
Strzeleckie Targi Pracy
szczegóły na stronie 3

8 kwietnia 2015 godz. 10.00 – 13.00

„Nie masz nic lepszego nad swojski 
chleb z masłem, popijany kawą zbożową” 
– mówiła w jednym z wywiadów Pani Ja-
dwiga Schlappa z Boryczy. Wieloch (piec 
chlebowy) w ich gospodarstwie jeszcze 
stoi, ale od ładnych kilku lat chleba się już 
w nim nie wypieka. Zapewne takie piece 
jeszcze gdzieniegdzie się w naszym po-
wiecie znajdzie, ale czy są jeszcze używa-
ne, śmiem wątpić. 

Coraz częściej po pieczywo chodzi 
się do supermarketu. Świeżo wyciągnięte 
z minipieca, z chrupiącą skórką… Robio-
ne z głęboko mrożonego ciasta. Często 
importowanego z daleka, nawet z Chin. 
„Szczególnie denerwuje mnie jednak 
sprawa chleba z supermarketów. Jest pro-
dukowany z mrożonego ciasta z Chin. Pie-

Chleb pieczemy, chleb
czywo może zawierać preparaty z drewna 
i aż 253 substancje chemiczne.” – to cytat 
za portalem Pomorska.pl. 

Małe piekarnie przegrywają z wiel-
ką konkurencją i znikają. Smak praw-
dziwego chleba na zakwasie pieczo-
nego w domu, pamiętają już nieliczni. 
Ale może to już niedługo się zmieni.  
Jak co roku jesienią Powiat Strzelecki or-
ganizować będzie Święto Chleba. Dlatego 
już dziś zwracamy się do Państwa z prośbą 
o podzielenie się z Czytelnikami własnymi 
przepisami na domowe pieczywo – chleb, 
bułki i chałki. Może uda się nam wspól-
nie stworzyć nasz strzelecki poradnik „jak 
się piecze chleb”, zawierający tradycyjne 
przepisy i te zupełnie nowe, wypróbowane 
samodzielnie, które zdobyły uznanie do-
mowników? 

Trzyletnia Matylda, w roli „sierotki”, 
nie miała łatwego zadania: jak tu wybrać 
spośród kart do głosowania tę, która okaże 
się warta telewizora? Przebieranie w sto-
sie wyjętych z urny kart trwało długo, ale 
wreszcie… Jest! 

Kto okaże się szczęśliwcem i kto w 
nagrodę za uczestnictwo w wyborze Na-
grody Konsumenta dostanie 42-calowy 
telewizor LG LED – oficjalnie zostanie 
ogłoszone podczas Gali Lauri. A to już za 
klika dni – 28 marca! Czeka nas wieczór 
pełen emocji, o którym już w następnym 
numerze naszego dwutygodnika.

Wejściówki dla Czytelników na str. 8

Przed Galą Lauri

Zmiany w godzinach pracy
Od 1 kwietnia w strzeleckim starostwie zmiany w godzinach pracy!  

Więcej czytaj na str. 8

To honorowa odznaka, przy-
znawana przez Ministra Zdrowia. 
W taki sposób zostały docenione 
za swoją działalność dwie osoby z 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Strzelcach Opol-
skich - dyrektor Katarzyna Kanoza 
(na zdjęciu od lewej) i st. instruktor 
higieny Ludmiła Huber. 

Podczas uroczystości w Warsza-
wie, zorganizowanej dla uczczenia 
95 lat służb sanitarnych w Polsce i 
60-lecia Sanepidu, swoje wyróżnienie 
odebrała dyrektor Kanoza, natomiast 
pani Ludmiła Huber swoją odznakę 
odbierze w Opolu, w Dniu Służby 

„Za zasługi dla ochrony zdrowia”

dok. na str. 4

Niedziela Palmowa rozpoczy-
na w liturgii Kościoła katolickiego 
obrzędy Wielkiego Tygodnia Świąt 
Wielkanocnych. 

Wiąże się to z rozlicznymi przy-
gotowaniami atrybutów mających 
późniejsze zastosowanie w życiu co-
dziennym. Przedmioty te po poświę-
ceniu w kościele nabierają magicznej 
mocy. Tak dzieje się w przypadku 
wielkanocnej palmy.  We wspomnia-
ną Niedzielę Palmową (Kwietną) 
święcono palmy, przypominające 
wiernym wjazd Chrystusa do Jero-
zolimy. Dawniej po miastach i na 
wsiach wyprowadzano uroczyście z 

Kwietna Niedziela

dok. na str. 4

Ten cytat z międzynarodowej 
konferencji poświęconej kształceniu 
zawodowemu chętnie przytacza dy-
rektor CKZiU Halina Kajstura, bo 
dobrze oddaje widoczny w całej Eu-

Młodzi uciekają 
od zawodów technicznych

ropie pęd młodzieży w stronę usług, 
a nie produkcji i przemysłu. Słowa 
niemieckiego dyrektora potwierdzają 
również jej obserwacje z lat szefowa-

dok. na str. 5

- Na razie nie są jeszcze ustalone jego 
przyczyny: mogła to być nadmierna pręd-
kość, ale nie można wykluczyć również 
wady technicznej, która uniemożliwiła za-
chowanie statyki przez samochód. Jednak 
tego nie da się stwierdzić przy zewnętrz-
nych oględzinach – potrzebne są specjali-
styczne badania techniczne, a te wykonuje 
jedyna firma w Polsce, funkcjonująca w 
Koszalinie. Specjalistyczny samochód 
H25 z podnośnikiem prowadził jeden z 
najbardziej doświadczonych funkcjona-

riuszy, z 27-letnim stażem. Wprawdzie 
w wypadku nie doznał poważniejszych 
obrażeń fizycznych, ale bardzo mocno 
przeżył całe zdarzenie. Mam nadzieję, że 
po zwolnieniu lekarskim wróci do służby 
– mówi Stefan Szłapa, komendant PSP w 
Strzelcach Opolskich. 

Przypomnijmy, że na ów samochód z 
podnośnikiem nasza straż czekała długo. 
Do zakupu dołożyły się samorządy, insty-
tucje i przedsiębiorstwa z terenu powiatu 

Jadący do pożaru w Błotnicy Strzeleckiej strażacy w sobotę, 21 marca, mieli 
wypadek na rondzie przy ul. Toszeckiej.        

Więcej czytaj na str 2

Wypadek strażaków
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Dzięki dobremu projektowi nasta-
wionemu na zwiększenie szans młodzie-
ży na lepszą przyszłość, Powiat Strzele-
cki zdobył unijne środki na realizację 
dwóch projektów. O jednym pisaliśmy 
w poprzednim numerze naszego dwu-
tygodnika, dziś – kilka słów o drugim, 
w którym zaproponowano nie tylko 
zajęcia rozwijające wrodzone talenty, 
ale i zajęcia wyrównawcze z chemii, 
matematyki, biologii, fizyki, zgodnie z 
sugestiami nauczycieli w tym względzie. 
Dwugodzinne zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu, ale projekt obejmuje znacz-
nie szerszy zakres. I niestety, już niedłu-
go się kończą.

Już tylko zostały trzy miesiące inten-
sywnej nauki w ramach realizowanego 
przez Powiat Strzelecki  projektu współ-
finansowanego przez Unię Europejską pn. 
„Młodzi kompetentni – dziś liceum, jutro 
studia”. 

W ramach projektu nasza młodzież z 

Wsparcie i pomoc
Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach 
Opolskich i Zawadzkiego uczestniczy w 
bogatym wachlarzu zajęć dodatkowych, 
takich jak: 
-  Zajęcia wyrównawcze Wsparcie i Po-

moc – bliżej nauki (WIP – bliżej na-
uki). 

-  Matematyka dla inżyniera – zajęcia z 
kompetencji kluczowych  a w ramach 
nich wizyty studyjne na Politechnice 
Śląskiej. 

-  Kursy języka niemieckiego i angiel-
skiego – rozwój kompetencji klu-
czowych z egzaminem FCE i TELC 
B1. Dodać trzeba, że ta propozycja 
cieszyła się największym wzięciem 
wśród uczniów – zgłosiło się ich wię-
cej, niż początkowo przewidywano.

-  WIR – Wsparcie i Rozwój – zajęcia 
dodatkowe dla uczniów zdolnych 
wraz z wycieczką naukową. 

-  Pracownia Rozwoju Osobistego + 
zakładam firmę – warsztaty i treningi 

Wypadek strażaków
dok. ze str. 1

17 marca odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
Program, który rozpoczyna się z więk-
szym opóźnieniem niż jego poprzednik z 
okresu 2007 – 2013, budzi wiele uzasad-
nionych nadziei, choćby ze wzglądu na 
zapisane w nim kwoty wsparcia dla wielu 
istotnych dla mieszkańców dziedzin życia. 
W tej ostatniej tak dobrej dla Polski per-

spektywie finansowej Unii Europejskiej 
otrzymaliśmy bowiem na nasze potrzeby 
4 miliardy złotych.

Nikomu nie trzeba udowadniać, że 
fundusze europejskie pozytywnie wpły-
wają na rozwój. Świadczą o tym choćby 
niezliczone inwestycje w infrastrukturę w 
ostatnich latach. Gdyby nie miliony euro, 
które wpompowano w ostatnich latach 
w gospodarkę, Polska mogłaby boleśnie 
odczuć skutki światowego kryzysu finan-

sowego, który rozpoczął się w 2008 roku. 
Dzisiaj jednak zadajemy sobie py-

tanie o przyszłość. – Czy dzięki podaro-
wanym przez Brukselę miliardom euro 
będziemy potrafili tak przestawić wajchy 
opolskiej gospodarki, że stanie się ona 
bardziej atrakcyjna dla młodzieży, dla któ-
rej najlepszą receptą na przyszłość stanowi 
zarobkowa emigracja? Czy choć w części 
zachęcimy emigrantów do powrotu?

