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Jubileusze naszych szkół
70 lat LO w Zawadzkiem

5 czerwca Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem świętowało jubileusz 70-lecia.
Aż trudno uwierzyć, że tę kameralną szkołę w tym okresie skończyło
ponad trzy tysiące osób! Dokładnie 3364.
Więcej na str. 4

40 lat minęło…w ZSP w Zawadzkiem

Początek datuje się na 2 września 1974 roku, kiedy działalność rozpoczęła
„Szkoła życia” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr De Notre Damme,
a dyrektorką została siostra Emila Chrobak.
Więcej na str. 6

Rodzinne święto

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego przypada 30 maja. Ale u nas świętuje się go raczej w czerwcu. Tak było i w tym roku.
12 czerwca. Po raz pierwszy Święto Rodzin Zastępczych odbyło się w Parku Miniatur w Olszowej i... wszyscy byli zachwyceni.

Więcej czytaj na str. 3

Informujemy, że w sobotę, 20 czerwca, Wydział Komunikacji i Transportu
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa są czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
Zapraszamy
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Sesja Rady Powiatu

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W LEŚNICY, UL. KOZIELSKA 20

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Ósma w tej kadencji sesja Rady Powiatu zwołana została na 27 maja. Odbyła się dokładnie w Dniu Samorządowca
i rozpoczęła się od życzeń przewodniczącego Rady dla wszystkich pracowników
starostwa i radnych. Nie były to zresztą jedyne życzenia tego dnia dla samorządowców: drugie złożył w imieniu klubu SZS
radny Jan Bogusz.
Kolejnym miłym akcentem miało
być również uhonorowanie kwiatami i
drobnym upominkiem Marleny Szeremet
– nominowanej do konkursu Lady D. im.
Krystyny Bochenek w kategorii „życie
społeczne”. Jest osobą niepełnosprawną,
ale nie przeszkodziło jej to ukończyć prawa (pisze właśnie pracę doktorską), od lat
udziela się charytatywnie w stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i ludzi
ubogich. Jednak pani Marlena nie mogła
przybyć na sesję.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad, starosta Józef Swaczyna wnioskował o uwzględnienie autopoprawek do
projektów uchwał w sprawie:
− zmiany budżetu i zmian w budżecie
powiatu strzeleckiego na rok 2015
– w związku z otrzymaniem w dniu
dzisiejszym 121.036,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z
przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji drogowej pn. Przebudowa
mostu w ciągu drogi powiatowej nr
1801 Strzelce Opolskie-Brzezina w
miejscowości Strzelce Op., ul. Ujazdowska,
− wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego
Po przedstawieniu informacji o pracy
Zarządu Powiatu w okresie od 21 do 27
maja br. przez starostę radny Andrzej
Wróbel zapytał o upominek przeznaczony na uroczystość prymicyjną, a radny
Waldemar Bednarek o spotkanie robocze
w sprawie algorytmu podziału środków
z RPO, natomiast radny Jan Bogusz o
kryteria przekazywania gminom „kopert
życia”.
Starosta J. Swaczyna wyjaśnił, że
pierwszy raz w dziejach powiatu zostało
wystosowane zaproszenie na prymicje,
wobec czego Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 300 zł na zakup stuły. Co do
kopert życia – inicjatorem tej idei był Powiat podczas spotkania z wójtami i burmistrzami. Do tej inicjatywy nie przyłączyły
się Strzelce Op. ani gmina Kolonowskie.
Wicestarosta Janusz Żyłka dodał,
że koperty życia dotyczą bezpieczeństwa
i zdrowia osób starszych, samotnych, a
koperta zawiera najważniejsze informacje
dot. stanu zdrowia i znajdować się ma w
lodówce na wypadek wezwania służb ratunkowych.
Jeśli chodzi o spotkanie grupy roboczej złożonej w wójtów, burmistrzów,
starostów, która wypracowuje wielkość
udziału w stosunku do podziału środków
z RPO, to poza 5 wyszczególnionymi miastami, pozostałe 30 uważa proponowany
podział środków za niesprawiedliwy, ale
do chwili obecnej nie ma ustaleń co do
wysokości wkładów własnych.
W kolejnym punkcie obrad przewodniczący komisji problemowych przedstawili ich opinie do projektu uchwały w
dwóch kwestiach dotyczących Szpitala
Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania za rok 2014
planu finansowego
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok.
Wszystkie komisje zaaprobowały projekt uchwały w tej sprawie; takie
samo stanowisko zajęli radni – przyjmując
uchwały jednogłośnie.
Jednogłośnie radni przyjęli również
uchwały w sprawach:
- przyjęcia rocznego sprawozdania za
rok 2014 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Zawadzkiem złożonego przez podmiot prowadzący warsztat – Zgroma-

I.

dzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z
s. w Kopcu
- oceny działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem w 2014
roku
- przyjęcia sprawozdania rocznego z
wykonania planu finansowego za rok
2014 samorządowej instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Op.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Kultury
w Strzelcach Op.
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014
roku
Kolejny projekt uchwały poddany
pod głosowanie dotyczył zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. Zanim jednak
do tego doszło, przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Krawiec poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała w tej sprawie pozytywną opinię
RIO, a stosowną uchwałę RIO radni otrzymali na skrzynki mailowe. Przypomnijmy,
że pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej i zaaprobowany przez
Skład Orzekający RIO wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu stanowią podstawę do udzielenia Zarządowi Powiatu
absolutorium za poprzedni rok.
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi, za co podziękowania
złożył starosta Józef Swaczyna.
- W imieniu całego Zarządu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
radnym za rzetelne i gospodarskie podejście do sprawy, również do tworzenia
budżetu. Mimo różnic poglądów, zawsze
zwyciężały sprawy merytoryczne. Patrząc
na poprzednie budżety, stwierdzić trzeba,
że cały czas borykamy się z brakiem wystarczających środków na zadania, które
powiat musi realizować. 80% to pieniądze
znaczone, a 20% to takie środki, którymi
możemy dysponować we własnym zakresie. Patrząc na długofalową politykę powiatu od 2014 r. są to „budżety drogowe”.
Postęp prac na drogach już jest widoczny. Przed nami nowe rozdanie środków
unijnych w ramach subregionu. W latach
2007-2013 wraz z gminami powiat pozyskał najwięcej środków w województwie,
co jest zasługą pracowników starostwa,
zwłaszcza Wydziału Inwestycyjnego i
samorządów gminnych, że skutecznie
starały się o te środki. Teraz ten wysiłek
skierowany jest na Subregion. Chciałbym
podziękował serdecznie pani Skarbnik i
pracownikom Wydziału Finansowego za
pracę na wysokim poziomie, co przejawia
się również brakiem zastrzeżeń ze strony
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję również przewodniczącemu Rady i
wszystkim radnym za współpracę.
To nie był koniec kwestii finansowych na tej sesji. Przyjęte zostały również uchwały w sprawie zmiany budżetu
i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego
oraz w sprawie zmiany kwot wydatków na
realizację przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych , a także
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego
(o tę autopoprawkę wnioskował starosta
na początku sesji).
Również kolejna uchwała związana

