
Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich – stanowiska związane z rejestracją pojazdów, czynny będzie
w następujących godzinach:

Poniedziałki 8.00 – 18.00
Wtorki 7.30 – 18.00
Środy 7.30 – 15.30
Czwartki 7.30 – 15.30
Piątki 7.30 – 18.00

Ponadto w lipcu 2013 roku Wydział Komunikacji i Transportu czynny będzie również w dniu 20
lipca 2013 roku (SOBOTA) w godzinach od 9.00 – 13.00.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości załatwienia spraw
w godzinach popołudniowych.

Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu dostęp do Urzędu i skróci czas załatwienia sprawy.

Zarejestruj samochód po południu

Wszystkim funkcjonariuszom i cywilnym pracownikom
KP Policji w Strzelcach Opolskich

z okazji Święta Policji
składamy gorące podziękowania i wyrazy uznania za Waszą codzienną służbę

dla bezpieczeństwa i dobra mieszkańców naszego powiatu.

Oby ta służba była dla Was wszystkich jak najbezpieczniejsza, bez narażenia Waszego zdrowia i
życia. Oby każdy dzień mijał spokojnie, a ilość interwencji malała.

Życzymy Wam satysfakcji z wypełnianych obowiązków zawodowych
i wielu sukcesów w życiu prywatnym.

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestaro sta Strzelecki

Waldema r Ga ida

Przewod niczący Rady Powiatu

  Henryk Bartoszek

Dziurawych dróg powia towych parlam entarzyści Op olszczyzny nie  chcieli oglą dać. Z pietna stu zaproszonych przyjechał jeden.
Całk owicie oderwali się o d codziennych p roblemó w swoich wyborców?

Na Konwencie Starostów Opolszczy-
zn y dy sk ut owano  o  dro gach po wiat o-
wych. I o pieniądzach na ich remonty. A
właściwie o ich braku i bardzo, ale to bar-
dzo niewyraźnych perspektywach na po-
zyskanie ich z unijnej kasy w okresie pro-
gramowania 2014 -202 0.

Starostowie: chcemy pieniędzy na drogi!

Tyle, że akurat to gremium, któ re ze-
brało się w strzeleckim starostwie 5 lip-
ca, doskonale wie, jak drogi powiatowe
wy glądają  (wszędzie  źle) i jak wyglą-
dają  budżet y powiatów (wszędzie mar-
nie). Dlat ego  też  st arosta Józef Swa-
czyn a n a posiedzenie Kon wentu p o-

st ano wił zaprosić par lamen tarzy stó w.
To o ni stan owią prawo. On i uchwalają
ustawę budżeto wą. Oni decydują, na co
przeznaczyć p ubliczne pieniądze. P lan
starost y był niezły, ale…

dok. na str. 5

Czyszczenie rowów to obowiązek

Więcej czytaj na str. 4

Czerwończyk nieparek – motyl b ardzo rzadki w Euro pie, objęty ochroną , znajduje
się na liście ginących gatunków, ale w powiecie strzeleckim można go spotkać.

Znają Państwo swój powiat? Co za pytanie! – już słyszę głosy oburzenia. A jednak,
ch yba nie do k ońca. Bo t o t eren skry wający  wiele  ta jem nic.  Niekt óre  zo staną
odkryte. I to już niedługo. Przed nami - Święto Chleba. A my zaczynamy się już do
niego przy gotowywać. Też trochę w tajemniczy spo sób. Nieco więcej -  na str. 8

fot. K.  Spałek

W na sz ym  powiecie  j es t be z-
pie cz n ie , czy  t e ż  cz y  wych odzą c
wie czorem z  dom u ma my s ię  bać,
że  ktoś n a nas napadnie, okradnie
nas l ub zrobi inne świń stwo?

Analizując pracę i wyniki osiągnię-
te przez funkcjonariuszy Komendy Po-
wiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
za pierwsze półrocze 2013 roku należy

uznać, iż powiat strzelecki jest bezpiecz-
ny. Biorąc pod uwagę przestępstwa naj-
bardziej uciążliwe społecznie, a  do ta-
kich możem y zaliczy ć m .in . rozboje,
bójki i  pobicia, kradzieże z włamaniem
o raz k radzieże samo ch o dó w, należy
stwierdzić, że w tych kategoriach odno-

Bezpieczny powiat
- mówi Komendant KPP mł. insp. Dariusz Wierzbicki

dok. na str. 4

Są jeszcze wolne miejsca w Ze-
spole  Szkół w Zawadzkiem - infor-
mu je dyrektor Ry sza rd Pag acz . –
Każdy  abso lwent gimnazjum w n aszej
szkole będzie się czuł dobrze. To szkoła
kameralna, nie  ma tu żadnej ano nimo-
wości. Nauczy ciele  znają  wszystk ich
uczniów, a uczniowie znają się  między
sobą. Niewielka szkoła zapewnia też luk-
sus, o  któ ry t rudn o w inny ch p lacó w-
kach: każdemu uczniowi jesteśmy w sta-
nie poświęcić tyle czasu, ile potrzebuje.

Zarówno po dczas zajęć lekcyjnych, jak
i zajęć  wyrównawczy ch, jak i do datko-
wych , rozwijających jego indywidualne
zain teresowania. Mam y bardzo dobrą
kadrę – zaangażowanych w swoją pracę
nauczycieli i pedagogów. W naszej szkole
każdy uczeń czuje się na swoim miejscu.
A takie samop oczucie  to  raczej rzad-
kość w polskich szkołach niż norma. Z
czy sty m  sum ien iem  tak  zach walam
moją szkołę – każdy absolwent gimna-
zjum mo że to sprawdzić sam.

Tajemniczy powiat

Listy nie są zamknięte
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Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego
obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie

wraz z dokumentacją projektową
Etap IV - droga powiatowa 1807 O

ul. 1 - go Maja od ronda przy ul. Cementowej
do granic miasta Strzelce Opolskie

Kosz t inwe stycji:  2.080.113,93  zł.

Największe inwestycje Powiatu Strzeleckiego (1)
Jak zapewne Państwo pamiętają, podczas dyskusji na ostatniej sesji Rady Powiatu,

wicestarosta Waldemar Gaida odnosząc się do uwag na temat celowości różnych inwestycji
podejmowanych przez samorząd powiatowy w ostatnich latach, zapowiedział publikację ich wykazu.

Zaczynamy zatem od inwestycji drogowych zrealizowanych w roku 2011.
W kolejnych numerach – dalszy ciąg tematu.

Inwestycja zr ealizowana z dofinansowan ia w ramach programu RPO WO Działanie
3.1. odcinek drogi p owiatowej 1807 O ul. 1 - go Maja  w m. Strzelce Opolskie od
ronda przy ul. Cem entowej do gran. miasta Strzelce Opo lskie.
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku ul. 1-go Maja długości 1.612,52
m; przebudowa konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m; pobocza utwardzone destruk-
tem bitumicznym o łącznej długości 3.10 7,79 m, przebudowa skrzyżowaniu z drogą
wewnętrzną na teren Kronospanu (była cementownia Strzelce Opolskie); przebudo-
wa dwóch zato k autobusowych, budowa chodnika i peronó w autobusowych n a po-
wierzchni 323 ,3 m2, umocnienie skarp ścianą z donic betonowych, budowa i prze-
budowa o dwodn ienia powierzchniowego, przebudowa telekomunikacji.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1472 O
Leśnica – Krasowa w m. Leśnica ul. Krasowska

Kos zt inwestycji:
Powi at Strze lecki – 45.977,0 5 zł
Gmina  Leśnica – 45.977,04 zł

Inwestycja zrealizowana wspólnie z Gminą Leśnica. Polegała na przebudowie istnie-
jącego zdegradowan ego chodnika z płyt beto nowych na chodn ik o nawierzchn i z
ko stki bet onowej n a odcink u od skrzyżo wania z ul. Zdzieszo wick ą do  wjazdu do
posesji nr 4 – prawa strona. W ramach zadania wykonano również wymianę barierki
ochronnej w obrębie szk oły po dstawo wej.
Długość chodnika – 183,0 m, szerokość – 2,5 – 3,0 m.

Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O
Kielcza – Krupski Młyn

na odcinku Kielcza – granica Powiatu Strzeleckiego

Kosz t inwes tycji: 8 1.386,7 5 zł

Inwestycja  wieloletnia polegająca na podwyższeniu parametrów techniczno – użyt-
ko wych  nawierzch ni jezdni drogi k lasy  zbiorczej Z, stanowiącej t rasę  przewo zu
materiałów wybuchowych oraz połączenie  województw. Zakres techniczny : wyrów-
nanie nawierzchni istniejącej, wykonanie  nowej warstwy  ścieralnej, r emont p obo-
czy.
Długość o dcinka – 500,0 m n a całej szerokości jezdni.

Przebudowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej 1844 O

Staniszcze Wielkie
- Kolonowskie

w m. Kolonowskie ul. 1 Maja

Kos zt inwestycji:
Powi at Strze lecki – 61.476,1 4 zł
Gmina Kolonowski e – 61.476,14 zł

W ieloletn ia inwest ycja p rzebudowy
chodnika realizowana wspólnie z Gminą
Kolonowskie. Zadanie polegało na prze-
budo wie istn iejącego  zdegradowanego
chodn ika z płyt betono wych na chod-
nik  o nawierzch ni z k ostki betono wej
na o dcinku o d k apliczki p rzy dro żn ej
obok  posesji nr 42  do skrzyżowan ia z
ul. Colonny –  lewa strona.
Długo ść ch odn ika –  41 1,5  m,  szero-
kość – 1,9 m.

