
Podczas targów uczniowie gimnazjów będą mogli zapoznać się 
aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu strzele-
ckiego. Ponadto będą mogli skorzystać z porad doradców zawodo-
wych w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia. Szkoły po-
nadgimnazjalne zaprezentują również ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
Zapraszamy uczniów drugich i trzecich klas gimnazjów.

Zarząd  Powiatu  Strzeleckiego 

zaprasza gimnazjalistów

 25 kwietnia br., w godz. 9.00 - 15.00
do Powiatowego Centrum Kultury

na targi edukacyjne 

„Naukowiec czy zawodowiec”. 
Najlepszy wybór dla mnie!  

Z okazji Dnia Służby Zdrowia
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom 

i innym pracownikom 

związanym z ochroną naszego zdrowia

składamy najserdeczniejsze życzenia

satysfakcji z wykonywanego zawodu

oraz docenienia Waszej ciężkiej pracy,

a w życiu osobistym

pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń.

Wicestarosta Strzelecki 
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego

- Łatanie dziur w jezdniach już 
dziś (4. kwietnia) się rozpoczęło. 
Planujemy zakończyć je do końca  
kwietnia – mówi wicestarosta Janusz 
Żyłka. – I tu mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców – wprowadziliśmy 
w tym roku istotne novum: prace 
rozpoczną się równolegle w wielu 
miejscach. Teren powiatu został po-
dzielony na dwie części, południową 
(część gminy Strzelce Opolskie, gmi-
ny: Ujazd, Leśnica oraz część gmi-
ny Izbicko) i północną (część gmin: 
Strzelce Opolskie i Izbicko, a także 
gminy: Kolonowskie, Jemielnica i Za-
wadzkie) – i w tych dwóch częściach 
ruszamy z pracami remontowymi. Po-
dobnie  z koszeniem poboczy, które 

Ruszają remonty dróg

Remonty dróg to – obok zaczynających kwitnąć drzew – widomy znak, że wreszcie nadeszła wiosna. 

realizowane będzie  równocześnie w 
strefi e południowej i północnej nasze-
go powiatu. Odbywać się to będzie 
trzykrotnie na wzór roku poprzed-
niego. Nowe warunki postawione w 
przetargu powinny mieć ostatecznie 
wpływ na sprawniejsze wykonywa-
nie robót. Ostatecznie przetargi na 
prace remontowe w części południo-
wej powiatu wygrała fi rma PIOMAR 
z Paczkowa, a w północnej – fi rma 
HUCZ z Boronowa, z województwa 
śląskiego. Również dwie fi rmy zajmą 
się koszeniem traw na poboczach: 
KARO z Kadłubca i AGROMPOL 
ze Strumienia (woj. śląskie). Dodać 
trzeba jeszcze, że koszenie traw z po-
boczy dróg powiatowych będzie się 

odbywać nie tylko wiosną i latem, ale 
i jesienią. Oczywiście liczymy na to, 
że fi rmy, które wygrały przetargi będą 
zadania realizowały dobrze, bo to nie-
zbędny warunek przy każdej robocie 
drogowej.

- Mówił Pan o remontach jezdni 
nakładkami bitumicznymi. Gdzie?

- Do 18 maja br. mają zostać wy-
konane nakładki bitumiczne na od-
cinkach: Cisowa – Łąki Kozielskie, 
Sucha – Rozmierz, Błotnica Strze-
lecka – granica województwa, ulica 
Kościuszki w Piotrówce, odcinek Sta-
niszcze Wielkie – Kolonowskie, My-
ślina – Krasiejów. Natomiast utrwala-
nie nawierzchni emulsja asfaltową i 

dok. na str. 2

Andrea Kozioł  
- 95 procent!

21 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się 
uroczyste podpisanie umów partnerskich dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie 
kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. 

Ponad 400 tys. euro dla 
Powiatu Strzeleckiego!

Wsparcie szkolnictwa zawodowego

dok. na str. 2

To fantastyczny wynik uczennicy CKZiU

Więcej czytaj na str. 2
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infrastruktury drogowej – wstępnie 
został określony na dofinansowanie w 
nieznacznym 15% stopniu. Jednak są 
oszczędności przetargowe, więc cze-
kamy w tej chwili na decyzję Woje-
wody Opolskiego w sprawie przesu-
nięcia środków. Drugi pod względem 
kosztów projekt to Przebudowa wraz 
z budową chodnika i odwodnienia w 
ciągu drogi powiatowej 1461 O Sie-
roniowice - Ujazd w m. Sieroniowice 
ul. Strzelecka. 

- Kiedy rozpoczną się prace?
- Wszystko wskazuje na to, ze 

wojewoda w najbliższych dniach do-
kona przesunięcia środków, więc w 
połowie kwietnia nastąpi podpisanie 
umowy z wykonawcą przebudowy w 
Rozmierce – od wjazdu do Kronospa-
nu do rozwidlenia drogi na Jedynie 
i  Grodzisko, a prace mają trwać 15 
tygodni, czyli około 3,5 miesiąca. Za-
danie związane z przebudową drogi 
w Sieroniowicach natomiast ma za-
kończyć się do 30 czerwca br. W obu 
przypadkach przebudowa drogi obej-
muje również przebudowę chodnika i 
kanalizacji deszczowej.

Zapisała M.G.
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Ruszają remonty dróg

grysem nastąpi do 30 czerwca br. na 
odcinkach: Ligota Czamborowa – Su-
cha, Barut – Żędowice, Szymiszów – 
Kalinów oraz na ulicy Arki Bożka w 
Kolonowskiem.

- Ale to nie są największe inwe-
stycje drogowe planowane na ten 
rok?

- Ależ nie! Te największe zadania 
będą realizowane przy wsparciu ze 
źródeł zewnętrznych (w ramach nie-
gdysiejszych „schetynówek”) dzięki 
temu, że aż dwa nasze projekty zna-
lazły się na liście rankingowej wśród 
najlepszych, obejmującej 10 projek-
tów dotyczących dróg powiatowych 
w naszym województwie. 

Największa inwestycja to droga 
w Rozmierce, czyli I etap inwestycji 
pn. Przebudowy drogi powiatowej 
1807 O Strzelce Opolskie-Krasiejów 
na odcinku Strzelce Opolskie-Roz-
mierka-Grodzisko Ten akurat projekt 
uplasował się na 10 miejscu w rankin-
gu i – w odróżnieniu od pozostałych, 
finansowanych po połowie przez 
samorząd powiatowy i środki z Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 

dok. ze str. 1

 Spotkanie, na które stawiła się cał-
kiem sporo słuchaczy w Powiatowym 
Centrum Kultury miało służyć uwrażli-
wieniu starszych osób na aktualne zagro-
żenia, jak i przedstawieniu sposobów ich 
unikania. Mówiono zarówno o tym, co 
zrobić, by starsze osoby mogły zadbać o 

Partnerami projektu są powiaty i pla-
cówki kształcenia zawodowego, a liderem 
samorząd województwa opolskiego. Mar-
szałek Andrzej Buła podpisał umowy part-
nerskie z prezydentem Opola i starostami 
powiatów: brzeskiego, kędzierzyńsko-ko-
zielskiego, kluczborskiego, krapkowickie-
go, namysłowskiego, nyskiego, oleskie-
go, prudnickiego i strzeleckiego. Projekt 
współfinansowany będzie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego 2014-2020.

Projekt kluczowy o łącznej wartości 
ponad 6 919 tys. euro (ponad 30 mln zł), 

Ponad 400 tys. euro 
dla Powiatu Strzeleckiego!

ma na celu modernizację i doposażenie 
bazy szkolnictwa zawodowego w powia-
tach, w branżach strategicznych dla regio-
nu. 

