Gala Lauri 2015 już za nami

Laureaci i nominowani w konkursie Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014.

Więcej na str. 4 i 5.

Wszystkim Mieszkańcom naszego powiatu
składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych:
oby były pełne wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie
oraz wesołego „Alleluja”.
Wicestarosta Strzelecki

Tytułem „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego” uhonorowano Helmuta Paisdziora,
wieloletniego posła RP, człowieka-instytucję, doskonale znanego w naszym środowisku.

Zmiany w godzinach pracy
Od 1 kwietnia w strzeleckim starostwie zmiany w godzinach pracy!
Więcej czytaj na str. 2

Janusz Żyłka

Przewodniczący
Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek
Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Strzeleckie Targi Pracy

8 kwietnia 2015 godz. 10.00 – 13.00

szczegóły na stronie 3
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Sesja Rady Powiatu
Głównymi tematami zwołanej na 25
marca br. sesji Rady Powiatu były:
- sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op.
za 2014
- uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
- rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2015 r.
- przyjęcie Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2015 – 2017 w Powiecie Strzeleckim
- sprawozdanie za lata 2013-2014 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata
2011-2014”
- oraz podjęcie dwóch uchwał okołobudżetowych: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
na lata 2015-2018, a także w sprawie
zmiany budżetu i zmian w budżecie

Powiatu Strzeleckiego na rok 2015.
Najwięcej czasu poświęcono dyskusji
nad rynkiem pracy w naszym powiecie.
Podstawą do niej było obszerne opracowanie zaprezentowane radnym przez dyrektora PUP Norberta Jaskółę. Bezrobocie
jest niewątpliwie problemem społecznym,
i to niemałym. Przyjrzyjmy się zatem, jak
kształtował się jego poziom na przestrzeni
ubiegłego roku i jakie perspektywy rysują
się na przyszłość w naszym powiecie.
W 2014 roku zostało zarejestrowanych 4059 bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 4593 osoby. Spośród
bezrobotnych wyłączonych z ewidencji
2287 osób podjęło pracę, tj. 49,79%. Na
koniec grudnia 2014 w naszym powiecie
bezrobotnych było 1958 osób, z czego
1053 to kobiety. W tym samym okresie
spośród bezrobotnych 1728 osób nie miało prawa do zasiłku, stanowi to 88,25%
ogółu bezrobotnych.

Jak kształtowało się bezrobocie w gminach naszego powiatu?
Liczba bezrobotnych na 31.12.2014
Nazwa
gminy:

Ogółem

Udział
bezrobotnych
w ogólnej liczbie
mieszkańców

Liczba
mieszkańców
(31.12.2014)

Razem

Kobiet

Izbicko

111

63

2,07

5357

Jemielnica

175

97

2,41

7260

Kolonowskie

128

74

2,18

5875

Leśnica

162

95

2,07

7828

Strzelce Op.

939

471

3,13

30026

Ujazd Śl.

150

88

2,37

6316

Zawadzkie

293

165

2,53

11593

Razem:

1958

1053

2,64

74255

Jak wspomniano powyżej – liczba
bezrobotnych kobiet w naszym powiecie
przewyższa liczbę bezrobotnych mężczyzn (kobiety stanowiły w końcu grudnia
ub.r. 53,78% ogółu bezrobotnych). Ten
fakt najlepiej obrazuje sytuację kobiet na
lokalnym rynku pracy – i to zarówno w
mieście, jak i na wsi.
Z ogólnej liczby bezrobotnych kobiet:
• 199 (18,90%) dotychczas nie pracowało;
• 921 (87,46%) nie posiada prawa do
zasiłku;
• 522 (49,57%) to mieszkanki wsi.
Teraz przyjrzyjmy się innemu wskaźnikowi – poziomowi wykształcenia
bezrobotnych. Według stanu na koniec
grudnia 2014 największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem
gimnazjalnym i niższym (blisko 35,4%)
oraz z zasadniczym zawodowym (28,7%).
Wspomniane w pierwszej grupie osoby
bezrobotne mają najmniejszą szansę na
znalezienie pracy. Problemy z tą grupą
dodatkowo potęguje wiek, częsty brak
jakichkolwiek kwalifikacji oraz przedłużający się okres przebywania w rejestrach

XV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej pod patronatem starosty

Prezentacja osiągnięć, nie - rywalizacja
19 marca br. tradycyjnie już, od kilku
lat w zdzieszowickiej sali kinowej odbył
się Przegląd Twórczości Artystycznej
Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego województwa opolskiego. Organizatorem imprezy po raz piętnasty był Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy. Impreza ta wpisała się na stałe do kalendarza wojewódzkich imprez edukacyjnych.
Wzorem lat ubiegłych honorowy patronat
nad Przeglądem objął Starosta Strzelecki - pan Józef Swaczyna. Impreza, jak
co roku zgromadziła wielu uczestników:
uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości w tym rodziców. Z założenia impreza
ta nie jest oparta na zasadach rywalizacji,
ale stwarza możliwość zaprezentowania
osiągnięć dzieci i młodzieży specjalnej
troski w różnych formach twórczości.
Na scenie swoje umiejętności prezentowali uczniowie szkół specjalnych z całego
województwa. Mieliśmy okazję obejrzeć
reprezentantów Krapkowic, Kędzierzyna
– Koźla, Głubczyc, Zawadzkiego, Nysy,
Grodkowa, Kluczborka i Leśnicy. Wszystkim uczestnikom przyświecało hasło tegorocznego przeglądu: „Muzyczna jazda
bez trzymanki”. Prezentowane przez poszczególne zespoły programy artystyczne
były różnorodne pod względem formy i
treści oraz oprawione bogatą scenografią.
Oprócz układów tanecznych mogliśmy
podziwiać umiejętności wokalne, instrumentalne oraz teatralne młodzieży. W każdy występ włożony był ogromny wkład
pracy zarówno młodzieży jak i opiekunów, a wspólna zabawa dostarczyła wielu
przyjemnych wrażeń. Nie obyło się i tym