była z kwestiami finansowymi, a dotyczyła ustalenia szczegółowych warunków
umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminu płatności,
rozłożenia na raty lud odstępowania od
ustalenia miesięcznej opłaty rodzicom za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Radni głosowali jednogłośnie, podobnie jak
kolejna - w sprawie udzielenia Gminie Jemielnica pomocy finansowej na realizację
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnego wraz z przyłączami i pompowniami
ścieków w Jemielnicy – etap V c: ulice Św.
Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa
Jemielnica – Gąsiorowice”.
W kolejnej uchwale radni zmienili
statut Powiatowego Centrum kultury w
Strzelcach Opolskich, a w następnej zaaprobowali zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Powiatem Kluczborskim w sprawie organizowania nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
W punkcie obrad „interpelacje, zapytania, wnioski” radny A. Wróbel poprosił
o pisemną informację nt. wyboru oferty
Radia Doxa w celu promocji powiatu, a
radny J. Bogusz o informację nt. życzeń
na łamach naszego dwutygodnika.
Z kolei radna Aleksandra Labus-Gałuszka w imieniu Komisji Budżetu
zgłosiła wniosek do Zarządu o udzielenie
pomocy finansowej na naprawę samochodu wykorzystywanego przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Zawadzkiem.
Radny Waldemar Bednarek: –
Chciałbym zgłosić w imieniu swoim i pani
Gizeli Szendzielorz interpelację dot. drogi
powiatowej 1808 w miejscowości Góra
św. Anny. Góra św. Anny to malowniczy
obszar i jeden z najpiękniejszych zakątków województwa opolskiego i gminy
Leśnica. To święte miejsce przyciąga o
każdej porze roku, a szczególnie w letnich
miesiącach tysiące wiernych i turystów w
z kraju i zagranicy. Na górę prowadzi jedyna droga powiatowa nr 1808, która ostatnio częściowo była naprawiana w 2002 r.
na pewnym odcinku jako zadanie wspólne
z gminą Leśnica. Ogromne nasilenie ruchu
spowodowało nieodwracalne zniszczenia
nawierzchni, w szczególności odcinka od
ryku w stronę Leśnicy na długości około
150-200 m. Ta część nawierzchni, mimo
iż corocznie wykonywany jest remont
cząstkowy przy użyciu grysów bazaltowych i kationowej emulsji asfaltowej nie
spełnia oczekiwanych efektów. Popękana
nawierzchnia i nierówności wynikające z
próby odtworzenia nawierzchni sprawiają,
iż wrażenie estetyczne jakie sprawia ten
odcinek drogi jest zerowe. Istnieje pilna
potrzeba naprawy przynajmniej tego odcinka drogi, gdyż coroczne łatanie na niewiele się zdaje, a mogłoby to w znacznym
stopniu poprawić estetykę tej miejscowości oraz bezpieczeństwo.
W związku z tym na podstawie § 23.2
Statutu Powiatu Strzeleckiego proszę o pisemną odpowiedź na następujące pytania:
− jaki byłby koszt remontu tego odcinka drogi od rynku do zakrętu w stronę
Leśnicy,
− czy w/w remont możliwy jest do
przeprowadzenia w bieżącym roku ze
środków zaoszczędzonych w przetargach na roboty drogowe w 2015 r.
Wykonanie tego zadania wydaje się
być dla nas sprawą honoru i poczucia odpowiedzialności za wizerunek tego osobliwego miejsca.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki,
b. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem,
d. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym
mowa w lit. c,
e. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,
g. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168)
j. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – w przypadku kandydatów urodzonych przed
01.08.1972 r.
k. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i
nauczyciela akademickiego,
m. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2014 r., poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w
przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy”,
w terminie do dnia 03.07.2015r., do godz. 14.00 na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie, w sekretariacie urzędu, II piętro.
Oferty, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Panu

Norbertowi Kostonowi
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego
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Mubea Polska
szuka pracowników
Niemieckie rodzinne przedsiębiorstwo Mubea to znany dostawca wyrobów
dla przemysłu samochodowego. Firma
słynie przede wszystkim z produkcji wysokiej jakości sprężyn technicznych znajdujących zastosowanie w układach konstrukcyjnych pojazdów samochodowych:
podwozia i układu napędowego oraz elementów karoserii. Wśród najważniejszych
produktów Mubei znajdują się między innymi: sprężyny zawieszenia, stabilizatory,
napinacze pasów rozrządu, sprężyny zaworowe, sprężyny talerzowe do przekładni oraz wały napędowe. W tej dziedzinie
Mubea należy do grona światowych liderów. Wyroby firmy wyróżnia lekka konstrukcja. Ich zastosowanie w pojazdach
samochodowych powoduje zmniejszenie
zużycia paliw.
Zakłady produkcyjne Mubei zlokalizowane są w Niemczech, a także w innych
krajach europejskich, m.in. w Czechach,
Hiszpanii, Włoszech i Szwajcarii. Mubea
obecna jest również w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Brazylii, Indiach oraz
w Chinach. Na całym świecie w zakładach
Mubei pracuje obecnie ponad 11 tysięcy
osób.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy na rynku europejskim podjęto
decyzję o lokalizacji w Polsce kolejnego
zakładu produkcyjnego. Zakład ten zaopatrywać będzie producentów pojazdów samochodowych w środkowej i wschodniej
Europie. Już w 2015 roku rozpocznie się
budowa dwóch hal produkcyjnych o powierzchni 10 000 m kw. każda. Start produkcji przewidziano na rok 2016.
Pracownikom legitymującym się odpowiednimi kwalifikacjami Mubea oferuje atrakcyjne miejsca pracy w rejonie
miejscowości Ujazd. Przewiduje się, iż
nowo powstała spółka Mubea Automotive
Poland zatrudni do roku 2020 ponad 350
pracowników.
Wspólnie ze szkołami zawodowymi w Polsce (w Strzelcach Opolskich i
Kędzierzynie-Koźlu) Mubea rozwinie

kształcenie w profilach technicznych. Podobne rozwiązania Mubea wprowadziła
z sukcesem we wszystkich swoich zakładach z myślą o pozyskaniu nowych pracowników. Szkoły zawodowe realizują
obowiązki związane z przygotowaniem
teoretycznym, natomiast Mubea zapewnia
wsparcie nauczania praktycznego.
Działy rozwoju nowych produktów i
technologii współpracują ściśle z ośrodkami uniwersyteckimi we wszystkich
krajach i wspierają kształcenie oraz nabywanie kwalifikacji zawodowych przez
przyszłych pracowników, m.in. w trakcie
przygotowania prac dyplomowych.
Podobnie jak w funkcjonujących już
spółkach Mubea, tak i w nowo powstałym
zakładzie organizacja produkcji odpowiadać będzie najwyższym standardom w
dziedzinie ochrony środowiska i zgodna
będzie z normami jakości EN ISO 14001.
Do naszego zakładu w Ujeździe poszukujemy doświadczonych pracowników
z branży przetwórstwa metali oraz branży
dostawczej dla przemysłu samochodowego. Oprócz pracowników obsługujących
urządzenia produkcyjne poszukiwani
są także kierownicy produkcji, kierownicy kontroli jakości, pracownicy utrzymania ruchu, ślusarze oraz dysponenci
prowadzący obsługę odbiorców naszych
wyrobów.
Do wydziału konstrukcji urządzeń
i narzędzi poszukujemy doświadczonych techników CNC, konstruktorów
maszyn, mechatroników, programistów
SPS, programistów robotów przemysłowych, a także monterów, którzy wykonywać będą zadania nie tylko na rzecz
naszego zakładu w Ujeździe, lecz także
dla innych zakładów grupy kapitałowej
Mubea na całym świecie.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury na adres:
info.mubea.pl@mubea.com.
Grupa Mubea: Jiri Matyas