Józef Kotyś, 17 marca

Miliony na starcie
Z teki przewodniczącego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

ś.p. Franciszka Łupaka

Radnego Powiatu Strzeleckiego w latach 1999-2014
Wieloletniego przewodniczącego Komisji Budżetu 

Rady Powiatu Strzeleckiego

Rodzinie i bliskim najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

składają

Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

wspomagające rozwój kompetencji 
edukacyjno - zawodowych.
Dzięki wsparciu Unii uczniowie w 

dniu 23.03.2015 wyjechali na 3-dniowy 
wyjazd naukowo – badawczy do Warsza-
wy, a w ostatnim dniu marca wyjeżdżają 
do Krakowa.  Od 28 marca 2015 w ra-
mach zajęć Matematyka dla inżyniera 
rozpoczynają się zajęcia z nauczycielem 
akademickim a pod koniec czerwca 2015 
uczniowie będą brali udział w wyjazdach 
studyjnych na Politechnikę Śląską, a w 
ramach nich:  zajęcia laboratoryjne, po-
kazy symulatorów, pokazy efektów pracy 
studentów – zastosowania matematyki w 
świecie rzeczywistym – robotów, maszyn, 
modeli.

Realizacja projektu potrwa do 30 
czerwca 2015, a docelowo wsparciem zo-
stanie objętych 340 uczniów.  

Całkowita wartość projektu: 
315 837,50 zł  w tym dofinansowanie z 
Unii Europejskiej 268 461,87 zł.

Agnieszka Wodarz

18 marca oficjalnie otwarto Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości, miesz-
czący się w „Strzeleckich Łazienkach”. W uroczystości uczestniczył m.in. sta-
rosta strzelecki Józef Swaczyna. Dzięki tej inwestycji - łączącej nowo czesne 
technologie z zabytkowym obiektem - w Inkubatorze siedziby znalazły firmy 
związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia.  

Strzeleckie Łazienki 
w nowym wymiarze

800 889 866 – to nowy nu-
mer infolinii konsumenckiej, która umoż-
liwia każdemu konsumentowi w Polsce 
dostęp do pomocy prawnej. Prawnicy od-
powiadają także na pytania konsumentów 
pod adresem: 

porady@dlakonsumentow.pl. 
Zarówno połączenie, jak i porady są 

bezpłatne

Dzięki sieci na rzecz ochrony intere-
sów konsumentów działającej w Polsce z 
inicjatywy UOKiK  wszyscy konsumenci, 
którzy mają problemy z dochodzeniem 
swoich praw mogą korzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej oraz ze wsparcia insty-
tucji ułatwiających pozasądowe rozwią-
zywanie sporów z przedsiębiorcami. W 
ramach sieci działają powiatowi i miejscy 
rzecznicy konsumentów oraz instytucje 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Gdy potrzebna pilna pomoc
Każdego dnia biuro Rzecznika Konsumentów odwiedza kilkanaście osób z rożnymi proble-

mami. Rzecznik stara się im służyć pomocą  możliwym zakresie, czasem jednak to niemożliwe, 
bo przebywa na interwencjach, albo w sądzie, a konsument potrzebuje pilnej pomocy. 

Co wówczas? Na szczęście od lutego funkcjonuje bezpłatny numer infolinii konsumenckiej 
gdzie od poniedziałku do piątku między 8.00 a 17.00 możemy uzyskać pomoc.

wyspecjalizowane, m.in. Rzecznik Ubez-
pieczonych, Arbiter Bankowy, czy Polu-
bowny Sąd Konsumencki przy Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej. Pozasądowe 
rozwiązywanie sporów umożliwia też 
Inspekcja Handlowa. Obecnie przy Wo-
jewódzkich Inspektoratach Inspekcji Han-
dlowej istnieje 16 stałych polubownych 
sądów konsumenckich oraz    15 ośrodków 
zamiejscowych na terenie całego kraju.

Gdy fachowa porada potrzebna jest 
niezwłocznie,wsparcia na pierwszej linii 
udzielają prawnicy dyżurujący pod bez-
płatnym numerem 800 889 866 oraz za 
pośrednictwem specjalnego adresu email 
porady@dlakonsumentow.pl. Poza po-
radami prawnymi konsumenci uzyskają 
adresy instytucji, które mogą udzielić im 
efektywnej pomocy w egzekwowaniu 
roszczeń.

800 889 866- to pierwszy kontakt dla 
każdego konsumenta, który obawia się, że 
jego prawa nie są respektowane – mówi 
Anna Janowska, Zastępca Dyrektora w 
Biurze Prezesa UOKiK. - Zapewniając 
słabszym uczestnikom rynku dostęp do 
pomocy prawnej wyrównujemy nieco 
układ sił w relacji profesjonalista – konsu-
ment – dodaje Janowska.

Za obsługę infolinii działającej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 17.00 odpowiedzialne jest Stowarzy-
szenie Konsumentów Polskich i Fundacja 
Konsumentów, natomiast centrum porad 
pod adresem porady@dlakonsumentow.pl 
prowadzi Federacja Konsumentów. Pro-
jekt finansowany jest ze środków UOKiK.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

 17 marca 2015 r. w Zespole Szkół nr 
1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzy-
nie-Koźlu odbył się już po raz trzeci Wo-
jewódzki Konkurs Wiedzy Fryzjerskiej. 
Prawo uczestnictwa w konkursie przy-
sługuje uczniom III klasy ZSZ o profilu 
fryzjer, odbywających naukę zawodu w 
szkołach oraz zakładach rzemieślniczych 
zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej lub 
Cechach z terenu województwa opolskie-
go. 

Ocenie jury, w skład którego weszła 
przedstawicielka Izby Rzemieślniczej w 
Opolu oraz mistrzowie fryzjerscy, podle-
gały dwa etapy konkursu - rozwiązywany 

przez wszystkich uczestników test oraz 
odpowiedzi ustne, udzielane przez dzie-
sięciu uczestników, którzy najlepiej roz-
wiązali część testową. 

Po zsumowaniu dokonań z obu eta-
pów nagrodzono 6 pierwszych miejsc.

Nasza Szkołę reprezentowały trzy 
uczennice klasy III f – Patrycja Jałowy, 
Klaudia Siłakowska oraz Adriana Paź-
dzior. 

Wszystkie nasze podopieczne stały 
się finalistkami konkursu, a dwie z nich 
otrzymały puchar, a także laur dla nich 
najważniejszy - za zgodą Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu zostaną zwolnione z części 

teoretycznej egzaminu zawodowego! Na-
grodzone Dziewczyny zajęły następujące 
lokaty:

Klaudia Siłakowska – IV miejsce
Patrycja Jałowy – V miejsce  

Już trzeci rok z rzędu wyjeżdżamy z 
Kędzierzyna – Koźla z bardzo dobrymi 
wynikami i wierzymy, że passę tę podtrzy-
mamy w kolejnych edycjach konkursu.

Serdecznie gratulujemy oraz dzięku-
jemy za zaangażowanie i trud włożony w 
przygotowanie się do  konkursu.  

Sonia Tudyka

W nagrodę zwolnienie z egzaminu

strzeleckiego. Wreszcie w roku 2009 ten 
pojazd trafił do Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnej. 

- Działamy w ekstremalnych sytua-
cjach, ale ten samochód był nieco pecho-
wy. – Po zalaniu w Porębie byliśmy go 
pozbawieni przez pół roku. Tyle trwały 
naprawa i procedury związane z ubezpie-
czeniem. Na szczęście – kontynuuje ko-
mendant Szłapa – nasze pojazdy mają nie 
tylko ubezpieczenie OC, ale i autocasco, 
co wcale nie jest powszechną praktyką, bo 
wiąże się to z dużymi kosztami. Jednak 
dzięki temu mam powody przypuszczać, 
że koszty naprawy samochodu z podnośni-
kiem zmieszczą się w kwocie wypłaconej 
przez ubezpieczyciela. Nowy samochód 
takiego typu kosztuje 900 tysięcy złotych, 
jednak trzeba wziąć pod uwagę, że nasz 

„odsłużył” już 6 lat. 
Brak tego samochodu nie oznacza, 

że nie będziemy mogli uczestniczyć w 
niektórych akcjach. Mamy jeszcze dwa 
nowsze (3- i 4-letni) samochody ratowni-
czo-gaśnicze, a ponieważ działamy w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
– w razie konieczności za pośrednictwem 
Komendy Wojewódzkiej PSP – możemy 
uzyskać wsparcie w postaci podobnego 
sprzętu z ościennych powiatów: Krapko-
wic, Opola, Koźla czy Olesna. Komendant 
Wojewódzki PSP zapewnił mnie również 
w czasie dzisiejszej rozmowy (23 marca- 
przyp. mg), że poczyni starania, by na czas 
„nieobecności” samochodu z podnośni-
kiem pojawił się u nas zastępczy pojazd, 
użyczony – dodaje komendant Szłapa.

(mg)

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 Euro-
pejskiej.