Z kwoty tej Powiat Strzelecki otrzy-
ma 423 249,96 euro i wniesie 15% wkła-
du własnego. 

W ramach projektu, Powiat Strze-
lecki planuje modernizację i doposaże-
nie Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego. W ramach modernizacji 
przewidziano utworzenie i doposażenie 
Centrum Obróbki Metalu, utworzenie 
pracowni mechatroniki ogólnej, pracowni 
elektroniki, pracowni hotelarstwa i moder-

nizacja pracowni turystycznej. W ramach 
doposażenia przewidziano zakup pomocy 
dydaktycznych do pracowni zawodo-
wych (frezarki, tokarki, szlifierki, prasy 
hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska 
komputerowe, stanowiska egzaminacyjne, 
narzędzia i urządzenia niezbędne do prak-
tycznej nauki zawodu).

Dzięki realizacji projektu wzboga-
cona zostanie oferta edukacyjna Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Strzelcach Opolskich. Nauka zawodu 
poprzez praktykę jest przecież podstawą 
do zdobycia niezbędnych kwalifikacji po-
żądanych przez przyszłych pracodawców.

dok. ze str. 1

Andrea Kozioł - 95 procent!

Tyle właśnie punktów zdobyła An-
drea Kozioł, uczennica klasy I f/w4 
CKZiU podczas finału Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów 
ZSZ. Uzyskała też tytuł laureata konkursu. 

Etap finałowy odbył się 18 marca br. 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego. Temat tego rocznych zma-
gań zakorzeniony był w zbliżających się 
Światowych Dniach Młodzieży i brzmiał: 
„Blask Bożego Miłosierdzia” – ŚDM Kra-

ków 2016. W dwuetapowym konkursie 
udział wzięło 47 uczestników uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych znajdu-
jących się na terenie diecezji opolskiej. 

Laureatce, jak również pozostałym fi-
nalistkom konkursu, składamy serdeczne 
gratulacje, a nauczycielom gorące podzię-
kowanie za zaangażowanie i towarzysze-
nie uczniom w czasie przygotowania do 
poszczególnych etapów. 

Edyta Bem

dok. ze str. 1

Raz w miesiącu Wydział Komunikacji strzeleckiego starostwa pracuje w soboty – 
zgodnie z zapowiedziami i w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Przecież nie każdy 
ma czas, by wszystkie swoje urzędowe sprawy załatwić od poniedziałku do piątku. 

- Czy mieszkańcy naszego powiatu korzystają z sobotniej „okazji”? – z tym pyta-
niem zwróciłam się do Edyty Nowak, naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

-  O tak, czynią to chętnie. W pierwszą sobotę roboczą w tym roku (16 stycznia) 
przyszło 16 osób, w lutym - 22 osoby, a 19 marca – 20 osób. To całkiem sporo, wziąwszy 
pod uwagę, że nasze sobotnie dyżury trwają tylko cztery godziny i pracują wówczas 
dwie osoby. W powszednie dni, czyli od poniedziałku do piątku czynnych stanowisk 
jest znacznie więcej i co dzień mamy co najmniej dwukrotnie, a przed świętami nawet 
trzykrotnie więcej klientów. Jednak staramy się, by każdy został obsłużony sprawnie i 
szybko. A przecież nie każdy przychodzi tylko z jedną sprawą – zdarza się, że ma ich do 
załatwienia kilka.

Zmieniamy się dla Was!

Bezpieczny senior
To tytuł debaty społecznej zorganizowanej 5 kwietnia przez strzelecką Komendę Powiatową Policji w Powiatowych Centrum Kul-

tury w Strzelcach Opolskich.

to, by uniknąć oszustów i nie dać się na-
brać na ich coraz sprytniejsze sztuczki, 
choćby przy wyłudzeniu pieniędzy „na 
wnuczka” czy „na policjanta”. 

O tym, co zrobić, by seniorzy zarów-
no w miejscu zamieszkania, jak i miej-

scach publicznych nie bali się o swoje 
bezpieczeństwo, ale też podinsp. Maciej 
Milewski z KW Policji w Opolu w swoim 
wystąpieniu poruszył kwestie zachowania  
bezpieczeństwa na drodze – gdy seniorzy 
są pieszymi, ale i rowerzystami. 

1 kwietnia br. w Powiatowym Cen-
trum Kultury w Strzelcach Opolskich od-
było się spotkanie dla rodzin zastępczych 
Powiatu Strzeleckiego, zorganizowane 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie.

Krystyna Kowalska przygotowała 
prelekcję pt. „Czynniki sprzyjające w roz-
woju dziecka w pieczy zastępczej”. Kolej-
nym tematem spotkania był temat bezpie-
czeństwa życia i zdrowia dzieci i rodziców 
zastępczych, który związany jest z tema-

Pierwsze wnioski złożone

tem konkursu plastycznego pt. „Czujnik 
czadu działa w sprycie, chroni życie nale-
życie”. O negatywnych skutkach działania 
tlenku węgla mówił zebranym mł. bryg. 
KP PSP w Strzelcach Opolskich Piotr 
Zdziechowski. 

Jednak tematem wiodącym było 
przedstawienie rodzinom zastępczym in-
formacji nt. ustawy z dnia 11.02.2016 r. 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
która weszła w życie z dniem  1 kwietnia 
br. i wprowadza zmiany w dotychczaso-

wym brzmieniu ustawy. Ma to związek z 
wprowadzonym ogólnopolskim progra-
mem 500+. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzą-
cemu rodzinny dom dziecka na każde 
umieszczone dziecko w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia przysługuje dodatek 
wychowawczy w wysokości 500 zł. Dzię-
ki temu, że PCPR przygotował dla rodzin 
zastępczych uczestniczących w spotkaniu 
druki wniosków - kilka zostało już na 
miejscu wypełnionych i przekazanych 
pracownikowi PCPR. 

  

500+ też dla rodzin zastępczych

W uroczystości upamiętniającej 71 
rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lams-
dorf uczestniczyli przedstawiciele władz 
administracji rządowej i samorządowej 
oraz wojska polskiego i wielu szkół.

Przed Pomnikiem Martyrologii Jeń-
ców Wojennych kwiaty w imieniu spo-
łeczności powiatu strzeleckiego złożył 
również starosta Józef Swaczyna.

Lamsdorf
- pamiętamy
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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

ASYSTENT MEDYCZNY  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, wyższe pielęgniarskie
  -  umiejętności związane z zawodem pielęgniarski
  -  dyplom pielęgniarki
  -  komunikatywna znajomość j. angielskiego 
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe
W DZIALE LOGISTYKI  -  znajomość pakietu OFFICE, - umiejętności analityczne
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  -  znajomość j. angielskiego w  stopniu dobrym
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie  średnie lub wyższe
W DZIALE JAKOŚCI  -  obsługa programu Excell w stopniu dobrym
  -  umiejętności analityczne, - mile widziane doświad.
  -  znajomość j. angielskiego  w stopniu dobrym
PRACOWNIK BIUROWY GRODZISKO -  wykształcenie średnie lub wyższe
W DZIALE KSIĘGOWOŚCI  -  obsługa komputera; - mile widziane doświadczenie
  -  mile widziana znajomość j. niemieckiego
TECHNOLOG ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie/wyższe,
  -  dobra znajomość obsługi komputera,
  -  znajomość j. niemieckiego w stopniu dobrym
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY JEMIELNICA -  wykształcenie średnie lub wyższe
  -  prawo jazdy kat. B; - mile widziane doświadczenie w handlu
  -  mile widziane znajomość j. angielsiego lub j.rosyjskiego
SPEDYTOR W TRANSPORCIE DOLNA -  wykształcenie średnie lub wyższe; - prawo jazdy kat. B
MIĘDZYNARODOWYM  -  mile widziane doświadczenie; - znajomość j. niemieckiego
PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI,  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie
KADR I PŁAC  -  min. 3 lata doświadczenia
PRACOWNIK DS. PŁAC STRZELCE OPOLSKIE -  doświadczenie w płacach
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie  średnie lub wyższe
W DZIALE JAKOŚCI  -  obsługa programu Excell w stopniu dobrym; 
  -  umiejętności analityczne; - mile widziane doświadczenie
  - znajomość j. angielskiego  w stopniu dobrym
SPEDYTOR W TRANSPORCIE DOLNA - wykształcenie średnie lub wyższe; - prawo jazdy kat. B
MIĘDZYNARODOWYM  - mile widziane doświadczenie; - znajomość j. niemieckiego
PROJEKTANT GRAFICZNNY KOLONOWSKIE - wykształcenie wyższe
  - umiejętność projektowania, programowania, tworzenia stron in-