Rodzinne święto
dok. ze str. 1

Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, zwłaszcza dzieci, bo wiele z nich
po raz pierwszy mogło nie tylko obejrzeć
miniatury znanych na świecie obiektów
sakralnych, ale i pobawić się w parku linowym czy Bajkowym Sadzie, poznać
nowych kolegów i koleżanki. W dodatku
każde z nich dostało słodycze i upominek
przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. Rodzice zastępczy otrzymali listy
gratulacyjne i podziękowania, które zostały wręczone przez władze powiatu strzeleckiego. A potem był wspólny poczęstunek
i pamiątkowe zdjęcie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich i władze
samorządu powiatowego podobne uroczystości organizują od kilku już lat. To
doskonała okazja nie tylko do podziękowań za wielkie serca, dzięki którym

dzieciom żyje się lepiej, ale i do wymiany
doświadczeń między rodzinami zastępczymi, do udzielania sobie wzajemnych
rad i wsparcia. W tym roku po raz pierwszy w tym święcie brali udział nie tylko
członkowie rodzin już funkcjonujących w
naszym powiecie, ale i kandydaci na rodziców zastępczych. Tak więc jest szansa,
że w niedalekiej przyszłości w powiecie
strzeleckim grono 73 rodzin zastępczych
(w większości nadal spokrewnionych z
dziećmi, nad którymi sprawują opiekę)
powiększy się o kolejne nowe rodziny. I za
rok na podobnym spotkaniu znów będzie
więcej osób, a organizatorzy obserwują,
że z roku na rok uczestników przybywa.
Pierwsze spotkania były skromniejsze, ale
też jakby bardziej nieśmiałe. Teraz jest zupełnie inaczej: wszyscy czekają na nie z
niecierpliwością.
(mg)
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SZLIFIERZ
ZAWADZKIE
LIDER OBRÓBKI CNC
OLSZOWA
ŚLUSARZ MECHANIK UTRZYMANIA
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SPAWACZ
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PROGRAMISTA MASZYN CNC
ZAWADZKIE
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INŻYNIER PROCESU
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
USTAWIACZ MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK OBSŁUGI MASYZN
STRZELCE OPOLSKIE
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MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
ZAWADZKIE
ELEKTRYK
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MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
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OPERATOR DRUKARKI
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DRUKARZ CYFROWY
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wykształcenie średnie ogólnokształcące,
min. 2 letnie doświadczenie,
znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
dyspozycyjność, dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
umiejętność pracy pod presją czasu
biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, pakietu MS Office bądź pokrewnego,
mile widziani studenci studiów niestacjonarnych, wysoka kultura
osobista, punktualność
wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,
obsługa programów pakietu Office,
znajomość zasad rachunkowości, - doświadczenie
wykształcenie wyższe preferowane: logistyka, spedycja;
obsługa komputera (Excel), - min. 2 letnie doświadczenie,
dobra znajomość j. angielskiego
wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera, prawo jazdy,
doświadczenie na podobnym stanowisku,
dobra znajomość j. angielskiego
wykształcenie średnie, - doświadczenie
wykształcenie min. średnie budowlane,
obsługa programu Ecxel, - doświadczenie mile widziane
mile widziane wykształcenie wyższe,
znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
oraz PDOF, znajomość programu „Płatnik”, bardzo dobra
znajomość Excel, umiejętność pracy w zespole, umiejętność
konstruktywnego rozwiązywania problemów, wytrwałość, odporność na stres, dynamika działania, umiejętność samodzielnego
planowania oraz organizacji czasu,
min. 2 letnie doświadczenie w obszarze HR,
biegła znajomość j. angielskiego
wykształcenie zawodowe handlowe, - doświadczenie
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie mile widziane kierunkowe,
doświadczenie gastronomiczne
wykształcenie mile widziane kierunkowe, - doświadczenie
stopień niepełnosprawności
upr. spawalnicze
obsługa frezarki, suwnicy z poziomu roboczego
obsługa szlifierki oraz suwnicy z poziomu roboczego
mile widziane upr. energetyczne
wykształcenie zawodowe lub średnie,
spawanie metodą MIG/MAG, TIG,
książeczka spawacza, - doświadczenie w spawaniu
wykształcenie techniczne, - znajomość rysunku technicznego
wykształcenie min. zawodowe
wykształcenie – zawodowe - mechanik
prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy,
świadectwo kwalifikacji zawodowe wbite w prawo jazdy
praca wymagająca sprawności psychoruchowej, przy zmiennych
warunkach atmosferycznych
wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
mile widziane doświadczenie,
mile widziana znajomość j. niemieckiego
prawo jazdy kat. C+E, mile widziane upr. do obsługi HDS,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
prawo jazdy kat.C
wykształcenie zawodowe,
upr. do obsługi wózków widłowych
wykształcenie średnie zawodowe mile widziane leśne,
pakiet Office, - doświadczenie mile widziane
możliwość przyuczenia,
wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
zaangażowanie i chęć do pracy
wykształcenie wyższe,
znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami jakości,
rozwiązywanie problemów jakościowych,
dobra znajomość j. niemieckiego
wykształcenie wyższe techniczne: inżynier automatyk, mechanik,
znajomość procesu i technologii maszyn, elektromechaniki,
umiejętność czytania rysunku technicznego,
dobra znajomość j. niemieckiego lub angielskiego
wykształcenie min. zawodowe, - znajomość budowy maszyn
wykształcenie zawodowe, - zdolności manualne
wykształcenie wyższe techniczne,
obsługa maszyn włókienniczych, obróbka skrawaniem, tokarki,
frezarki,
prawo jazdy kat. B, - mile widziane upr. MIG/MAG
obsługa suwnicy z poziomu roboczego
doświadczenie min.2 lata w służbie utrzymania ruchu,
upr. elektryczne
wykształcenie zawodowe lub średnie,
umiejętność wykonywania inst.CO i wod-kan, montaż urządzeń
sanitarnych,
doświadczenie w zakresie instalacji CO, wod-kan i urządzeń
sanitarnych
wykształcenie średnie techniczne,
znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
wykształcenie średnie techniczne,
znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
wykształcenie średnie,
umiejętność wykonywania paznokci żelowych
wykształcenie kierunkowe
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Zmiany w PKS-ie
22 maja złożył rezygnację z pełnionej
funkcji prezes strzeleckiego PKS Aleksander Patoła. Wybór nowego prezesa będzie
należał do Rady Nadzorczej. Nowej, bo
trzyletnia kadencja poprzedniej RN, zgodnie ze statutem PKS, niedawno się skończyła.
Do 1 czerwca trwał nabór kandydatów na kolejną kadencję – zgłosiło się ich
ośmioro. Po przeanalizowaniu zgłoszeń
Zarząd Powiatu Strzeleckiego 1 czerwca podjął uchwałę o rekomendowaniu

trzech osób do nowej RN. Następnego
dnia zwołane zostało Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a
przypomnijmy, że 100% akcji należy do
Powiatu Strzeleckiego. Ostatecznie podjęto decyzję, że w skład Rady Nadzorczej
PKS wejdą: Piotr Szendzielorz, Elżbieta
Mikitów-Pakura oraz Dariusz Zajdel. 11
czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie
RN, na którym Rada się ukonstytuowała
– jej przewodniczącym został Piotr Szendzielorz, prawnik.

Marsz po zdrowie – na wyspę Bolko!
Marsz po zdrowie to nie tylko dobrze
brzmiące hasło. To także nazwa imprezy
prozdrowotnej organizowanej od 2011
roku przez Urząd Marszałkowski Woj.
Opolskiego i Towarzystwo Walki z Kalectwem.
W „pięknych okolicznościach przyrody”, właśnie na wyspie Bolko w Opolu, 20
czerwca br. będzie można wziąć udział nie
tylko w 4-kilometrowym marszu (i sprawdzić swoją kondycję), ale też obejrzeć

pokazy tai-chi, ratownictwa medycznego
czy poznać zasady zdrowego odżywiania
(i spróbować zdrowych potraw).
To tylko niektóre z atrakcji czekających na wyspie na tych, którzy w tę sobotę
zamierzają poświęcić trochę czasu samym
sobie. Przecież już starożytni mawiali „w
zdrowym ciele zdrowy duch”!
Impreza zaczyna się o godz. 11.15 i
trwać będzie do godz. 17.00

70 lat LO w Zawadzkiem

dok. ze str. 1

Po prostu byliśmy razem
zef Swaczyna. Na pikniku jako pierwszy
wystąpił Zespół Wokalno-Instrumentalny
ZSS z Kadłuba, potem zebrani wysłuchali
występu orkiestry strażackiej działającej
przy Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP. Kolejną atrakcją był występ
zespołu folklorystycznego SILESIA z
Rozmierki. Przez cały gościom przygrywał zespół TOBHAN. Uczestnicy mieli
również okazję skosztować tradycyjnego
kołocza śląskiego, chleba ze smalcem oraz
tradycyjnej piknikowej kiełbaski z grilla.