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.
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

  

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMEICKIEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE -  wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem
8/22 etatu W BARUCIE I W ŁAZISKACH  pedagogicznym + wychowanie przedszkolne,
  -  upr. pedagogiczne,
NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMEICKIEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE -  wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem           
 W JEMIELNICY, CENTAWIE  pedagogicznym + wychowanie przedszkolne,
                     I GĄSIOROWICACH -  upr. pedagogiczne,
SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe, - min.rok doświadczenia,
  -  biegła  znajomość j.niemieckiego w mowie i piśmie
KONSULTANT TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE -  umiejętność swobodnego wysławiana się, łatwość nawiązywania 

przyjaznych relacji, rzetelność wykon. powierzonych zadań
KIEROWNIK MARKETU KOLONOWSKIE -  wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
  -  mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  -  umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
  -  obsługa komputera,
  -  gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
ZASTĘPCA KIEROWNIKA MARKETU KOLONOWSKIE -  wykształcenie: pomaturalne-handlowe,
  -  mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  -  umiejętność delegowania zadań i kierowania zespołem,
  -  obsługa komputera,
  -  gotowość do odbycia szkolenia poza miejscem zamieszkania
POMOC KUCHENNA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe, -komunikatywność,
  -  pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
  -  książeczka sanepidowska
KELNER/KA STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie zawodowe, -komunikatywność,
  -  pracowitość, umiejętność pracy w zespole,
  -  książeczka sanepidowska
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zawodowe, średnie, - doświadczenie mile widziane
KELNER/KA-BARMAN /KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  dyspozycyjność, może być osoba ucząca się w systemie zaocz-

nym lub wieczorowym,
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
KUCHARZ/PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  mile widziane doświadczenie w gastronomii
KELNERKA-KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE -  prawo jazdy kat. B, - książeczka sanepidowska,
  -  mile widziane doświadczenie
KELNER/KA – BARMAN/KA KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
  -  aktualne badania lekarskie
KUCHARZ/KA LEŚNICA -  wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
  -  doświadczenie mile widziane
BUFETOWY/WA – KELNER/KA LEŚNICA -  doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera w stopniu dobrym,
  -  doświadczenie mile widziane,
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OPOLSKIE -  obsługa komputera w stopniu dobrym,
  -  doświadczenie mile widziane, - stopień niepełnosprawności
PRACOWNIK OCHRONY KOLONOWSKIE -  niekaralność,
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
  -  stopień niepełnosprawności
ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe techniczne,
  -  dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
OPERATOR WYPALARKI TERMICZNEJ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe-techniczne,
  -  min. 2 letnie doświad. w wykonywaniu ww prac – min 2 lata
ŚLUSARZ-SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe – techniczne,
  -  około 2 letnie doświadczenie w ww pracach,
  -  upr.spawacza MAG- książka spawacza, dobra znajomość rysun-

ku technicznego,
  - podstawowa znajomośc technologii wykonywania i montażu, 

umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, umie-
jętność prawidłowego wykonywania spoin

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY WG ZLECEŃ - wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat.B,
  -  doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. budowlane-malarz,
OGÓLNOBUDOWLANY/MURARZ  -  prawo jazdy kat. B mile widziane, - doświadczenie
WULKANIZATOR KADŁUBIEC -  wykształcenie zawodowe,
KIEROWCA W RUCHU TRASY MIĘDZYNARODWE -  doświadczenie mile widziane,
MIĘDZYNARODOWYM  -  prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje,
  -  mile widziana znajomość j. niemieckiego /angielskiego,
  -  wykształcenie min. zawodowe
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  upr. do obsługi wózków widłowych
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - upr. na obsługę wózków widłowych,
  -  gotowość do pracy w systemie zmianowym
CZYNNOŚCI  PRODUKCYJNE STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - zdolności manualne,
  -  dyspozycyjność do pracy w systemie 3 zmianowym, zaangażo-

wanie i chęci do pracy
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  zdolności manualne, - biegła znajomość języka angielskiego
OPERATOR MASZYN CNC OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętności techniczne, znajomość rysunku technicznego,
  -  kurs obsługi obrabiarek CNC, - możliwość przyuczenia
OPERATOR MASZYN ODLEWNICZYCH OLSZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętności techniczne, operowanie prostymi narzędziami, 
   samokontrola,  - mile widziane upr. (wózek widłowy, suwnica),
  -  możliwość przyuczenia
OPERATOR ŻURAWIA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - upr. II Ż, - doświadczenie,
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  podstawy znajomość j. niemieckiego
OPERATOR RĘBAKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWADZKIE 
WALCOWNICZYCH 
(DO PRZYUCZENIA)
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  upr. SI lub SII z koniecznością rozszerzenia w ciągu 2 m-cy od 

zatrudnienia
OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE - wykształcenie  zawodowe
OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie  zawodowe
MECHANIK MASZYN RASZOWA -  wykształcenie zawodowe,
  -  praktyczne umiejętności czytania dokumentacji technicznej oraz 

znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki,
  -  min.2 letnie doświadczenie
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie,
  -  umiejętność spawania metodą MIG, TIG,
  -  upr. elektryczne do 1 kV, -słaba znajomość języka angielskiego
OCZYSZCZACZ ODLEWÓW OLSZOWA -  zdolności manualne, cierpliwość, dokładność, samokontrola,
  -  możliwość przyuczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzel-
cach Opolskich informuje, że trwa 
nabór wniosków na organizację sta-
ży w 2015 roku dla pracodawców. 
Aktualnie staże organizowane będą 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014 – 2020. 

Okres odbywania stażu przez bez-
robotnego nie może być krótszy niż 3 
miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
W pierwszej kolejności będą realizo-
wane wnioski zawierające deklarację 
zatrudnienia osoby bezrobotnej przez 
pracodawcę po odbytym stażu na 
okres co najmniej 3 miesięcy.

Staże dla młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
zaprasza na 

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. Po-
nadto w programie Targów: 
• O godzinie 9:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsię-

biorców dotyczące możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szko-
leniowego 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 środ-

ków publicznych oraz Unii Europejskiej.
Bezpłatnych porad udzielać będą również przedstawiciele: Urzędu Skarbowego, Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej Inspekcji Pracy. 
 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Targi Pracy

Uczestnikami stażu mogą być osoby bezrobotne do 29 roku życia.  

Światowy Dzień Zdrowia w tym 
roku obchodzony jest pod hasłem  „Z 
pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecz-
nym”. Jakość i bezpieczeństwo spoży-
wanej żywności (jej świeżość, skład czy 
ewentualne zanieczyszczenie) znacząco 
wpływa na zdrowie ludzkości. Z tego 
względu świadomi producenci żyw-
ności dążą do tego, aby wprowadzana 
do obrotu żywność była bezpieczna, 
pozbawiona chorobotwórczych drob-
noustrojów, grzybów oraz nie zawierała 
zanieczyszczeń chemicznych.  

Parametry procesów technologicz-
nych dobierane są w taki sposób, aby 
wykluczyć zanieczyszczenia mikrobio-
logiczne oraz związane z przedostaniem 
się niepożądanych substancji chemicz-
nych takich jak: metale szkodliwe dla 
zdrowia (ołów, kadm, rtęć, arsen), azo-
tany i azotyny, pestycydy itd. Przedsię-
biorcy wdrażają odpowiednie systemy 
zarządzania jakością, w celu możliwo-
ści kontroli procesu, aby wyeliminować 
ewentualne zanieczyszczenia żywności 
lub zminimalizować je do akceptowal-
nego poziomu. Jednak nie wszystko 
zależny od producenta żywności. Na-
wet najlepszy produkt pod względem 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego 
i wysokiej jakości może nie nadawać 
się do spożycia, jeżeli dalsze postępo-
wanie ze środkiem spożywczym będzie 

Uczyń żywność bezpieczną
nieprawidłowe. Wiele zależy od za-
chowania podstawowych zasad dobrej 
praktyki higienicznej zarówno przez 
dystrybutorów żywności jak i konsu-
mentów. Prawidłowe przechowywanie i 
przygotowywanie żywności w każdym 
domu może przyczynić się do mniejszej 
liczby zatruć, chorób jelitowo- żołądko-
wych, zakażeń wirusowych.  Do kon-
troli procesów produkcji w zakładach 
produkcyjnych powołane są specjalne 
służby mające na celu kontrole stanu 
sanitarnego i bezpieczeństwa produko-
wanej żywności. Jednak wiele zależy 
od nas konsumentów, w jaki sposób 
będziemy przygotowywać żywność w 
naszych domach. 

W związku z tym, Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) opracowała 5 
kroków do bezpieczniejszej żywności, 
czyli zestaw praktycznych zaleceń do-
tyczących przygotowywania i przecho-
wywania żywności. 

Krok 1: Utrzymuj czystość, czyli 
myj ręce przed kontaktem z żywnością 
i podczas jej przygotowywania, myj 
ręce po wyjściu z toalety, myj i odkażaj 
wszystkie powierzchnie i sprzęty wyko-
rzystywane podczas przygotowywania 
żywności, chroń kuchnię przed owa-
dami i innymi zwierzętami. Większość 
mikroorganizmów bytujących wokół 

dok. na str. 7
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Zdrowia 7 kwietnia. 
Niedawno, bo w ubiegłym roku 

obchodziła swój własny jubileusz: 
40-lecia pracy w Sanepidzie. 

Poza krótkim, 9-miesięcznym 
epizodem pracy w przedszkolu, całe 
czterdziestolecie związana jest z hi-
gieną komunalną, czyli obiektami 
użyteczności publicznej (wodociągi, 
baseny, toalety, zakłady fryzjerskie, 
hale sportowe, przychodnie itp).

- Po 18 latach pracy w Sanepidzie 
w Grodkowie przeprowadziłam się 
do Strzelec Opolskich. Jakaż to była 
różnica! – wspomina. – To był teren, 
na którym istniało wiele PGR-ów i 
spółdzielni produkcyjnych, usytuo-
wanych w poniemieckich obiektach, 
a większość mieszkańców stanowili 
ludzie, którzy przyjechali ze wscho-
du. Ciągle myśleli, że wrócą „na 
swoje”, tam, skąd przyjechali. Ście-
ki płynęły rowami, a o stan posesji, 
gospodarstw i czystość raczej się nie 
dbało. Kiedy po raz pierwszy zjawi-
łam się w Jemielnicy byłam zasko-
czona, że wszystko może być tak za-
dbane i czyste.

Z kolei Katarzyna Kanoza, z 
wykształcenia biolog molekularny, 
zachwyciła się mikrobiologią. Kiedy 
zaczęła pracę w strzeleckim Sanepi-
dzie, stwierdziła, że to jej pasja. Miała 
małe dziecko, ale co tydzień „łyka-
ła” książkę z zakresu mikrobiologii 
właśnie – wtedy nie było tak łatwego 
dostępu do informacji jak obecnie: In-
ternetu jeszcze nie było.