ternetowych
  - znajomość programów m.in.  Corel Draw, Adobe Photoshop, 

CAD; - doświadczenie 2-3 lata
REFERENT DS. SPRZEDAŻY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie; - obsługa komputera
HANDLOWIEC KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie; - prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie
  - znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY KOLONOWSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe; - obsługa komputera
  - łatwość nawiązywania kontaktów; - prawo jazdy
  - doświadczenie w branży drzewnej
  - biegła znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie,
  - pracowitość, skrupulatność, wysoka  kultura osobista, komuni-

katywność, obsługa komputera,
  - prawo jazdy kat.B,; - mile widziane doświadczenie w handlu
KASJER – SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWNIK DZIAŁU STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera – mile widziana obsługa Excel
SPRZEDAWCA – MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia na wózki widłowe
  - mile widziana znajomość materiałów budowlanych
KELNER RASZOWA - wykształcenie min. zawodowe
  - łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
  - mile widziana znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
KELNER/KELNERKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie 
  - książeczka sanepidowska; - doświadczenie
  - dobra znajomość j. angielskeigo
BARMAN - KELNER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe; - aktualna książeczka zdrowia
  - komunikatywność; - znajomość j. angielskeigo
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - wykształcenie gastronomiczne,- doświadczenie w gastronomii
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE -wykształcenie gastronomiczne mile widziane
  - mile widziane doświadczenie
KUCHARZ STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie kierunkowe; - dyspozycyjność
  - mile widziana książeczka sanepidowska
  - doświadczenie wymagane
PRACOWNIK OCHRONY BŁOTNICA STRZELECKA - wykształcenie zawodowe, - chęć do pracy
(ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPR.)  - mile widziane dośw. w ochronie w obiektach przemysłowych
PRACOWNIK OCHRONY OLSZOWA - mile widziane doświadczenie; - niekaralność
(ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPR.)  - dyspozycyjność
ROBOTNIK BUDOWLANY JEMIELNICA / WG ZLECEŃ - doświadczenie w dociepleniach budynków
MURARZ – PRACOWNIK BUDOWLANY ROZMIERZ/ WG ZLECEŃ - chęci do pracy; - mile widziane doświadczenie
MALARZ OCIEPLENIOWIEC JEMIELNICA/ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
  - mile widziane prawo jazdy kat. B, - mile widziane dośw.
MURARZ - CIEŚLA STRZELCE OPOLSKIE - umiejętności murarskie i ciesielskie, - mile widziane dośw.
BRUKARZ SPÓROK - mile widziane prawo jazdy kat. B, - mile widziane dośw.
POMOCNIK DEKARZA JEMIELNICA / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe; - praca na wysokości
  - mile widziane doświadczzenie
MECHANIK POJAZDÓW SAM.  STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe; - znajomość branży samochodowej
– PRACOWNIK SERWISU OGUMIENIA  - mile widziane doświadczenie
MECHANIK SAMOCHODOWY ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe kierunkowe
KIEROWCA C+E TRANSPORT - prawo jazdy C+E; - kurs na przewóz rzeczy
  MIĘDZYNARODOWY - badania 
KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy C+E; - kurs na przewóz rzeczy 
TOKARZ - FREZER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
TOKARZ ZAWADZKIE - wykształcenie podstawowe, mile widziane zawodowe
ŚLUSARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe, - umiejętności w zawodzie ślusarz,
  - upr. spawalnicze, - min. 5 letnie doświadczenie
ŚLUSARZ  IZBICKO - umiejętność spawania – obróbka stali szlachetnych
  -uprawnienia spawacza; - mile widziane doświadczenie
FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe,  - umiejętności w zawodzie frezer,
  - min.5 letnie doświadczenie w zawodzie
FREZER CNC ZAWADZKIE - uprawnienia zawodowe
MECHANIK MASZYN RASZOWA - praktyczna umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz 

znajomość urządzeń typu: tokarki, frezarki, walcarki,
  - min.2 letnie doświadczenie
ŚLUSARZ MECHANIK ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe 
UTRZYMANIA RUCHU  - mile widziane uprawnienia energetyczne
HYDRAULIK WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - mile widziana umiejętność spawania gazowego
  - prawo jazdy kat. B; - min. 2 lata doświadczenia

dok. na str. 7

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 2016

1. „DOZ Apteka”
2. „Multifarm”
3. „Pro-Pharma”
4. „Awos 3”
5. „Śląska”
6. „Flos”
7. „Słoneczna”
8. „Vita”
9. „Dr. Max”
10. „DOZ Apteka”
11. „DOZ Apteka”

12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Awos 3”
15. „Śląska”
16. „Flos”
17. „Słoneczna”
18. „Vita”
19. „Dr. Max”
20. „DOZ Apteka”
21. „DOZ Apteka”

DYŻURY APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2016 r.

Dyżury pełnią: 
       
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383  
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03    
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43    
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39    
 Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56     
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05    
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

22. „Multifarm”
23. „Pro-Pharma”
24. „Awos 3”
25. „Śląska”
26. „Flos”
27. „Słoneczna”
28. „Vita”
29. „Dr. Max”
30. „DOZ Apteka”

Edukacja - dla kogo?
Dla pań powyżej 21 tygodnia ciąży (i przyszłych ojców).

Kiedy?
W poniedziałki i czwartki. W godzinach 16:00-18:00.
Zajęcia będą prowadzone przez położne POZ „Zdrowa Rodzina” oraz położ-
ne pracujące na Sali Porodowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
oraz fizjoterapeutę, psychologa i dietetyka.

Gdzie?
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23 

Rejestracja
Chęć uczestnictwa można zgłosić telefonicznie pod numerem: 
77 455-53-54, 783795540 oraz 783790532, w godz. 9:00-17:00, w dni robocze.

Zajęcia dla przyszłych mam!
Przyszli tatusiowie też będą 

mile widziani na grupowych 
spotkaniach, które od kwietnia 
ruszają w Powiatowym Centrum 
Kultury. Inicjatorami tej akcji 
edukacyjnej są położne z POZ 
„Zdrowa Rodzina” oraz Oddział 
Ginekologiczno – Położniczy 
Szpitala Powiatowego w Strzel-
cach Opolskich. 

Jak zapewniają organizatorzy 
– drzwi otwarte są dla wszystkich 
chętnych, bez względu na to, ile 
osób się zgłosi.

Co ważne –  zajęcia są bezpłatne. 
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Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego

Całkiem  Konkretny Zawód i   Umiejętności

czyli szansa na...

Szkoła z Klasą                              

Szkoła Przedsiębiorczości

Szkoła przyjazna rodzinie

Srebrna szkoła 2016 – najlepsze technika 
w Polsce w rankingu „Perspektyw”

Gimnazjalisto!                  
U nas wyszkolisz się w zawodzie, 

który zawsze będzie na czasie.

