Najlepsi z Najlepszych
To plebiscyt honorujący osiągnięcia
niepełnosprawnych sportowców z województwa opolskiego, zainicjowany w
1994 roku przez niegdysiejszego kapelana
opolskich sportowców, ks. prałata dr Zygmunta Lubienieckiego. Do dziś, choć nie
pełni już tej funkcji, jest Przewodniczącym Komitetu Honorowego. Ostatnia gala

niepełnosprawnych sportowców odbyła
się 12 marca w Gogolinie. Uczestniczyło w niej niemal stu niepełnosprawnych
sportowców, nagrodzonych za wybitne
osiągnięcia na arenie polskiej i międzynarodowej. Wśród nich pokaźną grupę stanowili uczniowie z placówek funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Z ogromną satysfakcją informujemy,
że w XXII edycji Opolskiego Plebiscytu
Najlepsi z Najlepszych aż 18 osób z naszego powiatu zdobyło tytuły laureatów i
wyróżnionych. To wielki sukces – ich samych, ich opiekunów i trenerów. To także
radość dla całej naszej społeczności. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Dostosowujemy się do
potrzeb mieszkańców
mówi wicestarosta Janusz Żyłka

Komentuje w ten sposób wprowadzenie nowego Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego.
W zasadzie w każdej firmie, instytucji i organizacji
taki akt prawny, ustalający wewnętrzny porządek
pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników obowiązuje, ale raczej się go na szerszym
forum nie omawia. Jednak w przypadku starostwa,
jako instytucji samorządowej, są w nim pewne zapisy bardzo interesujące z punktu widzenia ogółu
mieszkańców naszego powiatu, dlatego też informujemy o nich szerzej. Powód? Od początku następnego miesiąca funkcjonowanie starostwa nieco
się zmienia.
dok. na str. 4

Zapraszamy na kiermasze!

Lista laureatów i wyróżnionych w plebiscycie na str 5

Jakie szkolnictwo zawodowe?
To pytanie, zadawane od lat, zarówno
przez kolejnych szefów resortu oświaty, jak i nauczycieli, uczniów i szefów
przedsiębiorstw, wreszcie może doczeka
się odpowiedzi, przynoszącej wszystkim
satysfakcję. Dotychczas zbyt często rozmijały się oczekiwania tych, którzy po za-

kończeniu nauki wkraczali na rynek pracy
i ich potencjalnych pracodawców.
Z inicjatywy dyrektor CKZiU Haliny Kajstury, 17 marca w Powiatowym
Centrum Kultury, została zorganizowana
wojewódzka konferencja „Kształcenie
zawodowe w kontekście współpracy pra-

codawców ze szkołami”.
Szerzej o zagadnieniach poruszanych
na konferencji, zwłaszcza podczas dyskusji panelowej, w następnym numerze
gazety.
(mg)

Palmy i palemki. Pisanki, kroszonki i jajeczka z kordonka, piękne wianuszki. Wszystko,
czym można ozdobić mieszkanie i stół, by nabrały prawdziwie świątecznego charakteru.
Prawdziwe cudeńka można kupić jeszcze w najbliższych dniach na kiermaszach w holu
strzeleckiego starostwa. W czwartek (19.03) swoje rękodzieło wystawi MOW z Leśnicy,
w piątek (20.03) – SOSW w Leśnicy, w środę (25.03.) – DPS w Strzelcach Op., w
piątek (27.03.) – Środowiskowy Dom Pomocy w Strzelcach Op.

Uratował człowieka

Zadziałało wyszkolenie

Strzeleckie Targi Pracy
8 kwietnia 2015 godz. 10.00 – 13.00
szczegóły na stronie 3

- Widziałem dym i człowieka w oknie, łapczywie usiłującego złapać oddech. Po tylu latach pracy
w straży wie się, z jakim zagrożeniem może wiązać
się taki widok, i jak szybko trzeba działać. Wiedziałem, że muszę bezpiecznie wejść i bezpiecznie wyjść
z tym człowiekiem.
Tak skromnie podsumowuje swoje działanie st.
kpt Damian Glik dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, który z płonącego mieszkania w
Katowicach uratował mężczyznę. Było to 4 marca
br., kiedy pojechał do gabinetu rehabilitacyjnego w
stolicy Górnego Śląska ze swoim psem. Gdy wyszedł
„na dymka”, dostrzegł zagrożenie na pierwszym
piętrze kamienicy. Poinformował o tym stanowisko
kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a równocześnie sam przystąpił do akcji ratowniczej.
- To nie był odruch, ani rutyna. To wyszkolenie – ocenia ten 39-latek, który w naszej
komendzie straży pracuje od 1998 roku, czyli od chwili skończenia dwuletniej Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie. I choć nie mieszka już na terenie powiatu strzeleckiego,
nie zamierza zmieniać miejsca pracy. – Jednostka to mój drugi dom, a może i pierwszy –
mówi. I to zdanie na pewno podziela, choć chyba niezbyt chętnie, jego żona.
(mg)
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Sesja Rady Powiatu
Piąta w tej kadencji sesja rady Powiatu
została zwołana na 25 lutego. Zaplanowany
wcześniej porządek obrad, na wniosek starosty,
występującego w imieniu Zarządu Powiatu, został poszerzony o kilka punktów:
przekazania skargi według właściwości
określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się
w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i wysokości środków na ich finansowanie
zmiany Uchwały Nr XXIII/223/12 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej działającemu pod firmą „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Op.”
stanowiska Rady Powiatu Strzeleckiego
dotyczącego stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych.
Następnie, po przedstawieniu przez starostę
informacji o pracy Zarządu w okresie od 19 do
25 lutego 2015 r. , starosta Józef Swaczyna, poinformował radnych o swoim spotkaniu ze Starostą Gliwickim, Burmistrzem Ujazdu i Wójtem
Rudzińca w sprawie drogi Niezdrowice-Rudziniec, łączącej dwa powiaty i dwa województwa.
Starosta J. Swaczyna – Droga jest w złym
stanie. Planowana jest tam kanalizacja. Wszystkie samorządy będą partycypować w kosztach
remontu tej drogi. Myślę, że dwa samorządy powiatowe i dwa samorządy gminne dogadają się.
Kolejny punkt obrad stanowiła informacja
Powiatowego Rzecznika Konsumentów o działalności w roku 2014.
Rzecznik Małgorzata Płaszczyk-Waligórska: – 10 lat temu, 23 lutego 2005 r., objęłam
funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Z roku na rok spraw przybywa, ale można pokusić się o pewne spostrzeżenia, które słusznie
zostały zauważone na posiedzeniu Komisji
Gospodarczej. Mimo że wzrasta świadomość
konsumentów, rośnie liczba tych, którzy nie
potrafią sobie radzić z nieuczciwymi, agresywnymi praktykami rynkowymi. Te osoby często
przychodzą zdesperowane do Rzecznika prosząc
o pomoc, lecz nie zawsze udaje się skutecznie
udzielić tej pomocy. Przede wszystkim błędem
jest podpisywanie umów bez ich wcześniejszego przeczytania. Ludzie nie mają świadomości,
jak dalece wyspecjalizowane techniki nieuczciwych praktyk rynkowych stosują przedsiębiorcy wobec nich. W 2014 r. udzieliłam w sumie
3912 porad, z czego było 548 interwencji. Niepokojące jest to, że wiele osób, gdy wierząc na
słowo, podpisze umowę, która okaże się bardzo
niekorzystna, nie tylko wpada w depresję (częstą
w przypadku starszych osób), ale i podejmuje
próby samobójcze. Sejmowa Komisja Finansów zwróciła uwagę na ten problem w kwestii
parabanków. UOKiK prowadził postępowania,
ale potrzeba być może większego uregulowania prawnego. Od prawie roku jest gdzieś projekt ustawy ograniczającej maksymalne kwoty
odsetek do 30% w przypadku parabanków. Nie
może być tak, że ktoś bierze małą kwotę, a dużo
większą ma do spłaty. Dlatego też na posiedzeniu Komisji Gospodarczej pojawił się wniosek,
by Starosta Strzelecki przedstawił ten problem
na posiedzeniu Związku Powiatów Polskich.
Bardzo ważna jest edukacja konsumencka – jeśli konsument jest dobrze wyedukowany, wówczas nie podejmuje pochopnych działań. Jako
Rzecznik Konsumentów staram się edukować
w jak najszerszym zakresie, prowadzę lekcje w
szkołach ponadgimnazjalnych, różnego rodzaju
akcje konsumenckie – w ubiegłym roku była to
akcja „Ufaj, ale sprawdzaj” na temat nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku umów
telekomunikacyjnych. Z akcji tej skorzystało
prawie 70 osób z powiatu strzeleckiego. W ubiegłym roku odbyło się także spotkanie wszystkich
rzeczników z terenu województwa opolskiego,
gdzie wymieniliśmy się doświadczeniami.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Hubert Ibrom poinformował, że na ostatnim
spotkaniu komisji szeroko omawiano problematykę pomocy konsumentom. Wspólnie
stwierdziliśmy, że jest to problem, którym należałoby się zająć i chcielibyśmy wnioskować
o przedstawienie tego problemu na Związku
Powiatów Polskich przez pana starostę. Dlatego
też proszę Radę o udzielenie poparcia uchwale w
sprawie stanowiska Rady Powiatu Strzeleckiego
dotyczącego stosowania przez przedsiębiorców
nieuczciwych praktyk rynkowych. Projekt tej
uchwały został państwu dzisiaj dostarczony. Jak
mówi przysłowie: „kropla drąży skałę”, tak być
może od naszego posiedzenia Rady coś w tej
materii zacznie się dziać.
Projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty jednogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad Komendant
KPP w Strzelcach Opolskich kom. Krzysztof
Skowron podsumował działalność strzeleckiej
policji za 2014 r.
- W tym roku mamy wytyczone już obszary, nad którymi musimy popracować. Patrząc z
perspektywy mieszkańców, nasz powiat należy