Obydwie panie przyznają, że i 
w powiecie strzeleckim w ciągu mi-
nionych lat tak wiele się zmieniło. 
– Przyczyniła się do tego również 
prywatyzacja – dodaje dyrektor Ka-
noza – a najlepiej widać to choćby w 
przychodniach.

- O, tak! – przytakuje pani Ludmi-
ła. – Kiedy wszystkie podlegały pod 
szpital, nigdy nie starczało pieniędzy 
na remonty ani modernizację toalet. 
Zresztą raczej wszędzie można było 
do nich trafić kierując się węchem: po 
prostu śmierdziało. Kiedy w dzisiej-

„Za zasługi dla ochrony zdrowia”

szej siedzibie starostwa funkcjonowa-
ła przychodnia, toalety zamykano na 
klucz, aby zachować w miarę przy-
zwoity ich stan… Pod tym względem 
cywilizujemy się. Znacznie poprawi-
ła się też jakość wody, jaka trafia do 
naszych domów: do rzadkości należą 
zanieczyszczenia bakteriologiczne 
(w ubiegłym roku po ulewnych desz-
czach doszło do tego w wodociągu w 
Porębie) oraz azotanami, azotynami 
(z nawozów sztucznych i natural-
nych) czy związkami żelaza i innych 
metali.

Kiedy pytam o satysfakcję z pra-
cy obie panie przyznają, że z jednej 
strony – pod względem zawodowym 
– ta praca istotnie przynosi satysfak-
cję, ale wysokość zarobków jest do-
prawdy żenująca – są na tak niskim 
poziomie. Drugi powód ich nieusa-
tysfakcjonowania to niepewność 
jutra. Ileż to razy już słychać było 
o reorganizacji (co prawie stało się 
faktem jakiś czas temu, ale centralny 
pomysł przeniesienia kilku pracowni-
ków do inspekcji bezpiecznej żywno-
ści jest na razie w „zawieszeniu”) lub 
nawet likwidacji strzeleckiej placów-
ki.  I jeszcze inny: zwiększająca się z 
roku na rok „papierologia”, widoczna 
zwłaszcza w ostatnich 10-12 latach: 
przed kontrolą, po kontroli, sprawo-

zdania, sprawozdania, opinie, decy-
zje… Na szczęście wszystko zmierza 
w kierunku ograniczenia ilości kon-
troli, za to wzmożenia ich szczegó-
łowości i dokładności. Nie zmieni się 
za to zapewne, że o każdej kontroli 
przedsiębiorcę należy  powiadomić z 
wyprzedzeniem. Wyjątek stanowi sy-
tuacja zagrożenia życia lub zdrowia, 
jak np. w razie zatruć pokarmowych. 
Nie zawiadamia sie też o kontrolach 
wykonywanych na podstawie przepi-
sów unijnych (bezpieczeństwo żyw-
ności) lub w jednostkach nie prowa-
dzących działalności gospodarczej.

Może Sanepid jest niepotrzeb-
ny? – zadaję prowokacyjne pytanie. 
– Ależ jest konieczny! – słyszę w 
odpowiedzi. PSSE sprawuje nadzór 
nad bezpieczeństwem żywności, nad 
jakością wody w kranach i base-
nach kąpielowych, stanem obiektów 
oświatowych, zakładów pracy. Do 
naszych zadań należy również pro-
mocja zdrowia i oświata zdrowotna, 
a także nadzór nad chorobami zakaź-
nymi i szczepieniami – uzupełnia dy-
rektor Kanoza.

Faktem potwierdzającym, jak 
dobrze strzelecka PSSE wypełnia te 
zadania są wspomniane na wstępie 
honorowe odznaki.

Marta Górka
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kościoła drewnianą figurę Chrystusa 
siedzącego na osiołku, a następnie 
organizowano uroczysty  korowód, 
przemieszczający się od kościoła do 
kościoła. Nieodłącznym składnikiem 
procesji były palmy. 

W środkowej Europie liście pal-
my zastąpiono kwitnącymi pędami 
wierzby. Dlaczego akurat wierzby?  
Ponieważ drzewo to w myśleniu ma-
gicznym jest symbolem sił witalnych 
i corocznego odradzania się życia. 
Mówiono, że „wierzbowe drzewo, 
gdzie posadzisz, tam wyrośnie”, Po-
nadto wierzba jest rośliną, która bar-
dzo wcześnie zakwita. Jej pędy kwia-
towe zwane popularnie „baziami” czy 
„baźkami”, pojawiają się już w fazie 
wczesnego przedwiośnia. Na Śląsku 
Opolskim tradycyjne palmy są wy-
konywane z gałązek wierzbowych, 
przystrojonych zielonym bukszpa-
nem i oplecionych wstążkami w ko-
lorze czerwonym. Czerwień jest sym-
bolem życia, witalności, miłości,  a z 
tymi elementami kojarzy się ludziom 
wiosna - czas, kiedy życie (przyroda) 
rodzi się ponownie do życia. W in-
nych regionach Polski (Kurpie, Pod-
lasie, Polska południowo-wschodnia) 
palmy wyglądają zgoła inaczej. Ich 
rozmiary dochodzą do  kilkunastu 
metrów wysokości, do kościoła niosą 
je wszyscy członkowie rodziny. Ale i 
tutaj wykonywano je głównie z kwit-
nących bazi, bagniątek wierzbowych, 
przystrojonych kolorowymi, bibułko-
wymi kwiatkami.

Według tradycji, poświęcona pal-
ma pełni określone magiczne funk-
cje: ochrony ludzi i ich dobytku przed 
piorunami, gradem, czy ogniem, stąd 
najlepsze miejsce dla niej znajdowa-
ło się za świętym obrazem, również 
chroniącym dom od złego. W tym sa-
mym celu umieszczano je na strychu i 
w zabudowaniach gospodarskich.

Z gałązek wierzbowych robiono 
również małe krzyżyki i wtykano je 
w pole, pod pierwszą skibę orki. Mia-
ły one chronić je przed plagą grado-
wą, suszą, powodzią, szkodnikami, 
ogniem oraz zapewnić dobre plony. 
Obrzęd zatem miał charakter agrarny.

Kwitnące, pełne wigoru bazie 
służyły do bicia ludzi po nogach. Ten 
sposób przekazywania sił witalnych, 
przez bezpośredni kontakt z roślina-
mi miał charakter wesołej zabawy. 
Dziewczęta biły chłopców, a chłop-
cy dziewczęta co miało zapewnić im 
siłę, zdrowie, witalność, wyrażając w 
ten sposób sympatię i wzajemne zalo-
ty.  Ważnym elementem tego zacho-
wania - by zachować zawsze kierunek 
ruchu zawsze do góry, do sfer niebie-
skich, mających walor pozytywny, 

Kwietna Niedziela

sugerujący wzrost, rozwój. Najcie-
kawsze było usprawiedliwienie tego 
obrzędu: „Palma bije, nie ja bije” albo 
„nie ja biję – wierzba bije, za tydzień 
– wielki dzień”, zapowiadający przy-
szłe obchody Wielkiej Nocy. Podczas 
pierwszego wiosennego wypasu po-
święconą palmą uderzano bydło, co 
miało zapewnić mu  zdrowie i stano-
wiło ochronę przed złymi mocami.

Aby ustrzec się  przed bólem gar-
dła należało zjeść trzy „kotki” wierz-
bowe. To zachowanie chroniło także 
od skutków świątecznego przejedze-
nia.

Interesujący jest również zwyczaj 
pozbywania się zeszłorocznej palmy. 
Święcona palma nie mogła być wy-
rzucona do śmieci, zatem najlepszy 
sposób jej unicestwienia stanowiło 
spalenie. I tu także pojawiał się aspekt 
magiczny, gdyż w myśleniu ludowym 
ogień jest pierwiastkiem niszczącym 
doszczętnie, a jednocześnie stwarza-
jącym nową jakość, nową rzeczywi-
stość. Popiół z ubiegłorocznej palmy 
służył do posypywania głów w środę 
popielcową. Istotnym sensem trady-
cyjnego światopoglądu była zatem 
cykliczność czasu, łącząca  życie  i 
śmierć  (popiół) w jedną nierozerwal-
ną całość, odnoszącą się zarówno do 
przyrody, jak i człowieka, jako istoty. 

Należy pamiętać, że każde święta 
to głównie przeżycie duchowe, reli-
gijne, jednakże w naszym współczes-
nym świecie niestety coraz bardziej 
konsumpcyjne, dlatego nie zapomi-
najmy o tradycji.

Izabela Jasińska
Muzeum Śląska Opolskiego

dok. ze str. 1

Dyrektor Katarzyna Kanoza na uroczystości w Warszawie

ZAPRASZAMY  NA  SPOTKANIA 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny i firma badawcza Biostat organizuje cykl spotkań 

konsultacyjno – warsztatowych w sprawie weryfikacji potencjału w zakresie rozwoju 
obszaru Krainy św. Anny. Spotkania realizowane są w ramach badania pn. „Diagnoza 
i analiza obszaru Stowarzyszenia Krainy św. Anny w trzech płaszczyznach w oparciu o 
zastany materiał osiągnięty przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 
Krainy św. Anny”. 

Rejestracja: Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o zgła-
szanie się telefonicznie 77/44 67 130 / 131 bądź e-mailowo: biuro_wiktoria@annaland.pl

31.03.2015r. godz. 14.00 - Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1, 
47 – 100 Strzelce Opolskie Sala na I piętrze - Obszar gminy Strzelce Opolskie, obszar 
gminy Jemielnica, obszar gminy Izbicko.

22.04.2015r. godz. 14.00 - Urząd Miejski w Leśnicy, Sala na parterze, ul. 1 Maja 9,  
47 – 150 Leśnica - Obszar gminy Leśnica, obszar gminy Ujazd.