Urzędu Pracy. Osób z wykształceniem policealnym i zawodowym było 362 (co stanowiło niemal 18,5%), ze średnim ogólnokształcącym 8,2%, a z wyższym – 9,2%.
Niestety, trzeba zauważyć, że i ten poziom
wykształcenia nie chroni przed brakiem
pracy. Jak wynika z materiałów PUP często wykształcenie wyższe w kierunku,
na które brak zapotrzebowania na rynku
pracy, stanowi przeszkodę w podjęciu
zatrudnienia. Właściwie nie ma kierunku
wyższych studiów, który zapewniałby pracę na terenie naszego powiatu – w każdym
znajdzie się choć jeden bezrobotny – od
architekta, przez zarządzanie technologią, stomatologa, magistra ochrony środowiska itp. najwięcej jednak jest u nas
bezrobotnych pedagogów: aż 11 z dyplomem wyższych studiów i 12 z licencjatem.
Magistrów ekonomii też nie brakuje – wg
stanu na 31 grudnia ub.r. było ich aż 10.
Niepokój tez mogła budzić liczba bezrobotnych wśród osób młodych – w wieku
do 35 lat. W przedziale wiekowym 18-24
lata na koniec ub. roku było 371 takich
osób (18,95% ogółu), a wieku 25-34 lat
- 528 osób, co stanowi 26,97% ogółu bez-

robotnych. Liczba bezrobotnych powyżej
50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec roku 2014 wynosiła 597,
co oznacza spadek o 110 osób w stosunku
do końca 2013 roku. Z kolei biorąc pod
uwagę staż pracy - największą liczbę bezrobotnych stanowiły na koniec ub.r. osoby
o stażu pracy 1-5 lat (462 – 23,60% ogółu
bezrobotnych). Liczba tych osób jest o 129
mniejsza niż w poprzednim roku.
W materiale z działalności PUP w
roku 2014 przedstawione zostały również
formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Są to zarówno szkolenia, jak i kursy
zmierzające do zwiększenia mobilności na
rynku pracy, staże, prace interwencyjne
czy roboty publiczne – by wymienić tylko
niektóre. Także środki na ten cel pozyskiwane są z różnych źródeł: m.in. z Funduszu Pracy, środków unijnych, z rezerwy
Ministra Pracy.
Do kolejnych tematów omawianych
na ostatniej sesji rady powiatu powrócimy
w następnym numerze naszego dwutygodnika.
Marta Górka

Edyta Bem – Bohaterem Katechezy
Bardzo miło nam poinformować, że Pani Edyta
Bem, nauczyciel w Centrum kształcenia Zawodowego i ustawicznego, a zarazem radna Powiatu Strzeleckiego zdobyła tytuł Bohatera Katechezy. Internetowy plebiscyt zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” i redakcję „Gościa Opolskiego”
zakończył się 14 marca. Na panią Edytę Bem głosowało 497 osób.
Wręczenie nagrody nastąpi 21 maja w Opolu,
podczas diecezjalnej gali podsumowującej konkursy
organizowane przez Wydział Katechetyczny.
Uznanie przyniósł jej nie tylko sposób nauczania, ale i sposób podejścia do świata,
stanowiący wskazówki dla uczniów. Także i to, że „w centrum jej życia znajduje się
uczeń i zawsze ma czas na rozmowę, pochyla się nad naszymi problemami, znajdując
wyjście z każdej sytuacji” - jak napisały w zgłoszeniu kandydatury uczennice.
Serdecznie gratulujemy!

Zmiany w naszych godzinach pracy

razem bez słodkiego poczęstunku oraz
pamiątkowych znaczków. W naszej imprezie każdy stający na scenie jest zwycięzcą własnych słabości oraz tremy. Nie ma
wygranych ani przegranych, wszystkich
uczestników nagradzamy jednakowo. Nie
ukrywamy, że jest to możliwe tylko dzięki
hojności naszych sponsorów. W tym roku
zespoły zostały nagrodzone dyplomami,
radioodtwarzaczami oraz sprzętem sportowym. Uwieńczeniem dnia, jak co roku,
był obiad w stołówce leśnickiego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego. W tym roku
darczyńcami naszej imprezy byli: Zarząd Powiatu Strzeleckiego, Kuratorium

Oświaty w Opolu, ArcelorMittal Poland
S.A. w Dąbrowie Górniczej, Firma Secura Spółka z o.o. oraz Firma OP Marek
Janic ze Zdzieszowic, Leśnickie Stowarzyszenie Integracyjne w Leśnicy, Apteka
„Pod lipami” p. Marii Kowalskiej i Bank
Spółdzielczy w Leśnicy, Zakład Usług
Kominiarskich p. Janusza Puchowskiego
oraz Piekarnia Osiedlowa p. Rafała Domeredzkiego w Strzelcach Opolskich, Firma
Atom System S.C. w Opolu, Firma Agro
– Handel p. Jana Zawadzkiego z Tarnowa
Opolskiego. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.
Iwona Baszuk

Od 1 kwietnia wprowadzone zostaną w strzeleckim starostwie
zmiany w godzinach pracy.
Wszyscy pracownicy starostwa w poniedziałki będą dostępni dla klientów w godzinach od 7.30 do 17.00. Natomiast od
wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a 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:
a) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00,
b) w piątki od godziny 7.30 do godziny 15.00
c) w sobotę pracującą (raz w miesiącu) od godziny 9.00 do 13.00.