do bezpiecznych. Niemniej drastycznie wzrosła
liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych,
dlatego bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest
priorytetem działania Komendy Powiatowej
Policji na rok 2015. W gminie Zawadzkie nastąpił drastyczny wzrost wypadków, kolizji i ofiar
śmiertelnych. Dlatego już w ubiegłym roku skierowaliśmy działania na wprowadzenie szerokiej
profilaktyki wśród niechronionych uczestników
dróg, dlatego że ofiarami padli piesi i rowerzyści. Mimo że już docierają nas komentarze, że
policja szuka łatwego zarobku i ściga przysłowiowe babcie na przejściach dla pieszych, ale
nie odstąpimy od naszych działań, bo niejedna
babcia i niejeden dziadek na przejściu już zginęli. Zgodnie z przyjętą polityką działania polskiej
policji, strzelecka policja też będzie prowadzić
takie działania. To nie tylko represja mandatowa,
ale szeroka profilaktyka i prewencja, to debaty
społeczne, pogadanki z osobami starszymi.
Kolejny zdiagnozowany problem, to wzrastająca liczba kradzieży i kradzieży w włamaniem na terenie miasta i powiatu. Apelowałem
już na Komisji Bezpieczeństwa i apeluję dziś do
państwa, byście byli jako społeczeństwo przekaźnikami naszego działania. Przystępując do
konkursu na Komendanta Powiatowego Policji
kierowałem się mottem: razem budujemy bezpieczną przyszłość. Dlatego ponownie apeluję
do państwa, by wspólnie z mieszkańcami tworzyć atmosferę odpowiedzialności za to, co się
dzieje w lokalnych środowiskach. Bez informacji mieszkańców nie będziemy w stanie poradzić sobie z tym problemem. Jeśli dzieje się coś
niedobrego - pojawią się w okolicy obce osoby,
mieszkańcy powinni zgłaszać to na numer alarmowy 997. Informacja może być przekazana
w formie anonimowej. Pocieszające jest to, że
mamy coraz więcej adeptów szkoły policyjnej:
liczba wakatów spadła do 4 na koniec grudnia
ub., podczas gdy na początku roku wakatów
było 12. Jedynym minusem jest to, że są to bardzo młodzi policjanci i wszyscy musimy wykazać odrobinę cierpliwości, zanim nauczą się
tego trudnego fachu. Jest tutaj dobra i wykwalifikowana kadra. Wydaje mi się, że mam inne
podejście do policjantów niż moi poprzednicy,
ponieważ lubię z nimi przebywać na co dzień i
omawiam na bieżąco ich problemy. Obiecuję, że
z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, jakość pracy strzeleckiej policji będzie coraz lepsza. Coraz
więcej prowadzimy też akcji prewencyjnych,
spotkań z młodzieżą.
Dziękuję za okazane wsparcie przez samorządy - środki przekazane na dodatkowe służby
to pomoc dla lokalnych społeczności.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ryszard Nocoń: – Komisja szczegółowo
przeanalizowała sprawozdanie. Oprócz omówienia wyników policji za rok 2014, radni przedstawili komendantowi występujące w okolicach ich
zamieszkania zagrożenia. Radny Bolechowski
zwrócił uwagę, że na ul. Sosnowej spotyka się
osoby, które regularnie urządzają sobie libacje
w piwnicach, stwarzając poważne zagrożenie i
wywołując strach wśród mieszkańców. Radny
prosił o interwencję w tym rejonie. Zwrócono
także uwagę na zagrożenie w rejonie Krośnicy –
rosnąca ilość kradzieży z włamaniem. Dochodzi
do tego, że mieszkańcy rejonu Krośnicy i Boryczy nie wychodzą całą rodziną do kościoła, tylko
pełnią dyżury, aby uchronić się przed ewentualnym włamaniem lub kradzieżą. Kradzione są
nawet akumulatory z ogrodzeń elektrycznych.
Jak zwrócił uwagę pan Komendant, ci złodzieje
mogą zostać uchwyceni tylko we współpracy z
mieszkańcami.
Radni cieszą się, że nasi policjanci mają
sukcesy, nie tylko w zakresie wykrywania przestępczości, ale i na niwie sportowej. Bardzo wiele spotkań policjanci odbyli w szkołach, gdzie
uczulali młodzież na zagrożenia. Radni zwracali
uwagę także na akty wandalizmu ze strony graficiarzy, pijanych uczestników wycieczek, którzy
w drodze do domu niszczą kosze oraz naciągaczy stojących pod kościołami czy supermarketami. Pan Komendant poinformował, że metody
walki uległy nieco zmianie, mianowicie nie kończy się mandatem (który jest w tym przypadku
nieskuteczny i nieściągalny, ale skierowaniem
sprawy do sądu, co zaczyna skutkować. Dla radnych niepokojące jest to, że mimo apeli, wzrasta
liczba nietrzeźwych kierowców. Omawialiśmy
również sprawę komisariatu w Zawadzkiem.
Temat ten przewijał się już na poprzedniej sesji.
Komendant wyraźnie zaznaczył, że przesunięcie dyżurnych z Zawadzkiego do Strzelec Op.
nie spowodowało żadnych zakłóceń w pracy
tego posterunku. Mało tego, nie było żadnych
skarg czy zastrzeżeń do pracy posterunku, a
jednocześnie to przesunięcie spowodowało, że
lepiej pracuje dyżurka w Strzelcach Op. Obecnie, w przypadku większej ilości telefonów, jest
możliwość szybszego odebrania zgłoszeń przez
dwóch dyżurujących.
Radny H. Ibrom: – Czy mógłby pan przybliżyć, w jaki sposób zorganizować pokaz pracy
policji i w jakim czasie ma to zostać zgłoszone? Moja mam była sołtysem i chciała podobną
rzecz załatwić, okazało się, że były problemy z
czasem i wiem, że inne osoby chcące zorgani-

zować podobny festyny miałyby takie pytanie.
Kom. K. Skowron: – Od 15 stycznia zmieniliśmy strukturę organizacyjną KPP – z zespołu
ds. nieletnich, patologii i wykroczeń wydzieliliśmy 2 odrębne komórki: zespół prewencji
kryminalnej nieletnich i patologii oraz zespół
wykroczeń. Zespół prewencji kryminalnej nieletnich i patologii zajmuje się tego typu m.in.
organizacją i uczestnictwem policji w tego typu
festynach. Z racji tego, ze tych imprez jest coraz
więcej, termin musi być podany przynajmniej z
2 tygodniowym wyprzedzeniem, a jeśli jest już
wcześniej zaplanowany, to nawet z 1-2 miesięcznym wyprzedzeniem. Cieszę się, że tych
imprez jest więcej - jeśli będziemy edukować
młodzież i osoby starsze, będzie bezpieczniej.
Jeśli nie będziemy w stanie obsłużyć wszystkich
imprez z uwagi na ich ilość, to proponuję np. w
jednej gminie zorganizować jeden większy festyn z udziałem wszystkich służb jednocześnie
(policja, straż, służba więzienna). W marcu planujemy odbyć debatę społeczną na terenie gminy Zawadzkie. Policja musi w trakcie roku zorganizować minimum 2 debaty. Jesteśmy otwarci
na tematy i chętnie poznam propozycje np. do
debaty powiatowej. Tego rodzaju przedsięwzięcia koordynuje Zastępca Naczelnika Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego – podinspektor
Dec i wraz z zespołem prewencji kryminalnej
nieletnich i patologii jest do państwa dyspozycji.
Radny Waldemar Bednarek: – przeglądając statystyki przestępczości nieletnich na terenie powiatu stwierdzam, że w ostatnich 3 latach
diametralnie spadła przestępczość, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Kom. K. Skowron: – To efekt wspólnego
działania policji, szkół, organizacji pozarządowych oraz położenia przez policję większego
nacisku na profilaktykę. Tych spotkań w ciągu
roku jest sporo. Nie ma dnia, by funkcjonariusze
tego zespołu nie pojawiali się w jakiejś placówce. To w dłuższej perspektywie czasu przynosi
efekt.
Radny Stefan Szłapa: – Warto wspomnieć
jeszcze o pracy dzielnicowych – wsłuchując się
w koncepcję pracy w przyszłości, będzie to polegać na współpracy ze społeczeństwem. Wydaje
mi się, że poprzez dzielnicowych będzie możliwe to, co pan Komendant zamierza w przyszłości osiągnąć.
Kom. K. Skowron: – Czekamy na doposażenie wszystkich dzielnicowych w telefony
komórkowe. Intencją tego nie jest tylko to, by
dzielnicowy cały dzień odbierał telefony od
mieszkańców. Będąc na Komisji Bezpieczeństwa oraz uczestnicząc w posiedzeniu komisji w
Urzędzie Miejskim w Strzelcach Op. uzgodniliśmy wstępnie koncepcję, że w momencie gdy
nasi dzielnicowi otrzymają telefony, w prasie lokalnej pojawią się wszelkie informacje na ich temat: zdjęcie, imię i nazwisko, nr telefonu i rejon
działania. Proszę, w celu ułatwienia kontaktu,
o relacje radny – dzielnicowy, sołtys – dzielnicowy. Proponuję, byście państwo wymienili się
numerami telefonów z dzielnicowymi, proponuję zapraszać ich na zebrania mieszkańców,
na zebrania sołeckie, zebrania wspólnot mieszkaniowych. Z biegiem czasu przyniesie nam to
wymierne efekty we współdziałaniu w zakresie
bezpieczeństwa.
Radny A. Wróbel: – Odnośnie współpracy
dzielnicowego ze środowiskiem – nie wszystkie
gminy posiadają straż miejską. Dlatego proszę,
by dzielnicowi zwracali większą uwagę na porządek i czystość. Drugie pytanie: co pan Komendant robi, aby poprawić, zintensyfikować
kulturę fizyczną swoich podwładnych. Za często
nie widzę ich na pływalni, a jednostkowe osiągnięcia, są tylko częścią. Myślę, że policjanci powinni być kondycyjnie i fizycznie przygotowani
i zdyscyplinowani.
Kom. K. Skowron: – Zwracam uwagę,
że obowiązkiem zarządców nieruchomości i
właścicieli jest dbałość o czystość. My również
możemy się do tego w jakiś sposób ustosunkować. Razem kreujmy tę naszą bezpieczną przestrzeń. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji,
że będziemy postrzegani jako ci, którzy wlepiają
mandaty za nieporządek wokół posesji. Możemy
w drastycznych sytuacjach reagować i tak się
dzieje. Bolączką jest brak miejsc parkingowych