Remont konstrukcji jezdni
drogi powiatowej 1809 O
Izbicko - Ligota Dolna

w m. Izbicko ul. Gogolińska

Kos zt in westycji: 5 8.811 ,26

Wyko nano fr ezowania starej zniszczo-
nej n awierzchni bitum icznej oraz wy-
konano nową nawierzchnię  bitumiczną
na powierzchni 641,6 m2, w tym dwu-
warstwo wo  (6 +4  cm ) na po wierzch ni
391,6 m2 oraz jednowarstwowo (4 cm)
na powierzchni 25 0,0 m2

Remont nawierzchni jezdni
w ramach przebudowy jezdni

i budowy chodnika
- ulica Słowackiego w Raszowej

(dotacja dla gm. Leśnica)

Kos zt i nwes tycji : 94 .544 ,37

Dot acja  dla  gm.  Leśn ica celem wy ko-
nania r emontu nawierzchni jezdn i (fre-
zowaniu o raz wy k o nan iu no wej na-
wierzchni bitumicznej) w m. Raszowa w
obrębie skrzyżowania dro gi gminnej ul.
Słowackiego z drogą powiatową ul. Góra
Św. Anny

Przebudowa konstrukcji jezdni
drogi powiatowej 1958 O

Myślina – Staniszcze Małe
– Spórok na odcinku DW 463

– granica powiatu

Kosz t inwes tycji: 7 0.534,0 3 zł

In west ycja  wielolet nia polegająca na
po dwy ższeniu parametró w t echn iczno
– użytk owych nawierzchni jezdni drogi
klasy zbio rczej Z . Zakres techn iczn y:
wyrównanie  nawierzchni istnie jącej, re-
mont przełomów wykonanie nowej war-
stwy  ścieralnej, rem ont pobo czy.
Długość odcinka – 380,0 m na całej sze-
roko ści jezdni.
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S TANO WISKOMIEJ SC E
PRAC Y

WYMAGANIA O C ZEKIWANIA
PRAC O DAW CY:

SPE DYTO R W TRAN SPORCIE STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie średnie lub wyższe, - umiej ętność pracy  pod presją czasu,
MI ĘDZ YNA RO DOW YM - umie jętność prowa dzenia  negoc jacj i b iznesowych
SP ED YT OR STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie śr ednie lub wyższe, - m ile widzia ne doświadczenie

- biegła znajomość j . niemie ckiego w mowie i  w piśmie
ASYSTE NT/K A Z ARZĄ DU STRZELCE OP OLSK IE - wykszta łcenie wyższe, - obsługa  pakietu MS Office

- umiej ętność pla nowania i organizacj i pracy, dyspozycy jność i zaangażo-
wanie w wykonywanie obowiązki

- prawo jazdy  kat. B, - mile widziane doświadczenie
- bardzo dobra znajomość  j . niemieckie go, dobra znaj omość j . angie lskiego

PRACOW NIK  ADMINI STRACYJNY DY LA KI - wykształce nie wyższe, ochrona środow iska
DS.  OCH RONY  ŚRO DOWI SKA - umiej ętność c zy tania i  rozumie nia przep isów pra wnych

- min. 3 lata doświadczenia
NA UCZY CIE L PRZED MIOT ÓW STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie inżynier budow nictwa, - 4  godz. w ty godniu
ZAWO DO WY CH
KON SULTA NT DS. OBSŁUGI  KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - dobra  dykcja, dyspozyc y jność, w ysoka kultura osobista
3/4 e tatu - znaj omość komputera, -  komun ikatyw ność
KON SULTA NT DS. OBSŁUGI  KLIE NTA STRZELCE OP OLSK IE - dośw iadcze nie mile widziane

- miły  ton głosu, obsługa komputera , odporność na stres
DO RADCA K LIEN TA CAŁ A POL SKA - wykształcenie min. średn ie, - prawo jazdy  kat. B

- kreatyw ność, komunika tywność, umiej ętność negocj acj i, gotowość  do od-
bywan ia podróży  służbowy ch, - doświadczenie  mile widziane

ASY STEN T/ KA  PREZ ENTE RA- K IERO WCA CAŁ A POL SKA - wykształcen ie śre dnie
- wysoka kultura osobista, komunikaty wność, umiejętność p racy  w zespole,

dyspozycy jność, pr aca przy  kom puterze, - prawo jazdy  kat. B
HA NDL OWI EC CAŁ A POL SKA - wykształcenie  min. śr ednie

- mile widziane doświadc zenie w sprzedaży,  negocja cjach
- wysoka kultura  osobista , kreatywność, umie jętność p racy  w ze spole
- gotowość do odbywania podróży  służbowych

PRZED STAW ICI EL WO JEW ÓDZ TWO OPO LSK IE - wykształcenie średn ie, - pr aktyczne umieję tności negocjac y jne
HAN DLOW Y - REGI ONAL NY - prawo jazdy  kat. B, - doświadczenie min. 1 rok
AGE NT D S. O DSZK ODOWAŃ WOJ.  OPOLSKI E I ŚLĄ SKIE - wysoka kultu ra osobista, - prawo j azdy  kat. B

- doświadczenie w  bezpośrednim konta kcie z klientem
ZA STĘP CA K IEROWNI KA KO LO NOW SK IE - wykształcenie m in. średnie, - umie jętność obsługi komputera

- dośw iadczenie w hand lu art.  spożywc zymi
SP RZE DAW CA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  średnie , - podstawowa znajomość e lektryki , oświet lenia
SPRZEDAWCA-  DOSTAWCA- K IERO WCA STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie za wodowe , średnie,

- znaj omość sp rzętu RT V, AGD,  multime diów
- prawo ja zdy  kat. B, - doświadczenie handlowe

SPRZEDAW CA- STOISK O Z E-PAP IEROSAMI STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie min. śre dnie, - umieję tność obsługi komputera (MS Office)
KU CHA RZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcen ie kie runkowe , - doświadczenie
PI EKA RZ UJAZ D - wykształce nie za wodowe - piekarz
DO ZORCA CH ECHŁ O, P ROBOSZCZOWI CE - wykształcenie  zawodow e, - orzeczenie o niepełnosprawności
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - chęć do pracy, - niekar alność, - dośw iadczenie mile widziane
PRACO WNIK  OCHRO NY ZAWAD ZK IE - chęć do pracy, - niekar alność, - dośw iadczenie mile widziane
STRA ŻNIK Z  LICEN CJĄ STRZELCE OP OLSK IE - licencja pracownika ochrony, - prawo jazdy  kat. B

- orze czenie  o nie pełnosprawności
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OSLK IE - wykształcenie min. średn ie, - obs ługa komputera

- dośw iadcze nie mile widziane
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  min. za wodowe, -  zdolność logicznego myślenia
PRACO WNIK  OCHRO NY STRZELCE OP OLSK IE - wyma gana licencja pracown ika och rony

- liczba wolnych miejsc: 3 w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawn.
ST OLARZ- I NFO RMAT YK STRZELCE OP OLSK IE - wykszt. zawodow e- stolar z, - umiej ętność obsługi cen trum obróbczego
MI STRZ  STO LARSKI KO LO NOW SK IE - ty tuł mistrza w zawodzie , - uprawnienia  do nauki zawodu  uczniów

- doświa dczenie min.  5 lat
ME CHAN IK SAMO CHOD ÓW ŻĘ DO WI CE - wykształce nie min . zawodowe
CI ĘŻ ARO WY CH - umie jętności: spa wanie,  elektryka sa mochodowa,

- mile widziane prawo jazdy  kat. T
EL EKT ROMECHAN IK KO LO NOW SK IE - wykształcenie kierunek elektryczny  lub pokr ewny

- znaj omość m echaniki, hyd rauliki , autom atyki,  pneuma tyki
- czy tanie schematów ele ktrycznych
- upra wnienia elektroe nergetyc zne typ.  „E”
- mile  widziane doświadczenie

ME CHA NIK  SAMOCH ODO WY STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie kie runkowe - mechanik
- samodzielność, - up rawnien ia spaw acza

TRAKT ORZYSTA KROŚNI CA - prawo jazdy  kat. T
KI EROW CA C+E KRA J, CZE CHY, SŁOWACJA, LI TWA - prawo jazdy  kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy, - dośw. min. 6 miesięcy
KI EROW CA CIĄGN IKA SIOD ŁOWE GO STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie zawodowe  lub średnie, - prawo jazdy  kat. C+E

- dośw iadczen ie dobr ze widziane
KIE ROWCA KAT. C+E TRASY  MI ĘDZY NARODO WE - prawo jazdy  kat. C+E, kurs na prze wóz rzeczy,

- dobr a znajom ość j . niemieckiego
KIEROWCA KAT. C WOJ. OP OLSK IE - uprawn ienia HDS, na przewóz rzeczy, - doświadczen ie jako kierowca
KIE ROWCA  W RU CHU UE/ UKRA INA - wykształcen ie średnie, - komunika tywność , zaradność
MI ĘDZ YNA RO DOW YM - prawo jazdy  kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy

- dobra  znajomość j . angielskie go, niem ieckiego , rosy jskiego
KI EROW CA CIĘŻ ARÓW KI POL SKA/ NIE MCY - wykształcenie  min. zaw odowe, - komunika tywność, miła apa rycja

- prawo jazdy  kat. C+E, - doświadczenie co naj mniej  rok
- dobr a znajom ość j . niemieckiego

KI EROW CA WOJ. OP OLSK IE - prawo jazdy  kat. B, C+E, - m ile widziane upraw nienia HDS
KI EROW CA C+E KRA J/ U NIA - wykształcenie  zawodow e, - dyspozycy jność, - doświadczenie
ŚL USA RZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  zawodow e, średn ie, - znajomość ry sunku technicznego

- prawo jazdy  kat. B, -  doświadczenie 3 lata
ŚL USARZ- SPAWA CZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  zawodow e, średn ie, - znajomość ry sunku technicznego

- prawo j azdy  kat. B, - uprawnienia spawalnicze T IG, MAG
- doświadczenie 3  lata

SPAWA CZ STRZELCE OP OLSK IE - upraw nienia ponadpodstawowe MAG, - doświadcze nie min. 3  lata
WY TACZA RZ OKO LICE  OZI MKA - wykształcenie zawodowe

- obsługa maszy n sterow anych ma nualnie i numery cznie
- doświadczenie min. 2 lata

ŚL USA RZ RA SZO WA - wykształcenie zawodowe, - umiejętności w za wodzie ślu sarza
- uprawn ienia spaw alnicze, -  doświadczenia min. 5 lat

SPAWACZ MIG-MAG ZAWAD ZK IE - wykształcenie zawodowe, - znajomość ry sunku technicznego
- upra wnienia na spaw anie me todą MIG -MAG

BRUKA RZ STRZELCE OP OLSK IE - samodzielne nanoszenie  wysokości
- mile  widziane upraw nienia na kopar ko-ładow arkę
- doświadczenie min. 3 lata

KO SZT ORYSA NT ZD ZIE SZ OWI CE - wykształcen ie min. średnie  techniczne
- umie jętność odczy tywanie  dokum entacj i  proje ktowej,  tworze nia ha rmo-

nogra mów, kalkulacj i robót
- doświadczenie  w branży  konstrukcji sta lowych lub budow lanej

MU RA RZ NA TERENI E BUD OWY - wykształcen ie zaw odowe, - umiej ętnośc i budow lane
PO MIA RO WY STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  średnie lub wyższe (prefe rowane leśne)

- znajomość obsługi komputera, - doświadczenie mile widziane
PO MOCN IK OPE RATO RA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie min. zaw odowe, mile widzia ne techn iczne

- pods tawowa  znajomość obsługi  kompu tera
- doświadczenie m ile widzia ne na produkcji

PRACOW NIK PRO DUKCJI OL SZO WA - zdolności ma nualne, - spraw ność, dy spozycy j ność
- wysoka motywacja , zaangażowa nie

SO RTO WANI E WARZ YW DA NI EC - aktua lna książeczka zd rowia
MECHANI K UT RZYMANIA  RUCHU STRZELCE OP OLSK IE - wykszt. min. zawodowe m echaniczne, - dośw iadczenie  mile widziane
AUT OMAT YK U TRZY MANI A RU CHU STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie min. średn ie te chniczne (e lektr yczne , automatyc zne, me-

cha tron iczne)
- uprawnien ia SEP- do 1 kV lub bez ograniczenia  napięcia
- dośw iadcze nie mile widziane

PA KOWA CZ TOWA RU OL SZO WA - wykształcenie podsta wowe, m ile widziane śre dnie
- umie jętność kompletowa nia wg  zamów ień

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

Proje kt jest f inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regiona lnego
w ram ach Programu Operacyjnego Pomoc Tec hniczna 2007-2013  we współpracy

z Min isterstwem  Rozwoju R egionalnego oraz ze  środków budżetu państwa.