Informujemy,

iż w Wielki Piątek, tj. 3 kwietnia br.
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
(również Wydział Komunikacji i Transportu
na stanowisku związanym z rejestracją pojazdów)
czynne będzie do godziny 13:00.
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Targi Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
zaprasza na

OFERTY PRACY
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

		
STANOWISKO
KIEROWCA KAT.C+E

STRZELECKIE TARGI PRACY
które odbędą się 8 kwietnia 2015 roku,
w godzinach od 10:00 do 13:00
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Dworcowej 23 (sala widowiskowa).
Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy i stworzenie
płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy poszukującymi pracy a pracodawcami. Ponadto w programie Targów:
• O godzinie 9:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w tym m.in.:
- sposób i tryb przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawców ze środków KFS,
- zakres informacji niezbędnych do sporządzenia wniosku o przyznanie środków
z KFS,
- elementy umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawcy.
• Oferty pracy w ramach sieci EURES
• Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego
• Porady dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• Porady dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych oraz Unii Europejskiej.
Bezpłatnych porad udzielać będą również przedstawiciele: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej Inspekcji Pracy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

UWAGA !!!

ZAPISY NA SZKOLENIE:
BRUKARZ

(z uprawnieniami operatora zagęszczarek
i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek
do nawierzchni dróg kl. III)
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby
młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

(Szkolenie kierowane jest w szczególności
dla osób do 30 roku życia)

NABÓR TRWA DO 25.04.2015r.
Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

Mobilny Punkt Infomacyjny
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI)
w Kędzierzynie-Koźlu

dnia 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) w godzinach
9:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania
wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Osoby chętne do skorzystania z dyżuru proszone
są o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu,
tel.: 77 44 04 720-722, e-mail: info@opolskie.pl.

MIEJSCE
PRACY

STRZELCE OPOLSKIE
+ WG ZLECEŃ
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGOSTRZELCE OPOLSKIE
+ WG ZLECEŃ
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
SAMODZIELNY BRUKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
+ WG ZLECEŃ
SAMODZIELNY MURARZ
WOJ. OPOLSKIE
		
		
		
POMOC DEKARZA
WG ZLECEŃ

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
- karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
- UPR. operatora do produkcji mieszanek betonowych
- wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
- dośw., - samodzielność w wykonywaniu prac,
- prawo jazdy kat.B, - doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie zawodowe,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- samodzielność w wykonywaniu prac,
- doświadczenie w zawodzie
- wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
		
- p. jazdy kat.B, - mile widziane badania wysokościowe
pow. 3m,
		
- doświadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. C+E
+ HDS
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
– WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
		
- kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
KIEROWCA KAT.T (traktorzysta)
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
+ WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
KOSZTORYSANT
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie,
– BRANŻA BUDOWLANA/		
- doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej,
MECHANICZNA			 remontów instalacji technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
		
- preferowana znajomość j. angielskiego,
		
- upr. odpowiednie do branży,
		
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
PRACOWNIK BIUROWY
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
		
- samodzielność i dobra organizacja w pracy, odczytywanie
dokumentacji projektowej,
		
- obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
		
- preferowana znajomość j. angielskiego
KOSZTORYSANT BRANŻA
ZDZIESZOWICE
- doświadczenie w branży elektrycznej remontów
ELEKTRYCZNA			 instalacji technologicznych przemysłu koksowniczego i
hutniczego,
		
- preferowana znajomość j. angielskiego,
		
- upr. odpowiednie do branży,
		
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
PŁYTKARZ
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - umiejętność płytkowania,
		
- doświadczenie
MAGAZYNIER - KIEROWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe,
		
- umiejętność prowadzenia samochodu ciężarowego do
3,5T,
		
- dyspozycyjność, - prawo jazdy kat. B,
		
- upr. na wózek widłowy,
		
- doświadczenie w pracy na magazynie
MAGAZYNIER PLACU DREWNA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
		
- umiejętność pakietu Office, - dośw. mile widziane
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykszt. zawodowe elektryczne, średnie (elektryczne),
		
- umiejętność czytania schematów elektrycznych,
		
- upr do 1 kV, - doświadczenie mile widziane
OPERATOR MASZYN CNC
KIELCZA
- możliwość przyuczenia,
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
		
- dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
		
- zaangażowanie i chęć do pracy
PRACOWNIK BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, wyższe;
		
- dobra znajomość obsługi komputera,
		
- znajomość j. niemieckiego lub j. francuskiego
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe-średnie,
		
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
		
- mile widziane doświadczenie (mięso-wedliny)
SPRZEDAWCA ½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
-		wykształcenie zawodowe-średnie,
		
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
		
- mile widziane doświadczenie (mięso-wedliny)
KASJER-SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
PKN BLISKA
- książeczka sanepidowska
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie, - umiejętności: handlowe, negocjacyjne,
-HANDLOWIEC
– OKOLICE DO 30 KM
- otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
		
- prawo jazdy kat.B,
		
- doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
SPEC. W DZIALE SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie lub wyższe,
		
- bradzo dobra znajomość programu Excel, umiejętność
pracy w zespole, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres, dynamika działanie, umiejętność samodzielnego planowania
oraz organizacji czasu, mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku,
		