i parkowanie w różnych miejscach. Musimy być
w tym temacie elastyczni i podchodzić z dozą
działania na rzecz społeczeństwa. Co do drugiego pytania – policjanci mają obowiązek co najmniej 2 godziny w tygodniu uczestniczyć w zajęciach dot. podnoszenia sprawności fizycznej.
Mamy podpisaną umowę z liceum i wynajmujemy salę do ćwiczeń. Zatem od sprawność fizyczną policjantów może być pan spokojny. Kadra
kierownicza musi raz w roku, tak jak wszyscy
policjanci, musi zdawać testy sprawnościowe.
Rozumiem, że z pana strony jest zachęta do skorzystania z basenu.
Radny Kazimierz Kubal: – Otrzymaliśmy
2 sprawozdania z zakresu bezpieczeństwa. Jedno
z nich, od Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
zawierało dane za 2012 i 2013 r. Teraz otrzymaliśmy sprawozdanie Komendanta za rok 2014.
Muszę powiedzieć, że najtrudniejszy był rok
2013, przede wszystkim w zakresie przestępstw
ogółem i przestępstw kryminalnych, które sukcesywnie rosły, bo w roku 2013 osiągnęły największy wskaźnik – w przestępstwach ogółem
było 1571 zdarzeń. W roku 2012 było 1481, a w
2014 – 1370. Jaka jest struktura przestępstw kryminalnych? Kto ich dokonuje – rodzima grupa
społeczna, ludzie z zewnątrz? Czy reorganizacja
pracy posterunku w Zawadzkiem poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców?
Kom. K. Skowron – Większość przestępstw dokonują rodzimi przestępcy. Specyfika
przestępczości jest taka, że są wyspecjalizowane
grupy, które poruszają się po całym województwie. Na naszym terenie działają grupy zorganizowane z województwa śląskiego i województwa opolskiego. Drobną przestępczością trudnią
się mieszkańcy naszego powiatu. Jesteśmy w
stałym kontakcie z Wydziałem kryminalnym
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z racji tego, że przeszedłem z województwa, które
graniczy z Opolskiem, jestem w stałym kontakcie z jednostką w Gliwicach, a szczególnie z
komisariatem w Pyskowicach. Planujemy w tym
roku wspólne działania. Co do drugiego pytania
– jak wynika ze statystyk, przestępczość na terenie Zawadzkiego zmalała. To, że został zlikwidowany zespół dyżurnych w komisariacie policji
w Zawadzkiem, nie ma wpływu na zmniejszenie
bezpieczeństwa mieszkańców gmin Zawadzkie,
Kolonowskie, Jemielnica. Wieczorami dyżurni przyjmowali bardzo mało interwencji. Nie
było sensu pełnić 12 godzinnych dyżurów, które
sprowadzały się niejako do pilnowania budynku.
Komisariat w Zawadzkiem działa 24 godziny na
dobę. W sprawach administracyjnych działa w
godzinach: 7.30-15.30. Jeśli policjantów nie
ma w komisariacie, są w terenie. W nagłych
przypadkach należy dzwonić do dyżurnego w
Strzelcach Op., który ściągnie policjanta do
komisariatu. Nie jest tak, że brak dyżurnych
w komisariacie oznacza, że komisariat jest zamknięty. Nie, on funkcjonuje 24 godziny na
dobę. Całą dobę jest obsada pełniąca dyżur w
terenie. Przeniesienie dyżurnych do Komendy w
Strzelcach Op. spowodowało, że mamy 2 osoby, które mogą jednocześnie odebrać 2 telefony.
Stanowisko kierowania jest sercem działania
Komendy, bo stamtąd policjanci są kierowani
do zdarzeń. Służba jest pełniona całodobowo i
że to przynosi wymierne efekty w profesjonalnym podejściu do zgłoszenia, ilości odebranych
telefonów i kierowania odpowiednich służb w
odpowiednie miejsce.
Informacja komendanta KPP została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Kolejnym tematem było zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim, Powiatem Kluczborskim a Powiatem Oleskim w
sprawie organizowania nauki religii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Wszystkich komisje problemowe pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, a radni w głosowaniu przyjęli
go jednogłośnie.
Jednogłośnie również radni przyjęli uchwały w sprawach:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Zawadzkiem
przy ul. Opolskiej - wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
umowy dzierżawy nieruchomości

-

zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018
zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Gizela Szendzielorz: - Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 lutego
2015 r. w toku przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego, po wysłuchaniu wyjaśnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Strzelcach Opolskich oraz opinii radcy prawnego stwierdziła, że zarzuty podniesione w skardze
dotyczą postępowania administracyjnego.
Zatem, w oparciu o treść skargi Komisja
uznała, że skarga dotyczy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu administracji publicznej działającego w określonym
postępowaniu administracyjnym.
Ponieważ w takiej sytuacji organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda
poprzez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Opolu, Komisja postanowiła
przekazać skargę do Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Opolu.
Radni również w tej sprawie byli jednogłośni – przyjęli uchwałę w sprawie przekazania
skargi według właściwości.
Wprowadzeniem do kolejnego zagadnienia
była informacja starosty o środkach PFRON.
Starosta J. Swaczyna: – Rada Powiatu
co roku podejmuje uchwałę określającą rodzaj
zadań i przeznaczając na nie środki PFRON. W
tym roku wysoką kwotę, bo 160 tys. zł przeznacza się na rehabilitację zawodową realizowaną
przez Powiatowy Urząd Pracy. Do tej pory co
roku było to ok. 40 tys. zł (która i tak nie była
wykorzystywana w całości przez PUP). Wysokość kwot z PFRON otrzymaliśmy w ubiegły
czwartek, w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych. Niemniej dyrektor PCPR i dyrektor
PUP muszą jeszcze raz przeanalizować pewne
potrzeby, bo trzeba się zastanowić, czy wyposażenie stanowiska pracy w nowej placówce
(Siedlisko w Staniszczach Wielkich) jest warte
aż 160 tys. zł, czy też okrajając tę kwotę o połowę nie przeznaczyć 80 tys. zł na zaspokojenie
potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej. Potrzeba rzetelnego rozważenia sprawy, bo potrzeby są po obu stronach. To, co dziać się będzie
w Siedlisku, jest nowatorskie, ale trzeba patrzeć
całościowo na potrzeby całej licznej grupy potrzebujących. Dlatego sygnalizuję, że Zarząd
będzie sprawę monitorował i niewykluczone, że
będzie korekta tych kwot w marcu. Nie możemy
jednak czekać z podjęciem tej uchwały, bowiem
spora grupa ludzi czeka na refundację zakupu
środków ortopedycznych.
Uchwała w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które
przeznacza się w 2015 r. środki PFRON i wysokości środków na ich finansowanie została
przyjęta jednogłośnie.
Podobnie radni głosowali też w sprawie
nadania statutu samodzielnemu publicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod
firmą „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op.”. Zmiana schematu organizacyjnego Szpitala – dostosowania go
do bieżących warunków – ma usprawnić pracę
szpitala.
Również uchwałę w sprawie stanowiska
Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk
rynkowych (o czym wcześniej mówiła Rzecznik
Konsumentów) przyjęto jednogłośnie.
W punkcie „interpelacje, zapytania, wnioski” głos zabrał radny H. Ibrom. – W pierwszej
połowie lutego uczestniczyłem w spotkaniach
sprawozdawczo-wyborczych w miejscowościach gminy Ujazd, gdzie mieszkańcy zgłosili
mi wnioski, interpelacje, sprawy związane z
powiatem. Chciałbym złożyć jedną zbiorczą interpelację dot. wszystkich spraw usłyszanych na
spotkaniach. Uprzejmie proszę Zarząd o rozpatrzenie tej interpelacji oraz ustosunkowanie się
do wypisanych wniosków. Proszę o odpowiedź
pisemną w celu przedłożenia jej mieszkańcom
gminy Ujazd.