Dla najmłodszych uczestników imprezy
przygotowano kącik, nie tylko ze słodkim
poczęstunkiem, ale też grami, zabawami,
malowanie twarzy.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów, radosnej postawie gości, świetnym
występom artystycznym i przepysznemu
poczęstunkowi, Piknik minął w bardzo
miłej i wesołej atmosferze. Spotkanie
odbyło się dzięki wsparciu sponsorów, za
które organizatorzy serdecznie dziękują.
Jolanta Siwiec

Sobotnie popołudnie, 30 maja, na
długo pozostanie w pamięci mieszkańców
strzeleckiego Domu Pomocy Społecznej
oraz ich gości. W tym dniu odbył się Piknik
Rodzinny, na który podopieczni zaprosili
swoje rodziny, krewnych i przyjaciół. Piknik pod hasłem „po prostu bądźmy razem”
zgromadził około 250 osób. Rozpoczął się
od mszy świętej, którą odprawił proboszcz
parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach
Opolskich ks. Rudolf Nieszwiec, który w
kazaniu podkreślił, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa matka.
Potem wszystkich zebranych powitali:
dyrektor DPS Jolanta Osuch i starosta Jó-

115 lat OSP Ujazd

31 maja druhowie z OSP Ujazd świętowali jubileusz jednostki – 115-lecie.
Uroczystość nie mogła się nie rozpocząć
mszą św. w intencji wszystkich strażaków. Potem wszyscy udali się wszyscy
udali się przed remizę OSP, gdzie została

oficjalnie przekazana i poświęcona łódź
ratownicza oraz ciężki zestaw RT. Następnie wręczono odznaczenia zasłużonym
strażakom. Po części oficjalnej gospodarze
wraz z zaproszonym gośćmi – reprezentującymi władze samorządowe, strażaków -

zawodowych i z zaprzyjaźnionych jednostek OSP świętowali rocznicę powstania
swojej jednostki.
Gratulujemy zaangażowania i pasji i
życzymy strażakom wielu sukcesów oraz
kolejnych tak zacnych jubileuszy jednostki!

Twórczość Doroty Gellner
I chyba nie ma kontynentu, gdzie nie
znaleźliby się ci, którzy kiedyś się w niej
uczyli. I chyba nie ma profesji, w której
nie odnosiliby sukcesów.
Na Zjeździe Absolwentów zjawiło się
ok. 240 osób. Najstarsi z nich to ci, którzy
zdawali maturę w 1953 roku – i była to
całkiem niemała grupka, bo aż siedmioro,
bacząc na fakt, że od tamtej chwili minęły
62 lata. Najliczniej stawili się maturzyści
z roku 1975 – osiemaścioro, za to z ostatnich lat nie było nikogo. a rocznik 2004
– „najmłodszy” w gronie absolwentów re-

prezentowała tylko jedna osoba. Jak mówi
dyrektor Ryszard Pagacz – ci młodsi jeszcze za starą „budą” nie zdążyli zatęsknić.
Wspomnieniom
towarzyszącym
spotkaniu nie było końca. Podczas apelu,
wspólnego wyjścia do „starego” kościoła
w Zawadzkiem, akademii w kinoteatrze
czy spotkań w klasach, podczas obiadu
zorganizowanego w szkole lub balu w restauracji „Markus” w Kolonowskiem.
Tę zacną rocznicę w dziejach szkoły
upamiętnia pięknie wydana publikacja jubileuszowa.
(mg)

Policja informuje
Referat Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich informuje, iż od dnia 15 czerwca 2015
roku następuje zmiana w zakresie trybu kontroli autokarów oraz innych pojazdów wyjeżdżających na różnego rodzaju wycieczki. Od w/w dnia wniosek o kontrolę autokaru należy złożyć w formie pisemnej według wzoru (zawierającego m.in. dane wnioskodawcy,
dane dot. wyjazdu i jego organizatora oraz dane przewoźnika) co najmniej na 7 dni przed
planowanym wyjazdem.
Wniosek należy złożyć:
- osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,
- przesłać pocztą na adres KPP w Strzelcach Opolskich – 47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Piłsudskiego 3,
- faxem na Nr 077/4621945,
- pocztą elektroniczną na adres wrd.st@op.policja.gov.pl
Ponadto wyznaczonym miejscem kontroli zgłoszonych pojazdów jest plac Dworca
PKS Strzelce Opolskie – Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śląskich. Pojazdy zgłoszone
do kontroli, a niepodstawione na wspomniany plac PKS nie będą skontrolowane.

Ósmego czerwca br. w Zespole Szkół
Specjalnych w Kadłubie odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Doroty Gellner”.
W uroczystości wzięli udział laureaci
konkursu, nauczyciele instruktorzy oraz
wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka.
Dyrektor ZSS w Kadłubie s. Jolanta
Wojtaszak przywitała zebranych, a wicestarosta wręczył dyplomy oraz nagrody
zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom
słodkości.

Po wielkich emocjach na nagrodzonych czekał poczęstunek, gdzie w przyjacielskiej atmosferze mogli porozmawiać i
wymienić się wrażeniami.
Na konkurs przesłano łącznie 82 prace z 7 szkół specjalnych województwa
opolskiego, w kategorii klas I-III 12 prac,
w kategorii klas IV–VI 21 prac oraz klasy
gimnazjalne 49 prac.
Organizatorzy dziękują za tak liczny
udział w konkursie, pomysłowość wykonania prac i wielkie zaangażowanie, już
dziś zapraszają na kolejną edycję konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

Koordynatorami konkursu były Barbara Macygon i Monika Szendzielorz Nowakowska.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Karta Ochrony Praw Konsumenta?
Nie istnieje

Prowadzę mały sklepik. Odebrałem
ostatnio dziwny telefon dot. możliwości
nabycia Karty Ochrony Praw Konsumenta. Oczywiście odpłatnie. O co
chodzi?
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed firmami, które oferują przedsiębiorcom tzw. Karty Ochrony
Praw Konsumenta. Z posiadanych przez
UOKiK danych wynika, że przedsiębiorcy
są informowani, jakoby wystawienie Karty
kosztowało 1500 zł, a cena im proponowana
objęta jest promocją. Jednocześnie wprowadzani są w błąd uzyskując informację,
że wystawienie Karty w Urzędzie Ochrony
Konkurencji i Konsumentów kosztuje
więcej niż usługa oferowana w promocji.
Zdaniem przedsiębiorców, Karta jest przedstawiana jako obowiązkowy dokument
wprowadzony na mocy przepisów ustawy
o prawach konsumenta. Ponadto, przedsiębiorcy informowani są o rzekomych karach,
które może nałożyć Urząd za brak Karty.
UOKiK informuje, że w prawie nie
istnieje taka instytucja jak Karta Ochrony Praw Konsumenta. Ponadto, ustawa
o prawach konsumenta nie nakłada
obowiązku posiadania Karty Ochrony
Praw Konsumenta, ani jakiegokolwiek
innego dokumentu potwierdzającego
dostosowanie się do przepisów, w szczególności wystawianego przez UOKiK. W
przypadku oferowania takiej usługi zawsze