Nazwisko Prankel jest znane w Strzel-
cach Opolskich, choćby z nazwy jednej z 
ulic: „Braci Prankel”. To zasłużony dla 
miasta ród – bracia Rudolf i Ludwik uru-
chomili tu odlewnię i fabrykę maszyn rol-
niczych pod koniec lat 60. XIX wieku. W 
1945 r. powstał na tym terenie „Agromet-
-Pionier”, a dzisiejsza ulica poświęcona 
pamięci Pranklów przecina dawny teren 
fabryczny. 

W kilku numerach naszego dwutygo-
dnika ukazywały się wspomnienia Wal-
tera Prankla, syna jednego z założycieli 
fabryki. Niedawno do tłumacza owych 
wspomnień, Karola Mutza, dotarła wiado-
mość o śmierci ich autora – Walter Prankel 
zmarł 23 lutego br. w wieku 94 lat, w miej-
scowości Rotenburg w Niemczech.

Po okresie szczęśliwego, jak sam 
wspomina, dzieciństwa i lat nauki w 
strzeleckim Johanneum, przez 6 miesięcy 
pracował w Reichsarbeitsdienst (Służba 
Pracy Rzeszy). To obowiązek, któremu 
od 26 czerwca 1935 podlegali mężczyźni 
w wieku od 18 do 25 lat, a od 4 wrześ-
nia 1939 – również kobiety. Potem, chcąc 
uniknąć służby wojskowej w czasie stu-
diów, sam zgłosił się do wojska. Myślał, 
że okres rekrucki szybko się skończy. Los 
jednak związał go z wojskiem na dłużej – 
mówi Karol Mutz. – Podczas wojny służył 

Zmarł Walter Prankel

jako łącznościowiec w jednostce artylerii.
Przebył, jak wielu mieszkańców naszego 
powiatu, długą drogę- m.in. przez Francję, 
Rosję. Dwukrotnie lekko ranny, szczęśli-
wie dotrwał do 7 kwietnia 1945 r., kiedy 
został wraz z innymi jeńcami wywieziony 
na teren Związku Radzieckiego. W niewo-
li pracował w bardzo trudnych warunkach 
przy wyrębie lasów i transportu drewna 
oraz na budowie linii kolejowej Moskwa-
-Archangielsk. Potem także w fabrykach 
papieru, obuwia, budowie kanalizacji i 

budynków mieszkalnych, a nawet w fa-
bryce silników samolotowych. Z obozu w 
Rosji został zwolniony 10 sierpnia 1948 
roku. Wyjechał do Niemiec, gdzie zaczął 
uczyć się zawodu ślusarza,a potem rozpo-
czął studia. Po nich pracował w różnych 
firmach, m.in. znanej BASF. Ceniono go 
w pracy nie tylko za zaangażowanie, ale i 
liczne wynalazki.

Dzięki przekazanym mi wspomnie-
niom, dostaliśmy kawałek historii naszego 
miasta – mówi Karol Mutz.
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nia największej w naszym powiecie 
szkole kształcącej zawodowców. 

- Proponujemy pełną ofertę 
kształcenia przyszłych techników (o 
czym piszemy na str. 6). Dziś technik 
mechanik i technik mechatronik to 
specjalności najczęściej poszukiwa-
ne na rynku pracy – mówi dyrektor 
Kajstura. – Młodzież jednak mniej 
chętnie wybiera te zawody – woli 
pracę „białych kołnierzyków”, choć 
przecież przy obsłudze urządzeń me-
chatronicznych coraz częściej dziś 
pracuje się w białych fartuchach, w 
sterylnych niemal warunkach. Jednak 
tu trzeba znajomości matematyki i in-
formatyki i to zapewne stanowi pew-
ną barierę przy wyborze ścieżki karie-
ry i dobrych zarobków przy nabyciu 
umiejętności praktycznych. Młodzi 
ludzie wolą łatwiejszą drogę, wyma-
gającą mniejszego wysiłku w nauce. 
Trzeba też przyznać, że nie zawsze  
wiedzą na etapie wyboru szkoły po-
nadgimnazjalnej, jak ich praca – już 
jako absolwentów – będzie wygląda-
ła. 

Kanwą do tej rozmowy z dyrektor 
Kajsturą jest niedawno zorganizowa-
na z jej inicjatywy oraz Opolskiego 
Kuratora Oświaty wojewódzka kon-
ferencja podsumowująca Rok Szkoły 
Zawodowców, a poświęcona głównie 
relacjom i oczekiwaniom placówek 
kształcących w zawodach i potencjal-
nych pracodawców.

- Tych w konferencji uczestniczy-
ło ok. 20, choć spodziewaliśmy się 
nieco większego zainteresowania z 
ich strony. Okazało się również, że nie 
bardzo mają czas na debaty o szkol-
nictwie zawodowym – te dwie czy 

Młodzi uciekają od zawodów technicznych
dok. ze str. 1

trzy godziny są dla nich zbyt cenne. 
Wolą rozmawiać o tym telefonicznie, 
szybko. Nie wszyscy w dodatku zdają 
sobie sprawę z tego, jak wiele zmie-
niło się w szkolnictwie zawodowym 
od czasów, kiedy oni sami kończyli 
szkoły. Pojawiło się np. „świadectwo 
potwierdzające kwalifikacje zawodo-
we”. Ale np. dla techników żywienia 
i usług gatsronomicznych – nawet 
dwa: pierwsze – po zakończeniu dru-
giej klasy, drugie – po pierwszym se-
mestrze klasy czwartej. To pierwsze 
jest równoznaczne ze zdobyciem za-
wodu kucharza, a drugie potwierdza 
kwalifikacje techniczne. Na zakoń-
czenie nauki absolwent otrzymuje 
również dyplom, tak wiec wychodzi 
ze szkoły z trzema dokumentami. W 
dodatku na świadectwie ukończenia 
szkoły, zgodnie z obowiązującym 
od 2 lat rozporządzeniem, nie mo-
żemy wpisywać, w jakim zawodzie 
absolwent ukończył szkołę. I wcale 
nierzadkie są telefony od pracodaw-
ców, pytających o kierunek wykształ-
cenia ich potencjalnego pracownika. 
Szkolnictwo zawodowe zmienia się 
w tempie, jakie kiedyś nie było do 
pomyślenia, reforma goni reformę. O 
nowych zmianach podczas konferen-
cji mówiła pani Maria Nowak - dy-
rektor Wydziału  Rozwoju  Edukacji 
Kuratorium Oświaty w Opolu, a o 
tym, jakie przyniesie to efekty, prze-
konamy się dopiero za parę lat. 

Podczas dyskusji w trakcie konfe-
rencji – kontynuuje dyrektor Kajstura 
– pracodawcy podzielili się również 
swoimi opiniami na temat przygo-
towania absolwentów szkół zawo-
dowych do podjęcia pracy. Nie mają 

absolutnie zastrzeżeń do ich wiedzy, 
ale oczekują zaangażowania w przy-
szłą pracę i mobilności, czyli tzw. 
kompetencji miękkich. Nowi pracow-
nicy dziwią się, że muszą pracować 
na zmiany. Że ktoś, kto kończy szkołę 
jako kucharz, nie będzie miał wol-
nego w soboty i niedziele! A jednak 
i takie przypadki się zdarzają, choć 
wydaje się to niewiarygodne.

Czy można uczniów wyposażyć 
w te miękkie kompetencje, o których 
mówiłam? Tak, ale wyłącznie we 
współpracy szkoły z rodzicami. Sama 
szkoła niewiele poradzi. Obserwuję, 
że nie wszyscy uczniowie  są przy-
zwyczajeni do walki z przeciwnoś-
ciami, do wytrwałości, do solidności 
w nauce, co potem przekłada się na 
solidność w pracy.

Pracodawcy oczekują również od 
szkoły, że jej absolwenci w trakcie 
nauki zdobędą dodatkowe kwalifika-
cje zawodowe, potwierdzone certyfi-
katami, np. uprawnienia SEP, upraw-
nienia spawacza, operatów wózków 
akumulatorowych i widłowych itp. 
Niestety, szkoła nie może tego zrobić. 
To są uprawnienia związane ze szko-
leniami i certyfikowaniem, co wiąże 
się z kosztami. Do tego konieczne jest 
zdobycie zewnętrznych środków na 
finansowanie (o co będziemy się sta-
rać), podobnie jak udało się to w prze-
szłości, kiedy dzięki czterem unijnym 
projektom realizowanym przez Po-
wiat Strzelecki, prowadziliśmy kur-
sy zawodowe, zwiększające szanse i 
mobilność naszych absolwentów na 
rynku pracy.  

Zapisała Marta Górka

Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów podejmuje szereg działań w celu 
poprawy warunków życia emerytów 
i rencistów. W 19 kołach terenowych 
zrzeszonych jest na stan wg 31.12.2014 
1621 członków. Realizując podstawowe 
zadani statutowe Związek dbał o róż-
norodność form wypoczynku i organi-
zację wolnego czasu swoich członków. 
Wszystkie zorganizowane wyjazdy cie-
szyły się dużym zainteresowaniem i w 
sumie skorzystało z nich 481 członków, 
z czego 241 osób z kół terenowych, a 
240 - z Koła Miasto i Osiedle. Oddział 
Rejonowy PZERiI zorganizował w roku 
2014 dwa wyjazdy do Operetki Gliwi-
ckiej - dla 105 osób. 49 osób wyjechało 
na obchody Światowego Dnia Inwalidy 
2014 (28 czerwca ub.r.) pod hasłem: 
„Twórzmy warunki umożliwiające 
osobom niepełnosprawnym aktywne 
życie”, natomiast 5 lipca ub.r. zorga-
nizowano wyjazd na coroczne Święto 
Kwiatów w Otmuchowie. Z wyjazdu 
tego również skorzystało również  49 
osób.  Czynione starania przez Związek  
w pozyskiwaniu środków finansowych 
z PFRON przyniosły efekty w postaci 
dofinansowania przyznanego za pośred-
nictwem Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w 
kwocie 9900 zł. Z dofinansowania sko-
rzystało 45 osób posiadających orzeczo-
ny stopień niepełnosprawności. Dzięki 
tym środkom zorganizowano 3-dniową 
wycieczkę w Beskid Sądecki (19-21 
września 2014). Wyjazd ten był niezwy-
kle cenny dla osób niepełnosprawnych, 
była to kolejna możliwość wyjścia  z  

domów, zapomnienia o swoich schorze-
niach i problemach dnia codziennego, 
nawiązania nowych kontaktów, integra-
cji z innymi osobami niepełnosprawny-
mi oraz pełnosprawnymi oraz wymia-
ny doświadczeń. W dniach 23.08-5.09 
ub.r. Zarząd zorganizował 14-dniowy 
turnus rehabilitacyjny w miejscowości 
Darłówek, gdzie wyjechała 101-osobo-
wa grupa członków Związku, w tym 46 
osób z kół terenowych i 55 osób z Koła 
Miasto i Osiedle.