dok. na str. 3
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ZAPROSZENIE

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich

dnia 8 kwietnia 2015 roku
w godz. od 10:00 do 13:00
organizuje

Strzeleckie Targi Pracy
w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23.
Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie
lepszej i szybkiej komunikacji pomiędzy pracodawcą, poszukującym pracy i urzędem
pracy.
Dodatkowo o godz. 9:30 przed otwarciem targów odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na potrzeby kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Atutem będzie również możliwość skorzystania z bezpłatnych porad przedstawicieli
m.in. Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W trakcie Targów planowany jest również kolportaż folderu reklamowego zawierającego informacje o firmach biorących udział w targach i ich ofertach (firmy, które wyrażą
chęć umieszczenia swojej reklamy w folderze będą zobowiązane do pokrycia części kosztów druku – nakład 1000 egzemplarzy). Informacje o targach znajdą się także w lokalnej
prasie, radiu i telewizji.
Nasze Targi stwarzają firmom wspaniałe możliwości nie tylko rozwoju, ale i promocji swojej marki.
Zapraszamy wszystkie firmy i przedsiębiorców do udziału w Targach. Jeśli w najbliższej przyszłości planujecie zatrudnić nowych pracowników lub poszukujecie specjalistów
danej branży, to oferta Targów jest najlepszą okazją realizacji planów zatrudnieniowych.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy niezwłocznie zgłosić udział firmy w Strzeleckich Targach Pracy.
Formularz zgłoszeniowy można wysłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich
lub na adres e-mail: p.gazda@pup-strzelce.pl
(formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie: www.pup-strzelce.pl).
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
•
Gizela Anioł – pośrednik pracy, tel. 77 462 18 10
•
Patrycja Gazda – pośrednik pracy, tel. 77 462 18 10
•
Roman Kus - Zastępca Dyrektora, tel. 77 462 18 09 lub 603 316 455

Sesja Rady Powiatu
dok. ze str. 2
Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec poinformował, że Zarząd udzieli
odpowiedzi w terminie przewidzianym na odpowiedzi na interpelacje.
W kolejnym punkcie S. Krawiec przypomniał o prośbie Zarządu Powiatu Strzeleckiego
o wytypowanie 2 radnych do prac w kapitule tytułu Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego. Poinformował też, że wpłynęła z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów do rozpatrzenia wg właściwości
skarga na Starostę Strzeleckiego dot. zatrzymania prawa jazdy mieszkańcowi powiatu. – Proponuję – mówił - skierować skargę do Komisji
Rewizyjnej, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia jego wyników na następnej sesji. Radni przychylili się do
tego stanowiska.
Natomiast nawiązując do pisma Burmistrza
Strzelec Op. dotyczącego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ul. Opolską, Szpitalną i Powstańców Śl.,
poprosił Starostę o krótki komentarz.
Starosta J. Swaczyna: – Kiedy pojawił się

temat szpitalnego lądowiska dla helikopterów,
musiało ono spełniać szereg wymogów. Pierwotnie pani dyrektor chciała je zlokalizować na
terenie Szpitala. Wymagałoby to jednak przycinki sporej liczby drzew. Cały czas szukaliśmy
jednak innego miejsca. Druga lokalizacja była z
tyłu Szpitala od ul. 1 Maja. Jest to jednak teren
zalewowy i wymagał podniesienia. To z kolei
podrażało koszty. Zdecydowano się na lokalizację przy KP PSP, zapadły już uzgodnienia,
ruszyły prace przygotowawcze.
Radny S. Krawiec – Informuję także, że
wpłynęły dwie opinie pozytywne: o możliwości
sfinansowania deficytu określonego w uchwale
budżetowej praz o prawidłowości planowanej
kwoty długu. Ponadto wpłynęły dwa pisma: radnego J. Bogusza oraz mieszkanki Szymiszowa
dotyczące możliwości wykonywania przez DPS
w Szymiszowie zastrzyków domięśniowych dla
mieszkańców sołectwa
Proponuję potraktować je jako interpelację
radnego i proszę o dogłębne, rzetelne potraktowanie sprawy i terminowe udzielenie odpowiedzi zainteresowanym.

Mammobus w Strzelcach
20 marca

w godz. 9.00-15.00
przy Strzeleckim Ośrodku Kultury, Plac Żeromskiego 7
w Strzelcach Opolskich

INFORMACJA
Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje,
że w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2
w Strzelcach Opolskich,
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości powiatowych
przeznaczonych do sprzedaży (dot. działek : 416/1, 416/7 i 370/2).

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
8/22 etatu
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BARUCIE I W ŁAZISKACH		
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY, CENTAWIE		
I GĄSIOROWICACH
SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
		
KONSULTANT TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWNIK MARKETU
KOLONOWSKIE
		
		
		
		
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETU
KOLONOWSKIE
		
		
		
		
POMOC KUCHENNA
STANISZCZE WIELKIE
		
KELNER/KA
STANISZCZE WIELKIE
		
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
KELNER/KA-BARMAN /KA
STRZELCE OPOLSKIE
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
		

-

		
KUCHARZ/PIEKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
KELNERKA-KUCHARKA
STRZELCE OPOLSKIE
		
KELNER/KA – BARMAN/KA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
		
KUCHARZ/KA
LEŚNICA
		
BUFETOWY/WA – KELNER/KA
LEŚNICA
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
		
PRACOWNIK OCHRONY
KOLONOWSKIE
		
ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
		
OPERATOR WYPALARKI TERMICZNEJ
STRZELCE OPOLSKIE
		
ŚLUSARZ-SPAWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
		

-

		

-

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
WG ZLECEŃ
		
PRACOWNIK
WG ZLECEŃ
OGÓLNOBUDOWLANY/MURARZ		
WULKANIZATOR
KADŁUBIEC
LAKIERNIK SAMOCHODWY
SZCZEPANEK
KIEROWCA W RUCHU MIĘDZYN.
TRASY MIĘDZYNARODWE

-

		
KIEROWCA - PILOT POJAZDÓW
WJAZDY ZAGRANICZNE
PONADNORAMTYWNYCH
DE, NL, B, A
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
CZYNNOŚCI PRODUKCYJNE
STRZELCE OPOLSKIE
		

-

PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR MASZYN CNC
OLSZOWA
		
		
OPERATOR MASZYN ODLEWNICZYCH
OLSZOWA
		

-

		
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR RĘBAKA
STRZELCE OPOLSKIE
OPERAT. URZĄDZEŃ WALCOWNICZYCH
ZAWADZKIE
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE

-

OPERATOR MASZYN
OPERATOR MASZYN
MECHANIK MASZYN

KRAPKOWICE
STRZELCE OPOLSKIE
RASZOWA

ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
		
OCZYSZCZACZ ODLEWÓW
OLSZOWA
		

wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
pedagogicznym + wychowanie przedszkolne, - upr. pedagogiczne,
wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
pedagogicznym + wychowanie przedszkolne,
upr. pedagogiczne,
wykształcenie średnie lub wyższe, - min.rok doświadczenia,
biegła znajomość j.niemieckiego w mowie i piśmie
umiejętność swobodnego wysławiana się, łatwość nawiązywania
przyjaznych relacji, rzetelność wykonywaniu powierzonych zadań
wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
obsługa komputera,
gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
obsługa komputera,
gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
wykształcenie zawodowe, -komunikatywność,
pracowitość, umiejętność pracy w zespole, - książeczka sanepid.
wykształcenie zawodowe, -komunikatywność,
pracowitość, umiejętność pracy w zespole, - książeczka sanepid.
wykształcenie zawodowe, średnie, -doświadczenie mile widziane
wykształcenie średnie
wykształcenie min. zawodowe,
dyspozycyjność, może być osoba ucząca się w systemie zaocznym
lub wieczorowym,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
wykształcenie min. zawodowe,
mile widziane doświadczenie w gastronomii
prawo jazdy kat. B, -książeczka sanepidowska,
mile widziane doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
aktualne badania lekarskie
wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
doświadczenie mile widziane
doświadczenie mile widziane
obsługa komputera w stopniu dobrym,
doświadczenie mile widziane,
obsługa komputera w stopniu dobrym,
doświadczenie mile widziane, - stopień niepełnosprawności
niekaralność, - mile widziane doświad. na podobnym stanowisku,
stopień niepełnosprawności
wykształcenie zawodowe techniczne,
dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
wykształcenie zawodowe-techniczne,
min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu ww prac – min 2 lata
wykształcenie zawodowe – techniczne,
około 2 letnie doświadczenie w ww pracach,
upr.spawacza MAG- książka spawacza, dobra znajomość rysunku
technicznego,
podstawowa znajomośc technologii wykonywania i montażu, umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, umiejętność
prawidłowego wykonywania spoin
wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat.B,
doświadczenie mile widziane
wykształcenie min. budowlane-malarz,
prawo jazdy kat. B mile widziane, - doświadczenie
wykształcenie zawodowe,
wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, - doświadczenie
doświadczenie mile widziane, - prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje,
- mile widziana znajomość j. niemieckiego /angielskiego,
wykształcenie min. zawodowe
wykształcenie zawodowe, - 3 lata prawo jazdy kat. B,
język niemiecki w stopniu komunikatywnym
wykształcenie średnie, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
upr. do obsługi wózków widłowych
wykształcenie zawodowe, - upr. na obsługę wózków widłowych,
gotowość do pracy w systemie zmianowym
wykształcenie zawodowe, -zdolności manualne,
dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, zaangażowanie
i chęci do pracy
zdolności manualne, - biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie zawodowe,
umiejętności techniczne, znajomość rysunku technicznego,
kurs obsługi obrabiarek CNC, - możliwość przyuczenia
wykształcenie zawodowe,
umiejętności techniczne, operowanie prostymi narzędziami, samokontrola, - mile widziane upr. (wózek widłowy, suwnica),
możliwość przyuczenia
wykształcenie zawodowe, - upr. II Ż, - doświadczenie,
wykształcenie średnie, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
podstawy znajomość j. niemieckiego
wykształcenie zawodowe, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym

- upr. SI lub SII z koniecznością rozszerzenia w ciągu 2 m-cy od zatrudnienia
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe, - praktyczne umiejętności czytania dokumentacji technicznej oraz znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki, - min.2 letnie doświadczenie
- wykszt. min. średnie, - umiejętność spawania metodą MIG, TIG,
- upr. elektryczne do 1 kV, -słaba znajomość języka angielskiego
- zdolności manualne, cierpliwość, dokładność, samokontrola,
- możliwość przyuczenia
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Dostosowujemy się do
potrzeb mieszkańców
dok. ze str. 1
Impulsem propozycji zmian, z którymi wyszliśmy razem ze starostą, była chęć dostosowania godzin pracy naszego urzędu do godzin pracy innych instytucji, działających
w naszym otoczeniu. Tak, by umożliwić mieszkańcom kompleksowe załatwianie swoich
spraw i zdobyć wszystkie niezbędne decyzje w różnych urzędach w ciągu jednego dnia.
Dotychczas było to niemożliwe, a nam zależy na ułatwianiu życia naszej społeczności. Po
co ktoś ma jeździć do stolicy powiatu dwukrotnie, skoro może tylko raz?
W tym miejscu mógłbym rzec: „zmieniamy się dla Was”, gdyby nie było to hasło po
wielekroć użyte w przeróżnych reklamach. Ale dobrze ono oddaje istotę wprowadzonych
zmian, więc je powtarzam.
Zatem już od 1 kwietnia – i wcale nie jest to Prima Aprilis – wprowadzone zostaną w
strzeleckim starostwie zmiany w godzinach pracy.

Jak będziemy pracować?

Wszyscy pracownicy starostwa w poniedziałki będą dostępni dla klientów w godzinach
od 7.30 do 17.00.
od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30,
w piątki w godzinach od 7.30-14.00.
Natomiast pracownicy zatrudnieni w Wydziale Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz zatrudnieni w Wydziale Finansowym na
stanowiskach związanych z obsługą kasy pracują nieco inaczej:
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00,
w piątki od godziny 7.30 do godziny 15.00
w soboty od godziny 9.00 do 13.00. (jedna sobota w miesiącu)

XXI Turniej Karate
Rada Regentów

XXI Turniej Karate Rada Regentów,
który swoim patronatem objął Starosta
Strzelecki, zgromadził jak do tej pory
rekordową liczbę zawodników - 391 z
30 klubów w tym 3 kluby z Czeskie z
Ostrawy, Jesenika i Vamberka. Zawody
przeprowadzono w kategoriach wiekowych: dzieci od 7 lat, młodzików 12-13
lat, kadetów 14-15 lat i juniorów 16-17 lat,
którzy rywalizowali w konkurencjach kata
indywidualnym i drużynowym, kumite na
fantomach i kumite czyli walce sportowej.
Zmagania trwały 8 godzin, rozegrano 64
konkurencje na 4 i 5 planszach, wręczono 302 odlewane medale wykonanych
specjalnie na ten turniej. Najlepszym zawodnikiem został Michał Talaga zawodnik KK Nidan który wywalczył 4 złote i
1 brązowy medal. Zarząd klubu uważa,
że turniej zakończył się pełnym sukcesem
organizacyjnym i sportowym. Zawodnicy klubu wywalczyli drugie miejsce w
klasyfikacji punktowej i medalowej, ustępując jedynie Klubowi Zarzewie Prudnik i wyprzedzając Klub Atemi Bielsko
Biała. Ogółem wywalczyli 9 złotych, 3
srebrne i 21 brązowych medali. Zawody
rozpoczęły się uroczystym otwarciem,
w którym uczestniczyli Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Roman Kolek,
Radny Sejmiku Województwa Opolskiego
Zdzisław Siewiera, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław
Kiełek, Zastępca Burmistrza Dobrodzie-

nia Marek Witek, Wicestarosta Strzelecki
Janusz Żyłka, Dyrektor Domu Kultury w
Dobrodzieniu Agnieszka Hurnik, właściciel Firmy Orland Łukasz Orłowski,
Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem Mateusz
Ochlust.
Zarząd klubu składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i darczyńcom oraz osobom, które przyczyniły
się do sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz trenerom klubu za przygotowanie zawodników do zawodów.
Medale dla naszego klubu wywalczyli:
Złote:
Talaga Michał (w 3 konkurencjach),
Guzdek Alicja, Kiecoń Krzysztof, Talaga
Rafał Grejner Wiktoria (w 2 konkurencjach) oraz Drużyna w składzie: Padus
Mikołaj, Talaga Michał, Ludwig Piotr
Srebrne:
Matachowski Daniel, Woyciechowski
Łukasz, Daniła Andrzej
Brązowe:
Guzdek Alicja (w 2 konkurencjach),
Bartodziej Julia, Kiecoń Krzysztof, Koliba Marek, Talaga Rafał, Żędzianowska
Małgorzata, Cytacka Martyna, Bunowska
Kinga Dansz Martyna, Widok Oliwia,
Zajdel Elżbieta, Urbańczyk Aleksandra,
Grzeczkowicz Daria, Kapica Grzegorz,
Ludwig Piotr, Łapot Mateusz, Talaga Michał, Sobczyk Artur, Sprancel Szymon
oraz Drużyna w składzie: Talaga Rafał,
Guzdek Dominik, Mraz Robert

Konkurs rozstrzygnięty
Od lat samorządy terytorialne organizują konkursy dla organizacji pozarządowych. Nie inaczej jest z Powiatem
Strzeleckim, który wspiera dotacjami realizowane przez nie zadania na rzecz społeczności lokalnych w dwóch – najogólniej rzecz ujmując – sferach: „sporcie” i
„kulturze”. W tym roku z budżetu Powiatu
Strzeleckiego przeznaczono na ten cel 20
tysięcy złotych. Niby niezbyt dużo, ale ponieważ każdy grosz się liczy - swoje oferty
zgłosiło 15 podmiotów. Pięciu organizacjom Zarząd Powiatu przyznał dotacje na
wsparcie realizacji zadania publicznego.
Zgłoszone do konkursu oferty były
oceniane według wyszczególnionych w
ogłoszeniu o konkursie kryteriów, a były
to m.in. atrakcyjność proponowanego zadania, liczba osób nim objętych, własny
wkład finansowy organizacji co najmniej 5
% od kwoty oczekiwanej dotacji oraz baza
i zasoby rzeczowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz wkład pracy
społecznej i wolontariuszy. Oczywiście –
również mierzalność efektów.
Komisja konkursowa w składzie:
Piotr Szuba (radny Powiatu, przewodniczący komisji) oraz Joanna Koszela (kierownik Zespołu ds. Promocji Powiatu) i
Bernadetta Kaluza (inspektor w Wydziale
Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki )
obradowała w dniu 2 marca 2015, natomiast ostatecznie decyzję o przyznaniu dotacji podjął Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2015
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz
Uchwały Nr XXXIV/341/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2014-2016”
przyznał dotacje następującym organizacjom:
ZADANIE NR 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji
1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STRZELCE OPOLSKIE
Tytuł zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie
mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji”
Kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł
2. STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW
Tytuł zadania: „Seniorzy za pan brat z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją”
Kwota przyznanej dotacji: 2 500,00 zł
3. STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE MAŁE
Tytuł zadania: „Aktywni razem”
Kwota przyznanej dotacji: 4 500,00 zł
ZADANIE NR 2: Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy
o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)
1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ ÓSEMKA
W STRZELCACH OPOLSKICH
Tytuł zadania: „Od widza do aktora – twórcze spotkania z Czarnym Teatrem”
Kwota przyznanej dotacji: 3 500,00 zł
2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
Tytuł zadania: „Spotkanie z folklorem”
Kwota przyznanej dotacji: 6 500,00 zł

Ołówek dla Afryki
4,37 kg - właśnie tyle przyborów
szkolnych udało się zebrać w trakcie tygodnia akcji ,,Ołówek dla Afryki”, która odbywała się w Gimnazjum Dwujęzycznym.
Szkolna grupa ,,Patrz i zmieniaj”
przekonała innych, że zalegające w szufladach długopisy, kredki i ołówki mogą stać
się dla innych niezwykle cennym prezentem, a nawet…spełnieniem marzeń.
W ramach akcji ,,Ołówek dla Afryki”
w szkole miała miejsce akcja informacyjna, wspierana plakatami poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej ,,Redemptoris
Missio”, zbiórki przyborów szkolnych i
kiermasz ciast. Młodzież po raz kolejny
pokazała, jak można wykazać się pomysłowością i skutecznością w działaniu na
rzecz innych.
,,Ołówek dla Afryki” to akcja odbywająca się po raz drugi. Kiedy ostatnio
przygotowywano międzynarodowy transport, przewożone przybory szkolne ważyły prawie 4 tony. W tegorocznej przesyłce
strzelecki wkład to prawie 5 kg. Czy to
dużo, czy mało? - ,,Nie liczy się ilość, tylko dobre chęci”- napisali na plakacie zachęcającym do oddania kredek i ołówków
młodzi wolontariusze. Szybko też okazało
się, że paczka dla afrykańskich dzieci z
dnia na dzień staje się coraz cięższa.
Po co to wszystko? Fakty porażają: na
świecie żyją 2 miliardy dzieci. Na każde
100 z nich 17 nigdy nie pójdzie do szkoły-

czytamy na stronie Redemptoris Missio.
Skrajne ubóstwo, brak dostępu do opieki
medycznej i edukacji, AIDS- powodów,
dla których akurat szkoła schodzi na dalszy plan, jest bardzo wiele.- My mamy
wszystko i tego nie zauważamy- mówi
jedna z uczestniczek akcji. – Szkoła to dla
nas obowiązek, a nie przywilej i marzenie-

dodaje, najwyraźniej poruszona faktami o
pracy misyjnej w Afryce.
Edukacja globalna łączy się z działaniem. Nie chodzi o dane liczbowe, wykresy, definicje. Mamy zauważać różnorodność naszego świata i odnajdywać swoje
w nim miejsce.
Dorota Maćkula