należy sprawdzić wiarygodność dzwoniącej
osoby, przedstawianych ofert, a w przypadku wątpliwości zawiadomić odpowiednie
instytucje – Policję lub Prokuraturę.
Słyszałam, że była jakaś kontrola
odblasków. Chcę mieć pewność, że
jestem widoczna i bezpieczna. Na co
trzeba zwracać uwagę dokonując zakupu
odblasków?
Tylko co dziesiąty odblask spełnia
wymagania – wynika z kontroli Inspekcji
Handlowej. Przedsiębiorcy i konsumenci
nie odróżniają ich od gadżetów, które nie
zwiększają bezpieczeństwa na drodze.
UOKiK, we współpracy z Policją, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy i Instytutem
Transportu Samochodowego, przygotował
specjalne poradniki dotyczące bezpiecznych odblasków
UOKiK zwrócił uwagę, ze na rynku
dominują gadżety, które przypominają odblaski, ale nie powinny być używane przez
konsumentów jako akcesoria odblaskowe,
ponieważ nie spełniają najważniejszych
wymagań co do wielkości (min. 15 cm2),
właściwości powierzchni odbijającej
światło oraz odporności gwarantującej
zachowanie tych właściwości, nawet w
trudnych warunkach atmosferycznych.
Wiele z nich jest sprzedawanych z informacją sugerująca, że są to pełnowartościowe
akcesoria odblaskowe, a ich noszenie podnosi widzialność użytkownika na drodze.

Bezpieczne odblaski - jak kupować
i prawidłowo używać akcesoria odblaskowe?
• Przy zakupie odblasku należy zwrócić
uwagę, czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i
typ wyrobu oraz czy jest dołączona
instrukcja użytkowania. Jeśli tego
nie ma - jest tylko gadżetem przypominającym odblask.
• Im niżej odblask jest umieszczony,
tym lepiej oświetlą go reflektory samochodu i kierowca wcześniej może
dostrzec pieszego.
• Należy zwracać uwagę, aby noszone
akcesoria odblaskowe nie były zasłonięte, np. szalikiem czy plecakiem.
• Idąc lewą stroną drogi (w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazdów) odblaski najlepiej nosić na prawej ręce
lub nodze (od strony ruchu pojazdów).
• W przypadku elementów przytwierdzonych na stałe do odzieży (np.
naszyte taśmy odblaskowe) należy
okresowo sprawdzać, czy powierzchnia odblaskowa nie wytarła się od
prania czy tarcia.
• Jeżeli odblask jest nieszczelny i dostanie się do niego woda (dotyczy to
odblasków wykonanych z tworzywa
sztucznego i folii pryzmatycznych),
należy go wymienić na nowy.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Adrian Smieszkoł drugi
w konkursie geologicznym
Pod koniec maja br. w siedzibie PIG
PIB w Sosnowcu odbyła się uroczystość
ogłoszenia wyników konkursu geologicznego organizowanego w tym roku pod
hasłem „Skrzydlaty eksperyment Ziemi”.
Na konkurs zostały wysłane prace naszych
dwóch uczniów – Kamila Żyłki z kl. 3b
oraz Adriana Smieszkoła z klasy 2a. Praca
Adriana, napisana na temat „Archaeopteryx lithographica przed obliczem sądu”,
zyskała uznanie jury i tym samym Adrian
zakwalifikował się do finału regionalnego.Uroczystość, poprowadzona przez
organizatora konkursu Pawła Woźniaka,
dostarczyła wielu emocji. Po raz kolejny
Adrian został laureatem konkursu, zdobywając drugie miejsce. Warto przy tym
wspomnieć, że Adrian jest jedynym przedstawicielem szkół ponadgimnazjalnych
z województwa opolskiego, który zajął
miejsce na podium. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

„Kurialna Gala”

Nikt nie jest skazany na raka
Końcówka maja oraz trzy tygodnie
czerwca, to od kilku lat dni, w których
powinniśmy uwagi poświęcać nad zagrożeniom ze strony chorób nowotworowych.
Jeżeli nic nie zmienimy w naszym
podejściu do własnego zdrowia, to wszelkie programy zdrowotne okazać się mogą
jedynie przysłowiowym „wołaniem na
puszczy”.
Bo walka z nowotworami polega
przede wszystkim na unikaniu czynników
ryzyka zachorowania, których jest niemało, ale ich unikanie przy odrobinie wiedzy
a przede wszystkim woli, może być wprowadzone w czyn niemal od zaraz.
Mowa o szeroko pojmowanym
zdrowym stylu życia oraz jego bardziej
szczegółowej wersji, jaką jest Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Zawiera on
11 zaleceń, których stosowanie pozwala

znacząco ograniczyć ryzyko zachorowania na raka lub też wykryć niektóre typy
nowotworów w bardzo wczesnym stadium. Wśród tych zaleceń, znajdują się
całkiem „banalne” przepisy na zahamowanie wzrostu liczby zachorowań na raka,
aczkolwiek ich merytoryczna wartość jest
nie do przecenienia. Mowa m.in. o pierwszych sześciu zaleceniach Kodeksu:
1. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie
potrafisz przestać, nie pal przy niepalących
2. Wystrzegaj się otyłości
3. Codziennie bądź aktywny ruchowo
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców;
jedz co najmniej 5 porcji dziennie
5. Nigdy się nie upijaj
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
Współcześni badacze czynników ryzyka chorób nowotworowych nie mają

wątpliwości, że zdecydowana większość
zachorowań na nowotwory jest funkcją
stylu życia ludzi, którzy na nie chorują.
I mówią też, że nikt nie jest skazany na
raka…
Niektórzy badacze regularne spożywanie owoców i warzyw porównują do
chemioterapii prewencyjnej, która zapobiega rozwojowi nowotworowych mikroguzków.
Większość roślinnych produktów
spożywczych zawiera substancje przeciwnowotworowe, które podawane w
codziennym menu wzmacniają układ odpornościowy (immunologiczny) człowieka. A wszystko, co ten układ wzmacnia,
hamuje także rozwój nowotworów.
Warto być przezornym i widzieć nie
tylko początek drogi swojego dorosłego
życia, ale także jej kolejne odcinki, z tymi
najdalszymi włącznie…

IX Wojewódzki Festiwal „Pod gołym niebem”
Dziewiątego czerwca o godzinie dziewiątej w ZSS w Zawadzkiem odbył się już
dziewiąty Festiwal.
Zjechały tam zaprzyjaźnione placówki nie
tylko z województwa opolskiego. Dzięki
uprzejmości Nadleśnictwa Zawadzkiego
i udostępnieniu Letniej Izby Edukacyjno-Przyrodniczej, na scenie mogły się zaprezentować zespoły artystyczne z: Dobrodzienia, Praszki, Leśnicy, Kadłuba, WTZ z
Zawadzkiego oraz zespół gospodarzy. Jak
co roku poziom wykonania i prezentacja
stały na bardzo wysokim poziomie. Nie
dało się wyczuć tremy czy stresu występujących artystów. Gwoździem programu
okazał się przebojowy występ wicestarosty Janusza Żyłki, który rozbawił i roztań-

czył publiczność. Na koniec nie zabrakło
również nagród dla każdego zespołu i
podziękowań oraz atrakcji na powietrzu z
kiełbaskami i watą cukrową. Piknik trwał
i trwał a tańcom i wspólnej, integracyjnej
zabawie nie było końca. Organizatorki fe-

stiwalu gorąco dziękują młodzieży nagłaśniającej imprezę z gimnazjum w Kielczy,
wszystkim osobom, które pomogły zorganizować festiwal oraz niezawodnym sponsorom, na których mogą liczyć co roku.
Zapraszamy za rok....

Póki nie jest za późno

Starosta Józef Swaczyna z laureatami

VII edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno, realizowanego przez
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zostało objęta honorowym patronatem
Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walki
i Męczeństwa, Opolskiego Kuratora Oświaty, Starosty
Opolskiego, Starosty Nyskiego i Józefa Swaczyny - Starosty Strzeleckiego.
W tym roku w konkursie wzięło udział 60 osób z województw śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz wielkopolskiego. Łącznie zgłoszono 20 prac.