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY
O  FUNDUSZACH  EUROPEJSKICH

W  STRZELCACH  OPOLSKICH
I  REGIONALNY  OŚRODEK

EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  W  OPOLU

serdecznie zap raszają do udziału w spotk aniu info rmacyjnym  pn.:

„Możliwość pozyskania środków unijnych w ramach Poddziałania
“7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„

które odbędzie się w dniu 18.07.2013 roku o godzinie 10.00
w sali narad St arostwa P owiatowego w Strzelcach Opolskich

przy ulicy Jordanowskiej 2

Działanie 7.2.1 obejmuje pro jekty na rzecz integracji  społeczno –  zawodowej
m.in.: wsparcie dla tworzenia działa lności podm iotów integracji społecznej tj.
klubów integracji  spo łeczn ej, zakładów aktywności zawo dowej, kursy, szko le-
nia , st aże,  rozwój usług spo łecznych  przezwy ciężający ch bariery w int egracji
społecznej, tworzenie działalności aktywizujących osoby niepełnosprawne, wspar-
cie dla tworzenia i  funkcjo nowania  pozaszk olnych form int egracji  społecznej.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o po twierdzenie udziału
w sp otkaniu do k ońca dnia 17 .08.20 13r. ( środa)  pod n r tel.  (77) 440 17  05.
Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu
Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza. Infor-
mujem y, że udział w spotk aniu info rmacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy !!!

„Powrót do zatrudnienia” to nowy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest realizowa-
ny przy współpracy gmin oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia
pracy przez 600 osób zamieszkujących teren województwa opolskiego. Uczestnicy projektu będą
mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach i praktykach w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat
3, a następnie podjęcia zatrudnienia przez okres 6-18 m-cy w ramach projektu finansowego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie www. opiekun.wup.opole.pl
Informacji udzielają również pośrednicy pracy

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, tel. 77 4621806

Powrót do zatrudnienia

To  o czywiście  c ieszy, ale nie do
koń ca. Bo jednak t o ty powe zjawisko
wraz z n adejściem lata –  ocen ia wice-
dyrek to r  str zeleckiego  P UP Ro man
Kus. – Przybywa prac sezonowych. Jesz-
cze n ie zarejest rowali się absolwenci.
Na koniec czerwca w naszym  powiecie
po zo st awało 23 12  o só b bez pracy,  i
choć jest to stan porównywalny z tym
sam ym okresem roku ubiegłego, kiedy
bezrobotne były 2292 osoby, to jednak
nie widać jakich pozytywnych  długofa-
lowy ch trendów. I t o jest najsmutn iej-
sze – pracodawcy nie są zainteresowani
zatrudnianiem  n owy ch  p racownikó w.
Widać to  –  niest ety  – wyraźnie . Nie
ma tak wielu ofert zatrudnienia jak w
po przednich  latach . Nie  m a w o gó le

Nieco mniej bezrobotnych
ofert  wakacyjnej p racy dla  uczn iów i
studentów, poza jedną – przy pako wa-
niu ogórków w Dańcu. To praca na oko-
ło  tr zy miesiące i zat rudnio nych t am
jest kilkadziesiąt osób z naszego powia-
tu. Przyznać jednak trzeba, że nawet do
p rac sezo n owych p raco dawcy  r aczej
ch cą zatrudniać t ych , kt órych zatrud-
niali już w poprzednich latach. Tak dzie-
je się w firmach w kraju i  zagranicą –
zatrudniane są stałe ekipy, ale nawet nie
przez urzędy pracy, a agencje p ośred-
nictwa,  które częściej niż pracowników
sezonowych szukają specjalistów w kon-
kretn ych  zawodach,  np . wykwalifik o-
wan ych sp awaczy czy opiek unów o sób
st arszych.

Po wiat owy Urząd P racy  w Strzel-
cach Opolskich  rozpoczyna realizację
projektu systemowego w ramach PO KL
Poddziałanie 6.1.3  – Po prawa zdolno-
ści do zatrudn ien ia  oraz po dn oszen ie
po zio mu ak tywno ści zawo dowej osób
bezrobotnych – pod nazwą „Cel – dobra
p raca”.  Na realizacje  p ro jekt u urząd
po zyskał p onad 1 ,5 mln . z ł.  Ak tywi-
zacją objętych zostanie 190 osób zare-
jestrowany ch jako bezrobotne. Zgodnie
z wyt ycznymi (kryteria dostępu, które
są obligat oryjne dla projekt odawcy )
grupą priorytetową  będą osoby znajdu-
jące się w szczególn ie t rudn ej sytuacji
na rynku p racy a zwłaszcza o soby bez-
robotne powyżej 50 roku życia, długo-
trwale  bezrobotn e oraz osoby z  orze-
czeniem  niepełno sprawności.

W ram ach  projekt u p rzewidziano
objecie wszy stk ich  uczestnik ów Indy-
widualn ym P lanem Działan ia o raz do-

radztwem zawodo wym.  Prawie poło wa
uczestn ik ów będzie  m iała mo żliwość
skorzystania ze szk oleń indywidualnych
pod potrzeby konkretnego przedsiębior-
cy, który zapewni zatrudnienie po ukoń-
czeniu danego szkolenia lub szko len ia
grupowego w ramach Klubu Pracy z za-
kresu umiejętn ości poszukiwania p racy.
Pon adto  przewidziano  możliwo ść sko-
rzyst ania ze  st aży  (m ax.  do 6 m -cy ).
Dla osób przedsiębiorczych będzie moż-
liwość ubiegania się o dotacje na rozpo-
częcie działalności gospodarczej. Nato-
miast p racodawcy st awiający na rozwój
swojej f irm y będą m ogli skorzystać  z
refundacji kosztów utworzenia dodatko-
wych miejsc p racy.

Po wiat owy  Urząd Pracy w St rzel-
cach Opolskich zaprasza wszystkich za-
int eresowan ych zarówno o soby  bezro-
botne jak i pracodawców do skorzysta-
nia z udziału w projekcie.

Nowe pieniądze z Unii!
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W ostatnich wyborach do Sejmu w na-
szym województwie wybraliśmy 12 po-
słów i 3 senatorów. Z tej piętnastki przy-
jechał jeden – senator Aleksander Świey-
kowski (PO), „w cywilu” przedsiębiorca
w Praszce i wydawca tygodnika „Kulisy
Po wiat u Kluczbork-Olesno”, kt óry na
pewno niejeden raz pisał o stanie dróg w
tamtych p owiatach. A po spo tkaniu na
swo jej of ic jalnej st ro nie  ( swieyk ow-
sk i.eu) napisał: „Op olscy parlament a-
rzyści zignorowali zapro szenie  staro-
stów, którzy chcieli im pokazać w jak
fatalnym stanie są powiatowe drogi. Do
Strzelec Op olsk ich na wycieczkę p o
dziurawych ulicach przy jechałem tylko
ja .”

Problem jest w skali kr aju ogromny  i
bez uregulowań na poziomie państwa na
pewno się nie obejdzie – mówi starosta
Swaczyn a. – Dlatego  starostowie w ca-
łym  kraju tak głośno arty kułują swoje
postulaty. Musimy walczyć o swoje! Na
razie  m am y wrażen ie,  że samo rządy
powiatowe są dyskryminowane, bo  dba
się tylko o budowę i remonty autostrad,
dróg szybkiego ruch u, dróg krajowych i
wojewódzkich.  Czy na drogach powia-
towych nie ma ruchu?! Czy to nie nimi
samo ch ody  dojeżdżają do  t ych  głó w-
ny ch tras?  Dlatego też  po dczas ko n-
went u ustaliliśmy, że w naszym wy stą-
pieniu do marszałka województwa znaj-
dzie się wnio sek o ujęcie  w sieci dróg
istotnych dla regionu co najmniej dwóch
dróg z każdego powiatu, łączący ch po-
wiaty i gm iny, czyli o znaczeniu subre-
gion alnym, wskazan ych przez każdego
ze starost ów.
W n iekt órych wo jewó dztwach właśnie
taki to k postępowan ia przyjęto w pra-
cach nad Region alny mi P ro gram am i
Op eracyjny mi. Jeśli  uda się  w t ak im
kształcie p rzy jąć RPO – możliwe bę-
dzie pozyskanie funduszy UE na remonty
i modernizacje dróg powiatowych. Dla-
t ego tak m ocno  k ibicuję  k o lego m z
województwa mało polskiego , śląskiego
i k ujawsko-pomorskiego i na t e przy-
kłady powo łaliśmy się  w p iśmie Ko n-
wentu Starost ów Wo jewództwa Opo l-