Zapewniamy:
a.  nowoczesną bazę dydaktyczną,
b.  ciekawe i przyszłościowe specjalności: wojskową, stra-

żacką i penitencjarną
c.  nowoczesny kompleks boisk sportowych,
d.  praktyki i staże zagraniczne,
e.  udział w projektach unijnych,
f.  możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach, nada-

jących uprawnienia i kwalifi kacje zawodowe,
g.  pracownie zawodowe, będące równocześnie ośrodkami 

egzaminacyjnymi,
h.  cyfryzację szkoły, dziennik elektroniczny,
i.  szeroką ofertę imprez o charakterze szkolnym, lokal-

nym i regionalnym,
j.  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
k.  udział w licznych akcjach charytatywnych,
l.  korzystną lokalizację szkoły,
m.  wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną.

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

Technik logistyk – klasa penitencjarna

Nauczymy Cię sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybu-
cją, środowiskiem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzyso-
wych, dbać o zaopatrzenie np. wojska, policji, zakładów karnych.

Damy Ci możliwość uzyskania jednej z trzech specjalizacji zawodowych: 
-  organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach 

produkcji, dystrybucji i magazynowania, 
-  zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transpor-

towych, 
-  organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednost-

kach organizacyjnych. 
Dodatkowo zajęcia zostaną poszerzone o specjalność   – logistyka służby 

więziennej, w ramach której odbywać się będą zajęcia z musztry, szkolenie 
strzeleckie, nauka pływania, wyjazdy na obozy kondycyjne. Uczniowie będą 
wyjeżdżać na wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, uczestniczyć w zaję-
ciach warsztatowych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz zapoznają 
się z uprawnieniami, obowiązkami i prawami funkcjonariuszy służb więzien-
nych w czasie zajęć z funkcjonariuszami Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach 
Opolskich.

Technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej  
     
Polska  w roku 2020  wg zaleceń Unii Europejskiej  musi wyproduko-

wać 15% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wprowadzimy Cię w 
problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, pro-
jektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, 
geotermalnej, wodnej, a także wykorzystywania biomasy. Część kształcenia 
teoretycznego oraz kształcenie praktyczne będą realizowane z wykorzysta-
niem nowoczesnej bazy  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 
Kędzierzynie-Koźlu. Gwarantujemy dowóz uczniów na zajęcia (średnio jeden 
dzień w tygodniu). Pomożemy Ci zdobyć zawód przyszłości.  

Technik mechanik – klasa strażacka
  
W naszej szkole nauczymy Cię projektowania maszyn i urządzeń me-

chanicznych wykorzystywanych w pożarnictwie i nie tylko,  produkcji oraz 
serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,  technik wytwarzania różnych 
maszyn i urządzeń,  obsługi  i programowania obrabiarek sterowanych nume-
rycznie . Dodatkowo poznasz programy użytkowe niezbędne w pracy zawodo-
wej z wykorzystaniem sprzętu ,urządzeń i technik pożarniczych w praktyce. 
Poznasz również musztrę i ceremoniał pożarniczy , regulaminy oraz BHP w 
strażach pożarnych, zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej. Dajemy Ci możliwość udziału w Olimpiadzie Edukacja pożarnicza 
i Wiedzy Technicznej.

Po ukończeniu nauki możesz ubiegać się o przyjęcie do jednostek Pań-
stwowej Straży Pożarniczej lub kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP 
czy Głównej Służby Pożarniczej.

Technik pojazdów samochodowych 

Kształcąc się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dzie-
dziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki 
samochodowej.

W szkole przygotujemy Cię do wykonywania następujących zadań zawo-
dowych: organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; oceny 
stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposo-
bów napraw; wykonywania napraw pojazdów samochodowych; kontrolowania 
jakości wykonanych napraw; prowadzenia usług motoryzacyjnych; sprzedaży 
pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych; prowadzenia 
dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; kie-
rowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie 
prawa jazdy kategorii B.

Technik hotelarstwa

Podczas nauki w naszej szkole nauczymy Cię: obsługi gości hotelowych 
w języku polskim jak i obcym; przyjmowania rezerwacji i potwierdzenia jej; 
rozliczenia gości po zakończeniu pobytu w hotelu;  obsługiwania nowoczes-
nych urządzeń biurowych;  nawiązywania nowych kontaktów z kontrahentami.

Cykl kształcenia w ciągu 4 lat nauki obejmuje zajęcia teoretyczne, prak-
tyczne i praktyki zawodowe w różnych hotelach w kraju jak i za granicą , dzię-
ki którym uczniowie poznają specyfi kę tego zawodu na różnych stanowiskach.

Technik obsługi turystycznej
„Podróże kształcą” – a my kształcimy w zakresie podróży. 

Nauczymy Cię, jak założyć i prowadzić działalność turystyczną. Pokaże-
my, jak prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne 
krajowe i zagraniczne w postaci np. wycieczek, wczasów, konferencji. Prze-
szkolimy Cię w zakresie obsługiwania klientów korzystających z usług tury-
stycznych. Będziesz umiał również obliczać koszty imprez i prowadzić ich 
rozliczenia. Nauczysz się obsługi specjalistycznego oprogramowania wyko-
rzystywanego w działalności turystycznej. Swoją wiedzę będziesz mógł do-
skonalić  podczas praktyki zawodowej w biurach i agencjach turystycznych, 
hotelach i pensjonatach. 

Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w biurach podróży, agencjach i ośrod-
kach informacji turystycznej, własnym biurze podróży, ośrodkach wypoczyn-
kowych, parkach i centrach rozrywki, liniach lotniczych, zajmujących się or-
ganizacją lotów czarterowych na zamówienia biur podróży.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pokażemy Ci, jak założyć i  prowadzić  własną działalność gastronomicz-
ną bez potrzeby „kuchennych rewolucji”. Nauczymy Cię sporządzać potrawy i 
napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,  a także obsługiwać nowo-
czesny sprzęt gastronomiczny oraz zorganizować i przygotować różnorodne 
imprezy okolicznościowe np. wesela, bankiety.  Przeszkolimy Cię w zakresie 
m.in. prawidłowego i estetycznego podawania dań, kultury obsługi konsumen-
ta oraz projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych.  

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

Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć pracę w restauracjach, barach, ka-
wiarniach (m.in. w hotelach, na promach i statkach) oraz założyć własny lokal 
gastronomiczny.

Technik mechatronik

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi 
systemami elektromechanicznymi. 

W naszej szkole, w nowoczesnej pracowni mechatroniki nauczymy Cię 
projektowania,  konstruowania i programowania urządzeń i systemów mecha-
tronicznych. Pokażemy Ci również, jak diagnozować i naprawiać urządzenia 
i systemy machatroniczne. Będziesz potrafi ł także analizować sporządzać i 
opracowywać dokumentacje techniczną z zakresu mechatroniki.  Swoją wie-
dzę będziesz mógł uzupełnić w czasie praktyki zawodowej w zewnętrznych 
fi rmach. 

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruk-
tora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, serwisanta, diagnosty np. 
w nowoczesnym zakładzie przemysłowym, zakładzie przemysłu spożywcze-
go, zakładzie energetycznym, przedsiębiorstwie produkującym nowoczesne 
urządzenia techniczne.

Technik elektronik – klasa wojskowa

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

Nauczymy Cię montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektro-
nicznych. W nowej pracowni pokażemy, jak posługiwać się techniką kom-
puterową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym 
projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych. Będziesz potrafi ł 
diagnozować stan układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawiać uszko-
dzony sprzęt oraz posługiwać się aparaturą pomiarową i diagnostyczną.  W 
czasie praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne 
w fi rmach zewnętrznych. 