21 maja w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursów
organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii w Opolu. Zaproszenia na tę
uroczystość otrzymali wszyscy laureaci
(120) zarówno konkursów wiedzy, jak i
konkursu artystycznego. Wśród nich byli
także uczniowie CKZiU. W Diecezjalnym
Konkursie Wiedzy Religijnej dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej tytuły laureatów oraz nagrodę otrzymali: Adrianna
Paździor, Patrycja Jałowy, Joanna Karwat
uczennice klasy III F, Beata Sładek z klasy II h/w1, Dariusz Kołodziej uczeń klasy I F/w3 oraz uczennica Andrea Kozioł
uczennica klasy h/mk
Nagrodę z rąk ks. bp Rudolfa Pierskały odebrała także Joanna Michalska

uczennica klasy II Tek, która uzyskała
wyróżnienie w konkursie artystycznym w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas gali odbyła się również uroczystość podsumowania plebiscytu na
Bohatera Katechezy 2015. Ten zaszczytny
tytuł otrzymała dr Edyta Bem, nauczyciel
religii Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Plebiscyt był ogłoszony przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Tygodnik Gość Niedzielny.
Gratulujemy wszystkim uczniom,
którzy własnym wysiłkiem i pracą osiągnęli sukces oraz nauczycielom pracującym
wspólnie z uczniami nad osiągnięciem
sukcesu
Edyta Bem, Halina Kajstura

Opolszczyzna
jest najpiękniejsza
Od 25 do 28 maja
uczniowie SOSW w Leśnicy z klas Przysposabiających do Pracy wraz
z opiekunami Olgą Piś
oraz Małgorzatą Podymą wybrali się do Pokrzywnej. Pobyt nasz
zaplanowaliśmy bardzo
szczegółowo. Większość
czasu poświęciliśmy na
spacery, poprawę naszej
kondycji fizycznej (siłownie na powietrzu) oraz turystykę pieszą po trasach
Gór Opawskich. Dzięki
uprzejmości pana Tomasza Gorzelanny
mogliśmy bezpłatnie zwiedzić i skorzystać z licznych atrakcji Interaktywnego
Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau –
Zaginione miasto”. Tylko tam poznacie
ciekawe prawa fizyki, optyki, akustyki,
historię poszukiwaczy złota i wiele innych
rzeczy, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. Wyprawa do Głuchołaz też
była bardzo inspirująca – wejście na Górę
Chrobrego, spacer po zabytkowym Parku
Zdrojowym gdzie znajduje się wiele ciekawych i rzadko spotykanych gatunków
drzew i krzewów. Kiedy jest tyle atrakcji

czas płynie bardzo szybko, niestety i my
musieliśmy powoli przygotować się i powrócić do szkolnej rzeczywistości. Pozostaną nam wspomnienia wspaniałej przygody i przeświadczenie, że Opolszczyzna
to najpiękniejsze miejsce na ziemi!
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor
BS w Leśnicy Renacie Kurzał za wsparcie
finansowe naszego wyjazdu, a Panu Grzegorzowi Pyce za bezpłatne przekazanie
wędlin na wspólne posiłki, które samodzielnie przygotowywali uczniowie.
Olga Piś
Małgorzata Podyma
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40 lat minęło…
w ZSS w Zawadzkiem

dok. ze str. 1
W 1976 roku prowadzenie szkoły przejęli bracia ze Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskich. Pracowało wówczas 10
nauczycieli, dbających o wychowanie,
opiekę i nauczanie dzieci upośledzonych
umysłowo. Szkoła zajmowała budynek
przy leśnictwie Dębie. Do obecnej siedziby
przeniosła się w 1992. W 1997 roku funkcję
dyrektora szkoły objęła Anna Bujmiła i piastuje ją do dziś.
Zmieniali się dyrektorzy, zmieniali
nauczyciele i pracownicy, zmieniała się
szkoła. Rozpoczynała głównie od zadań
opiekuńczych i wychowawczych, natomiast
dzisiaj jest wysoce profesjonalną i wyspecjalizowaną placówką w edukacji i terapii
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, uczniów z niepełnosprawnością
sprzężoną, autyzmem i spectrum autyzmu
oraz osób z zaburzoną komunikacją. Stale
doskonaląca się kadra oraz doskonałe wyposażenie szkoły pozwala na efektywne
prowadzenie terapii metodą Integracji Sensorycznej, terapię komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, rehabilitacji
ruchowej, hydroterapii.
Szkoła została założona przy Domu
Pomocy Społecznej, dla mieszkańców tego
Domu. Dzisiaj uczniami szkoły i uczestnikami zajęć są również dzieci z okolicznych
miejscowości. Najmłodszy ma 4, a najstarszy 24 lata. Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych oraz aktywności pozaszkolnych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Siedlisko”
sprzyjają rozwojowi uczniów.. Uczą się, jak
aktywnie spędzać czas wolny, jak być samodzielnym na miarę istniejących możliwości,
a przede wszystkim jak być szczęśliwym,
niezależnym, zaradnym, pomocnym kolegą,
sąsiadem, mieszkańcem, a więc obywatelem. Młodzież uczestniczy w wielu wyjazdach krajoznawczych, integracyjnych,
edukacyjnych, rehabilitacyjnych po najbliż-

szej okolicy, ale również po całej Polsce i
Europie. Uczniowie ZSS w Zawadzkiem są
zwycięzcami i laureatami różnych konkursów plastycznych, muzycznych, zręcznościowych oraz zawodów sportowych.
Część z tych umiejętności uczniowie i
absolwenci szkoły mogli zaprezentować na
uroczystej Gali z okazji obchodów 40-lecia
funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych
w Zawadzkiem, która odbyła się 29 maja
w Kinoteatrze w Zawadzkiem, a swoją
obecnością zaszczycili ją absolwenci wraz
z rodzicami i opiekunami, byli pracownicy
szkoły, przyjaciele ze współpracujących
placówek, sponsorzy, którzy od lat wspierają szkołę w realizacji jej zadań edukacyjnych i terapeutycznych, pracownicy
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele władz
samorządowych i ustawodawczej. Bez tych
wszystkich osób tak skuteczna praca szkoły
nie byłaby możliwa.
Gala rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu szkolnego oraz uroczystego zatańczenia poloneza. A potem… potem rozpoczęły się występy uczniów w różnorodnych
aranżacjach przeplatane prezentacjami multimedialnymi oraz przemówieniami pani
dyrektor.
Dzieci i młodzież prezentowali różne
swoje pasje i umiejętności a na widowni
pojawiały się łzy wzruszenia, uśmiechy,
nostalgia za przeszłością, radość z teraźniejszości a przede wszystkim ogrom oklasków,
które wieńczyły każdy występ. I to było
najważniejsze dla uczniów i absolwentów,
którzy długo przygotowywali się do Gali.
BYły również gratulacje przekazywane na
ręce dyrektor Anny Bujmiły a po uroczystościach w Kinoteatrze większość uczestników wspólnie przejechała do szkoły – by
ją zwiedzić, uczestniczyć we wspólnym poczęstunku i dzielić się wspomnieniami. Na
kolejny jubileusz zapraszamy za 10 lat.
Agnieszka Szampera