Starostowie: chcemy pieniędzy na drogi!
sk iego  do marszałk a  Sebesty – mó wi
staro st a  Swaczy n a. –  Nap isaliśm y
wprost:  „Pan , jako  gosp odarz wo je-
wództwa wraz ze st arostam i musi zna-
leźć rozwiązanie i wsparcie dla tych sa-
morządów w kwestii  finansowania dróg
powiatowy ch”. P ismo wysłan e zost ało
3 lip ca, nie m amy jeszcze odpowiedzi.
Ale jeśli da się w innych regionach – to
czemu nie dało by się na Opo lszczy ź-
nie? – zastanawia się. – W dodatku prze-
cież nie jest to nasze pierwsze ani jedy-
ne pismo do Marszałk a Wo jewództ wa
w t ej sp rawie. Do t ej po ry jednak nie
uzyskaliśmy jednozn acznej odpowiedzi,
czy n asze po stulat y zost aną uwzględ-
nione. Jeśli nie – za kilka lat nie będzie-
my mieć co remontować, a p rzecież w
Strategii Rozwo ju Wo jewództwa Op ol-
skiego do 2020 r. jako jedno z wyzwań
rozwojowych przyjęto „Atrakcyjne ob-
szary do zamieszkania,  inwestowania i

wypoczynku”, z następującym zapisem:
„po wiązanie r egion u z o toczeniem ze-
wnętrznym, szybkie przemieszczanie się
po między  m iastam i i  obszarami wiej-
skimi będzie oparte  na sprawnym i no-
wo czesn ym systemie tr an spo rto wy m,
który stanowi bazę dla pozostałych sfer
ak tywn ości mieszkańców”.
Wy stosowaliśm y także pismo do Pre-
miera Tusk a w sprawie dró g po wiat o-
wych. Jeśli nie możemy liczyć na to, że
nasi parlamentarzyści zajmą się tą kwe-
stią – bo się nie zajmują, skoro problem
w ogóle ich nie interesuje - jak widać z
ich nieobecności w Strzelcach Op. - to
mo że zain teresowanie  szefa rządu coś
zmien i - informuje starosta.

Pism o do premiera o raz listę posłów i
senatorów, którzy nie przyjęli zaprosze-
nia na Konwent Sta rostów publikujemy
ob ok.

Strzelce Op. 15.07.2013r.

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

W dniu 5 lipca 2013 r. Przewodniczący Konwen tów Po wiatów w Polsce
spo tkali się, k ażdy w swoim  województwie ze starost ami po wiatowymi, żeby
po raz kolejny  wyrazić swoje stanowisko, w sprawie zarządzan ia drogam i po-
wiato wym i.

Samorządy powiatowe na dzień dzisiejszy zarządzają siecią dró g o długości
127 ty s. km. Z t ego około 20% to drogi w stanie  dobrym, r eszta to drogi w
stanie złym lub bardzo złym. Nie może dojść do sytuacji, że będziemy budować
auto strady, drogi krajowe i drogi szybkiego ruchu,  a totalnie będziemy zanie-
dbywać drogi lokalne. Jeśli jednak tak się nie stanie - za parę lat nie będzie co
remonto wać, ponieważ nasze drogi same się ro zlecą i ulegną całkowitej dewa-
st acji.

Jest mi niezmiernie p rzykro, że również lekceważąco do tematu dróg po-
wiatowych podeszli posłowie i senatoro wie. Na moje zaproszenie  na 15 parla-
men tarzystów Op olszczyzny przybył tylko jeden.

Dzisiaj społeczność lokalna nie ma wielkich oczekiwań. W dobie rozwinię-
tej m otoryzacji chce jeździć do brymi dro gami.

W imieniu wszy stk ich  Przewodn iczących Konwent ów Powiat ów Woje-
wództw w P olsce przesyłam Pan u wspólne stanowisk o w sprawie zarządzania
dro gami powiatowy mi.

Kopię listu skierowano również m .in. do Marszałek Sejmu RP,  Marszałka Se-
natu RP, władz województwa opolskiego i wszystkich parlamentarzystów Opolsz-
czyzny

Z samorządowym p ozdro wien iem
Przewodniczący Ko nwen tu St arostów

Województwa Opo lskiego
Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Konwent Starostów
Województwa Opolskiego

S T A N O W I S K O

Konwentów Powiatów Województw z dnia 5 lipca 2013 r.
w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

* Na dzień dzisiejszy powiaty zarządzają siecią dróg w ilości 127 tys. km. Jest to
największa sieć drogo wa w Polsce;

* Do  203 0 ro ku trzeba będzie zain west ować 86  mld zło tych na przebudowę i
remont y dróg. Na budowę nowy ch potrzeba 37 mld złotych;

* Na rzecz Skarbu P aństwa płacą podatek VAT od inwestycji drogowych;
* Wg stanowiska Unii Europ ejskiej nie m aja prawa korzystać z pieniędzy unij-

nych na lata 2014 – 2020;
* Nie m ają dost ępu do środków Krajowego  Funduszu Drogowego;
* W ostat nich latach spadły drast ycznie środki z programu tzw. „Schety nówki”,

z 1 mld złotych do 500 mln złotych;
* W dalszym ciągu nie otrzymały rekompensaty za zawinioną przez administra-

cję r ządową kon ieczność zwrotu opłat za wydan e karty po jazdu

St arostowie Konwentów Po wiat ów Województw,  zebrani 5 lipca 20 13 r. w całej
Polsce dom agają się:
* Utworzen ia funduszu, n a który składałyby się wpływy  podatku VAT o d wydat-

ków majątkowych jednostek samorządu t erytorialn ego, a śro dki przezn aczone
były by na mo dernizację infr astrukt ury dró g lokaln ych;

* W wo jewó dzkich  P ro gramach  Operacy jn ych um ieszczenia zapisó w,  k tó re
uwzględniłyby inwestycje na drogach lok alnych w la tach 2014 –  2020;

* Umożliwienia powiatom skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Drogo-
wego, na rozbudo wę i budowę dróg lokalnych;

* Zwiększenia nakładów z budżetu państ wa na realizację Narodowego programu
Przebudowy Dróg Lokalnych  do pozio mu 1 mld złotych rocznie;

* Zrekompen sowania ubyt ku w dochodach, związan ego z  koniecznością zwrotu
opłat  za wydane karty po jazdu

W imieniu wszystkich Przewodniczących Konwen tów P owiat ów Wo jewództw
Przewodniczący

Kon wentu Starostów Województ wa Op olskiego
Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

List a posłów i senatorów RP, którzy nie p rzyjechali na p osiedzenie Konwentu
Starost ów Op olszczyzny:

Sen atorowie  RP
Piotr  Wach

Ryszard Knosala

Pos łowie  RP
Leszek Korzeniowski
Tadeusz Jarm uziewicz

Janina Okrągły (zapowiadała swoją obecność, ale  w końcu nie dotarła)
Bry gida Kolen da-Łabuś

Andrzej Buła
Rajm und Miller

Sławomir Kłosowski
Jerzy Żyży ński

Patryk  Jaki
Adam  Kępiń ski

Tom asz Garbowski
(zawiadomił o zaplanowanym p osiedzeniu służbowym w Warszawie)

Ryszard Galla

** *
Senato r Aleksande r Świeykowski – jako jedyny zaproszony parlamen-
tarz ysta przybył n a spotk anie

Nasi nieobecni

Przypominamy, że każdy właściciel
gruntu na m ocy art. 77 ustawy Prawo
wodne musi czyścić rowy i drenarki znaj-
dujące się na jego polach , dodatko wo
ponosi pełną odpowiedzialność za ewen-
tualne szkody, jakie powstaną na sąsied-
nich terenach  z powodu zaniedbań.

Aktualnie w związku z licznymi pod-
topieniami Starostwo Strzeleckie będzie
inicjo wać przep rowadzanie  k o nt roli
urządzeń melioracyjn ych i w p rzyp ad-
kach niewykonania obowiązku kierować
sp rawę do  egzekucji adm in istracy jn ej
oraz do ukarania w drodze p ostępo wa-
nia w sprawie o wykro czenia.

Czyszczenie rowów
to obowiązek

Żad en ró w melioracyjny
 nie może być tak zarośnięty

OSP Raszowa we Francji

OSP Raszowa ubiegło rocznym zwycięstwem wywalczyła  sobie wyjazd na Olimp iadę Spo rtów Po żarniczych wg. CTIF
we Francji. Olimpiad a rozpoczęła się 14 lipca, zakończy 21 lipca. Trzymam y kciuki za naszych.
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13 lip ca 2013 r. poszerzony został
kat alog okoliczności, w związku z wy-
stąpieniem  kt órych  ubezpieczon em u
przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nastąpi
to w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy
o op iece nad dziećm i w wieku do lat 3
oraz n iekt órych in ny ch  ust aw, kt óra
zmienia  m.in. brzmienie art. 32  ustawy
z dnia 2 5 czerwca 1 999 r. o świadcze-
niach p ieniężnych z  ubezpieczen ia spo-
łecznego w razie ch oroby i macierzyń-
stwa.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit . a
ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świad-
czeniach  pieniężn ych z  ubezp ieczen ia
sp ołecznego w razie cho roby  i macie-
rzyństwa zasiłek opiekuń czy przysługu-
je ubezpieczonemu zwolnionemu od wy-
konywania pracy z powo du konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki m.in.
n ad zdro wym  dzieck iem  w wieku do
ukończenia 8 la t w przyp adku:
- n iep rzewidzianego  zam kn ięcia

żłobka, przedszko la lub szko ły, do
któ rych dziecko uczęszcza,

- porodu lub choroby małżonka ubez-

pieczonego, stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choro-
ba uniemożliwia temu małżo nkowi
sprawowanie opieki,

- poby tu małżonka ubezpieczonego,
st ale  opiekującego  się dzieckiem,
w stacjonarny m zak ładzie  o pieki
zdrowo tnej.
Ust awa z dn ia 10  maja 20 13 r. o

zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 oraz niektórych innych
ust aw zmieniła brzmienie przywołane-
go przepisu. Po wejściu w życie zmian,
co nastąpi 13 lipca 201 3 r., prawo do
zasiłk u o piekuń czego  nad zdro wy m
dzieckiem do lat 8 będzie przysługiwało
ponadto w razie:
- nieprzewidzianego  zamknięcia klu-

bu dziecięcego, do którego dziecko
uczęszcza,

- choroby niani, z którą rodzice mają
zawartą  um owę uakt ywniającą,  o
której mowa w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieć-
mi w wieku do lat  3 lub dziennego
opiekuna sprawujących op iekę nad
dzieckiem.