W klasie wojskowej zdobędziesz dodatkową wiedzę z zakresu elektroniki 
wojskowej. Oferujemy ponadto zajęcia z topografi i wojskowej, terenoznaw-
stwa, musztry, taktyki, szkolenie strzeleckie, zajęcia z samoobrony, naukę pły-
wania, obóz kondycyjny.

Technik elektryk
  
W naszej szkole nauczymy Cię montować i uruchamiać  maszyny, urzą-

dzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektować i 
wykonywać instalacje elektryczne. Pokażemy Ci, jak  lokalizować  i usuwać 
uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz oceniać ich stan 
techniczny. W nowej pracowni elektrycznej przeszkolimy Cię w zakresie bez-
piecznego posługiwania się  prądem i urządzeniami elektrycznymi. W czasie 
praktyki zawodowej zdobędziesz dodatkowe umiejętności praktyczne i upraw-
nienia. 

Po ukończeniu technikum w tym zawodzie będziesz mógł podjąć pracę 
w fi rmach wykonujących instalacje elektryczne, zakładach energetycznych, 
przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz podjąć własną działalność 
gospodarczą.

Technik cyfrowych procesów grafi cznych 
           
Oferujemy Ci nowy kierunek kształcenia w technikum. Technik cyfro-

wych procesów grafi cznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju pro-
jekty grafi czne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekty jego pracy 
widać w postaci reklamy w prasie, telewizji, Internecie, a także książek, folde-
rów, ulotek, plakatów, czy na opakowaniach i etykietach produktów, materia-
łów reklamowych i wizytówek. Nauczymy Cię projektować i przygotowywać 
publikacje oraz prace grafi czne do drukowania np. plakaty, foldery, czasopis-
ma. Pokażemy, jak obsługiwać nowoczesne urządzenia grafi czne.

C

CSrebrna szkoła 2016 – najlepsze technika 

N O W O Ś Ć 

N O W O Ś Ć 
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N O W O Ś Ć 
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Pracownia języków obcych

Pracownia fryzjerska

Pracownia gastronomiczna

Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne
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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

Terminarz  rekrutacji 

Składanie wniosków przez kandydatów do 
szkół ponadgimnazjalnych.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego
Podanie do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie 
zakwalifikowanych do szkoły
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie 
lekarskie kandydatowi z listy kandydatów za-
kwalifikowanych, w przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o wyborze szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarcze-
nie oryginałów dokumentów i zaświadczenia 
lekarskiego.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do po-
szczególnych szkół i podanie informacji 
o wolnych miejscach.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 
Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żad-
nej szkoły mogą składać podania do szkoły 
dysponującej wolnymi miejscami.

30 maja – 23 czerwca br.

24 czerwca – 28 czerwca br.
 

4 lipca br. godz. 12.00

5 -6 lipca br.

5 -12 lipca 2016 r. 

13 lipca br. godz.12.00

od 14 lipca  br.

Przeszkolimy Cię w zakresie przygotowywania prezentacji graficznych 
i multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania w za-
kresie grafiki 2D i 3D. Będziesz potrafił wykonywać i wdrażać internetowe 
projekty multimedialne oraz profesjonalnie łamać tekst i korygować pliki gra-
ficzne. 

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

Technik spedytor

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

W naszej szkole nauczymy Cię planować i organizować przewóz ładun-
ków zwykłych i ponadgabarytowych oraz wypełniać dokumentację transpor-
tową. Pokażemy Ci jak kalkulować ceny usług oraz prowadzić rozliczenia z 
klientami krajowymi 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, cen-
trach logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we 
wszystkich przedsiębiorstwach handlowych zaopatrujących sklepy.

Technik handlowiec 

Nauczymy Cię, jak organizować dostawy towarów, przygotowywać to-
wary do sprzedaży oraz prowadzić dokumentację rozliczeniową. Przeszkolimy 
Cię w obsłudze klienta i prowadzeniu rozmów sprzedażowych oraz skutecz-
nych negocjacji. Pokażemy jak efektywnie prowadzić działania reklamowe i 
marketingowe. Przygotujemy Cię do podjęcia własnej działalności gospodar-
czej w zakresie handlu.

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

Technik ekonomista 

W tym zawodzie  pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na pytania związa-
ne z planowaniem 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 doku-
mentacji finansowej przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowa-
nia. Będziesz umiał sporządzać biznesplany, deklaracje podatkowe, prowadzić 
księgę przychodów oraz przeprowadzać analizy finansowe. Swoją wiedzę bę-
dziesz mógł doskonalić podczas praktyki zawodowej w bankach, urzędach i 
biurach rachunkowych.

Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w dziale księ-
gowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, analiz czy sekretariacie 
zarówno w firmach prywatnych, a także bankach, urzędach biurach rachunko-
wych czy też założyć własną działalność gospodarczą

ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  (3 letnia)

Proponujemy Ci zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawo-
dach:
-  ślusarz, z dodatkową ofertą: spawalnictwo z możliwością uzyskania 

uprawnień spawalniczych,
-  operator obrabiarek skrawających.

Szkoła dysponuje także nowoczesnymi pracowniami – gastronomiczną, 
obrabiarek sterowanych numerycznie, fryzjerską i samochodową, w których 
uczniowie mogą uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.

W swojej ofercie mamy również zajęcia praktyczne w nie rzemieślniczych 
i rzemieślniczych zakładach pracy, w różnych zawodach  m. in. kucharz, sprze-
dawca, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz ... 

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

Kształcisz się ustawicznie – awansujesz błyskawicznie
TU WARTO SIĘ UCZYĆ, 

ponieważ zapewniamy ofertę kształcenia dla dorosłych:

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jeśli ukończyłeś zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub 8 klasową 
szkołę podstawową, możesz uzupełnić swoje wykształcenie, podejmując na-
ukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dajemy możliwość przystą-
pienia do egzaminu maturalnego, zdobycie średniego wykształcenia potrzeb-
nego do zdobycia tytułu technika. Zajęcia prowadzone będą 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 
kwalifikacje 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 wie-
dzy 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 pry-
watnych.

Warsztat samochodowy

Jedna z najnowocześniejszych pracowni 

Pracownia mechaniczna

Z kasą fiskalną za pan brat

Otrzymałem za wysoki rachunek telefoniczny, zapłaciłem go, ale 
zażądałem bilingu i jestem przekonany, że zawiera on błędy i wiele 
połączeń, których nie wykonywałem. Do jakiego czasu można złożyć 
reklamację? Minęło już parę miesięcy.

Reklamację można wnieść w ciągu roku, licząc od końca miesiąca, w 
którym wyłączono nam telefon, a gdy kwestionujemy rachunek – licząc 
od dnia jego doręczenia

Problemy z wysokimi rachunkami telefonicznymi są niestety bardzo 
częste i często zdarza się, że otrzymujemy rachunki za połączenia, których 
bądź nie chcieliśmy wykonywać bądź nie wykonywaliśmy. Jeśli konsu-
ment nie zgadza się z wysokością rachunku i jest w stanie uargumentować 
lub udowodnić swoje racje, powinien rozpocząć postępowanie reklama-
cyjne. Najczęściej wysokie rachunki spowodowane są dokonaniem wielu 
połączeń z numerami o podwyższonej płatności (połączenia z konkursami 
audio-tele, firmami wysyłkowymi etc.). Korzystając z telefonu lub In-
ternetu trzeba zachować ostrożność. Jeśli już chcemy korzystać z kon-
kursów, najlepiej dzwonić z telefonu komórkowego na kartę. Unikniemy 
wówczas przykrych sytuacji, które się zdarzają – jakoby połączenie nie 
zostało przerwane lub wykazywane jest w kolejnych rachunkach. Firmy 
czasem dla zmylenia konsumenta podają swój nr jako 0 – 70, na co rów-
nież trzeba zwrócić uwagę. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek 
można rozważyć możliwość zablokowania części połączeń, np. z numera-
mi o podwyższonej płatności.