- biegła znajomość j. angielskiego
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
NOGOWCZYCE
- wykształcenie min. zawodowe,
PRACOWNIK BRYGADY
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zawodowe, - dyspozycyjność,
TRANSPORTOWEJ		
- umiejętność pracy w zespole,
		
- upr. do obsługi suwnicy i wózka widłowego,
		
- min. 2 letnie doświadczenie
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014
Park Miniatur w Olszowej
Joanna Bachen, członek kadry menedżerskiej, która
podczas Gali Lauri 2015 odbierała w imieniu firmy
statuetkę dla Najlepszego Produktu Powiatu 2014 w
kategorii usługi gastronomiczno-hotelarskie, zajmuje
się tam, jak sama mówi „wszystkim poza gastronomią”. A więc: hotelem, Parkiem Miniatur, bawialnią,
dostawami.
Cały kompleks zdobył w ubiegłym roku certyfikat
Białej Lilii (przyznawany tylko na rok), ogromnie
ceniony w środowisku restauratorów, a klientom
dający poczucie, że w przygotowaniu potraw zachowane wysokie standardy higieny to nie luksus, ale
codzienna praktyka. W dodatku inspektorzy, którzy
firmę odwiedzili podczas procesu certyfikacyjnego,
sprawdzali nie tylko kuchnię i restaurację, ale wszystko – łącznie z hotelem i bawialnią.
Satysfakcję sprawia fakt, że w tygodniu miejsca w
hotelu osiągają 90-100-procentowe obłożenie. Podczas weekendów jest nieco luźniej, ale też nie zawsze. Coraz więcej gości korzysta również z oferty
bawialni – i to nie tylko w kameralnym gronie, ale i
całych grup - podczas przyjęć urodzinowych dla dzieci, ale i nieco większych imprez, np. balików, a dwa
takie z powodzeniem zorganizowano
w Olszowej podczas ostatniego karnawału.
Od kwietnia rusza sezon w Parku
Miniatur i wszyscy spodziewają się,
że wielu gości odwiedzi jedyną taką
atrakcję na Opolszczyźnie. Przecież
nie brakowało odwiedzin także poza
sezonem nawet w grudniu, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.
Zapewne podobnie będzie podczas
Wielkanocy, a potem – sezon rozwinie się w pełni.

Statuetka dla firmy PORJOT

Salami z posypką z suszonych pomidorów i bazylii

Ta właśnie kiełbasa zdobyła nagrodę dla firmy PAMAS z
Kolonowskiego. Jej właściciel – wraz z synami - Piotr Matyszok, przyznaje, że przyznanie tytułu Najlepszego Produktu Powiatu 2014 w kategorii przetwórstwo rolno-spożywcze było dla
niego niespodzianką. Odbierając zaproszenie na uroczystą Galę
Lauri nie przypuszczał, że firma zdobędzie nagrodę. Zresztą nie
pierwszą i zapewne nie ostatnią w kolekcji (czego serdecznie życzymy!). Kilka dni wcześniej, w Opolu, Piotr
Matyszok również jedną odebrał.
- Takie wyróżnienie cieszy – mówi, tym bardziej, że ani ja, ani synowie, nie jesteśmy mieszkańcami powiatu
strzeleckiego. Tu natomiast pracujemy. W roku 2000 zostaliśmy właścicielami gruntu w Kolonowskiem, który
wcześniej dzierżawiliśmy. W roku 2007 uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny specjalizujący się w
produkcji salami dojrzewającego. W ofercie mamy dwa jego rodzaje: salami bankietowe (droższe) i salami premium (tańsze). W każdym z nich natomiast – po ok. 30 gatunków, z różnego rodzaju posypkami.
Gdy pytam, czy posypka z suszonych pomidorów i bazylii jest „najmłodszym dzieckiem” , w odpowiedzi
słyszę śmiech: - już się od tego czasu coś nowego urodziło! Największym wzięciem jednak cieszy się salami z
posypką z pieprzem.
Receptury? Oryginalne, ale bazujące na tradycyjnych przepisach. - Do wszystkiego dochodziliśmy metodą
prób i błędów.
Tych ostatnich chyba nie było dużo, skoro salami produkowane w Kolonowskiem od pierwszego wejścia na
rynek skutecznie podbija podniebienia klientów, dzięki czemu zakład się rozwija.
Jak wygląda podział pracy w rodzinie? – Z synem Sebastianem pracujemy w biurze, pozostali dwaj synowie
– Artur i Andrzej – zajmują się produkcją wędlin. Zresztą ta wytwórnia powstała z myślą o synach – „trzeba było
nie tylko coś mieć, ale to coś miało być również dla nich warsztatem pracy.