Zasiłki opiekuńcze po nowemu

towujemy spadek dy namiki wszczętych
postępowań przy jednoczesnej wysokiej
wyk ry waln ości.  W  przy p adk u ilo ści
przestępstw rozbójniczych  w p owiecie
strzeleckim, odnoto waliśmy ich spadek
z 7 w I półroczu 2012 do 4 w I półroczu
2013. Mniej też było oraz bójek i pobić
– w I półroczu 2012 z 9, a w I półroczu
br. -  5.  Wszystkie te j k ategor ii prze-
stęp stwa zostały  wykry te.

C o je st  n ajwi ę ks zy m proble -
mem w naszy m powie cie?

Największą liczbę przestępstw na te-
renie powiatu st rzeleck iego  st an owią
kradzieże z właman iem.  W I półro czu
2013 odnotowaliśmy ich 68, tyle samo
ile rok wcześniej. Jednak, co należy tu-
taj zaznaczyć, pomimo dużej ilości tych
przestępstw, ich wy krywalność w ostat-
nim półroczu wzrosła o 11,2% i wynosi
48% przy średniej wojewódzkiej 43,4%.

Gdzie dochodzi do nich najczę-
ście j?

Nie jest chyba zaskoczeniem, że na
teren ie gminy Strzelce Opolskie w po-
równaniu do pozostałych gmin. Najczę-
ściej są  to kradzieże z włam aniem do
altan działkowych, opuszczonych i nie-
zam ieszkałych budynk ów.

Ale  po do bno  du żo  j e st  ta kż e
kradzi eży  sa moch odó w…

Mn iej niż w I półroczu 20 12. Do
końca czerwca br. było ich 8, przy czym
w 3  przy padkach zło dzieje zaintereso-
wali się  Vo lkswagen ami - Passat  oraz
Golf. Skradziono je z prywatnych pose-
sji i nie były to samochody nowe, a kil-
kuletnie.

Jak wypada nasz powiat w poli-
cyjnych  sta tystykach?

Policja w powiecie strzeleckim w I
pó łro czu 2 013  ro ku osiągn ęła o gólną
wykrywalność przestępstw na poziomie
78,7%. W kategorii przestępstw gospo-
darczych odnotowano wykrywalność na
poziomie 94,4%, a p rzestępstw z  usta-
wy o przeciwdziałan iu n arko manii –
97,6% (wzro st do rok u 20 12).  Jedno-
cześn ie należy  wspomnieć o wzrastają-
cej dyn amice wszczęć postępo wań,  co
świadczy o wysokiej ujawnialności prze-
st ępstw w ty ch kat ego riach (przykła-
dem jest szybka reakcja i skuteczne dzia-
łania strzeleckich p olicjan tów na zgło-
szenie informacji mailowej dot yczącej
podłożen ia bo mby w strzeleck im szpi-
talu).

Dobre wyniki są efektem dużego za-
an gażo wania wszy stk ich st rzeleckich
fun kcjo nariuszy,  m.in . z pionu kry mi-
nalnego,  prewencji oraz ruch u drogo-
wego .

B ez pi e cz n ie  j e st  ró wn i eż  n a
na szych drogach?

W okresie  styczeń-czerwiec br. od-
no towaliśmy  mn iej wypadkó w drogo-
wych – w I półroczu 2012 było ich 24,
w tym roku – 19. Na szczęście nie było
też o fiar śmier telnych. Niestety, wzro-
sła  ilo ść k olizji, i  to o 35.  I p ółro czu
2012 było ich 324,  w tym roku - 359.
Zwrócić tu jednak należy uwagę, że pra-
wie 36% tych zdarzeń zaistnia ła nie z

Bezpieczny powiat
winy kierują-
cego  czy p ie-
szego , a le z
niewłaściwego
stan u jezdn i
(7 2 zdarze-
n ia) ,  bądź
wt ar gn i ęc ia
zwierzyny le-
śnej na  dro gę
(4 2 zdarze-
nia).  W  ty ch
przypadkach są to  tzw. k oliz je stat y-
st yczn e.

Przyczyną ponad 34% wypadków i
kolizji na drogach naszego powiatu jest
n iedo st o so wanie  p rędko ści jazdy  do
warunk ów ruch u.  Z tego  też po wo du
ujawnian ie wy kroczeń w postaci prze-
kraczania dozwolonej prędkości jest jed-
nym z priorytetowy ch zadań i działań
str zeleck ich po lic jant ów. W ciągu 6
miesięcy bieżącego rok u funk cjonar iu-
sze ruchu drogowego  ujawnili 2 711 ta-
kich wyk roczeń.

Ko lejnym i p rio ryt etami,  mający-
mi na celu poprawę st anu bezpieczeń-
stwa na drogach powiat u strzeleckiego
są: eliminowanie z ruchu drogowego kie-
rujących pod wp ływem alko holu oraz
ujawnian ie i zapobieganie wyk ro cze-
niom, zdarzeniom drogowym popełnia-
ny ch przez niechro nio nych uczestn i-
ków ruchu (pieszych, rowerzystów, mo-
to rowerzystów).

Wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa mają też  wasze działania pre-
we ncy jn e.

I było  ich niemało. Wszystk ie na-
sze ak cje  czy kampanie zmierzają do
ograniczenia oraz e liminowania zjawisk
stano wiących zagro żenie dla ży cia i
zdro wia mieszkańcó w naszego powiatu
oraz poprawy stanu bezpieczeńst wa na
str zeleckich drogach.

Wymienić tu trzeba choćby  działa-
nia  z zakresu p rofilakt yki prewency j-
nej (dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej
i po nadgim nazjalnej o raz do ro słych,
m. in. „Żyj bezpiecznie”, „Bezp ieczny
Przedszk olak”, „Bezpieczne wakacje”)
oraz po prawy st anu bezpieczeństwa w
ruch u drogo wym (m. in. akcje: „Trzeź-
wość”, „Trzeźwy poranek”, „Prędkość”,
„Bezpieczn y week en d”, „Bezpieczn a
droga do szkoły”, „Niechronieni uczest-
nicy ruchu”). Podczas Ogólnopo lskiej
No cy P rof ilaktyk i, zorganizowanej w
Strzelcach Opo lskich 22  czerwca br. w
ramach  programu Ko mendy Głó wn ej
Policji „Profilaktyka a Ty” w jednym
dniu dzieci, m łodzież i dorośli zjedno-
czyli się wokó ł wspólnego celu - życia
bez uzależnień (narkoty ków i alko ho-
lu) i bez przemocy.

Wielokrotn ie strzeleccy policjanci
bywali też na spotkaniach w szko łach,
na rodzinny ch festy nach, gdzie w for-
mie zabaw czy pokazów przekazali sze-
reg tr eści p rewency jn ych,  a  p odczas
wielu egzamin ów na kar ty ro werowe i
mo torowerowe zapozn awali z zasada-
mi bezpieczeństwa na drogach.

(m g)

dok. ze str. 1

W ramach wielo let niego programu
rewitalizacji  st rzeleck iego Parku Miej-
skiego, w maju br. zakończono prace nad
jego I II etapem.  Up orządko wan o duży
staw oraz udrożnion o zan iedbane ro wy.
Zbio rnik został odm ulony, pogłębio ny i
wyczyszczony. Jego brzegi zostały nato-
miast wzm ocnione o paską z  kamien i,

Park Miejski - zrewitalizowana perełka

Rada Po wiatu Strzel ecki ego na
ostatniej  czerwcowej  sesji  uchwa li-
ła „Wielo letni  prog ram ws półpracy
Po wia tu S trz ele cki ego  z  o rga niz a-
cjami poz arządowymi i inn ymi pod-
mi otam i prowadzący mi dział alno ść
po żytku publ icz neg o n a la ta 201 4-
20 16 ”.

Program o kreśla kierunek współpra-
cy powiatu z  trzecim sekt orem na n aj-
bliższe trzy lata, t j. obowiązuje w okresie
od 01.01.2014 r.  do 31.12.2016r.

Program współpracy z NGO
Wy sok ość śro dkó w f inansowych  pla-
nowan ych na realizację zadań publicz-
ny ch przez organ izacje p ozarządo we
na lata 2014 - 2016 wynosi:

- planowana wysok ość wydatkó w w
2014 roku  - 3.658.832 zł (w tym
planowana roczna kwota dotacji na
prowadzenie dom ów pomocy  spo-
łecznej - 3.638.832 zł oraz 20.000
zł -  na po zostałe  zadania publicz-
ne)

- planowana wysoko ść wydatków w
2015 roku  - 3.6 58.832 zł (w tym
planowana roczna kwota dotacji na
pro wadzenie domów pomo cy spo-
łecznej - 3.638.832 zł oraz 20.000
zł - na pozostałe zadania publiczne)

- planowana wysoko ść wydatków w
2016 roku  - 3.6 58.832 zł (w tym
planowana roczna kwota dotacji na
pro wadzenie domów pomo cy spo-
łecznej - 3.638.832 zł oraz 20.000
zł - na pozostałe zadania publiczne)

Bezpiecznego wypoczynku!
Drogie Dzieci,

przed Wami upragnione wakacje. Będzie-
cie wypoczywały na koloniach, obozach,
turnusach rehabilitacyjnych. Część z Was
być może pozostanie w rodzinnym domu.
W każdym miejscu wakacyjnego p obytu
pam iętajcie,  proszę, o  zasadach  bezp ie-
czeń st wa,  p on ieważ szczególnie  lat em
Wasi rodzice mają bardzo dużo dodatko-
wej p racy w gospodarstwie.

Dla starszych dzieci mam sprawdzoną
radę - zawsze informujcie rodziców, gdzie
i jak zam ierzacie sp ędzić  czas poza do-
mem.  Idąc p oboczem drogi lub jadąc na

ro werze,  zacho wujcie ost rożność. Po
zmroku noście odblaski, pamiętając, że
- widoczny bardziej bezpieczny.

Obsługa zwierząt  gospo darskich ,
cięcie drewna, k ontakt  z substancjami
ch em iczny mi, wch odzen ie  do  wyk o-
pów, silosów, na strychy w budy nkach
gospodarczy ch i tem u po dobn e czyn-
ności mogą wykonywać tylko doro śli.
Nie możecie  kierować ciągnikiami ani
obsługiwać maszyn rolniczych, do tego
wy magane są -  do p o wiedn i wiek  i
up rawnienia.

O zagrożeniach zawodowych w rol-
nictwie wiecie zapewne dużo, o czym
świadczy liczny udział w konkursach pla-
styczn ych pod hasłem „Bezpiecznie na
wsi” i jakość waszych prac nadesłanych
do KRUS.

Życzę Wam wielu miłych wrażeń, a
przede wszystkim - bezpiecznych i zdro-
wych  wakacji.