Reklamację można złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu sporzą-
dzonego przez pracownika firmy lub pisemnie oraz w każdej jednostce 
obsługującej użytkowników danego dostawcy usług. 

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej powinna zawierać następują-
ce informacje:
1.  imię i nazwisko albo nazwę (osoby prawne) oraz adres zamieszkania 

albo siedziby reklamującego,
2.  określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
3.  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4.  przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja (re-

klamacja powtórna),
5.  numer ewidencyjny, nadany reklamującemu przez dostawcę usług 

lub adres miejsca zakończenia sieci (można go zazwyczaj znaleźć na 
umowie lub rachunku za usługę),

6.  w zależności od rodzaju składanej reklamacji datę złożenia wniosku 
o zawarcie umowy 
lub

-  datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świad-
czenia usługi telekomunikacyjnej.

-  wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających 
z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub z przepisów 
prawa, w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

-  numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodo-
wania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet 
przyszłych płatności

-  podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie 
pisemnej.
Operator powinien rozpatrzyć zgłoszoną przez abonenta reklamację 

w ciągu jednego miesiąca. Gdy operator nie odpowie na reklamację w 
ciągu 30 dni, oznacza to, że reklamację uznał.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi 

Zbyt wysoki 
rachunek za telefon

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Prałata J. 
Glowatzkiego, zwołane na 22 marca, poświęcone było w zasadzie w ca-
łości inwestycjom. 

Pierwszym tematem były plany związane z zakupami sprzętu me-
dycznego zaplanowanego na pierwsze półrocze br. A te są bardzo sze-
rokie: od wideogastroskopu przez myjnię do endoskopów, defibrylator, 
pompy infuzyjne, aż po długo zapowiadany (i oczekiwany) tomograf 
komputerowy 16-rzędowy.

Drugim tematem było zaopiniowanie rocznego sprawozdania z reali-
zacji planu finansowego i inwestycyjnego szpitala za rok 2015.

O najbliższych 
planach inwestycyjnych

naszego szpitala
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08.04 piątek – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Mały OKR – eliminacje rejonowe;

11.04 poniedziałek – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Duży OKR – eliminacje re-
jonowe;

22.04 piątek godz. 18:00 – spotkanie z Panią Agatą Włodarczyk z cyklu „Strzeleckie 
Spotkania z Podróżnikami”, WSTĘP WOLNY;

24.04 niedziela, godz. 16:00 – Bajka muzyczna dla dzieci pt.: „Kopciuszek” wykonywa-
na przez Teatr Muzyczny WIT – WIT z Gliwic, WSTĘP PŁATNY;

25.04 poniedziałek – Targi Edukacji, WSTĘP WOLNY

30.04 sobota, godz. 19:00 – Występ Kabaretu RAK – Krzysztof Hanke i Krzysztof Re-
spondek, WSTĘP PŁATNY;

kwiecień 2016 – „Wystawa kroszonek” udostępniona z Muzeum Wsi Opolskiej, Regio-
nalna Izba Tradycji, WSTĘP WOLNY;

poniedziałki i czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Rodzenia, grupowe spotkania dla kobiet 
ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;

wtorki, 16:00 – 18:00 (05, 12, 19, 26.04.2016 r.) - Kurs komputerowy dla Seniorów, 
WSTĘP PŁATNY;

wtorki, 16:15 – Warsztaty taneczne dla dzieci; czas realizacji zajęć: październik 2015r. 
– czerwiec 2016 r., WSTĘP PŁATNY,

wtorki, 18:15 – Warsztaty taneczne dla dorosłych Sexy Dance z elementami Latino Solo, 
WSTĘP PŁATNY;

wtorki, 17:00 –Warsztaty teatralne organizowane przez PCK oraz Parafię Św. Wawrzyń-
ca w Strzelcach Opolskich z okazji Światowych Dni Młodzieży;

środy, 19:00 – zajęcia z ZUMBY; czas realizacji zajęć:  każda środa, prowadzący: Ewa 
Kokoszka; WSTĘP PŁATNY,

soboty,  9:00 – Zajęcia z robotyki i automatyki, czas realizacji zajęć: październik 2015r. 
– czerwiec 2016 r., każda sobota; WSTĘP PŁATNY,

soboty, 15:30 – Kurs Arduino od podstaw, czas realizacji zajęć: październik 2015 r. –
czerwiec 2016 r., każda sobota; WSTĘP WOLNY,

Imprezy
Kwiecień w Powiatowym Centrum Kultury 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzo-
ny co roku 7 kwietnia z okazji rocznicy 
powstania Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) ma za zadanie zwrócić uwagę na 
wybrany problem związany ze zdrowiem 
publicznym. W roku bieżącym tematem 
przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 
jest cukrzyca, a hasłem „Pokonaj cukrzy-
cę!”.  

W związku z rosnącym rozpowszech-
nieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje 
się posiadanie wiedzy o tym, jak można 
zminimalizować ryzyko wystąpienia cho-
roby, a także o sposobach jej wykrywania 
i leczenia. Niemal 350 milionów osób na 
całym świecie cierpi na cukrzycę – cho-
robę przewlekłą, do której dochodzi, 
gdy organizm nie wytwarza wystarcza-
jącej ilości insuliny lub nie jest w stanie 
skutecznie wykorzystywać własnej in-
suliny w procesie metabolizmu cukrów 
pochodzących ze spożywanej żywności. 
Insulina to hormon regulujący poziom 
cukru we krwi, będącego źródłem energii 
potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza 
nie może przeniknąć do komórek organi-
zmu i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie 
może wzrastać do szkodliwego poziomu. 
            W 2012 roku cukrzyca była bezpo-
średnią przyczyną około 1,5 mln zgonów  
na świecie, z których 80% miało miejsce 
w państwach o niskich i średnich docho-
dach. Według prognoz WHO, do 2030 
roku cukrzyca stanie się jedną z siedmiu 
najczęściej występujących przyczyn zgo-
nów.

Rozróżniamy dwa główne typy cho-
roby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 
1 na ogół w ogóle nie wytwarzają włas-
nej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą 
przyjmować insulinę w formie iniekcji. 
Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy sta-
nowią około 90% wszystkich przypad-
ków zachorowań, najczęściej wytwarzają 
własną insulinę, ale w niewystarczającej 
ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej 
właściwie wykorzystywać. Osoby chore  
na cukrzycę typu 2 na ogół mają nad-
wagę i prowadzą siedzący tryb życia. 
            Długotrwale utrzymujący się we krwi 
wysoki poziom glukozy powoduje uszko-
dzenie narządów wewnętrznych i może być 
przyczyną zawału serca, udaru mózgu, nie-
wydolności nerek, impotencji oraz zaka-
żeń prowadzących do amputacji kończyn. 
Przy zastosowaniu właściwego leczenia 
wpływ cukrzycy na życie chorego można 
zminimalizować. Nawet osoby cierpiące 
na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się dłu-
gim życiem w zdrowiu.

Opr. Patrycja Płoszaj 
PSSE w Strzelcach Opolskich 

W niedzielę, 20 marca br. w Kręgielni 
pod Lasem w Kolonowskiem rozegrano 
Drużynowe Mistrzostwa Opolszczyzny w 
Skacie Sportowym. Uczestniczyło w nich 
22 drużyn Najlepszym zespołem okazał 
się NITRON Krupski Młyn. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna SKAT 
Kolonowskie, a na trzecim – MOKSiR 
Zawadzkie.

Pod patronatem 
Starosty 

Strzeleckiego

Światowy Dzień Zdrowia 2016

Pokonaj 
cukrzycę!  