Turnusy rehabilitacyjne są zorga-
nizowaną formą aktywnej rehabilitacji 
połączoną                           z elementami 
wypoczynku, a ich celem jest ogólna 
poprawa psychofizycznej sprawności 
oraz rozwijanie umiejętności społecz-
nych uczestników, realizacja  i rozwija-
nie zainteresowań, a także przez udział 
w innych zajęciach przewidzianych 
programem turnusu. Dla wielu osób 
niepełnosprawnych jest to jedyny moż-
liwy wyjazd w ciągu roku lub nawet w 
ciągu kilku lat. Kolejnym udogodnie-
niem jest możliwość wyjazdu grupo-
wego, o co corocznie stara się Związek, 
współpracując z ośrodkami rehabili-
tacyjnymi i organizatorami turnusów i 
organizując transport dla uczestników. 

Ośrodek w Darłówku położony jest 
280 m od morza, w ustronnym miejscu, 
co zapewniło gościom spokój, ciszę i 
wspaniały kontakt z przyrodą. 

W gabinetach zabiegowych wy-
posażonych w szeroką gamę aparatury 
zabiegowej uczestnicy skorzystali z 20 
zabiegów rehabilitacyjnych zleconych 
przez lekarza. Ponadto mieli zapew-
niony bogaty program kulturalno – roz-

rywkowy.
Zorganizowano również wycieczki 

do Wilna (1.04-6.04.2014) dla 51 osób 
z kół terenowych Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów  i Inwalidów - 
pod patronatem Oddziału Rejonowego 
w Strzelcach Opolskich. Natomiast 28 
czerwca 36-osobowa grupa emerytów 
zwiedziła Drezno.

Zarząd Oddziału Rejonowego ma 
jak co roku bogate plany na rok bieżący. 
Planowane są:
-  Wycieczka Gniezno – Toruń (im-

preza 3-dniowa)
-  Wycieczka Bolesławiec – Złotoryja 
-  Wycieczka Sandomierz i Kazimierz 

nad Wisłą (impreza 2 –dniowa)
W celu organizacji w/w imprez złożono 
stosowne wnioski o dofinansowanie z 
PFRON.
Planowane są również wycieczki  jed-
nodniowe:
-  na obchody Światowego Dnia In-

walidy
-  na Święto Kwiatów w Otmuchowie

Na bieżąco realizowane są wyjaz-
dy na Operetki Gliwickiej (24 stycznia 
odbył się pierwszy wyjazd na operetkę 
„Miłość czyni cuda”, z którego skorzy-
stało 50 osób).

Planowane są również turnusy re-
habilitacyjne:
-  Dźwirzyno – 1.08 – 14.08 – 50 osób 

oraz 15.08-24.08 – 50 osób
-  Iwonicz Zdrój – 12.09-26.09.2015

Oddział Rejonowy planuje ponad-
to w roku 2015 wyjazdy zagraniczne 
do Albanii (14.09.2015) oraz 8-dniowe 
wczasy na Węgrzech.

Józefa Balikowska

PZERiI Oddział Rejonowy w Strzelcach Opolskich  

Podsumowania i plany

Dominika Lipok, Jagoda Józefiak 
i Szymon Terlega zostali laureatami 
wojewódzkich eliminacji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegajmy pożarom”. Organi-
zatorem konkursu jest Zarząd Głów-
ny OSP RP i Zarządy Oddziałów 
Związku  przy współpracy Urzędów 
Miejskich lub Gminnych. Tematyka 
konkursu obejmuje udział jednostek 
straży pożarnej w akcjach ratowni-
czo- gaśniczych, w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i ekologicznych oraz 
w szkoleniu, zawodach, działalności 
prewencyjnej, kulturalnej i historię 
pożarnictwa. Celem konkursu jest 
zainteresowanie, dzieci, młodzieży i 
twórców nieprofesjonalnych ochroną 
przeciwpożarową, tradycją i życiem 

Laureaci z CKZiU

strażackich środowisk oraz rozwój 
uzdolnień plastycznych. Konkurs jest 
prowadzony w sześciu kategoriach 
wiekowych: I grupa-przedszkola, 
II grupa- szkoły podstawowe  klasy 
I-III, III grupa- szkoły podstawo-
we  klasy IV-VI, IV grupa- gimnazja, 
V grupa- szkoły ponadgimnazjalne 
i VI  grupa dorośli.  Przedmiotem 
konkursu  są prace w dziedzinie ma-
larstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, 
rzeźby, metaloplastyki itp. Konkurs 
odbywa się w pięciu etapach: I-eli-
minacje środowiskowe, II- eliminacje 
gminne, III- eliminacje powiatowe, 
IV- eliminacje wojewódzkie, V- eli-
minacje centralne. Naszym uczniom 
gratulujemy sukcesu i życzymy po-
wodzenia w etapie centralnym.

Marek Rosiński

W dniu 18 marca 2015 r. odby-
ły się eliminacje powiatowe XVII 
edycji Ogólnopolskiego  Konkursu 
Plastycznego 2014/2015 dla Dzieci 
i Młodzieży pod hasłem: „Bezpie-
czeństwo i rozwaga – tego od Cie-
bie każdy wymaga!”. Organizatorem 
Konkursu jest Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, Szef 
Obrony Cywilnej Kraju, we współ-
pracy z Wydziałami Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich.

Celem Konkursu jest zaintereso-

wanie tematem bezpieczeństwa. Po-
przez przekaz artystyczny uczniowie 
mogą zwrócić uwagę na ważne zja-
wiska i sytuacje, jakie mogą pojawić 
się w codziennym życiu oraz nauczyć 
właściwego zachowania i prawidło-
wego postępowania od najmłodszych 
lat. Komisja Konkursowa pracująca 
na etapie powiatowym, wybierając 
najlepsze z spośród 84 nadesłanych 
prac, zwracała uwagę na zgodność 
pracy z tematem, poziom artystyczny 
adekwatny do grupy wiekowej, ja-
kość i estetykę wykonania pracy. 

Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić na szczeblu powiatowym i za-
kwalifikować do etapu szczebla wojewódzkiego prace następujących uczniów:
I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:
I miejsce – Malwina Chmiel – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w 
Kadłubie,
II miejsce – Kamila Kuś - uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Kad-
łubie,
III miejsce – Weronika Wolarz - uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w 
Kadłubie,
IV – Jan Sowa – uczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie,
V miejsce – Wiktoria Gawlik – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Grodzisku.
II grupa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Marek Duda – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej,
II miejsce – Małgorzata Wolarz – uczennica Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 
w Żędowicach,
III miejsce – Fabian Lashonczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce,
IV miejsce – Paulina Wujec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce,
V miejsce – Marcin Roesner - uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
III grupa – uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Weronika Miensok – uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 w 
Strzelcach Opolskich,
II miejsce - Milena Michalska - uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 2 w 
Strzelcach Opolskich,
III miejsce – Krzysztof Spik – uczeń Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Żę-
dowicach.

Bezpieczeństwo i rozwaga
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Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego

Całkiem  Konkretny Zawód i   Umiejętności

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

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

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, 
tel./fax 77 461 27 01

TU WARTO SIĘ UCZYĆ 
– KSZTAŁCIMY W ZAWODACH PRZYSZŁOŚCI

Terminarz rekrutacji 
18 maja – 3 czerwca br.

8 czerwca – 12 czerwca br. 

26 czerwca – 30 czerwca br.
do godz. 12.00

1 lipca br. do godz. 12.00

1 lipca br. od godz. 12.00
3 lipca br. do godz. 15.00
6 lipca br. do godz. 12.00

6 lipca  br. - 31 sierpnia br.

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych.
Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze 
i przeniesieniu podania do innej szkoły.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły 
kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii za-
świadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
oraz innych wymaganych dokumentów.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 
do szkół ponadgimnazjalnych.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szko-
le oraz dostarczenie oryginałów dokumentów.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszcze-
gólnych szkół i podanie informacji o wolnych 
miejscach.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 
Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej 
szkoły mogą składać podania do szkoły dysponu-
jącej wolnymi miejscami.

czyli szansa na...

Gimnazjalisto!                  

Zapewniamy:

• nowoczesną bazę dydaktyczną,
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• praktyki i staże zagraniczne,
• możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, 

nadających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
• udział w projektach unijnych,
• pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrod-

kami egzaminacyjnymi,
• szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, 

lokalnym i regionalnym,
• nowoczesny kompleks boisk sportowych,
• udział w licznych akcjach charytatywnych,
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
• cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
• korzystną lokalizację szkoły.

Wybierz technikum lub szkołę zawodową 
– a będziesz miał pracę stałą - nie sezonową.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

      
Polska  w roku 2020  wg zaleceń Unii Europejskiej  musi wyprodukować 15% 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wprowadzimy Cię w problematykę 
odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wyko-
rzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a 
także wykorzystywania biomasy. Część kształcenia teoretycznego oraz kształcenie 
praktyczne będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnej bazy  Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Gwarantujemy dowóz 
uczniów na zajęcia (średnio jeden dzień w tygodniu). Pomożemy Ci zdobyć zawód 
przyszłości.  