Artur Brzó ska
Prezes Kasy Ro lniczego

Ubezpieczenia Społecznego

fot. Z.  Zaręba

kt óre  przy twierdzon e są do podłoża.
“Przy o kazji tych prac gm ina zleciła
tak że wycięcie dziesiąt ek samosiejek,
które rosły nad wodą i w każdej chwili
mo gły  się  przewrócić. Upo rządkowa-
no tak że część a lejek park owych.

Zadanie kosztowało ponad 550 tys.
złot ych  z  tego  90 % stanowi dot acja

p ro jekt ó w Narodo wego  Fun duszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu.“Kolejn y IV etap rewitali-
zacji Parku Miejskiego został już wpisa-
ny n a przy szłoro czną listę p rioryt eto-
wych projektów NFOŚiGW w wojewódz-
twie opolskim.

fot. Z.  Zaręba
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Zarząd
Powiatu Strzeleckiego

informuje
że w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2, w  pok. nr 114 na I piętrze odbędzie się I przetarg ustny
nieograniczony w celu sprzedaży własności nieruchom ości P owiatu Strzeleckiego,
położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kościuszki nr 8, zabudowanej budynkiem
byłej szkoły zawodo wej zrealizo wany m ok oło 1930  rok u, t rzyk ondy gnacyjny m.
Powierzchnia uży tkowa budyn ku 980,00 m2,, kubatura  5474,0 0 m3 .
Nieruchomo ść o znaczon a jest n umerem działki 1737  o p owierzchni 0,48 05 h a,
karta m apy 8.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako
tereny usług oświaty oraz usług centrotwórczych, dopuszcza się częściowe (do 50%)
przeznaczen ie terenu dla funkcji mieszk aniowy ch.Nieruchomość położona jest na
terenie  układu urban istycznego wp isanego do re jestru zabytk ów, w związku z czym
prace związane ze zmianą bryły  budynku,  tj. wyglądu elewacji, okien czy  dachu,
wym agają  pisemnego  pozwolenia  konserwat ora zabytk ów.

Nieruch omość jest  wpisana w księdze wieczystej nr OP1S/0004 5841 /2, bez
obciążeń, obecn ie    w trwały m zarządzie Cent rum Kszt ałcen ia Zawodowego  i
Ustawicznego.  W przypadku wyło nienia  nabywcy nierucho mości trwały zarząd
zostanie wygaszo ny.

Cen a wywo ławcza  nieru chomoś ci – 1  000 0 00,00 zł.

Minima lne postąpienie  ceny  – 10 000,00 zł

Wadium  (płatne w pieniądzu) -  50 000,00 zł

Wadium należy wpłacić do dnia 19 sierpnia 2013 r. na konto Powiatu Strzelec-
kiego, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na r achun ek nr  52
8907 108 9 2002 0090 00 07 0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się
na poczet  cen y n abycia nieruch omości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia
umowy  w terminie wskazanym przez sprzedającego – przepada.

Nabywca ponosi także koszt wyceny nieruchomości w kwocie 1 537,50 zł oraz
koszty związane z  zawarciem um owy.

Sprzedaż nierucho mości jest  zwo lnion a z p odat ku VAT na podst awie art.  43
ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 5 4 poz.5 35).
Bliższych informacji możn a zasięgnąć w Wydziale  Geodezji, Kar tografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, pokó j nr 110,  telefon n r  77-4401 -740.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stro nie internetowej Powiatu Strzeleckiego
www.powiatstrzelecki.pl.  w zakładce „Nieruchomości”.

Wakacje w pełni. Więc ruszają  se-
zo nowe wy przedaże. Teo ret yczn ie im
wcześniej, tym lepsze okazje. Im póź-
niej, tym większe przeceny. Letnie wy-
przedaże to już tradycja na polskim ryn-
k u. W  szale wakacy jny ch  zak up ó w
łat wo stracić głowę i dokon ać n iewła-
ściwego wyboru. UOKiK przyp omin a,
jakie prawa przysługują nam podczas se-
zon owych  obniżek

W czas ie  s ezon owy ch wyprz e-
da ży  k li en ci  powi nn i pa mi ętać o
ki lku pods tawo wych  zas adach:

Po pie rwsze  – po równujmy ofer-
ty różnych sklepów, zastanówmy się czy
rzecz, któ rą wkładamy do koszyka jest
nam faktycznie pot rzebna. Wart o kry-
tyczn ie oceniać kolorowe ogłoszenia o
sezonowych przecenach – nie wszy st-
kie  są dla nas okazją. Bywa tak że, że

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Wyprzedaż nie ogranicza twoich praw
właściciele sklepów kuszą gratisami do-
łączanymi do produkt ów. W rzeczy wi-
stości za taki prezent albo musimy za-
płacić albo okazuje się, że zakup towaru
bez upo mink u jest  zn aczn ie  bardziej
op łacaln y.

Po  drugi e  –  p amięt ajm y,  że  n ie
możemy zwrócić do sklepu towaru, tyl-
ko i wyłącznie dlatego, że przestał nam
się  podobać. Zgodnie z prawem sprze-
dawca może odmówić przyjęcia t owaru
bez wad i zwrócenia  kliento wi p ienię-
dzy, bądź też wymiany na inny. Nie ist-
nieją  natomiast przeszko dy, aby sprze-
dawca mimo  braku takiego  obo wiązku
uwzględnił prośbę klienta. W niektórych
sklepach (szczególn ie tych, którym za-
leży  na p rzy wiązaniu k onsum ent a do
m arki)  wewn ęt r zn ym i r egulam in am i
wprowadzo no prawo do  zwro tu towaru
bez wad i jest to dobry gest w stosunku
do klientów.

Po trzecie  –  nie  zap omin ajmy  o
paragonach lub innych dowodach zaku-
pu – są one podstawą dochodzenia rosz-
czeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą.

Po czwarte  – jeśli kupiliśmy wa-
dliwy produkt, zawsze przy sługuje  nam
prawo do reklamacji. Sprzedawca odpo-
wiada za zgodność towaru z umową aż 2

Adresatami planowanego zadania są
dzieci niepełnoprawn e intelektualnie ze
szczególn ym uwzględnieniem autyzmu
i po rażen ia  mó zgowego . Zadan ie jest
adresowane do dzieci w wieku od 3 do 18
lat. Łączna ilość dzieci dla których będą
organizowane zajęcia z ky noterapii to
25 osób. Uczestnikami zajęć będą oso-
by niep ełnoprawne intelektualnie z po-
wiat ów: str zeleckiego i opolskiego.

Miejscem realizacji zadania „Pies
moim  terap eutą jest” jest Kadłub, wieś
położona w powiecie  strzeleckim. Zaję-
cia  odby wać się będą na terenie Domu
Pomocy  Społecznej w Kadłubie, w spe-
cjalnie przygotowanych salach. Miejsce
odbywania  zadania wyposażo ne jest  w
odp owiednie  sprzęty  ułatwiające fun k-
cjon owanie  dzieci niepełn osp rawny ch
intelektualnie  ze szczególnym uwzględ-
nieniem  autyzmu i porażenia  m ózgo-
wego (podjazdy, winda, toalety, szatnie).

Planowane zadanie zajęcia  grupowe
z kynot erapii dla dzieci niepełn ospraw-
nych intelektualnie wpierają ich rozwój,
wspom agają nauczanie, leczenie i reha-
bilitację. Mają na celu nabywanie, roz-
wijanie i p odtrzymy wanie umiejętn ości
niezbędnych do samo dzielnego funkcjo-
nowania na miarę indywidualnych moż-
liwości psych ofizycznych  osób niep eł-
n osprawn ych.  Zajęcia  z  k yn o terapii
 mają  za zadanie dostarczenie uczestni-
kom pozyty wnego ładunku emocjo nal-
nego i satysfakcji z obcowania z psem.
Przełamują lęki w kontaktach z otocze-
niem, stym ulują rozwój zmysłów, pobu-
dzają akty wność, pozwalają o derwać się
od otaczającej rzeczywistości oraz  po-
magają kształtować or ient ację w obrę-
bie własnego ciała. Kynoterapia to me-
toda wzmacniająca efektywność rozwoju
osobowości,  edukacji,  rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej, w której m otywa-
torem jest odpowiednio wyselekcjo no-
wany i wyszkolony pies i  prowadzona
przez  wykwalifikowanego kynoterapeu-
tę .

Zadanie  zo stan ie  ro zszerzo n e o
zajęcia twó rcze z wykorzy staniem  me-
to dy D. Dziamskiej i m alowania  dzie-
sięcioma palcami. Zajęcia twó rcze po-
m agają  wyzwolić  ek spresję,  wszech -
stronn ie stymulują i rozwijają.

Zajęcia odbywać się będą raz  w ty-
godniu przez okres od września do grud-
nia 2013 roku. W sumie odbędzie się 10
sp otk ań z k yno terapeutą oraz 3  sp o-
tkania twórcze (ostatnie  w grudniu po-
łączone będzie ze spotkan iem z Miko-
ła jem ). Uczest nicy zadania n a własny
koszt dojeżdżają na miejsce zajęć (ZSS
przy DPS w Kadłubie).

Zajęcia  z ky noterapii będą pro wa-
dzon e przez specjalist ę kyno terapeutę,
tresera psów,  hodo wcę w ZKwP, peda-
go ga specjaln ego,  oligof reno pedagoga.