W czwartek 17 marca br. W Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył 
się finał Wojewódzkiego Konkursu „ Kartek Świątecznych – Wielkanocnych Dzieci Spe-
cjalnej Troski – Kadłub 2016”, którego głównym celem jest  prezentacja i popularyzacja 
artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarko-
wanym i znacznym. Wzięli w nim udział uczniowie z 7 placówek specjalnych z woje-
wództwa opolskiego: Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach, Zespołu 
Placówek Oświatowych w Leśnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wy-
chowawczego w Grodkowie, Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Zespołu 
Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem artystycznym przygotowanym przez 
uczniów  ZSS przy DPS. 

Uczestnikom konkursu, którzy przyjechali na finał zostały wręczone nagrody i dy-
plomy przez Barbarę Kemską-Gugę Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Strzelcach Opolskich (przewodniczącą komisji oceniającej) oraz Waldemara Gaidę – 
Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 

Pośród 82 prac wyłoniono 9 nagród głównych i aż 30 wyróżnień, które przyznano  
w poszczególnych kategoriach:

Szkoła podstawowa
I miejsce –  Michael Sawoń ZSS przy DPS w Kadłubie 
II miejsce – Klasa VIc ZSS w Opolu 
III miejsce – Natalia Korzeniec ZSS przy DPS w Kadłubie 
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z naszego powiatu: Patryk Sojka, Adam 

Bryczkowski, Kamil Mochnik oraz Kamil Sala - z ZSS przy DPS w Kadłubie oraz
Paweł Mieszczyński i Paweł Dronia z ZPO w Leśnicy.
Gimnazjum 
I miejsce –Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłubie
II miejsce – Diana Mirga ZSS przy SOSW w Głubczycach 
III miejsce – Dominik Wilczek ZSS w Opolu
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z naszego powiatu: Paweł Braguła, Ma-

teusz Piszczałka i Sebastian Szostak z ZSS przy DPS w Kadłubie.
Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Anna Grzebyta ZSS w Opolu
II miejsce – Katarzyna Biskup  ZSS w Opolu
III miejsce – Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie 
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z naszego powiatu: Marcin Król i Seba-

stian Bok z ZSS przy DPS w Kadłubie.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział. Nagrody główne i wyróżnie-

nia  zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 
Te wspaniałe i niepowtarzalne kartki konkursowe można zobaczyć w Starostwie Po-

wiatowym w Strzelcach Opolskich. 
Iwona Mielcarz 

Dziewiętnastego marca br. w Powia-
towym Centrum Kultury odbył się orga-
nizowany przez   Zarząd DFK Strzelce 
Opolskie Wielopokoleniowy Konkurs 
Kroszonkarski. Nie było ograniczeń wie-
kowych i w konkursie brały udział zarów-
no dzieci, jak i seniorzy, mamy z dziećmi, 
a nawet dziadkowie  z wnukami. 

Osoby te znalazły czas, by spotkać 
się w to ostatnie sobotnie przedświątecz-
ne przedpołudnie i wspólnie pielęgnować 
dawne zwyczaje. Konkurs odbył się w 
Izbie Tradycji PCK, gdzie obecnie podzi-
wiać można wystawę kroszonek z Muze-
um Wsi Opolskiej.

Od wieków zdobimy jaja w okresie 
wielkanocnym. Tradycja ta wywodzi się                                     
z początku XIII  wieku  z czasów bisku-
pa Krakowskiego Wincentego Kadłubka. 
Archeologiczne znaleziska na Opolskim 
Ostrówku wskazują nawet X wiek. Jaja na 
Opolszczyźnie były początkowo zdobione 
głównie metodą batikową – jajo malowane 
gorącym woskiem, a następnie farbowane. 
Najbardziej jednak popularne są kroszonki 
jaja zdobione metodą rytowniczą – drapa-
ne, zabarwione wcześniej, najczęściej w 

9 marca br. w 
strzeleckim Domu 
odbył się konkurs 
koronkarski  z udzia-
łem mieszkańców 
wszystkich filii oraz 
zaproszonych gości, 
m.in. Teresy Soboty z 
Olszowej, której kro-
szonki są zdobione 
techniką rytowniczą 
i wytrawiane kwasem 
oraz Stefania Moiza, 
której specjalnością 
są szydełkowe ubran-
ka na wielkanocne 
jajka. Panie przedstawiły historię malowania jaj różnymi technikami. Bardzo ciekawie 
opowiadały o tradycjach związanych z Wielkim Postem i świętami wielkanocnymi  
wzbudzając żywe zainteresowanie ze strony mieszkańców. Tradycyjny strój śląski w któ-
ry ubrana była pani Teresa potwierdzały wypowiadane przez nią słowa.  Podopieczni w 
miłej atmosferze spędzili czas, a efektem spotkania były piękne jaja wielkanocne wyko-
nane zaprezentowanymi technikami oraz ciekawe kompozycje wielkanocne. 

 Jola Siwiec

Jeszcze świątecznie
Radość w Kadłubie

łupinach cebu-
li, ozdabiane 
tradycyjnymi 
ornamentami 
roślinnymi.

Jury prze-
wodniczyła , 
a uczestnicy 
mogli zoba-
czyć jej cenne 
prace, Ewa 
Pietrek, która 
zarówno w ubiegłym roku jaki bieżącym 
zdobyła nagrodę specjalną im. Jerzego 
Lipki  w Wojewódzkim Konkursie Plasty-
ki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie 2015 
i 2016”.

Nagrodą główną był tablet i nagrodę 
tę zdobyła Teresa Sobota. Drugie miejsce 
zajęły ex aequo Sylwia Kondziela oraz 
Edyta Szymeczek, natomiast trzecie Oty-
lia Grysko

 
W kategorii dzieci zwyciężyła Iwona 

Kondziela, natomiast specjalną nagrodę 
za pracę rodzinną otrzymała rodzina Pani 
Edyty Szymeczek.

Tradycje w DPS

Wszyscy zdobili kroszonki
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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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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
zspzawadzkie@gmail.com

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 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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

PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
PRODUKCJI
OPERATOR WÓZKA STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
WIDŁOWEGO  -  upr. do obsługi wózków widłowych
OPERATOR WÓZKA OLSZOWA -  mile widziane uprawnienia na wózki
WIDŁOWEGO   widłowe
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
  -  uprawnienie S2
PRACOWNIK KOLONOWSKIE -  umiejętność obsługi maszyn 
OBRÓBKI DREWNA   do obróbki drewna
OPERATOR TRAKA KOLONOWSKIE -  umiejętność obsługi maszyn do
TAŚMOWEGO   obróbki drewna oraz traka taśmowego
OPERATOR PROCESU ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe 
POKRYWANIA RUR   lub średnie 
STALOWYCH  -  uprawnienia operatora suwnicy, 
   wózka jezdniowego
OPERATOR DŹWIGU / KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe
MONTER   - dźwig samojezdny do 50 T 
KONSTRUKCJI  - doświadczenie min. 3 lata
STALOWYCH
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe
  -  uprawnienia na wózki widłowe
ELEKTRYK SIECI ZAWADZKIE -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
ELEKTRYCZNYCH  -  uprawnienia energetyczne gr. I (SEP)  

powyżej 1 Kv
OPERATOR PIŁY DO KIELCZA -  wykształcenie zasadnicze zawodowe
CIĘCIA GRANITU
SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE -  mile widziane doświadczenie
(ORZECZENIE 
O NIEPEŁNOSPR.)
PRAC. FIZYCZNY GRODZISKO

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

 INFORMACJA

PKS  w Strzelcach  Opolskich SA informuje, że z dniem 05.04.2016 
uruchamia  nowe połączenie na  trasie:

Strzelce Op - Barut - Strzelce Op.

