe 
dorosłe osoby niepełnosprawne tj. osoby, 
które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do 
lekkiego stopnia niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne, mogą otrzymać 
dofinansowanie ze środków PFRON jedy-
nie w sytuacji gdy powiatowe centrum po-
mocy rodzinie będzie dysponować środka-
mi pozwalającymi na dofinansowanie ich 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
	Obniża się dofinansowanie w zakresie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz 
pobytu ich opiekunów w turnusach rehabi-
litacyjnych o 15 % zgodnie z § 6 ust 3 Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 15 listopada 2007r. w spra-
wie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 
z 2007 r. nr 230, poz. 1694). 
W  przypadku  „sportu,  kultury,  rekre-

acji  i  turystyki  osób  niepełnosprawnych” 
wysokość dofinansowania wynosić będzie do 
50% kosztów przedsięwzięcia. Każda organi-
zacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze 
złożonych wniosków.

W ramach zadania „zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne 
i  środki pomocnicze” przewidziano następu-
jące zasady:
•	 wysokość dofinansowania do zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywi-
dualnych wynosi do 50 % kosztów danego 
sprzętu,

•	 w roku bieżącym nie będzie przyznawane 
dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny dla instytucji,

•	 wysokość dofinansowania do zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby nie-

pełnosprawnej w limicie ceny ustalo-
nym na podstawie odrębnych przepi-
sów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 100% sumy kwoty limitu, wyzna-

Podział środków PFRON i zasady przyznawania dofinansowań w ramach tych środków w roku 2014

UWAGA 
PASAŻEROWIE

czonego przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia oraz wymagane-
go udziału własnego osoby niepełno-
sprawnej w zakupie tych przedmiotów 
i środków, jeżeli cena zakupu jest wyż-
sza niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania w ramach za-
dania „usługi tłumacza języka migowego lub 
tłumacza  przewodnika” nie może być wyż-
sza niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za go-
dzinę jej świadczenia ogłoszonego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego w formie 
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podsta-
wie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 
1227, z późn. zm.) w kolejnych kwartałach.

Wysokość dofinansowania w ramach za-
dania „likwidacja  barier  w  komunikowa-
niu się  i  technicznych w związku z  indywi-
dualnymi  potrzebami  osób  niepełnospraw-
nych” wynosić będzie do 65% kosztów dane-
go urządzenia, za wyjątkiem dofinansowania 
do sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
które będzie przyznawane w razie niewykorzy-
stania, czy otrzymania dodatkowych środków. 
W przypadku dofinansowania sprzętu i opro-
gramowania komputerowego kwota dofinan-
sowania ze środków PFRON wynosić będzie 
maksymalnie do 1 000,00 zł.

 W przypadku „likwidacji  barier  archi-
tektonicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami  osób  niepełnosprawnych” Wy-

sokość dofinansowania wynosi do 65% kosz-
tów przedsięwzięcia nie więcej niż 5000,00 
zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
może wynosić do 80% kosztów przedsięwzię-
cia, nie więcej jednak niż do wysokości piętna-
stokrotnego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej w poprzed-
nim kwartale od pierwszego dnia następnego 
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego w formie komuni-
katu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby 
niepełnosprawne:
•	 mają trudności w poruszaniu się,
• są właścicielami nieruchomości lub użyt-

kownikami wieczystymi nieruchomości 
albo posiadają zgodę właściciela lokalu 
lub budynku mieszkalnego, w którym stale 
zamieszkują,

• u których likwidacja umożliwi lub w znacz-
nym stopniu ułatwi wykonywanie podsta-
wowych, codziennych czynności lub kon-
taktów z otoczeniem.
Wszystkie zadania z zakresu rehabilita-

cji zawodowej i społecznej będą realizowa-
ne do momentu rozdysponowania całej kwo-
ty: 876 731,00 zł. przyznanej w roku 2014 dla 
osób niepełnosprawnych z Powiatu Strzelec-
kiego.

Szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy „Centrum” w Strzelcach Op. w poko-
jach nr 6 i 7 lub pod numerem telefonu 77 461 
33 81. Podział środków, przyjęte zasady dofi-
nansowań oraz arkusze wniosków dostępne są 
w jednostce Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach Op. lub na stronie inter-
netowej www.strzelce-opolskie.epcpr.pl w za-
kładce „Komu pomagamy - PFRON”.
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Wiosennie w Powiatowym Centrum Kultury 

A to za sprawą nowości, które Cen-
trum przygotowało w najbliższym 

czasie. Pierwszą istotną informacją dla 
wszystkich dzieci jest Powiatowy 
Konkurs  Palm  Wielkanoc-
nych. Termin składania swoich prac 
konkursowych mija  31  marca  2014r. 
dlatego śpieszcie się bo nie zostało już 
wiele czasu.

Kolejną propozycją przygotowaną 
przede wszystkim dla dzieci i młodzieży 
z naszego Powiatu jest 59. Ogólno-
polski  Konkurs  Recytatorski, 
którego etap rejonowy przeprowadzony 
zostanie w Powiatowym Centrum Kul-
tury. Już 3  kwietnia  od  godziny  8.30 
rozpoczną się eliminacje w ramach tzw. 
„Małego  OKR  2014”, skierowa-
nego do uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjum, zaś 4 kwietnia od go-
dziny  9.00 swój talent recytatorski za-
prezentuje młodzież ponadgimnazjalna 
oraz dorośli.

Gimnazjalistów, szczególnie z klas 
trzecich, zapraszamy ponownie do Cen-
trum 7 kwietnia między 12.00 a 17.00. 
Powód – Targi  edukacyjne  dla 
gimnazjalistów. W dniu tym Powia-
towe Centrum Kultury odwiedzą szkoły 
ponadgimnazjalne ze Strzelec Opolskich, 
Zawadzkiego, Opola oraz Kędzierzyna-
Koźla, aby przedstawić naszym młodym 
absolwentom swoje oferty edukacyjne 
i zachęcić ich do skorzystania z usług 
właśnie ich placówki.

Kilka dni później, bo 11 kwietnia za-
praszamy do Centrum osoby dorosłe, po-
szukujące swojej wymarzonej pracy, po-
nieważ w tym dniu na Sali widowiskowej 
czekać będą firmy z naszego regionu ze 
swoimi ofertami zatrudnienia. Oficjalne 
rozpoczęcie Strzeleckich  Targów 
Pracy nastąpi o godzinie 10.00. 

Dla najmłodszych mieszkańców 
Powiatu Strzeleckiego atrakcję przygo-
towała również Powiatowa Biblioteka 
Publiczna. 2  kwietnia  o  godzinie  9.00 
odbędzie się spotkanie  autorskie 
z  Panią  Renatą  Piątkowską, 
m.in. autorką takich książek dla dzieci 
jak  Opowiadania dla przedszkolaków”, 
„Nie ma nudnych dni”, „Z przysłowiami 
za pan brat”. Wstęp wolny!!! 

Dodatkowo dla dzieci i młodzie-
ży z Powiatu Strzeleckiego Powiato-

we Centrum Kultury przygotowało na 
kwiecień cykl spotkań w ramach pro-
jektu „Fascynujący świat nauki 
i  technologii”. Projekt ten, którego 
realizatorem jest Regionalne Centrum 
Rozwoju i Edukacji w Opolu zakłada 
wprowadzenie nowej jakości w opolskiej 
edukacji. Działania zaplanowane w pro-
jekcie pokażą, że Opolszczyzna ma bo-
gatą ofertę edukacyjną dla dzieci i mło-
dzieży, a szkoły i nauczyciele pozwalają 
rozwijać uczniom swoje zainteresowania 
i pasje. Przedmiotowe spotkania odbę-
dą się w dniach 8, 14, 24 i 30 kwietnia 
2014r. od godz. 8.00. Zapraszamy dzieci 
oraz młodzież. Wstęp wolny!!!