Zajęcia twórcze poprowadzą nauczyciele
(o ligof reno pedagodzy)  Zesp ołu Szk ół
Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Cele  realiz owaneg o zadan ia :
- wyzwalanie spontanicznej aktywno-

ści dziecka wobec psa;
- rozwijanie sprawności fizycznej po-

przez luźne zabawy z psem;
- doskonalenie sprawności m anualnej

poprzez zajęcia p lastyczne (m eto-
da D. Dziamskiej i malowanie dzie-
sięcioma palcam i);

- rozwijanie mot oryki, zmniejszenie
napięcia mięśni, r ozwijan ie umie-
jętności poruszan ia się na wózku;

- dosko n alen ie  zdoln ości p o zn aw-
czych, szczególnie pamięci, percep-
cji i  koncentr acji;

- wykształcanie umiejętności wyraża-
nia swoich uczuć w sp osób werbal-
ny i niewerbalny;

- zwięk szanie zaso bu słown ictwa i
zdo lności wypo wiadania się;

- bezp o średnie  ko n t ak t y  m iędzy
dziećmi niepełno sprawnymi w cza-
sie wspólnych zajęć

- ciekawy sposób spędzania  wolnego
czasu,

- poprawa kondycji psychofizycznej
dzieci niepełn osprawnych intelek-
tualnie, szczególnie z autyzmem i
po rażeniem  mózgowy m;

- zwiększenie  sam odzielno ści dzieci
niepełnosprawn ych intelek tualn ie;

- zwiększenie świadomości własnego
ciała  i przestr zeni;

- wsp ółdziałanie w grup ie;
- nabycie, rozwijanie  i p odt rzym y-

wanie umiejętności niezbędnych do
sam o dzielnego  fun kcjo no wania
osób niep ełnosprawnych in telektu-
alnie.
Realizacja założonych celów nastą-

pi po dczas zajęć grupo wych z ky note-
rapeutą i psami, o raz po dczas wspó l-
nych zajęć twórczych, a także podczas
spo tkania z Mikołajem.

lata.  Reklamację składamy w sklepie –
najlepiej n a p iśm ie. Gdy do pro duk tu
dołączona jest  gwarancja, wtedy może-
my zgłosić reklamację gwarantowi (naj-
częściej jest to producent lub dystrybu-
tor). To my dokonujemy wyboru, któ-
ry wariant jest dla nas korzystniejszy i u
kogo będziemy dochodzić naszych rosz-
czeń.

Po pi ąte  – jest eś ch ronio ny rów-
nież na zagran iczn ych  wy przedażach.
Wielu miłośników wyprzedaży sko rzy-
sta z sezonowych przecen w trakcie wa-
kacyjnego  wypoczynku za granicą. Co-
raz pop ularniejsze są również sp ecjalne
wyjazdy na atrakcyjne zakupy do euro-
pejskich miast, takich jak Medio lan,
Lo ndyn  czy P aryż. Wybierając się za
granicę warto wcześniej sprawdzić t er-
miny wielkich obniżek. Na przykład we
Włoszech wyprzedaże zaczynają się na
początku lipca i trwają 30 dni, w Grecji
dat y wy przedaży usta la co  rok u mini-
sterstwo , nat omiast  w Wielkiej Bry ta-
nii, podobnie jak w Polsce odbywają się
one w dowolny ch terminach.

Po szós te  –  masz p rawo do  bez-
płatnej po mocy. Sklep odrzucił rekla-
mację? Klienci sklep ów uzyskają bez-
płat ną po mo c w docho dzeniu swoich

praw u powiatowych lub miejskich rzecz-
nik ów ko nsum entów w urzędach miej-
skich lub starostwach powiatowych albo
po d numerem t elefonu 080 0 0 07 7 07
czynnym od pn. do pt. od 9.00 do 17.00.
Ponadt o, konsumenci mogą skorzystać
z bezpłatnej p orady w oddziałach tere-
no wych  Federacji Konsumentów. Nie-
prawidłowości w zakresie organ izowa-
nia promocji można także zgłaszać do
Wo jewódzk ich  In spek torató w In spek-
cji Handlo wej.

Wybra ne grzech y sprzedawców
po dcza s se zon owych wyprz edaż y:

Pycha -  nasze promocje są naja-
tr akcyjn iejsze dla c iebie , o sta tnie dni
wyprzedaży. Wywieszki,   bilbordy czę-
sto informują o korzystnych warunkach
wy przedaży sezon owej do tyczącej ca-
łego asortymentu w sklepie. W prakty-
ce tylko  część towaru jest objęta p ro-
mocją. Wart o odwiedzając sklepy pod-
czas doko nywania zakup ów dokładn ie
zapoznać się z obowiązującą ceną.

Chciwość – cena cenie nie jest rów-
na.  Sprzedawcy podają  częst o zawy żo-
ne nieprawdziwe ceny  do tychczaso we
czy oferują w promocji wyroby, po ce-
nie identycznej jak przed okresem pro-
mo cyjny m, tym  samy m wpro wadzają

kon sumen tów w błąd, sugerując im,  że
kup ując dany produkt w prom ocji, za-
oszczędzają.

Nie u mi ark owa ni e  w obli cze -
niach. Zdarzają się  różnice w cenach
podanych  przy  towarze  z cenami za-
k odowan ym i w k asie,  czy tn iku o raz
po dan ymi w gazetkach reklamo wych.
Pamiętaj - cena podana na półce lub na
met ce jest obowiązującą. W związk u z
tym, mamy prawo kupić produkt po tej
właśnie cenie.

UDANYCH ZAKUPÓ W
NA WYPRZEDAŻAC H!

Dogoterapia w Kadłubie
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Zastrzegamy sobie prawo skrac ania
teks tów. M ateria łów

nie zamówionych  nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO ME DIA”
45-125 O pole, ul. Skła dowa 4,

tel. 77/4428008,  fax 77/4428009

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
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op.
tel.77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1, 47 - 120 Zawadzkie
tel. 77  4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzel ceop@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

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzel ce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

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

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

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 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.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowar zysze nie
Diabetyków

Koło  Powia towe
47-100 Strzelce Opolskie,

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

tel kom. 604 540 402

O F E R T Y   P R A C Y
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

STANOWISKOMIEJSCE PRACY WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PA KO WA CZ STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie  min. śr ednie
- obs ługa komputera
- mile  widziane doświadczenie

OP ERAT OR W ÓZKA  WID ŁOWE GO STRZELCE OP OSLK IE - wykształce nie min . zawodowe
- obsługa wózka widłowego
- upr awnien ia na  opera tora wózka wi-

dłowe go
- doświadczen ie

TE CHN OL OG SZ YMI SZ ÓW - wykształc enie technic zne
- dobr a znajom ość j . niemieckiego

OP ERAT OR T RAKA  TAŚMOWE GO KO LO NOW SK IE
PRACOW NIK OBRÓ BKI DREW NA KO LO NOW SK IE
OP ERAT OR H DS STRZELCE OP OLSK IE - umie jętności  obsługi  HDS

- upra wnienia HDS, - doświadczenie
EL EK TRYK ZD ZIE SZ OWI CE - ważne świadectwo kwalifika cy jne E i

pomia ry
- dośw iadcze nie mile widziane

HY DRA UL IK WOJ. OP OLSK IE - wykształcenie zawodowe
- prawo ja zdy  kat. B mile widziane

OPE RATO R SZL IFIE RNI STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie min . zawodowe
- obs ługa komputera

MO NT ER STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie za wodowe , średnie
- zna jomość  ry sunku tec hnicznego
- prawo jazdy  kat. B,
- doświadczenie 3  lata

TE CHNO LOG  NO RMISTA STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie wy ższe
-KO NTRO LER JAKO ŚCI - budowa maszyn, spawalnictwo

- um ieję tność c zy ta nia ry sunku  tec h-
niczne go

- dośw iadcze nie konstrukc je spa wane
MI STRZ  WARSZTATU STRZELCE OP OLSK IE - wykształce nie pr ofil m echaniczny

- umiejętność obsługi  komputera, kiero-
wania zespołem p racown ików

- 5 lat  doświadc zenia
LA BO RAN T/KA STRZELCE OP OLSK IE - wykształcenie średnie lub wyższe- che-

mic zne
- mile  widziane doświadczenie

Wykaz praktyk
i gabinetów lekarskich

w powiecie strzeleckim (I)
Gabinet Stom atolo giczn y Ewa Sku bis

Strzelce Opolskie,  ul. Bolesława Chrobrego  2/8 „ Przy Wieży”
tel. 77 440 19 75 , kom. 880 103 391  (rejestracja telefonicznie)

Dni i godziny przyjęć:  pn.-pt.  8:00-19:00 , so. 8 :00-12:00
** *

Gabinet Inte rnistyczny  Skubis S tanis ław
Strzelce Opolskie, ul. Ok rężna  55

tel. 6 04 274 531 (rejestracja telefonicznie)
Dni i godziny przyjęć: pn.-pt. 19:00-20:00

** *
Gabinet Stom atolo giczn y Ewa Sku bis

Strzelce Opolskie, ul. Ok rężna  55
tel. 77 440 19 75, 77 461 05 06, tel. kom. 880 103 391

Rejestracja t elefonicznie
** *

Gabinet Inte rnistyczny  Skubis S tanis ław
Strzelce Opolskie, ul.  Chrobrego 2/8

tel. 6 04 279 531 (rejestracja telefonicznie)
Dni i godziny przyjęć: pn.-pt. 16:00 -19:00, so. 10:00-12:00

** *
NZO Z „ CYPRIAN-MED.” Centrum  Neu rops ych iatrii

Poradni a Zdrowi a Ps ychi czne go
Strzelce  Opolskie, ul. Osiedle Piastó w Śl. 20

mgr  Teresa Gawlikowska-Kacer Psych olog Kliniczny
tel. 77 461 39 30

(przy jęcia pacjentów zgodnie z wcześniejszą re jestracją pacjen tów )
Dni i godzin y przyjęć: śr. 12 :00-16:00, cz. 12:00-18:0 0,  pt. 13:0 0-16:30

** *
NZO Z „ CYPRIAN-MED.” Centrum  Neu rops ych iatrii

Poradni a Zdrowi a Ps ychi czne go
lek. m ed. Andrzej Cyprian Golis

Strzelce  Opolskie, ul. Osiedle Piastó w Śl. 20
tel. 77 461 39 30

(przy jęcia pacjentów zgodnie z wcześniejszą re jestracją pacjen tów )
Dni i godzin y przyjęć: pn. 1 1:00-18:00 , wt. 9:0 0-17:00, śr. 8:00-1 6:00,

cz. 8:00-9:0 0, 9:00-18:00 – wizyty domowe, placówki opiekuń cze,
pt. 9:00-1 7:00

** *
Spe cjal isty czna  Pra ktyk a Le kars ka

 lek. med.  Andrzej Cyprian Go lis specjalista  p sychiatrii
Strzelce Opolskie, ul. Powstań ców Śl. 3 (I piętro,  pokój 52)

tel. 501 705 075
Dni i godziny przyjęcia: śr.  15:00-1 9:00

** *
Indy widu alna  Pra ktyk a Sto mato logi czna  Ewa  Wójcik

Zawadzkie, ul.  Lubliniecka 7
tel. 0 604 4 6 45 28 (rejestracja t elefoniczna)

Dni i godziny przyjęć: pn. 7 :30-13:30, 12:30-18:30 , śr. 7:30-13:30,
cz. 12:30-18 :30, pt . 7:30-1 3:30