Kursuje we wtorki i piątki

 08:05 11:30 Strzelce Op DA 09:05 12:40
 08:11 11:36 Szczepanek III 08:59 12:34
 08:13 11:38 Szczepanek I 08:57    12:32
 08:16  11:41 Jemielnica II 08:54 12:29
 08:18 11:43 Jemielnica I 08:52 12:27
      <       11:47 Gąsiorowice skrz. z Bema  08:48 12:23
                  <       11:49 Gąsiorowice spół 08:46 12:21
 08:20    <  Jemielnica Urząd Gminy        <     <
     < 11:52 Piotrówka Kol                    08:43     12:18
     <       11:55 Łaziska                               08:40     12:15
     <       11:58 Piotrówka Kolb.                 08:37     12:12
                  < 12:00 Piotrówka szkoła                08:35     12:08
     <       12:02 Piotrówka                           08:33     12:08
 08:25 12:05 Barut 08:30     12:05
                                             
<   autobus jedzie inną trasą                                                 

Strzelce Opolskie dnia 01.04.2016r. 

STAROSTA  STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. Dz.U. Z 2016 r. poz. 353), podaje do publicznej wiadomości informację o 
wydaniu w dniu 31 marca 2016r. na rzecz Gminy Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, decyzji 
administracyjnej Nr 89/16 o pozwoleniu na budowę:

sieci odprowadzania wód opadowych z terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, zlokalizowanych w gminie Ujazd, na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej 
Olszowa - I etap, polegającej na:
-  rozbudowie zbiornika retencyjno-chłonnego nr 3,
-  rozbudowie zbiornika retencyjno-chłonnego „Rondo”, 
-  rozbudowie zbiornika retencyjno-chłonnego nr 4,
-  budowie zbiornika retencyjno-chłonnego „Autostrada”,
-  budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, 
- budowie pompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem i oświetleniem oraz kanalizacją 

tłoczną,
- przebudowie odcinka kanalizacji sanitarnej, 
- przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej,
- budowie urządzeń podczyszczających wody deszczowe,
- utwardzeniu dojazdu do zbiorników wraz z utwardzeniem dróg technologicznych do   

rozbudowywanych i budowanych zbiorników,
na działkach z obrębu ewid. Zimna Wódka, ark. m.1, nr: 4/9, 5/3, 22/9, 25/4, 25/6, 26/4, 26/5, 

26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/14, 28/4, 22/8, 22/6, 25/5, 26/1, 27/4, 26/15, 30/2, 30/3, 3/6, 4/10, 
5/4, 26/11, 29/8, 29/10, 29/26, 30/1, 1/8, 1/9, 3/12, 3/13, 3/14, 29/18; ark. m. 3 nr: 338/4, 339/2, 
336/2 oraz z obrębu ewid. Olszowa, ark. m. 3, nr: 266/2, 266/5, 266/8, 266/14, 266/15.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokó nr 211  

(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), 
zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

z up. Starosty
    Teresa Wanecka
    Naczelnik Wydziału
    Architektoniczno-Budowlanego

Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów złożyło do Zarządu Powiatu  w Strzelcach 
Opolskich projekt  „Seniorom nie obca kultura fizyczna, rekreacja i wypoczynek ” w 
ramach ogłoszonego konkursu ofert pt . „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej, oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form rekreacji i 
wypoczynku”.  Otrzymano na realizację zajęć aquafitness  1895 zł  dla 20 osób, które 
przez blisko 3 miesiące będą miały opłacony z projektu wstęp na strzelecką pływalnię. 
W ramach środków własnych opłacą sobie tylko ćwiczącą z nimi instruktorkę. Zajęcia 
rozpoczęły się w marcu.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym z budżetu Powiatu Strzeleckiego”.

Seniorzy dbają o zdrowie

załącznik nr 1 do „Zarządzenia nr 51/2016
Burmistrza Strzelec Opolskich

z dnia 23 marca 2016 roku”

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

1.  Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. Kozielska 34, 
2.  Przedszkola Publicznego  Nr 10 w Strzelcach Opolskich, ul. Asnyka 6, 
3.  Przedszkola Publicznego w Kadłubie, ul. Wodna 4.
I.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach:1,2,5 

i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w spra-
wie 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 ma zawierać:
1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicz-

nego gimnazjum i przedszkola publicznego ( odpowiednio) ;
2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub inne-

go dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o: stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej - w przy-
padku nauczyciela akademickiego oraz stażu pracy, w tym: na stanowisku kierowniczym – w 
przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w punkcie 3;

5)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia  stu-
diów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, 
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-
nowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dyspono-
waniem środkami publicznymi, o którym 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 );

10)  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 pań-
stwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, z późn. zm) 
- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;  

11)   oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela;

12)   oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pra-
cy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  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 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012, poz.572, z późn. zm.) -  
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)  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 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.)  
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz ew. 
z numerem tel. kontaktowego i – odpowiednio - z dopiskiem:  „Konkurs na stanowisko 
dyrektora ___________” (należy podać nazwę gimnazjum lub przedszkola) w terminie do 
29 kwietnia 2016 r., do godziny 15.00, na adres: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w 
Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie; ul. Wałowa 5

   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci  

zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Ad multos annos!

Kwiecień w Powiatowym Centrum Kultury 

Tak licznemu gronu Jubilatów już dawno nie mieliśmy okazji gratu-
lować z okazji okrągłych - dziewięćdziesiątych - urodzin! W ciągu ostat-
niego miesiąca aż siedmioro mieszkańców naszego powiatu obchodziło 
tak zacne jubileusze. Wszystkim serdecznie gratulujemy, składając jak 
najlepsze życzenia jeszcze długich lat w zdrowiu, bez trosk, za to pełnych 
ciepła i wsparcia najbliższych! 

Wszystkich Jubilatów w dniach Ich urodzin odwiedzili przedstawi-
ciele władz Powiatu Strzeleckiego - z listami gratulacyjnymi, kwiatami i 
upominkiem, którego nie mogło zabraknąć w wyjątkowym dniu urodzin.

Panią Adelajdę Lerch, pochodzącą ze Strzelec Op., a dziś miesz-
kającą w Porębie  w dniu 90 urodzin - 29 marca br. - odwiedził starosta 
Józef Swaczyna.

Pan Franciszek Rekus, mieszkaniec Starego Ujazdu, który jubile-
usz 90-lecia obchodził 2 kwietnia br., życzenia w imieniu władz Powiatu 
Strzeleckiego wraz z upominkiem odebrał od radnego Huberta Ibroma.

Pani Gertrud Urbaniec, mieszkanka Leśnicy, życzenia z okazji 
ukończenia 90 lat przyjmowała 26 marca br. W tym wyjątkowym dniu 
odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.

Pani Gertrud Sobota jubileusz 90-lecia świętowała 16 marca br. W 
Szymiszowie, gdzie dziś mieszka, odwiedził Ją z życzeniami i upomin-
kiem członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida.

Pani Hedwig Tulik jubileusz 90 urodzin obchodziła 28 marca. Z tej 
szczególnej okazji życzenia przekazała Jej wraz z urodzinowym upomin-
kiem Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

Pan Józef Sznajdrzyk, mieszkaniec Otmic, 90 urodziny świętował 
30 marca br. Jubilata odwiedził wraz z gratulacjami i upominkiem członek 
Zarządu Powiatu Jan Zubek.

Pani Stefania Materniak, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, ju-
bileusz 90-lecia urodzin obchodziła 3 kwietnia br. Serdeczne gratulacje! Pan Józef Sznajdrzyk Pani Hedwig Tulik Pani Gertrud Sobota

Pani Gertrud UrbaniecPan Franciszek RekusPani Adelajda Lerch