Osoby dorosłe informujemy zaś, iż 
zaczęliśmy odliczanie godzin do kon-
certu  akustycznego  zespołu 
TSA.  Tych, którzy chcieliby jeszcze 
zakupić bilet zapraszamy do Powiato-
wego Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Dworcowej 23. Zo-
stało niewiele czasu. Startujemy w piątek 
(28.03.2014r.) o godzinie 19.00!!!!

A to już za nami …
Tak bawiła się licznie zgromadzona 

młodzież naszych szkół ponadgimnazjal-
nych wraz z Teatrem A  z Gliwic, wy-
stawiającym sztukę „5  Przypowieści” 
w dniach 13-14 marca br. Teatr A z Gliwic, 13-14.03.2014r. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. 

Z ogromną przyjemnością dziś przed-
stawiamy Państwu mieszkankę po-

wiatu strzeleckiego, która w ostatnim 
czasie świętowała swój jubileusz 90. uro-
dzin. To Pani Józefa Kuziw, mieszkan-
ka Kolonowskiego, która te wyjątkową 
rocznicę obchodziła 14 marca.

W tak wyjątkowym dla Jubilatki dniu 
z serdecznymi gratulacjami i życzeniami 
oraz okolicznościowymi koszami słod-
kości odwiedził Ją starosta Józef Swa-
czyna. 

Do wszystkich ciepłych słów, jaki Ju-
bilatka usłyszała z tej okazji, dołączamy 
i swoje: długich jeszcze wspaniałych lat, 
w jak najlepszym zdrowiu, samych sło-
necznych dni, bez trosk, za to pełnych 
uśmiechu.

Ad multos annos!

Z propozycją stworzenia naszej własnej ko-
lekcji zdjęć ze spotkań z Janem Pawłem II, 

dziś błogosławionym, niedługo ogłoszonym 
świętym, wyszli Franciszkanie z annogórskie-
go klasztoru. 

Wielu z nas, mieszkańców powiatu strze-
leckiego, miało okazję i szczęście uczestni-
czyć w tego typu spotkaniach – podczas au-
diencji ogłnych i prywatnych. Podczas Jego 
pielgrzymek do ojczyzny i naszych – do Rzy-
mu, Asyżu, czy wielu innych miejsc, które od-
wiedził.

Nasze spotkania  
z Janem Pawłem II

Gratulacje dla Izabeli Breguły

Współpraca z Czechami

Izabela Breguła, nauczycielka z 28-letnim 
stażem, pracująca od 24 lat w Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich zdobyła 

Wiosna idzie wielkimi krokami. Zaczyna-
ją już kwitnąć niektóre krzewy i drze-

wa. Niedługo pojawią się kwiaty także na przy-
drożnych czereśniach. Kiedyś było ich znacznie 
więcej. Ale czereśnie nie należą do drzew długo-
wiecznych, żyją ok. 50 lat, w sprzyjających wa-
runkach – nawet sto. A przecież od pierwszych 
nasadzeń w naszym regionie minęło znacznie 
więcej lat. Czereśnie wzdłuż naszych dróg po-
jawiły się z rozkazu Fryderyka Wielkiego, jesz-
cze w XVIII wieku. Ginęły jedne drzewa, zastę-
powano je nowymi. Dziś znów przywiązuje się 

Gdy znów zakwitną czereśnie

ogromną wagę do tego, by stare odmiany drzew 
znów pojawiły się w naszym otoczeniu.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Kraina św. 
Anny współpracuje ze Śląskim  Ogrodem Bo-
tanicznym w Mikołowie w kwestii ochrony 
starych alei czereśniowych znajdujących się 
w okolicy Góry św. Anny. Została przepro-
wadzona inwentaryzacja drzew, dokumenta-
cja fotograficzna, zorganizowano seminarium 
pt. „Analiza bioróżnorodności z naciskiem na 
stare odmiany czereśni w obszarze Stowarzy-
szenia Kraina św. Anny i niezbędne działania 

służące ich ocaleniu”. Ideę rozpropagowano, 
a kolejne samorządy zaczęły się do niej przy-
łączać. Wśród nich – także samorząd powia-
tu strzeleckiego.