Dzień z profilaktyką uzależnień
W związku z realizacją Projektu
„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,
tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
(SPPW) oraz obchodami 31 maja Światowego Dnia bez Tytoniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach
Opolskich zainicjował działania edukacyjne związane z promowaniem zachowań
prozdrowotnych i przeciwdziałaniem uzależnieniom.
11 czerwca br. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich
we współpracy z Danutą Sawrycką pielęgniarką z NZOZ BALMED z Rozmie-

rzy zorganizowano punkt informacyjno
– edukacyjny dla mieszkańców powiatu
strzeleckiego. Pielęgniarka dokonywała
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz
stężenia poziomu glukozy, natomiast
pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i
Oświaty Zdrowotnej PSSE w Strzelcach
Op. badał zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu z wykorzystaniem
aparatu – smokerlyzer. Zainteresowani
mogli otrzymać materiały edukacyjne,
skorzystać z porad z zakresu profilaktyki
antytytoniowej oraz możliwości założenia
okularów ALKOgogle, symulujących zaburzenia, jakich doznaje przeciętna osoba
po spożyciu alkoholu. Z naszego punktu
skorzystały 82 osoby.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z
czego wartość dofinansowania Projektu
przez stronę szwajcarską wynosi 85% i
obejmuje kwotę 3 438 691 (10 587 730
PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828
CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.
Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a
49 rokiem życia.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

XII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Niesłyszących

Strzelczanie najlepsi

Zorganizowanie zawodów umożliwił
nam Urząd Miasta w Strzelcach Opolskich
udostępniając nieodpłatnie na ten cel halę
sportową. W zawodach udział brali Członkowie Polskiego Związku Głuchych z
województwa Opolskiego. Głównym
organizatorem całej imprezy był Antoni
Sznura, prezes Zarządu Koła Terenowego
w Strzelcach Opolskich. Wylosowane pary
rozegrały między sobą mecze każdy z każdym. W zawodach brało udział 22 osób ze
Strzelec Opolskich, Nysy, Opola, Kędzierzyna-Koźla. Do drugiego etapu zakwalifikowali się najlepsi uczestnicy turnieju.
Walka rozegrała się już pomiędzy najlepszymi zawodnikami. Po zakończeniu rozgrywek zaproszono wszystkich na słodki
poczęstunek, a potem ogłoszono wyniki i
uhonorowano pucharami zwycięzców.

Wśród kobiet puchar za I miejsce zdobyła Beata Łupak, II - Ewelina Olchawa,
III - Ewa Wróbel - wszystkie z PZG Strzelce Opolskie.

Mężczyźni: I miejsce Mariusz Kurowski z PZG Nysa, II Dariusz Paliwoda z
PZG Strzelce Opolskie, III Szymon Marszewski z PZG Kędzierzyn-Koźle.

Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury
Wakacyjne warsztaty dla dzieci
Zachęcamy dzieci do udziału w wakacyjnych warsztatach, które odbędą się w
terminie 06-10.07.2015 r. Zajęcia będą prowadzone w godzinach 8:00 – 16:00. Wpisowe na wybrany dzień warsztatowy: 40 zł/os.
Zapisywać można się na 1,2 lub wszystkie
zajęcia. Liczba miejsc ograniczona. Wszelkie informacje pod numerami: 518 418 912
lub 77 412 30 13.
Poniedziałek 06.07.2015 r. – „Indiańska
wioska”, m.in. warsztaty robienia biżuterii i
strzelania z łuku.
Wtorek 07.07.2015 r. – „W krainie morskich przygód” – gry, zabawy, animacje w
basenie Centrum Rekreacji i Sportu Strzelec.
Środa 08.07.2015 r. – „W zielonej puszczy” – zajęcia w terenie, budowanie ognisk,
podchody i wiele innych atrakcji dla wszystkich energicznych, kochających ruch.
Czwartek 09.07.2015 r. – „Pogromcy
smoków” – przenosimy się w czasy średniowiecznych zamków, rycerzy i księżniczek.
Budowanie warowni, bal, turniej rycerski.
Piątek 10.07.2015 r. – „Pod znakiem
podkowy” – warsztaty dla wszystkich miłośników koni oraz wycieczka do stadniny
Cztery Kopyta w Piotrówce.

Ponadto zapraszamy dzieci na cykl zajęć pt. KREATYWNE ŚRODY :
15.07 – warsztaty z wikliny papierowej (zapisy do 10.07.)
22.07 – warsztaty tworzenia masek gipsowych (zapisy do 17.07)
29.07 – orgiami 3 D – tajniki japońskiej sztuki papierowej (zapisy do 24.07)
Zajęcia będą odbywały się w godzinach 10:30-12:30
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują wcześniejsze zapisy ( 77 412 30 13)
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Prawa młodych Europejczyków

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
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

Odkryć Europę poprzez bezpośredni
kontakt z młodymi ludźmi z Niemiec i
Francji, pozbyć się stereotypów oraz odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące
swojej własnej, ale też europejskiej tożsamości, zrozumieć, że tylko tolerancyjna,
demokratyczna i otwarta różnorodność
Europy gwarantuje życie w pokoju. Do
takich poszukiwań i odkryć już po raz
dziesiąty zostało zaproszonych siedemnaścioro uczniów klasy Ib Publicznego
Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach
Opolskich, którzy pod opieką nauczycielek języka niemieckiego , pań Anny
Rzeźniczek oraz Barbary Kozery wraz z
uczniami z Humboldt – Gymnasium Ulm
(Niemcy) oraz Lycee International, Saint
Germain – en – Laye (Francja),w dniach
od 17 do 22 maja b.r. wzięli udział w Seminarium w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Bad Urach (Niemcy, Badenia
Wirtembergia) pt. „Wir sind Europa” (Jesteśmy Europą). Zadaniem projektu jest
zaopatrzenie młodzieży w podstawową
wiedzę dotyczącą instytucji europejskich,
zapoznanie ich z polityczną codziennością Europy, a tym samym kształtowania
w nich postaw obywatelskich młodych
Europejczyków . Konieczność komunikowania się w języku niemieckim, który
jest obowiązującym językiem projektu,
daje naszym uczniom dodatkową możliwość zastosowania w praktyce tego, czego
nauczyli się z na lekcji oraz motywuje do
dalszej pracy nad rozwojem swoich umiejętności językowych.
Poznaniu krajów uczestników projektu służyły na pewno przygotowane
przez uczniów już w szkole prezentacje
multimedialne, pokazujące najcenniejsze
skarby każdej z kultur, np. najważniejsze
miasta, osobowości, zabytki oraz narodowe specjały kulinarne.
Niewątpliwie dużą atrakcją dla młodzieży była całodniowa wycieczka do

Strassburga, by tam odbyć spacer po magicznych uliczkach Starego Miasta, a później skonfrontować się z wiekami historii
strasburskiej katedry. Ta średniowieczna
budowla kryje w sobie wiele bogactw.
Można w niej podziwiać zegar astronomiczny, czy np. witraż maryjny z koroną
z dwunastu unijnych gwiazd, który jest
darem Rady Europy. Nie mniejsze wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w
siedzibie Parlamentu Europejskiego oraz
możliwość udziału w jego obradach, które
dotyczyły możliwości przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.
Ważnym tematem poruszanym w
trakcie trwania projektu są prawa człowieka, a co za tym idzie także prawa dziecka.
Poprzez spotkanie z autorem książek dla
dzieci i młodzieży, panem Reinerem Engelmannem, który odczytywał fragmenty
swojej książki i dyskutował z uczniami
na temat przyczyn występowania takich
zjawisk jak „dzieci ulicy” czy „małoletni
żołnierze”, młodzież dostrzegła i doceniła warunki, w jakich żyje. Spotkanie to
pozostawiło u wielu uczestników pytanie, jak można zaangażować się na rzecz
sprawiedliwego traktowania wszystkich
dzieci.
Realizowanie wspólnych zadań , rozmowy w czasie wolnym, a w końcu też
wspólna zabawa pozwoliły dostrzec, że
nie trzeba się bać tego co nie znane, że jest
także wiele rzeczy, które łączą młodych
Europejczyków, jak muzyka, zainteresowania, sposoby spędzania czasu wolnego,
a nawet marzenia i plany na przyszłość.
Wszystko, co dobre i piękne szybko
się kończy. W piątek 22 maja przyszło
nam się pożegnać i wyruszyć w drogę
powrotną do swoich domów. Wróciliśmy
bogatsi o nowe wiadomości, zdobyte doświadczenia, a przede wszystkim nowe
znajomości, bardziej otwarci na innych
ludzi, inne kultury i obyczaje.
Anna Rzeźniczek