Buty znane wszędzie, mniej - w naszym powiecie

W konkursie Najlepszy Produkt Powiatu
Strzeleckiego 2014 w kategorii usługi została firma Jerzego Pordzika z Izbicka.
- Zaczynaliśmy w 1993 roku od jednego samochodu i jednego kierowcy – wspomina Irena Pordzik. – W dodatku samochód stał
przy naszym domu w Izbicku, o żadnej bazie
nie było wtedy mowy. Ale wszystko zaczęło się
tak naprawdę od ogromnej pasji mojego męża do samochodów. Pasja – to za mało powiedziane – to była (i
jest!) jego miłość do samochodów. Pomysł na firmę oferującą usługi w transporcie międzynarodowym okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. I choć pani Irena mówi o tym niezbyt chętnie („nie zwykliśmy się
chwalić”), to przecież istotnie – jest się czym szczycić. Firma rozrastała się, samochodów przybywało, baza
powstała najpierw na terenie dzierżawionym w Izbicku, potem – kupiono teren w części dawnego Agrometu w Strzelcach, gdzie funkcjonuje do dziś. Tyle że to „dziś” jest zupełnie inne – teraz flota firmy to 25 dużych samochodów, a załoga liczy 35 osób – wszyscy pracują na umowach o pracę, a nie na „śmieciówkach”.
- Początkowo były to trasy wyłącznie do Niemiec. Od paru lat jeździmy również do Francji i krajów Beneluksu
– opowiada Irena Pordzik. – Kiedyś znakomicie rozwijały się kontakty z Ukrainą. Teraz, ze względu na sytuację
polityczną, właściwie te transporty niemal zamarły. Jednak w ostatni piątek wieczorem, 27 marca, nasza firma
była przewoźnikiem transportu charytatywnego do Iwanofrakiwska. Darczyńcami był szpital w Oleśnie i Strzelcach Opolskich oraz Towarzystwo Niemców na Śląsku Opolskim (wśród sprzętu medycznego znalazły się m.in.
dwa mammografy), a koordynatorem całej akcji był poseł RP Ryszard Galla.
O planach na przyszłość wiele się nie dowiemy – wiadomo, że są, że planuje się dalszą ekspansję na kolejne
rynki, o modernizacji, ale o szczegółach żadna szanująca się firma mówić nie chce.
Faktem jest jednak, że trwanie tylu lat na rynku i stały jej rozwój to dla firmy transportowej ogromny sukces.
Potwierdza ją nie tylko ostatnia nagroda i tytuł Najlepszy Produkt Powiatu 2014, ale i Srebrny Laur Umiejętności
i Kompetencji, odebrany w styczniu tego roku.

- To było dla nas ogromne zaskoczenie. Spodziewaliśmy się raczej, że wygra
firma Adamietz - komentuje zdobycie tytułu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii działalność produkcyjna przez Przedsiębiorstwo Przemysłu
Obuwniczego za buty z poliuretanu Jadwiga Kwiatkowska, kierownik działu marketingu PPO. Firma zbiera nagrody i medale na krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych za swoje obuwie ochronne, które wyglądem zewnętrznym
niewiele – a może i wcale – różni się od adidasów czy innych dobrych sportowych
butów. Tym razem jednak PPO zgłosiło całkiem innych rodzaj obuwia - buty z poliuretanu, stanowiące alternatywę dla gumowców – są zdecydowanie bardziej komfortowe, za to mogą być wykorzystywane jako buty ochronne w wielu gałęziach przemysłu i w rolnictwie.
- Jesteśmy największym producentem butów ochronnych w Polsce, a i zagraniczna konkurencja docenia nasze oryginalne rozwiązania i naszą jakość. Bardziej rozpoznawalni jesteśmy w kraju i Europie, niż na rynku lokalnym. Choć trzeba przyznać, że w ostatnim czasie to się nieco zmienia. Ukazało się na nasz temat w regionalnych
pismach kilka wywiadów, a i dostrzegana jest rozbudowa firmy. Rozpoznawalność naszej marki zwiększa się.
Dzięki zdobyciu tytułu Najlepszy Produkt Powiatu zapewne jeszcze wzrośnie, co oczywiście bardzo nas cieszy.
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Nagroda Konsumenta
dla kołocza śląskiego!

Kapituła kapitułą, a mieszkańcy głosują niezależnie! Od lat to właśnie Wy, Drodzy Państwo, przyznajecie
własną Nagrodę Konsumenta – głosując na jeden ze zgłoszonych w czterech kategoriach produktów (lub usługę).
Przy okazji trzeba odpowiedzieć na jedno, dość proste, pytanie, związane z konkursem. W tym roku w głosowaniu wzięły udział 1284 osoby.
Walka o prymat trwała do samego końca – trzy spośród zgłoszonych produktów dzieliła niewielka różnica.
Ostatecznie zwyciężył – 274 głosami – kołocz śląski, zaprezentowany przez Piekarnię Edyty i Pawła Grabowskich z Otmic.
Kołocz śląski to jedno z naszych ulubionych ciast, pieczone według tradycyjnych receptur, z najświeższych
produktów. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek święta lub uroczystości – te rodzinne i te oficjalne, bez kołocza.
Tego z serem, z jabłkami czy makiem. Pieką go nie tylko cukiernie zrzeszone w Konsorcjum Kołocza Śląskiego,
ale i wielu rodzinach przepisy na to ciasto przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
- Bardzo gorąco dziękuję wszystkim naszym klientom, bo przecież to oni głosowali na nasz kołocz i jemu
przyznali nagrodę. To było zaskoczenie, ale i ogromna radość, zwłaszcza dla żony, bo to jej firma. A wśród wielu
nagród i wyróżnień, które już zdobyliśmy – Nagrody Konsumenta jeszcze nie było. To zaszczyt i przyczynek do
zwiększenia naszej rozpoznawalności jako firmy.
Rodzina Grabowskich znana jest ze swych wypieków nie tylko na terenie naszego powiatu. Od 5 lat obecna
jest również na rynku niemieckim – z różnorakim asortymentem, ale i tam najwięcej sprzedaje właśnie kołocza.
Tyle że niemieccy konsumenci bardziej zasmakowali w tym z makiem i w seromaku, czyli kołoczu z paskiem
sera na maku, który u nas nie jest tak popularny. W przedświątecznym okresie bardzo dobrze sprzedają się w
Niemczech baranki z ciasta, ale także torty. Dostarczane są w czwartek hurtownikowi, który odbiera je przy
autostradzie A4, a już następnego dnia trafiają do niemieckich sklepów.

Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego
Helmut Paisdzior

W roku 2014 tytuł „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego” został nadany po raz trzeci. To tytuł honorujący
osoby zamieszkujące powiat strzelecki, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki, w której działają.
Pan Helmut Paisdzior urodził się 24 listopada 1940 r. w Leśnicy. Był posłem przez 4 kadencje Sejmu RP. Był
współzałożycielem Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz organizatorem
struktur TSKN w Gminie Leśnica. Był pomysłodawcą i współzałożycielem Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, która przez wiele lat udzielała na dogodnych warunkach tanich pożyczek dla
Gmin na budowę wodociągów, kanalizacji, indywidualnym rolnikom na zakup maszyn i urządzeń. Zainspirował
i zorganizował powołanie Izby Gospodarczej Śląsk. Był głównym założycielem Towarzystwa Dobroczynnego
Niemców na Śląsku. Założył Fundację Sanktuarium Góra Świętej Anny, której głównym celem jest odrestaurowanie kaplic kalwaryjskich i Bazyliki z Rajskim Placem i Grotą Lurdzką. Zorganizował Ognisko Muzyczne przy
Kole DFK w Leśnicy sprowadzając z Niemiec 24 nowe instrumenty muzyczne, które w późniejszym czasie stało
się inspiracją do otwarcia Szkoły Muzycznej III stopnia w Leśnicy. Dzięki jego zaangażowaniu Gmina Jemielnica
otrzymała z Niemiec 24 instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a 18 klubów sportowych, w
większości z terenu Powiatu Strzeleckiego otrzymało nowy sprzęt sportowy wraz z wyposażeniem. Skutecznie
pozyskiwał środki z zagranicy (Niemiec) na przeprowadzanie prac restauratorskich przy zabytkowych kościołach
Powiatu Strzeleckiego oraz na budowę lub rozbudowę hal sportowych w Jemielnicy i w Jaryszowie, Domu Spotkań w Kolonowskiem i Domu Kultury w Ujedzie. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kraina Góry Św. Anny
i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Powiat strzelecki zimą

rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Telewizor w nagrodę

Konkurs został ogłoszony przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, a ogłoszenie wyników nastąpiło podczas ostatniej Gali Lauri. Na zdjęciach zwycięzców nasz powiat jawi się jako teren o niespotykanym uroku, a nawet magii. Fotografie przedstawiały to, co wszyscy znamy, tyle że z innej strony. Warto
zapamiętać nazwiska zwycięzców tego konkursu, bo odkrywają przed nami rzadko spotykaną stronę otaczającej
nas rzeczywistości.
Najwyższe lokaty w konkursie zajęli: I m - Błażej Duk, II m - Anna Kolibaba, III m - Adam Skóra

„Twoja twarz brzmi znajomo”

Pani Teresa Kunert, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, nie będzie już mogła powiedzieć: nigdy nic jeszcze
nie wygrałam. Wszystko dzięki temu, że to właśnie do niej uśmiechnęło się szczęście w losowaniu 42-calowego
telewizora. Zresztą nie tylko do niej, ale całej jej rodziny – męża i dwóch córek – Patrycji i Małgosi.
- Radość była duża, bo nowy telewizor bardzo się przyda w domu – cieszyła się pani Teresa.
Od kilku już lat telewizor stanowi nagrodę, którą może zdobyć każdy z mieszkańców powiatu strzeleckiego.
Wystarczy jedynie, że zdecyduje się wypełnić kartę i oddać głos na jeden zgłoszonych produktów i usług w
konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu. Ten produkt/usługa, który zbierze największą liczbę głosów – zdobywa
Nagrodę Konsumenta. W tym roku mieszkańcy przyznali ją kołoczowi śląskiemu, natomiast pani Teresa głosowała inaczej - na buty ochronne z poliuretanu, produkowane przez PPO. – Uważam, że są bardzo dobrej jakości,
a przy tym wygodne. Znam gospodarzy, którzy ich używają i są z nich zadowoleni - mówi.

Artyści i aktorzy związani z Teatrem w Bielsku-Białej wcielali się w role znanych aktorów i piosenkarzy.
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Gala Lauri 2015 od kuchni

Gala Lauri – to hasło zawsze sprawia,
że wskakuje się na najwyższe obroty. Z
zapisanych gdzieś w zakamarkach pamięci inspiracji kształtują się pomysły, które
wraz ze zbliżającym się terminem Gali,
krok po kroku są realizowane. Aż przychodzi ta chwila, gdy wszystko już gotowe
i czeka się tylko na przybycie gości, moment refleksji – jest tak jak widziałem to
w wyobraźni, jest tak jak chciałem.
Mam wspaniałych uczniów. Dzięki
nim wszystko się udało. Zawsze są chętni
do pomocy i kreatywni w rozwiązywaniu
problemów. Lubię takie zadania z nimi
wykonywać, szczególnie z IV Tg. Prawie
wszyscy zgłosili się do pracy i aż żal, że za
chwilę już opuszczą szkołę.
Lecz nie tylko oni pracowali było
również kilku uczniów z klasy II Tg i z III
Tg, a nawet trzy panie z KKZ T6, które
poprosiłem o pomoc.
Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję.
Pod koniec dnia byliśmy już mocno zmęczeni ale każdy miał satysfakcję z dobrze
wykonanego zadania.
Krystian Grondes