Technik cyfrowych procesów graficznych  
 
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego 

rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekty jego 
pracy widać w postaci reklamy w prasie, telewizji, Internecie, a także książek, fol-
derów, ulotek, plakatów, czy na opakowaniach i etykietach produktów, materiałów 
reklamowych i wizytówek. Nauczymy Cię projektować i przygotowywać publikacje 
oraz prace graficzne do drukowania np. plakaty, foldery, czasopisma. Pokażemy, jak 
obsługiwać nowoczesne urządzenia graficzne.

Przeszkolimy Cię w zakresie przygotowywania prezentacji graficznych i multi-
medialnych ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania w zakresie grafiki 2D 
i 3D. Będziesz potrafił wykonywać i wdrażać internetowe projekty multimedialne 
oraz profesjonalnie łamać tekst i korygować pliki graficzne. 

Technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. 
Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach 
wydawniczych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pokażemy Ci, jak założyć i  prowadzić  własną działalność gastronomiczną 
bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. Nauczymy Cię sporządzać potrawy i napoje 
zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,  a także obsługiwać nowoczesny sprzęt 
gastronomiczny oraz zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okolicznoś-
ciowe np. wesela, bankiety.  Przeszkolimy Cię w zakresie m.in. prawidłowego i este-
tycznego podawania dań, kultury obsługi konsumenta oraz projektowania i aranżo-
wania wnętrza sal konsumpcyjnych.  

Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastrono-
micznych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość udziału w 
dodatkowych kursach. 

Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach, kawiar-
niach (m.in. w hotelach, na promach i statkach) oraz założyć własny lokal gastro-
nomiczny.

Technik ekonomista 

W tym zawodzie  pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na pytania związane z pla-
nowaniem wydatków i nie tylko. Nauczymy Cię  prowadzić własną  działalność 
gospodarczą oraz obliczać podatki. Pokażemy Ci, jak prowadzić sprawy kadrowo-
-płacowe i obliczać wynagrodzenia z różnych umów o pracę. Przeszkolimy Cię w 
zakresie prowadzenia rachunkowości i wypełniania dokumentacji finansowej przy 
użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania. Będziesz umiał sporządzać 
biznesplany, deklaracje podatkowe, prowadzić księgę przychodów oraz przeprowa-
dzać analizy finansowe. Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić podczas praktyki 
zawodowej w bankach, urzędach i biurach rachunkowych.

Absolwenci mogą podjąć pracę w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, 
handlowym, marketingu, analiz czy sekretariacie zarówno w firmach prywatnych, a 
także bankach, urzędach biurach rachunkowych czy też założyć własną działalność 
gospodarczą.

Technik obsługi turystycznej

„Podróże kształcą” – a my kształcimy w zakresie podróży. 
Nauczymy Cię, jak założyć i prowadzić działalność turystyczną. Pokażemy, 

jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne krajowe i 
zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji. Przeszkolimy Cię w za-
kresie obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych. Będziesz umiał 
również obliczać koszty imprez i prowadzić ich rozliczenia. Nauczysz się obsługi 
specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w działalności turystycznej. 
Swoją wiedzę będziesz mógł doskonalić  podczas praktyki zawodowej w biurach i 
agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach. 

Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w biurach podróży, agencjach i ośrodkach 
informacji turystycznej, własnym biurze podróży, ośrodkach wypoczynkowych, 
parkach i centrach rozrywki, liniach lotniczych, zajmujących się organizacją lotów 
czarterowych na zamówienia biur podróży.

Technik mechatronik

Mechatronika uczy, jak 
urządzenia mechaniczne za-
stąpić inteligentnymi syste-
mami elektromechanicznymi. 

W naszej szkole, w no-
woczesnej pracowni mecha-
troniki nauczymy Cię pro-
jektowania,  konstruowania 
i programowania urządzeń 
i systemów mechatronicz-
nych. Pokażemy Ci również, 
jak diagnozować i naprawiać 
urządzenia i systemy machatroniczne. Będziesz potrafił także analizować sporzą-
dzać i opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki.  Swoją wie-
dzę będziesz mógł uzupełnić w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych firmach. 

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, 
technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diagnosty np. w nowo-
czesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywczego, zakładzie 
energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne urządzenia technicz-
ne.

Technik elektronik – klasa wojskowa

Technik elektronik zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą 
aparatury i urządzeń elektronicznych – czyli takich, z którymi spotykamy się co-
dziennie np. telefony komórkowe, sprzęt AGD i RTV. 

Nauczymy Cię montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych. 
W nowej pracowni pokażemy, jak posługiwać się techniką komputerową, oprogra-
mowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagno-
zowanie urządzeń elektronicznych. Będziesz potrafił diagnozować stan układów i 
urządzeń elektronicznych oraz naprawiać uszkodzony sprzęt oraz posługiwać się 
aparaturą pomiarową i diagnostyczną.  W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz 
dodatkowe umiejętności praktyczne w firmach zewnętrznych. 

W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektroniki 
wojskowej. Oferujemy ponadto zajęcia z topografii wojskowej, terenoznawstwa, 
musztry, taktyki, szkolenie strzeleckie, zajęcia z samoobrony, naukę pływania, obóz 
kondycyjny.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i na-
prawczych sprzętu RTV i AGD, serwisie tych urządzeń oraz w  dozorze technicznym  
nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach 
czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Technik elektryk

W naszej szkole nauczymy Cię montować i uruchamiać  maszyny, urządzenia 
elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektować i wykonywać 
instalacje elektryczne. Pokażemy Ci, jak  lokalizować  i usuwać uszkodzenia ma-
szyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan techniczny. W nowej 
pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bezpiecznego posługiwania się  
prądem i urządzeniami elektrycznymi. W czasie praktyki zawodowej zdobędziesz 
dodatkowe umiejętności praktyczne i uprawnienia. 

Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę w fir-
mach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, przedsiębior-
stwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działalność gospodarczą.

Technik mechanik 

Nauczymy Cię, jak 
wytwarzać oraz mon-
tować części maszyn 
i urządzeń, a także jak 
organizować i kontrolo-
wać przebieg procesów 
produkcyjnych. Wdro-
żymy Cię w projektowa-
nie prostych obiektów 
mechanicznych wraz ze 
sporządzeniem ich doku-
mentacji konstrukcyjnej. 
Proponujemy Ci naukę w nowoczesnych pracowniach zawodowych wyposażonych 
m.in. w obrabiarkę sterowną numerycznie oraz praktykę zawodową na warsztatach 
szkolnych i w firmach zewnętrznych.

Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł podjąć pracę przedsiębiorstwach 
produkcyjno-usługowych oraz punktach serwisowych jako mechanik i monter ma-
szyn przemysłowych, operator obrabiarek CNC, konstruktor czy technolog.

Technik spedytor

Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej oraz spe-
dytora tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się miedzy innymi 
organizacją transportu ładunków. 

W naszej szkole nauczymy Cię planować i organizować przewóz ładunków 
zwykłych i ponadgabarytowych oraz wypełniać dokumentację transportową. Poka-
żemy Ci jak kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z klientami krajowy-
mi i zagranicznymi. Przeszkolimy Cię w monitorowaniu procesów transportowo – 
spedycyjnych oraz obsłudze systemów i urządzeń spedycyjnych np. czytniki kodów 
QR, technologia RFID. W czasie praktyki zawodowej będziesz mógł uczestniczyć w 
nadzorowaniu transportu ładunków samochodami i koleją.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w firmach transportowych, centrach 
logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich 
przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Technik handlowiec 

Nauczymy Cię, jak organizować dostawy towarów, przygotowywać towary 
do sprzedaży oraz prowadzić dokumentację rozliczeniową. Przeszkolimy Cię w ob-
słudze klienta i prowadzeniu rozmów sprzedażowych oraz skutecznych negocjacji. 
Pokażemy jak efektywnie prowadzić działania reklamowe i marketingowe. Przygo-
tujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu.

Nasi absolwenci mogą być zatrudnieni w hurtowniach, magazynach, sklepach, 
przedsiębiorstwach handlowo-usługowych oraz prowadzić  własną firmę handlową.

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową 
szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując naukę w 
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość przystąpienia do 
egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia potrzebnego do zdoby-
cia tytułu technika. Zajęcia mogą być prowadzone w formie dziennej, zaocznej lub 
wieczorowej.

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Są to kursy przeznaczone dla tych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę lub 
zdobyć nowy zawód. Kursy przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. 

Kursy umożliwiają uzyskanie zawodu na poziomie technika i zasadniczej 
szkoły zawodowej 

Dodatkowe Płatne Kursy w ramach CKZiU:

Kurs Umiejętności Zawodowych – kurs niezbędny do uzupełnienia wiedzy 
i umiejętności przy podnoszeniu kwalifikacji, np. przy zdobywaniu tytułu technika 
(rozszerzenie uzyskanych umiejętności zawodowych).

Kurs Kompetencji Ogólnych – uzupełnienie wykształcenia ogólnego, np. 
zdobycie wykształcenia zawodowego.

Inne kursy – organizowane na zlecenie firm i instytucji oraz osób prywatnych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)

Proponujemy Ci zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach:
- ślusarz
- operator obrabiarek skrawających.
Szkoła dysponuje także 

nowoczesnymi pracowniami 
– gastronomiczną, obrabiarek 
sterowanych numerycznie, 
fryzjerską i samochodową, 
w których uczniowie mogą 
uczyć się zawodu na najnowo-
cześniejszym sprzęcie.

W swojej ofercie mamy 
również zajęcia praktyczne 
w nie rzemieślniczych i rze-
mieślniczych zakładach pracy, 
w różnych zawodach  m. in. 
kucharz, sprzedawca, mecha-
nik pojazdów samochodo-
wych, stolarz, fryzjer ... 

Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej będziesz miał możliwość dal-
szego kształcenia w Liceum dla Dorosłych oraz uzyskania tytułu technika po ukoń-
czeniu kursów kwalifikacyjnych, znajdujących się w ofercie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego.

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

 *** NOWOŚĆ *** NOWOŚĆ *** NOWOŚĆ *** 



MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, 
UTRZYMANIA RUCHU  - doświadczenia w dziale utrzymania ruchu,
  - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
ELEKTRYK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
UTRZYMANIA RUCHU  - gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  - upr. Sep do 1 kV lub bez ograniczenia na-

pięcia
MECHATRONIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne, wyższe  

techniczne,
  - znajomość rysunku technicznego i czyta-

nia dokumentacji maszyn,
  - dobra znajomość języka niemieckiego
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, średnie tech-

niczne, - znajomość budowy maszyn,
  - doświadczenie na podobnym stanowisku,
  - mile widziana znajomość języka niemie-

ckiego w stopniu komunikatywny,
ELEKTRYK SIECI ZAWADZKIE - upr. SEP, gr I powyżej 1kV
ELEKTRYCZNYCH
RECEPCJONISTA KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie wyższe,
-KOSMETYCZKA  - obsł. kasy fiskalnej, - upr. kosmetyczki,
  - dobra znajomość j. niemieckiego, komu-

nikatywnie angielskiego
KOSMETYCZKA/ ZAWADZKIE - płynna umiejętność stylizowania
MANICIURZYSTKA   paznokci żelowych oraz hybrydowych, 

manicure
KONSERWATOR STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane upr. elektryczne lub do-

świadczenie 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, La-

minat, 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 do-

brym
OPERATOR OBRÓBKI  KOLONOWSKIE - umiejętność obsługi maszyn do obróbki  
DREWNA   drewna
KIEROWCA JEMIELNICA- -wykształcenie zawodowe,
 TRASY KRAJOWE - prawo jazdy kat. CE,
 - TRASY - doświadczenie mile widziane 
 MIĘDZYNARODOWE
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41-203 Sosnowiec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

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.

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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y

STACJA PALIW 
PKS STRZELCE OPOLSKIE

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

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  

dok. ze str. 3

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

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 

Kwiecień

nas nie wywołuje chorób. Jednak cześć 
z nich znajdująca się w płynach, wo-
dzie, na ciele może stać się przyczyną 
chorób. Są one przenoszone na rękach, 
ubraniach i sprzęcie. Nawet niewielki 
kontakt z nimi może spowodować prze-
niesienie ich na żywność i doprowadzić 
do wystąpienia zakażeń pokarmowych.                                                                           

Krok 2: Oddzielaj żywność surową 
od ugotowanej, czyli oddzielaj surowe 
mięso, drób, owoce morza od innej 
żywności, używaj oddzielnego sprzętu i 
przedmiotów np. noży, desek do kroje-
nia do przygotowywania surowej żyw-
ności, magazynuj żywność w oddziel-
nych pojemnikach, tak aby nie dopuścić 
do kontaktu między żywnością surową 
i ugotowaną. Surowa żywność przede 
wszystkim mięso, drób, owoce morza 
mogą zawierać niebezpieczne mikro-
organizmy. Zawsze istnieje niebezpie-
czeństwo przeniesienia drobnoustrojów 
na inną żywność, podczas jej gotowania 
i magazynowania. 

Krok 3: Gotuj dokładnie, czyli go-
tuj dokładnie, przede wszystkim mięso, 
drób, jaja i owoce morza, żywność taką 
jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia 
tak, aby zyskać pewność, że osiąg-
nęła ona temperaturę 70° C, gotową 
żywność przed spożyciem odgrzej do 
temperatury 70°C. Właściwa obróbka 
termiczna prowadzi do zabicia prawie 
wszystkich mikroorganizmów. Badania 
pokazały, że podgrzanie żywności do 
temperatury 70°C pomaga w zapewnie-
niu bezpieczeństwa konsumentów. 

Krok 4: Utrzymuj żywność w 
odpowiedniej temperaturze, czyli nie 
pozostawiaj ugotowanej żywności w 
temperaturze pokojowej przez okres 
dłuższy niż dwie godziny, wszystkie 
gotowane i łatwo psujące się produk-
ty przechowuj w lodówce (najlepiej w 
temperaturze poniżej 5°C), utrzymuj 
wysoką temperaturę (ponad 60°C) go-
towanych potraw tuż przed podaniem, 

nie przechowuj żywności zbyt długo, 
nawet jeśli przechowujesz w lodówce, 
nie rozmrażaj zamrożonej żywności w 
temperaturze pokojowej (zanurz pro-
dukt w ciepłej wodzie lub użyj urzą-
dzeń grzejnych).  Mikroorganizmy 
mogą namnażać się bardzo szybko, 
jeśli żywność przetrzymywana jest w 
temperaturze pokojowej. Podczas prze-
chowywania żywości w temperaturze 
poniżej 5°C lub powyżej 60°C wzrost 
mikroorganizmów  jest wolniejszy lub 
nawet powstrzymany. Pamiętaj jednak, 
że niektóre niebezpiecznej mikroorga-
nizmy namnażają się w temperaturze 
poniżej 5°C.

Krok 5: Używaj bezpiecznej wody 
i żywności, czyli używaj bezpiecznej 
wody lub poddaj ją takim działaniom, 
aby stała się ona bezpieczna, do spoży-
cia wybieraj tylko świeżą i zdrową żyw-
ność, wybieraj żywność, która został 
przygotowana tak, aby była bezpieczna, 
np. pasteryzowane mleko, myj owoce i 
warzyw, szczególnie jeśli jesz je na su-
rowo, nie jedz żywności, która utraciła 
datę przydatności do spożycia. Suro-
we produkty, w tym woda i lód mogą 
być zanieczyszczone niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi. Toksyczne 
substancje mogą powstawać w uszko-
dzonej lub spleśniałej żywności. Uważ-
nie wybieraj surowe produkty i stosuj 
proste metody (mycie, obieranie), które 
mogą obniżyć ryzyko zakażenia i za-
chorowania. 

Pamiętajmy, więc że to jaką żyw-
ność spożywamy zależy w dużej mierze 
od nas samych. Starannie dobierajmy 
produkty, wybierajmy jak najmniej 
przetworzone środki spożywcze. Posił-
ki dla naszych rodzin przygotowujmy 
z zachowaniem 5 kroków bezpiecznej 
żywności. 

Justyna Żołnierz
Powiatowa Stacja

Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Strzelcach Op.

1 „Vita”
2 „Na Dobre i Złe”
3 „Alga”
4 „Centrum”
5 „Centrum”
6 „Multifarm’’
7 „Pro – Pharma’’
8 „Awos”
9 „Śląska”
10 „Flos”
11 „Vita”
12 „Na Dobre i Złe”
13 „Alga”
14 „Centrum”
15 „Centrum”

16 „Multifarm”
17 „Pro – Pharma’’
18 „Awos”
19 „Śląska”
20 „Flos”
21 „Vita”
22 „Na Dobre i Złe”
23 „Alga”
24 „Centrum”
25 „Centrum”
26 „Multifarm’’
27 „Pro – Pharma’’
28 „Awos”
29 „Śląska”
30 „Flos”

Uczyń żywność bezpieczną
dok. ze str. 3
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Ad multos annos!

Marzec w Powiatowym Centrum Kultury 

Obojgu Jubilatom przekazujemy serdeczne 
życzenia w imieniu redakcji: dużo zdrowia, 

uśmiechu i wielu jeszcze lat - bez trosk,  pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnoś-
cią dziś wraz z Państwem 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia z okazji okrągłych 
- dziewięćdziesiątych - rocz-
nic urodzin dwojgu miesz-
kańcom Zawadzkiego.

Z tej okazji usłyszeli wie-
le ciepłych słów, gratulacji i 
życzeń - nie tylko od rodziny 
i najbliższych, ale również 
tych bardziej oficjalnych. 

Z okolicznościowymi 
upominkami i gratulacja-
mi do Jubilatów w imieniu 
władz Powiatu Strzeleckiego 
wicestarosta Janusz Żyłka. 

19 marca br. 90 urodzi-
ny obchodziła Pani Zofia 
Burghard. 

23 marca rocznicę 90 
urodzin świętował Pan 
Leon Sówka.

Przed nami kolejne wydarzenia: 
Już w piątek (27 marca) 

Opolskie Kino Objazdowe i trzy propozycje do obejrzenia : 

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

Działająca przy Powiatowym Centrum  Kultury w Strzelcach 
Opolskich Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z Katarzy-
ną Enerlich. Autorką m.in. „Prowincji pełnej marzeń”, „Prowincji 
pełnej smaków” i innych. Spotkanie 15 kwietnia 2015 r., godz. 
17:00, wstęp wolny (obowiązują wejściówki, do odebrania w 
Dziale Promocji PCK).

Folk Kapela „GÓRALSKA HORA” w koncercie z okazji I 
rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II – „Nuty Góralskie z Piel-
grzymek Ojca Św. Jana Pawła II do Polski”. Na koncert zaprasza-
my 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 przedsię-
wzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.
centrum-kultury.eu  oraz na facebooku: www.facebook.com/Po-
wiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

Od 1 kwietnia wprowadzone zostaną w strzeleckim starostwie 
zmiany w godzinach pracy. 

Wszyscy pracownicy starostwa w poniedziałki będą dostęp-
ni 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.

Zmiany w naszych godzinach pracy

Zaproszenie 
dla Czytelnika „Powiatu Strzeleckiego”

wraz z osobą towarzyszącą na

Galę Lauri 2015
w dniu 28 marca 2015 roku o  godz. 16:00   

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

W programie:
Nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”

Wręczenie nagród w konkursach:
Najlepszy Produkt Powiatu 2014
Najlepszy Uczeń Powiatu 2014 

Nauczyciel Roku 2014
Nagroda Konsumenta

Koncert na wiosenną nutę …

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. 

Idą Święta!