Procedury nadawania tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”
Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać:
1. 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe,
3. Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego,
4. Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do
wyróżnienia, w szczególności:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5. szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz powiatu
strzeleckiego.
6. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp.
potwierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka,
kultura, samorządność.
W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,
podpisy należy złożyć na zbiorczej karcie podając imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz wskazać pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o nadanie tytułu.
Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na
adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego (www.bip.powiatstrzelecki.pl)
w terminie do dnia 30 września danego roku.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”.
Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy
podczas corocznej Gali Noworocznej.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej
www.powiatstrzelecki. pl w zakładce Starostwo

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
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

OFERTY PRACY
OGŁOSZENIA!!!
w dniu 17.06.2015 roku o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 – I piętro
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy:
OTTO POLSKA Sp. z o.o.
na stanowisko:
SORTOWANIE WARZYW
miejsce pracy:
ROLNIK - DANIEC
Proszę zabrać ze sobą: ksero dowodu osobistego,
numer rachunku bankowego oraz ksero książeczki sanepidu.
w dniu 24.06.2015 roku o godz. 9.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - I piętro
spotkanie rekrutacyjne z firmą:
DSO Sp. z o.o. i Kronospan OSB Sp. z o.o.
na stanowiska:
- pomocnik operatora
- mechanik utrzymania ruchu
- elektryk utrzymania ruchu
- operator wózka widłowego
miejsce pracy:
Strzelce Opolskie
Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracyoraz ostatnie świadectwo szkolne
(do wglądu przez pracodawcę; mile widziane CV)

Połączenie autobusowe

w okresie letnim (lipiec, sierpień 2015 r)
w dni robocze od poniedziałku do piątku

1.

Trasa Strzelce Opolskie – Zawadzkie
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Zawadzkiego
7.10; 9.55; 10.50 (do Kielczy); 14.30; 15.30 (do Kielczy); 18.20 (do Kielczy)
Odjazdy z Zawadzkiego do Strzelec Opolskich
6.55 (z Kielczy o 6.40 ); 8.25 (z Kielczy o 8.10); 11.00; 13.00 (z Kielczy o 12.45);
15.10
2. Trasa Strzelce Opolskie – Ujazd
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Ujazdu
6.45 (przez Zimną Wódkę); 11.20 (przez Jaryszów); 15.30 (przez Jaryszów)
Odjazdy z Ujazdu do Strzelec Opolskich
7.15 (przez Jaryszów); 11.50 (przez Zimną Wódkę); 16.00 (przez Zimną Wódkę)
3. Trasa Strzelce Opolskie – Leśnica
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Leśnicy
8.30 (przez Zalesie); 11.00 (do Krapkowic przez Górę św. Anny);
13.20 (przez Zalesie); 15.30 (do Zdzieszowic przez Dolną, Górę św. Anny)
Odjazdy z Leśnicy do Strzelec Opolskich
6.59 (6.50 ze Zdzieszowic przez Górę św. Anny, Dolną); 8.13 (z Krapkowic o 7.40
przez Górę św. Anny); 9.00 (przez Zalesie)
14.04 (przez Zalesie)
4. Trasa Strzelce Opolskie – Kolonowskie
Odjazdy ze Strzelec Opolskich do Kolonowskiego
10.50 (do Kadłuba); 11.55; 15.40
Odjazdy z Kolonowskiego do Strzelec Opolskich
5.50; 8.20; 11.30 (z Kadłuba); 13.00
Na trasie Strzelce Opolskie – Krapkowice przez Niwki, Gogolin i na trasie Strzelce
Opolskie – Opole kursowanie autobusów nie uległo zmianie w porównaniu do
okresu wakacyjnego 2014 roku.
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie: www.pks.strzelceop.pl
Strzelce Opolskie, 11.06.2015 r.
ROŚ.6222.3.2015.KŁ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
z późn. zm./, w związku z. art. 89 i 91 § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w ramach prowadzonego na wniosek KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
produkcji płyt OSB, zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 52 w Strzelcach Opolskich, zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Rozprawa
odbędzie się w dniu 25.06.2015r. o godz. 14.00, w sali narad Starostwa Strzeleckiego
(II piętro), przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Opolskich.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na:
1) Tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
2) Tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich,
3) W Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatstrzelecki.pl/,
4) W dwutygodniku „Powiat Strzelecki”
5) Tablicy ogłoszeń wsi Rozmierka,
6) Tablicy ogłoszeń Farskiej Kolonii,
8) Tablica ogłoszeń Nowej Wsi,
9) Tablica ogłoszeń wsi Jędrynie
				
STAROSTA STRZELECKI

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
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś
wraz z Państwem składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych - dziewięćdziesiątych urodzin
dwóm mieszkankom naszego powiatu:
Pani Anieli Płachetce z Dolnej i Pani
Florentynie Sztancel z Kielczy. W
dodatku obie Jubilatki urodziły się
tego samego dnia - 12 czerwca! Obie
Jubilatki są w tak znakomitej formie,
jakiej wszyscy powinniśmy sobie
życzyć na 90 urodziny.
Z okazji tak zacnych urodzin
usłyszały wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń - nie tylko od rodziny
i najbliższych, ale również tych bardziej oficjalnych, składanych przez
przedstawicieli władz samorządu
powiatowego.
Pani Aniela Płachetka, mieszkanka Dolnej, na okolicznościowym
zdjęciu z burmistrzem Leśnicy
Łukaszem Jastrzembskim i wicestarostą Januszem Żyłką (na zdjęciu
górnym).

Koperta ratująca życie

Zarząd Powiatu
Strzeleckiego zainicjował akcję społeczną pn. „Koperta życia”, która ma na celu
umożliwić służbom
ratunkowym solidną
i szybką informację
dotyczącą zdrowia
osoby – schorowanej, starszej, do której została wezwana
pomoc medyczna, a
która mieszka samotnie i nikt inny takiej informacji udzielić
nie może. O szczegółach całej akcji poinformowana została policja, szpital i straż
pożarna.
„Koperty życia” trafiły już do gmin,
bo to ich służby społeczne najlepiej wiedzą, komu trzeba je dostarczyć. Osoby,
do której trafi taka koperta – muszą zrobić dwie rzeczy: wypełnić kartę informacyjną na temat chorób, na które cierpi,
przyjmowanych lekarstw i podać numery
telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów.
Ta – wypełniona i aktualizowana raz
do roku! – karta znajdzie się w foliowej
kopercie w lodówce (by zabezpieczyć
ją przed wilgocią), a na lodówce trzeba
umieścić naklejkę, która będzie stanowi-

ła wskazówkę dla służb ratowniczych,
że tam można znaleźć niezbędne dane na
temat pacjenta. Są one bezcenne w sytuacji zagrożenia życia, zwłaszcza w chwili,
kiedy z pacjentem kontakt jest utrudniony.
Ile „kopert życia” przygotowano? Dokładnie tyle, na ile zapotrzebowanie zgłosiły poszczególne gminy z terenu naszego
powiatu – łącznie 830:
Ujazd 		
230
Jemielnica
100
Izbicko
80
Leśnica
120
Zawadzkie
300
Przypomnijmy, że ze wspólnej akcji
wycofały się dwie gminy: Strzelce Opolskie i Kolonowskie, które realizują je we
własnym zakresie.

Pani Florentyna Sztancel, mieszkanka Kielczy w dniu swoich 90
urodzin na prawdziwie rodzinnym
zdjęciu - z członkami familii i wicestarostą (zdjęcie dolne).

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

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii działalność produkcyjna