Uczniowie CKZiU, dzięki którym
catering był tak fantastyczny:
klasa IV Tg:
Guzdek Sabina, Donat Nikola, Koptoń
Monika, Juretko Manuela, Woźnica Angelika, Kowolik Dorota, Kapica Ewelina,
Ledowicz Karolina, Gattner Michaela,
Pelc Angelika, Pandel Patrycja, Dohmann
Agnieszka, Kulesa Ewa, Czok Monika,
Anioł Tobiasz, Jureczko Sabina, Koźlika
Aneta, Mnich Magdalena, Szybiak Milena, Popanda Mateusz, Byczek Marcin,
Gogolin Patryk, Kogut Paweł
klasa II Tg:
Moj Katarzyna, Palus Weronika, Klyta
Barbara
klasa III Tg:
Wieczonkowska Jesica, Lizon Małgorzata
klasa IV TMtż:
Lipok Katarzyna, Gołębiewska Marta
klasa III TSg:
Orzeszyna Artur

Jajo na
warsztacie

W środę, 18 marca, w Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu odbyły się warsztaty
plastyczne „Jajko z papierowej wikliny”.
Wzięli w nich udział uczniowie klas I, II
i III Przysposabiającej do Pracy oraz Zespołu Edukacyjno Terapeutycznego przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Leśnicy.
Celem warsztatów było przygotowanie ozdób związanych ze zbliżającymi
się Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie
przed wejściem do pracowni plastycznej mieli okazję do zapoznania się ze
zwyczajami świątecznymi oraz tradycją
zdobienia i kolorowania jajek na Śląsku
Opolskim. Następnie przygotowali swój
koszyczek wielkanocny. Poznali przy tym
symbolikę i znaczenie pokarmów, które wkładamy do koszyczka. Po zdobyciu
takiej ilości wiedzy wszyscy uczniowie
przeszli do pracowni plastycznej, gdzie
bawiąc się kolorami, ćwiczyli swoją wyobraźnię oraz zdolności manualne. Przy
okazji poznali oryginalne techniki zdobienia jajek. Wszystkie wytwory artystyczne
naszych uczniów były niepowtarzalne.
Włożono w nie wiele serca, ale też oryginalności, dlatego wzbudzały podziw i
uznanie.    
Bycie małym artystą pozwala dowartościować się, nadać sobie pewności
oraz rozwijać zdolności i zainteresowania.
Wzmacnia ponadto wrażliwość w patrzeniu na świat i ludzi.
Małgorzata Podyma

Konkurs kartek świątecznych
26 marca w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał konkursu „Kartek Świątecznych – Wielkanocnych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2015”,
którego głównym celem jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uroczystość
została rozpoczęta krótkim programem artystycznym przygotowanym przez uczniów
szkoły na popołudniowych zajęciach artystycznych prowadzonych przez p. Kornelię
Mroszczyk i p. Iwonę Mielcarz.
W konkursie udział wzięło 13 placówek specjalnych z województwa opolskiego:
ZSS przy SOSW w Głubczycac, SOSW w Leśnicy, ZSS w Brzegu, ZSS w Opolu, SOSW
w Głogówku, SOSW w Kluczborku, SOSW w Prudniku, Zespół Placówek Specjalnych
w Nysie, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce, ZSS w Namysłowie, Zespół Placówek Edukacyjnych w
Dobrodzieniu i Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Z tych placówek nadesłano 180 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi
m.in.: malowanie, wyszywanie, wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, wycinanie, przy
wykorzystaniu różnorodnych materiałów.
Przybyłym uczestnikom nagrody i dyplomy wręczała Barbara Kemska-Guga –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich (przewodnicząca
komisji oceniającej).
Wśród uczestników wyłoniono 9 nagród głównych i 18 wyróżnień, które przyznano
w poszczególnych etapach edukacyjnych :
Szkoła podstawowa
I miejsce – Angelika Rawska ZSS przy DPS w Kadłubie
II miejsce – Sebastian Wysocki ZSS w Brzegu
III miejsce – Paulina Żurawska ZSS przy SOSW w Głubczycach
Gimnazjum
I miejsce – Jacek Kardas SOSW w Kluczborku
II miejsce – Damian Borbulak ZSS w Opolu
III miejsce – Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłubie
Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Marcin Król ZSS przy DPS w Kadłubie
II miejsce – Michał Samborski SOSW w Prudniku
III miejsce – Patrycja Rzym ZSS w Opolu
Nagrody i dyplomy zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Strzelcach Opolskich.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział. Była też niespodzianka - prezent od inicjatorki i organizatorki konkursu – p. Iwony Mielcarz, nauczycielki szkoły,
która wszystkim uczestnikom przybyłym na finał wręczała upominki.
Po uroczystym wręczeniu nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpił czas na słodki
poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na pozalekcyjnych zajęciach kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz - Nowakowską.
Za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości moim koleżankom i kolegom oraz s.
dyrektor serdecznie dziękuję.
Wszystkie nadesłane prace można podziwiać podczas odwiedzin w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa wystawa.
Zapraszam również serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej www.
zss_kadlub.wodip.opole.pl na której można zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz zapoznać się z działalnością Szkoły.
koordynator konkursu
Iwona Mielcarz

Kwiecień w Powiatowym Centrum Kultury
Przed nami kolejne wydarzenia:
15 kwietnia, o godzinie 17:00 zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Enerlich. Autorką m.in. „Prowincji pełnej
marzeń”, „Prowincji pełnej smaków” i innych. Wstęp wolny (obowiązują wejściówki, do odebrania w Dziale Promocji PCK).
16 kwietnia, w ramach Opolskiego Kina Objazdowego zapraszamy na dwie projekcje ( 17:00 i 19:00 ) filmu
„Szybcy i wściekli 7” . Wstęp : 15 zł
Folk Kapela „GÓRALSKA HORA” w koncercie z
okazji I rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II – „Nuty Góralskie z Pielgrzymek Ojca Św. Jana Pawła II do Polski”.
Na koncert zapraszamy 25 kwietnia 2015 r., o godz.17:00,
wstęp : 15 zł ( bilety do nabycia w Dziale Promocji PCK ).
Serdecznie zapraszamy!