W szkole o bezdomności
27 lutego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich odbyła się prelekcja nt. „Bezdomność w Gminie Strzelce Opolskie”.
Młodzież wysłuchała wystąpień Marii
Klimowicz, kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzelcach Opolskich, por.
Roberta Fiszera z Zakładu Karnego nr 1
w Strzelcach Op., kom. Jolanty Dec z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich i Antoniego Terchy ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”.
Pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, krótkiego filmu oraz
przedstawienia z udziałem młodzieży grupy teatralnej PAT wskazywała na czynniki, które mogą wpływać na zjawisko bezdomności. Prelegenci przestrzegali, jakich
relacji i zagrożeń unikać, aby nie uwikłać
się w problemy związane z brakiem domu.

Mimo dużej liczebnie grupy uczniów
(ponad stu) wszyscy z wielkim zainteresowaniem i skupieniem wysłuchali przy-

gotowanych wystąpień. To była naprawdę
dobra lekcja wychowawcza.
Mirosława Stańczak
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Przed Galą Lauri 2015
Nagroda Konsumenta dla...
Już niedługo, bo 28 marca, odbędzie
się, jak co roku, jedna z najważniejszych
oficjalnych uroczystości organizowanych
przez Powiat Strzelecki – Gala Lauri. To
będzie wyjątkowy dzień dla kilku środowisk w naszym powiecie: przedsiębiorców, którzy zgłosili swoje produkty
i usługi do konkursu o tytuł Najlepszego
Produktu Powiatu Strzeleckiego; uczniów
wszystkich typów szkół, którzy walczyli
o tytuł Najlepszego Ucznia Powiatu; nauczycieli rywalizujących o tytuł Nauczyciela Roku i samych mieszkańców, którzy
przyznają swoją własną nagrodę – Nagrodę Konsumenta.
W tym roku w głosowaniu wzięły
udział 1284 osoby. Ale nie wszystkie od-

dane głosy były ważne. Takich było aż 29.
Najczęstsza przyczyna – to niepodpisanie karty imieniem i nazwiskiem! Wśród
anonimów nie da się rozlosować głównej
nagrody, którą był 42-calowy telewizor. I
nawet prawidłowa odpowiedź na pytanie
zapisane w karcie do głosowania w tym
nie pomoże!
Nagrodę Konsumenta 2014 mieszkańcy przyznali… Jak wszystkie werdykty – i ten zostanie ogłoszony podczas
Gali Lauri. Dziś możemy jednak zdradzić,
że zwycięzca zebrał 274 głosy, a „sierotka” spośród wszystkich ważnych głosów
wylosuje szczęśliwca, który podczas Gali
Lauri otrzyma wspomniany wcześniej telewizor.

O nagrodach dla uczniów i nauczycieli

W dniu 3 marca 2015 roku odbyło
się posiedzenie Kapituły rozpatrującej
wnioski o przyznanie nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w ramach Powiatowego Programu Wspierania
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu

powiatu strzeleckiego, w składzie: Waldemar Gaida – przewodniczący Kapituły
oraz członkowie: Halina Bilik – Opolski
Kurator Oświaty, dr Jan Cieślik - Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego, Waldemar
Zadka – Dyrektor Departamentu Edukacji

i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, Waldemar Bednarek – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu
Strzeleckiego. Waldemar Gaida powitał
wszystkich zebranych oraz podziękował
za udział w pracach Kapituły. Przedstawił
kryteria przyznawania nagrody oraz poszczególne kategorie. Każdy z członków
Kapituły mógł przyznać każdemu kandydatowi do nagrody maksymalnie 5 punktów. Ten uczeń, który w danej kategorii
zdobył najwięcej punktów, został nominowany do nagrody.
W tym samym dniu i w tym samym
składzie odbyło się również posiedzenie
Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie nagrody „Nauczyciel Roku Powiatu
Strzeleckiego 2014” na podstawie uchwały nr 83/2011 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2011 roku.

Śląskie Beranie

Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja
Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku zapraszają do udziału
w XXII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”, który odbędzie 10.04.2015r. Konkurs adresowany
jest do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych województwa opolskie-

go, a także zainteresowanych szkół województw ościennych- dolnośląskiego i
śląskiego.
Równocześnie organizatorzy, podobnie jak w roku ubiegłym, rozszerzają
formułę konkursu o kategorię dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych,
których szczególnie gorąco zapraszamy
do uczestnictwa.

Osobą odpowiedzialną za organizację XXII Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” oraz II Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie
Beranie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych jest Jolanta Lamm- tel.
77/4617284 lub 723045333.
Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursów należy kierować na adres:
Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca
w Izbicku, ul 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko,
tel.: 77/4617284 lub 723045333; e-mail: pspizbicko@wp.pl
Szczegóły znajdują się w regulaminach umieszczonych na stronach:
PSP Izbicko: izbicko.zsgizbicko.pl, Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl
oraz Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl
(zakładka: konkursy tematyczne).

Najlepsi z Najlepszych

dok. ze str. 1

Oto nazwiska najlepszych niepełnosprawnych sportowców z naszego powiatu

ZSS Zawadzkie

DPS Kadłub

SOSW Leśnica

DPS Zawadzkie

Marcin Kias
Justyna Malanowska
Mariola Suchanek
Opiekunowie: Piotr Nawrot,
Artur Walkowiak
Anna Czaja
Andrzej Kaczmarczyk
Marcin Gawron
Robert Zajdel
Opiekunowie: Ewa Kubiszok,
Tomasz Siciak,
Marek Walichowski

ZNSS Ósemka Strzelce Opolskie
Marcin Gawron
Daniel Władyka
Patryk Woźnica
Opiekunowie: Wojciech Mielnik,
Agata Zalejska

Tadeusz Bogucki
Tomasz Dziemba
Krzysztof Wiesner
Opiekunowie: Helena Griner,
Wiesław Biela
Rafał Kozicki
Zbigniew Miakieta
Mariusz Piekarski
Opiekunowie: Monika Biwo,
Krystyna Malik,
Bożena Rybicka

ŚDS Strzelce Opolskie

Kamil Ropiński
Bogdan Zabel
Opiekunowie: Arkadiusz Konował,
Monika Walkowiak

Szansa na lepszą przyszłość
To tytuł jednego w dwóch realizowanych przez Powiat Strzelecki od ubiegłego roku projektów skierowanych do młodzieży, ale oba mają ten sam cel – właśnie
lepszą przyszłość młodych ludzi, dzięki
niwelowaniu różnic edukacyjnych. W zależności od potrzeb i środowisk – robi się
to różnymi metodami i przy użyciu różnych środków.
Wyrównywanie szans edukacyjnych
szczególnie istotne jest w przypadku
uczniów niepełnosprawnych, którzy i
tak w życiu „mają pod górkę”. Projekt,
o którym mowa, obejmuje zajęcia dodatkowe, a wśród nich zajęcia kynoterapeutyczne. Wspomagają one rehabilitację, a
głównym motywatorem jest specjalnie
wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Ten pies, a
właściwie suczka – Coffee – to dwuletni
labrador, a dzieci są nim zachwycone. W
jego obecności wszystkie ćwiczenia łatwiej wykonać i chętniej się je robi. To z
kolei pozytywnie wpływa na samoocenę
uczniów, ale też pozwala im rozładować
napięcie emocjonalne. To dlatego kolejnych zajęć z psem-terapeutą i pod okiem
kynoterapeuty już się nie mogą doczekać.

Przecież uczniowie klas gimnazjalnych z
Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie
i Zawadzkiem zyskali całkiem nowego
przyjaciela.
Ten projekt, podobnie jak drugi, o któ-

rym szerzej w następnym numerze naszego dwutygodnika, realizowany będzie do
końca czerwca br. Obydwa współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podziękowania od Owsiaka

Kochani,
po raz kolejny zagraliśmy nie tylko dla dzieci, ale także dla osób w podeszłym wieku. Poprzednie
finały pokazały, jak dużo mamy w sobie dobrej energii, która pozwala nam w ten zimowy dzień połączyć się i stworzyć najpiękniejszą orkiestrę świata. Ten dzień nam wszystkim, Polakom nie tylko
w kraju, ale i na całym świecie, przypomina, ile jest w nas siły i wspaniałej wyobraźni, aby
pokonując wszelkie trudności, zapełnić nasze serca radością tworzenia czegoś wielkiego. Dziękujemy bardzo, że znowu z nadzieją możemy patrzeć na siebie dookoła i widzieć, że jest w nas
siła przyjaźni i miłości, która pozwala żyć chorym dzieciom. Ta sama siła i ta wszechobecna
energia uświadamia nam, jak bardzo naszej pomocy oczekują od nas seniorzy, jak bardzo należy
się im godne życie i szacunek od otoczenia. Ta styczniowa niedziela znowu stałą się początkiem całorocznego fantastycznego splotu okoliczności i łańcucha zdarzeń, które poprawią los
wszystkich potrzebujących.
Ściskamy bardzo, bardzo gorąco i dziękujemy za pomoc podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pamiętajcie – gramy, bo lubimy!