W ubiegłym roku sfinansowano zasadzenie 
87 drzew czereśni dawnych odmian – w tym 
34 sztuk odmiany „Hedelfińskiej” i 53 sztuk 
odmiany „Büttnera Czerwona” - wszystkie 
w okiolicach Lesnicy i Góry św. Anny. W tym 
planuje się kolejne nasadzenia 60 drzew – po-
między Ligotą a Wysoką, tym razem będzie to 
wyłącznie odmiana „Büttnera Czerwona”.

lonie podczas forum Microsoft in Education 
w Barcelonie. Tam nauczyciele reprezentujący 
Polskę, Pakistan, Bangladesz, Ekwador oraz 
Liban przygotowali projekt związany z prze-
ciwdziałaniem porzucaniu nauki przez dzie-
ci w Bangladeszu na rzecz pracy zarobkowej 
i utrzymania rodziny. Projekt zajął 3. miejsce 
w kategorii Ubóstwo (Poverty).

Podobnie jak w ubiegłorocznym projek-
cie – w całość działań włączone były nie tylko 
dzieci, ale i całe rodziny.

Gdy pytam, co może być innowacyjne 
w nauczaniu początkowym – słyszę śmiech 
i dość zaskakującą dla mnie wypowiedź: 
wszystko! I pani Izabela opowiada o ubiegło-
rocznym projekcie.

Najpierw dzieci (w wieku 7-9 lat) zapo-
znały się praktycznie z segregacją odpadów, 
zgodnie z przyjętymi w gminie Strzelce Opol-
skie zasadami. Potem – to była praca domo-
wa – miały notować, jakie odpady trafiają do 
śmieci w ich własnych domach każdego dnia 
w tygodniu. Dopiero potem „w ruch” poszły 
nowoczesne technologie komputerowe i tabli-
ca interaktywna. Mogliśmy w twen sposób za-
prezentować wyniki naszej wspólnej pracy ro-
dzicom którzy też przecież byli zaangażowa-
ni w projekt!

tytuł Innowacyjnego Nauczyciela 2013 projek-
tem pt. „Pierwszaków rady na różne odpady”. 
W tym roku reprezentowała Polskę w Barce-

Zapraszamy zatem: przynieście swoje 
zdjęcia z krótkim opisem okoliczności, w ja-
kich zostały zrobione, z adnotacją, kto znajdu-
je się na zdjęciu. Wszystkie zostaną zeskano-
wane i pokazane na wystawie oraz w specjal-
nej wkładce w naszym dwutygodniku.

Prosimy o przynoszenie zdjęć do redkacji 
dwutygodnika „Powiat Strzelecki” - ul. Jorda-
nowska 2 w Strzelcach Opolskich – w siedzi-
bie starostwa, pok. 310, III p. lub nadsyłanie 
skanów zdjęć i ich opisów na adres: redakcja@
powiatstrzelecki.pl

Droga powiatowa Góra św. Anny – Leśnica, z widokiem w stronę Leśnicy, w tle widać kościół na górce,  
na cmentarzu w Leśnicy (fot. B. Duk)

Deklaracja o współpracy pomiędzy Powia-
tem Strzeleckim a czeską Agencją Roz-

woju w Hranicach w celu stworzenia wielo-
kulturowego projektu społecznego już podpi-
sana! Obydwie współpracujące strony opraco-
wują wspólny projekt finansowany ze środków 
unijnych, a dokładnie z Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Pradziad z Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej 2007-2013. Efek-

ty naszej współpracy miejmy nadzieję będzie-
my mogli zaprezentować podczas tegoroczne-
go Święta Chleba. Możemy zdradzić, że pla-
nujemy gościć naszych czeskich sąsiadów 
podczas tej imprezy. Na zdjęciu Wicestaro-
sta Waldemar Gaida, Michaela Skrobankowa 
z Agencji Rozwoju w Hranicach, Joanna Po-
pów-Bogdoł oraz przedstawicielki marki Mo-
rawska Brama.

Podczas sesji Rady Powiatu 26 marca p. Izabela Breguła uhonorowana została  
listem gratulacyjnym i podzieliła się z radnymi swoimi doświadczeniami