Kolejne warsztaty ceramiki i rzeźby w glinie odbędą się 16 kwietnia 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.
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

X Wojewódzki Turniej Wiedzy o Śląsku dla Dzieci Specjalnej Troski

Zdrowych pogodnych Świąt
Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

II miejsce w województwie

PKS w Strzelcach Opolskich SA

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

Celem Turnieju zorganizowanego w Kędzierzynie – Koźlu było: upowszechnianie
wiedzy o naszej najbliższej okolicy i regionie przyczynienie się do zachowania pięknych
śląskich tradycji wyrobienie u uczniów umiejętności odkrywania wartości i urody tego,
co nas otacza
Uczniowie Specjalnej Troski z województwa opolskiego spotkali się 18 marca 2015
roku w Kłodnicy. Organizatorami Turnieju byli:
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Kędzierzynie – Koźlu
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu
Nadleśnictwo Kędzierzyn

Gorące rytmy w MOW

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

1.
2.
3.

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

Uczniów do konkursu przygotował nauczyciel historii Andrzej Podyma.

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

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
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

W dniu 20.03.2015 r. nasz Ośrodek odwiedziła pani Ewa Kokoszka – instruktorka
„zumby”. W czasie spotkania pokazała nam swoje umiejętności
i nauczyła kilka układów tanecznych w stylu latynoamerykańskim.
Byłyśmy pod dużym wrażeniem, że można być tak zainspirowanym tańcem, jak Pani
Ewa. Zajęcia były pełne energii, pasji i ciekawej choreografii. Śmiało możemy powiedzieć, że „miłość do zumby” pani Ewy, było widać i czuć w każdym jej ruchu i słowie.
Dzięki temu, że pani instruktor do nas przyszła, mamy świadomość, iż bez względu na
wszystko, możemy spełniać swoje marzenia i możemy je realizować nawet w takim miejscu jak MOW.
Dziękujemy Pani Ewie za spotkanie, bo pokazała nam, jak można spędzić ciekawie
czas, rozwijać swoją pasję i kochać to, co się robi.
Grupa II MOW w Leśnicy –
zadowolone uczestniczki „zumbowego” spotkania

STACJA PALIW
PKS STRZELCE OPOLSKIE
ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77/4622543

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Turniej składał się z trzech części:
konkurs recytatorski – uczestnicy przedstawiali minimum jeden utwór wierszem lub
prozą prezentujący piękno otaczającej przyrody
- konkurs wiedzy o naszym regionie – na tę część składały się:
- prezentacja multimedialna
- konkurs wiedzy o wartościach ekologicznych regionu
- spotkanie z leśnikiem
- konkurs plastyczny – uczestnicy przedstawiali swoje umiejętności plastyczne mając
do wyboru dwie formy:
- stroik wiosenny
- ilustracja plastyczna pt. „krajobraz naszego regionu”
Po rozegraniu wszystkich trzech części Turnieju nasi uczniowie uplasowali się na II
miejscu w województwie.
Andrzej Podyma
-

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 – Wychowawczy w Leśnicy reprezentowali:
Nicol Tiszbierek
Dominik Jeleń
Natalia Piecha

Szanowni Klienci.
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. 50 zł każdy
- otrzymasz 10 % rabatu przy wymianie opon na letnie
w naszym Serwisie Opon

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, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

Kwiecień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

„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

8

Gala Lauri 2015 już za nami

Nominowani i zwycięzca. Tytuł Nauczyciela Roku 2014 zdobył Dariusz Szczypura,
nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

Nominowani i zwycięzca. Tytuł Uczeń Bez Barier uzyskał Piotr Bosy z Zespołu Szkół
przy DPS w Kadłubie. Radość była tym większa, że dyplom i czek odbierał
w obecności swojego taty. I dyrektor szkoły s. Jolanty Wojtaszak

Nominowani i zwycięzca. Tytuł Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2014
w kategorii szkoła podstawowa otrzymała Anna Kot
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.

Nominowani i zwycięzca. Najlepszym Uczniem Powiatu Strzeleckiego 2014
w kategorii gimnazjum zdobyła Julia Skoluda
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem.

Nominowani i zwycięzca. Tytuł Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2014
w kategorii szkoła ponadgimnazjalna uzyskała Magdalena Michalska
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

Nominowani i zwycięzca. Po raz pierwszy w tym roku przyznano
tytuł Mistrz w Zawodzie. Tytuł ten zdobyła Judyta Mehlich
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Tradycyjnie już za kuchnię, catering, dekorację stołu i obsługę odpowiadają uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
pod kierunkiem i okiem Krystiana Grondesa. Zawsze też dbają, by potrawy nie tylko były smaczne i inne niż w poprzednim roku, ale i pięknie wyglądały.
W tym roku dla 200 osób przygotowano 21 ciepłych i zimnych przekąsek, aż 18 z nich szykowano w sobotę od 9.00 rano.