Duńczycy z rewizytą
Strzeleckie Starostwo odwiedzili 9
marca uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich oraz
duńskiej szkoły Haarby Efterskole, którzy
przez najbliższy tydzień będa poznawać
wzajemnie swoją kulturę oraz nawiązywać współpracę na poziomie szkolnej
ławy. Uczestników wymiany młodzieżowej przywitał Starosta Strzelecki Pan Józef Swaczyna. Młodzi Duńczycy przybyli
do naszego powiatu w ramach rewizyty.
Strzeleccy uczniowie odwiedzili Danię w
październiku ubiegłego roku.
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Dziewczyny lubią brąz

20 lutego w Praszce odbył się finał wojewódzki w halowej piłce nożnej dziewcząt, z
udziałem drużyn z Praszki, Kluczborka, Nysy oraz naszej - z CKZiU. Po zaciętej walce
udało się nam wywalczyć brązowy medal! W naszej drużynie grały: M. Hadelko, M.
Szłapa, M. Tiszbierek, M. Stach, A. Drewniok, M. Mateja, J. Wolany, K. Wróbel, P. Nowak, N. Grochla, E. Niedziela, S. Sprancel.

Seniorzy bez ograniczeń
W Stowarzyszeniu Seniorów jest taka
grupa, która korzysta z życia bez ograniczeń. Bierze czynny udział w ćwiczeniach
aquafitness , bo to poprawia kondycję fizyczną i wpływa rehabilitacyjnie na schorzenia kręgosłupa i kończyn. A zajęciach
człowiek wraca do domu zrelaksowany i
pełen sił do dalszego życia. Grupa, aktualnie licząca 20 osób, już drugi miesiąc w
tym roku korzysta ze strzeleckiej pływalni. Część intensywnie ćwiczy na pasie z
instruktorką panią Grażyną Lenkiewicz-Kotowską, pozostali zaś pływają nieomal
wyczynowo. Wielu seniorów myśli już o
udziale w „Małej Olimpiadzie Seniorów”,
planowanej na lipiec tego roku, w której
oprócz biegów i rzutów nieodzownym elementem będzie kolejny spływ kajakowy
Doliną Małej Panwi.
Korzystanie z licznych wycieczek,
turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych i wczasów, które zarząd w tym roku
przygotował, to kolejne ogniwa zaangażowania się tej aktywnej grupy. Czeka nas w
kwietniu (16-23) 8-dniowy turnus rehabilitacyjny w Lądku Zdroju (jest jeszcze

kilka wolnych miejsc - 560 zł z 10 zabiegami ).Będąc tam w październiku roku ub.
grupa aktywnych zdobyła szczyt Trojak i
Jaskinię Radochowską.
Od 21 czerwca do 2 lipca organizowane są 12-dniowe wczasy w Grecji z
noclegami tranzytowymi w Serbii. Koszt
całkowity wczasów 1595 zł. Dwie zagraniczne wycieczki dwudniowe do Wiednia
i Berlina z Poczdamem po niecałe 400 zł,
10 dniowy turnus wypoczynkowy w Piwnicznej z dwudniową wycieczką do Lwowa i na Słowację - całość za 1220 zł w
dniach 14 do 23 lipca. W październiku (od
1 do 12.10.) zapraszamy na atrakcyjny turnus rehabilitacyjny w Ciechocinku – koszt
1080 zł. Są jeszcze w planie jednodniowe
wycieczki krajowe: do zamku w Pławniowicach z koncertem, przejażdżka statkiem
po Odrze w Koźlu, czy dwudniowa na
trasie Bardo-Nowa Ruda-Srebrna Góra.
Chęć udziału należy zgłaszać w biurze
Stowarzyszenia czynnym w środy od 9.00
do 10.00 w OPS przy ul. Krakowskiej
16/25.
Prezes Stowarzyszenia
Janusz Wnuk

Wiedza techniczna
jest ważna!

W Zespole Niepublicznych Szkół
Specjalnych 3 marca br. odbył się XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół specjalnych.
Pomysłodawcami i organizatorami
konkursu są nauczyciele techniki ZNSS Grażyna Semeniuk i Bernard Janocha. W
założeniu konkurs ma promować wiedzę
i umiejętności techniczne. Są one ważne
w przygotowaniu uczniów do aktywności
zawodowej w dorosłym życiu.
W konkursie wzięli udział uczniowie
z 8 placówek województwa opolskiego:
Opola, Grodkowa, Kędzierzyna- Koźla,
Nysy, Prudnika, Głubczyc, Krapkowic
oraz ze Strzelec Opolskich. Zmierzyli się

oni z różnymi zadaniami teoretycznymi
i praktycznymi z zakresu wiedzy i umiejętności technicznych.
Najlepszymi w konkursowej rywalizacji okazali się:
Mateusz Kubiak z Prudnika – I m.
Rafał Damasiewicz z Nysy – II m.
Krzysztof Zakrzewski ze Strzelec
Opolskich - II m.
Grzegorz Sosiński z Opola – III m.
Jednak gratulacje należą się wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom, którzy otrzymali dyplomy i podziękowania,
a wszyscy biorący udział w konkursie atrakcyjne nagrody.

Uczyć się inaczej
Czy szkoła musi kojarzyć się tylko z
matematyką, fizyką, biologią czy innymi
mniej lub bardziej lubianymi przedmiotami? Uczniowie naszej szkoły pokazali,
że można się również uczyć wielu innych,
ciekawych rzeczy. W piątek - 6 marca, na
szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej, odbyła się druga edycja Dnia Aktywności (po
raz pierwszy takie zajęcia zorganizowano
w czerwcu 2014 roku). Każdy uczeń mógł
wybrać sobie dwie formy zajęć, a możliwości do wyboru było wiele. Wielbiciele
zajęć artystycznych mogli wziąć udział
w warsztatach emisji głosu („Śpiewać
każdy może”) lub warsztatach tanecznych.
Można też było spróbować swoich sił w
grze na perkusji („Perkusyjne wariacje”),
albo wyczarować z papieru piękne ozdoby
(warsztaty „W świecie origami”). Dziewczęta dbające o dobry wygląd miały okazję uczestniczyć w zajęciach „Akademii
urody”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty samoobrony
dla płci pięknej. Ciekawscy mieli okazję
zobaczyć jaką metodą ludzie pierwotni
krzesali ogień i jak wielkiego wysiłku to
wymagało. Uczniowie lubiący eksperymenty mogli uczestniczyć w zajęciach z
fizyki, gdzie prowadzący pokazali niezwy-

kłe doświadczenia. Chłopcy dbający o sylwetkę wybrali warsztaty przeprowadzone
w szkolnej siłowni, a dotyczące budowania masy mięśniowej. Była też możliwość
zdobycia podstawowych umiejętności
kulinarnych na zajęciach „Szef kuchni poleca”. Uczestnicy tych zajęć przygotowali
pyszna sałatkę owocową i nauczyli się jak
robić naleśniki. A ci, którzy chcieli poćwi-

czyć gwarę śląską mieli okazje uczestniczyć w warsztatach „Zabawy językowe”.
Warto dodać, że wszystkie warsztaty prowadzili uczniowie (pod czujnym
okiem nauczycieli). Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się stanąć w roli
nauczycieli. A ci, których nie było w tym
dniu w szkole niech żałują – te dwie godziny były bardzo udane!

Jak nie wpaść w nałóg?
24 lutego 2015r. w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na temat
„STOP UŻYWKOM”. Wychowankowie
wykonali plakaty dotyczące uzależnień od
papierosów, alkoholu i narkotyków. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem.
Były prace indywidualne, w mniejszych
oraz większych grupach według pomysłu
wychowanków. Okazało się, że nasi podopieczni dobrze znają problem uzależnień
od strony teoretycznej. Z końcem roku
szkolnego zaplanowano jeszcze nagrodzić
osoby, które poradziły sobie z własnym
uzależnieniem od papierosów. Uzależnienie to jest bowiem głównym problemem
naszych wychowanków.
Organizator
Dorota Kremser-Kossakowska

ZSS Zawadzkie - II Bal Charytatywny
Choć pewnie wszyscy zapomnieli
już o minionym karnawale, chcieliśmy
przypomnieć i podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację
drugiego już Balu Charytatywnego, z
którego zyski będą przeznaczone na dofinansowanie integracyjnej wycieczki dla
uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w
Zawadzkiem. Bal po raz kolejny odbył
się w Klubie Muzycznym Bora Bora i
już samo miejsce wprawiało w dobry nastrój. Do tego pojawili się goście, którzy
swą obecnością podnosili rangę imprezy. Jednak najważniejsi byli uczestnicy
wszelkich tańców, wspaniale przebrani, z
uśmiechem na twarzy, bez których udziału
nie miałoby to racji bytu. Serdecznie dziękujemy więc wszystkim zaangażowanym,
pomagającym, gotującym, promującym,
sponsorującym, udzielającym się, obsługującym…wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że II Bal Charytatywny orga-

nizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem był kolejnym sukcesem. Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Aniołki Maksymiliana i THC=) w czołówce
Zakończone zostało ocenianie przez
sędziów raportów z I etapu konkursu filmowego w ramach ogólnopolskiego projektu badawczo-filmowego „Postaw na
Słońce”! Każdy raport oceniany był przez
trzech sędziów, a wynikowa punktacja to
średnia z tych ocen. Z radością informujemy, że Aniołki Maksymiliana i THC=) są
w czołówce.

Teraz przed nimi ciężka praca związana z realizacją i promocją spotu w mediach.
Trzymajcie za nas kciuki! Z początkiem

kwietnia pojawią się spoty.
Szykuje się ostra rywalizacja;)
Grzegorz Łukasik - opiekun zespołów

Wyniki I etapu: http://www.filmeko.pl/index.php?m=wy&kat=2&idetap=3
Aniołki Maksymiliana: https://www.facebook.com/aniolkimaksa?fref=ts
THC=): https://www.facebook.com/thceko?fref=ts

7

PO W IAT S T R Z E LE C K I

OFERTY PRACY

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

dok. ze str. 3
MIEJSCE
PRACY

STANOWISKO

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

MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
UTRZYMANIA RUCHU		
		
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
UTRZYMANIA RUCHU		
		
MECHATRONIK

STRZELCE OPOLSKIE

		
		
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE
		
		
ELEKTRYK SIECI
ZAWADZKIE
ELEKTRYCZNYCH
RECEPCJONISTA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
-KOSMETYCZKA		
		

- wykształcenie wyższe,
- obsł. kasy fiskalnej, - upr. kosmetyczki,
- dobra znajomość j. niemieckiego, komunikatywnie angielskiego
KOSMETYCZKA/
ZAWADZKIE
- płynna umiejętność stylizowania
MANICIURZYSTKA			 paznokci żelowych oraz hybrydowych,
manicure
KONSERWATOR
STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane upr. elektryczne lub doświadczenie w zawodzie
PILARZ DRWAL
LASY – OKOLICE:
- wykształcenie zawodowe,
ZDZIESZOWIC
- kurs z upr. na pilarza,
I ŁĄK KOZIELSKICH - doświadczenie
ROBOTNIK LEŚNY
LASY – OKOLICE:
- wykształcenie zawodowe,
ZDZIESZOWIC
- doświadczenie mile widziane
I ŁĄK KOZIELSKICH
KOPARKOWY
WG ZLECEŃ
- prawo jadzy kat. B, - upr. na koparkę
MONTER
WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat.B,
ZEWNETRZNYCH		
- doświadczenie
INST. WOD-KAN
MONTER MEBLI
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe,
		
- umiejętność obsługi maszyn stolarskich,
		
- znajomość obróbki materiału (MDF, Laminat, Fornir), - prawo jazdy kat.B,
		
- doświadczenie w montażu mebli u klienta
HANDLOWIEC
JEMIELCIA
- wykszt. wyższe, - komunikatywność,
		
- prawo jazdy kat.,B,
		
- doświadczenie w branży rolniczej,
		
- dobra znajomość j.obcych
SPEDYTOR
JEMIELNICA
- wykształcenie min. średnie,
		
- znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym

STACJA PALIW
PKS STRZELCE OPOLSKIE

Kupując min. 150 l paliwa i płacąc gotówką
- pytaj obsługę o cenę dnia
Specjalna oferta dla rolników- zadzwoń 77/4622543
Zbierz 5 paragonów z tankowania paliwa po min. 50zł każdy
- otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie
w naszym Serwisie Opon

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

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

- wykształcenie min. zawodowe,
- doświadczenia w dziale utrzymania ruchu,
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym
- wykształcenie zawodowe,
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
- upr. Sep do 1 kV lub bez ograniczenia napięcia
- wykształcenie średnie techniczne, wyższe
techniczne,
- znajomość rysunku technicznego i czytania dokumentacji maszyn,
- dobra znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie zawodowe, średnie techniczne, - znajomość budowy maszyn,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywny,
- upr. SEP, gr I powyżej 1kV

Szanowni Klienci.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/4622543

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Klasyfikacja wojskowa w powiecie

ZAPRASZAMY

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.

Kwalifikacja wojskowa – ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i
wstępnym 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 23
marca a kończy 23 kwietnia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w powyższym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1996 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami 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, jeżeli 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
obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych
form powszechnego obowiązku obrony.
Oceny fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej dokonuje Powiatowa Komisja 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

Ilość dni

Termin posiedzeń PKL

2
23.03. – 24.03
1
25.03
Jemielnica
7
26.03. – 2.04., 8.04
Ujazd
2
9.04. – 10.04.
Strzelce Opolskie
1
13.04.
Leśnica
3
14.04. – 16.04.
Kolonowskie
1
17.04.
Zawadzkie
1
20.04
Izbicko
1
23.04
Dzień dla kobiet
Dzień rezerwowy
Powiatowa Komisja Lekarska w Strzelcach Opolskich nie pracuje w dniach:
3 kwietnia, 7 kwietnia, 21, kwietnia, 22 kwietnia

DYŻURY APTEK w 2015 r.
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M.Prawego 9, tel. 77/440-20-06
Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03
Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Marzec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”

Kwiecień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm”
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”
„Vita”
„Na Dobre i Złe”
„Alga”
„Centrum”
„Centrum”
„Multifarm’’
„Pro – Pharma’’
„Awos”
„Śląska”
„Flos”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się,
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500

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

PO W IAT S T R Z E LE C K I
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś
wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji
okrągłych rocznic urodzin mieszkankom naszego powiatu - wszystkie skończyły 90 lat. Jubilatki
usłyszały z tej okazji wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń - nie
tylko od rodziny i najbliższych, ale
również tych bardziej oficjalnych.
Z okolicznościowymi upominkami
i gratulacjami do Jubilatek pospieszyli także przedstawiciele władz
Powiatu Strzeleckiego.
17 lutego br. tak wspaniały jubileusz obchodziła Pani Gertrud
Kleemann, mieszkająca w Otmicach. W dniu urodzin odwiedzili
Ją Waldemar Gaida i Jan Zubek,
członkowie Zarządu Powiatu
Strzeleckiego.
27 lutego podobną uroczystość świętowała Pani Gertruda
Niemiec, mieszkanka Jemielnicy,
do której pospieszył z urodzinowymi życzeniami starosta Józef
Swaczyna.
10 marca swój Jubileusz
90-lecia obchodziła Pani Cecylia Sładek z Jaryszowa, której w
imieniu samorządu powiatowego
życzenia i gratulacje przekazał
starosta Józef Swaczyna.
Pani Anna Mocker, mieszkanka Zawadzkiego, swoje 90.
urodziny świętowała 12 marca
br. W tym uroczystym dniu gratulacje i upominek urodzinowy
przekazała Jej Sekretarz Powiatu
Ewelina Jelito.

17 lutego br. tak wspaniały jubileusz obchodziła Pani Gertrud Kleemann, mieszkająca w Otmicach.

10 marca swój Jubileusz 90-lecia obchodziła Pani Cecylia Sładek,
mieszkająca w Jaryszowie.

Pani Anna Mocker, mieszkanka Zawadzkiego, swojoe 90. urodziny
świętowała 12 marca br.

27 lutego uroczystość 90-lecia świętowała Pani Gertruda Niemiec,
mieszkanka Jemielnicy.

Wszystkim Jubilatom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat bez trosk, pełnych słońca.

Marzec w Powiatowym Centrum Kultury
Przed nami kolejne wydarzenia:
Mamy wyniki konkursu „Powiat Strzelecki Zimą - Druga Edycja”.
2 marca 2015 r. w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich komisja wytypowała:

I miejsce - Błażej Duk
- „Drzewa pokryte szadzią
- Zalesie Śląskie”

20 marca, z cyklu - kino dla młodzieży zapraszamy na film „Dziewczynka w trampkach”. Wadjda ma 10 lat i marzy o rowerze, choć w jej kraju kobietom nie wolno prowadzić żadnych pojazdów.
Żeby zdobyć na niego pieniądze, zbuntowana dziewczynka bierze udział w konkursie recytatorskim
Koranu... Reż. Haifaa Al.-Mansour Wstęp: 5 zł, godz.10:00. Zapraszamy!!!
Natomiast na godziny popołudniowe zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat na przedstawienie
teatralne „Czerwony kapturek”, przygotowane przez działający przy Powiatowym Centrum Kultury - Teatr Cienia. Po spektaklu przygotowaliśmy dla naszych gości zagadki, warsztaty plastyczne
i kukiełkowy teatrzyk z Janem Brzechwą. Będą też liczne niespodzianki i słodkie przysmaki. 20
marca 2015 r., godzina 17:00, wstęp wolny (obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania w Dziale
Promocji PCK).
Opolskie Kino Objazdowe przygotowało dla Państwa trzy propozycje, do obejrzenia 27 marca (piątek):
1. „Bóg nie umarł”, godz.16:30, wstęp: 15 zł
2. „Body / Ciało”, godz.18:30, wstęp: 15 zł
3. „The Gunman”, godz.20:15, wstęp:15 zł Serdecznie zapraszamy!

II miejsce - Anna Kolibaba
- „Jemielnica”

Zwycięzcom gratulujemy!!!
Wszystkim pozostałym
dziękujemy
i zapraszamy do udziału
w kolejnych edycjach.
III miejsce - Adam Skóra
- „Poręba”.

W dalszym ciągu można dopisać się na warsztaty ceramiki i rzeźby w glinie (kolejne zajęcia
już 19.03.2015 r., zajęcia płatne). Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13. Zapraszamy także
dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach kółka tanecznego (wtorki, godz.18:00).
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowadzonych już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.centrum-kultury.eu oraz na facebooku: www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