** *
Nie publ iczn y Za kład O pi eki Zdro wotn ej „ JO RDAN”

Dr n . med. Adam Dun iewski, Specjalista Ch irurgii Szczęko wo-Twarzowej
Strzelce Opolskie, ul. Pl. Żeromskiego 5

tel. 77 461 42 40
Dni i godzin y przyjęć: pn. 9:00-13:00 NFZ + prywatna p raktyka

wt. 14:00-18:00 NFZ, 1 0:00-14 :00 prywatna prakt yka,
śr. 09:00-13 :00, cz.  9:00-13 :00,

pt. 9 :00-13:0 0 NFZ,  14:00-20 :00 prywatna praktyka
** *

Prakty ka Lekarska O gól na
Andrzej Marcino wski,  Lekarz Cho rób Dziecięcych

47-100  Błotnica Strzelecka, ul. Wiejska 1
tel. 77 461 71 86

dni i  godziny  przyjęć: pn. 8:0 0-14:00,  16:30-1 8:00,
wizy ty domo we: pn. 14:00-1 6:00

** *
Prakty ka S toma tolo gicz na

lek. stom. Marta Drzyzga
Strzelce Op olskie,  ul. Świerczewskiego 10/1

tel. 77 461 30 13
Dni i godziny przyjęć: pn.9 :00-12:0 0 prywat na prakt yka, 13:00-19:00  NFZ,

wt. 7:30-12:30, śr.  7:30-13 :00,
cz. 9 :00-12:0 0 prywat na prakt yka,  12 :00-19:0 0 NFZ

** *
Prakty ka S toma tolo gicz na

lek. stom. Jerzy Drzyzga
Strzelce Op olskie,  ul. Świerczewskiego 10/1

tel. 77 461 30 13
Dni i godziny przyjęć: pn. 8 :00-12:30,  wt. 14:00 -19:00 pry watna prak tyka,

17:00-19 :00 NFZ,
śr. 8:00-13 :00 NFZ, 14:00 -19:00 prywatn a prakt yka,
cz. 8:00-12 :30, pt . 10:00 -15:00  prywat na prak tyka

** *
Prakty ka S toma tolo gicz na

lek.  stom.  Anna Drzyzga-Walko wiak
Strzelce Op olskie,  ul. Świerczewskiego 10/1

tel. 77 461 30 13
Dni i godziny przyjęć: pn. 1 3:00-19:00,  wt. 7:30-12:30,

cz. 13:00-19 :00, pt . 8:00-1 2:00

Sza nowni Klienci.

Wyko nując badanie techniczne swojego samochodu na
       naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

zy skujesz

bez płatne  pompowani e azotem kó ł w sa mocho dzie  osobowym.

Podstawą uzyskan ia darmowej w/w usługi jest
okazanie paragonu za opłacony przegląd techniczny.

Za wykonanie  przeglądu tech nicznego  na OSKP  PKS
w St rzelcach Opo lskich  pojazdu posiadającego

inst alację gazową LPG,
Klient o trzym uje

talon na bezpłatn e zatankowanie 5 l  ga zu LPG
na Sta cji Paliw PKS w Strzelcach O polski ch SA.

P R O M O C J E !!!

PKS w Strzelcach Opolskich SA, informuje,
że na okres wakacyjny od 1.07 do 30.08.2013 uruchomiono dodatkowe połączenia

na linii Strzelce Opolskie Zawadzkie Osiedle:

odjazd Strze lce  O p. Dw. Aut. - Zawadzkie O siedle   godz. 6.45 i  9.55
odjazd Zawadzkie O siedle  -Strzelce  O p. Dworzec Autobusowy godz. 13.00.

W związku z powyższym  połączenia  autobusowe na tej linii w ciągu dnia są;

Strzelce Op- Zawadzkie Oś. odjazd godz. 6.45, 9.55, 11.50 i 18.20

Zawadzkie  Oś. -Strzelce Op. odjazd godz 6.55, 8.25, 13.00 i 15.40.

                                              ZAPRASZAMY
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012 - KATEGORIA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

MIESZANKA  CIASTEK
RĘCZNIE  WYTWARZANYCH

Ciastka do mieszanki są wyrabiane ręcznie na podstawie tradycyjnych domo-
wych receptur. Nadają się zarówno do niedzielnej kawy, jak i na przyjęcie
weselne. Mieszanka składa się z ok. 10 rodzajów ciastek. Wśród nich najczę-
ściej występują ciastka kruche, orzechowe i bakaliowe, z masą z mleka w
proszku, z ciasta francuskiego i kokosanki. Niektóre rodzaje ciastek do mie-
szanki mogą zostać dobrane przez klienta. Można także zamówić każdy rodzaj
osobno.

OPIS  FIRMY

Cukiernia jest firmą rodzinną nastawioną na pieczenie ciast i innych słodkości
na zamówienie. Wypieki powstają tradycyjnymi metodami z produktów, jakie
używa się do pieczenia w domu. Dzięki temu mają wyśmienity i tradycyjny
smak. Cukiernia posiada własną profesjonalną drukarkę do jadalnych wydru-
ków, dzięki czemu na torcie można umieścić dowolne zdjęcie lub rysunek. W
ofercie znajduje się również wynajem fontanny czekoladowej, która mieści max
5 kg czekolady.

Cukiernia Kasia
Paweł Solga

ul. Kozielska 30
47-100 Strzelce Opolskie

Tel.  504 963 574

OPIS  PRODUKTU

Suseł moręgowany – jeszcze w roku 1938 występował w okolicy Strzelec Opolskich,
gdzie  stwierdzo no 10 kolonii: w Tarnowie Op olskim, Kamieniu Ś ląskim, Ka mion-
ku, Poznowicach, Gog olinie, Żyrowej i w Centawie. Reintrod ukcja gatunku w oko-
licach Kamienia  Śląskieg o nastąpiła w roku 2005.

Oko ło  2 60  o só b wzięło  udział w
przedwakacy jnych lekcjach profilakty-
ki str zeleck iej Policji w szk ołach p o-
wiatu str zeleckiego . Bezp ieczeństwo
dzieci i młodzieży, problematyka prze-
mocy, uzależnień, brak oparcia w doro-
słych, to n iektóre z liczn ych tem atów
po dejmo wan ych  n a spot kaniach oraz
zap rezentowanych w formie sp ektakli
przez strzelecką grupę PaT „Po drugiej
stronie” i ich koordynatora podinsp. Jo-
lantę  Dec.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży  podczas wakacji należy do
najważn iejszych  zadań P olic ji, opró cz
kszt ałtowan ia świadomości wiktym olo-
gicznej dzieci i mło dzieży, zmniejszania
wszelk ich zjawisk pato logiczny ch wy-
st ępujących wśród młodych ludzi oraz
ochro ny małoletn ich  przed p rzestęp-
czością.

Mając na względzie konieczność ob-
niżenia zagro żeń o raz zminim alizo wa-
nia negatywnych zjawisk oddziałujących
na dzieci i  młodzież, Kom enda Po wia-
to wa P olic ji  w Str zelcach Op olsk ich
przepro wadziła działania profilakty cz-
ne w szkołach powiatu strzeleck iego.

Dwa ostatnie tygodnie czerwca były
dla strzeleckiej grupy  PaT „Po drugiej
stronie” oraz ich koordynatora podinsp.
Jolanty Dec z Komendy Powiatowej Po-
licji w St rzelcach Opolskich bardzo go-
rącym o kresem –  czasem, nie tylk o I

Gm innej Nocy  Pro filakty ki i p rzygo-
towań do niej, ale i serii działań PaT/M,
realizowanych  w szk ołach  licealnych i
gimnazjalnych w Dobrzeniu Wielkim,
Jemielnicy  i Strzelcach Opolsk ich.

Sp otkania pro filaktyczne, ilustro-
wane przez spektakle „Moje życie – mój
wybór” i  „Ostat ni p rzy st an ek” o raz
przez prezen tację  programu Komendy
Głównej Policji, to przedwakacyjna lek-
cja  pro filak tyki i zarazem pro pozy cja
związana z formami spędzania wolnego
czasu, skierowana przez strzelecką gru-
pę PaT oraz Policję do młodzieży. Pre-
zen towane spektakle umiejętnie do ty-
kają  problem aty ki przem ocy, uzależ-
nień,  braku oparcia w do rosłych . P o-
nadto ukazują  kon sekwencje wyborów
do ko ny wany ch  p rzez młodych ludzi.
Przedstawiają histo rię bohaterów, k tó-
r zy  p o ch o dzą z  ró żn ych  środowisk .
Spektakle te mają na celu zapobiec pro-
blem om wychowawczym, po prawić re-
lacje międzyosobowe w rodzinie, szko-
le , grupie,  po dn ieść po zycje  dzieck a.
Młody ch ludzi skłania  to  do zastan o-
wienie się n ad so bą, postawienia so bie
celów ży ciowy ch.

W działaniach PaT/M łącznie wzię-
ło udział ok. 260 osób, z których część
wyraziła chęć przynależenia do działa-
jącej w Strzelcach Opo lskich grupy  i
podjęcia  działania na rzecz swoich ró-
wieśn ikó w.

W najbliższych wydaniach n aszego
biulet yn u p oświęcim y tro ch ę więcej
miejsca niż  zazwyczaj na ważn ą część
naszego dziedzictwa, a m iano wicie na
niezwykłą florę i faunę naszego powia-
tu. Wakacje sprzyjają wędrówkom i wy-
cieczkom, dlaczego więc nie skorzystać
ze wsk azó wek i c iekawostek n aszego
ek sp er ta  do kt ora Krzyszt ofa  Spałk a,
znanego nie tylko w naszym wojewódz-
twie do ktora nauk biologiczny ch. Pan
Krzyszt of Spałek jest współredaktorem
pierwszej w Polsce regionalnej ,,Czer-
wonej księgi roślin wo jewództwa op ol-
skiego“ , autorem  ogromnej liczby pu-
blikacji popularnonauko wych, folderów
oraz album ów o t em aty ce przyrodn i-
czej, a także odkrywcą nowych dla Pol-
ski zbiorowisk roślin nych. Vademecum
wielbicieli p rzyrody Powiatu Str zelec-
kiego” będzie się ukazywało w 4  kolej-
nych wydaniach biulet ynu in formacyj-
nego  „Powiat  Strzelecki”, a jego zada-
niem będzie wprowadzenie naszych Czy-
telników w tematykę związaną z szero-
ko p ojętą p rzyrodą występ ującą w po-
wiecie.

Tajemniczy powiat

Słowa „niż demograficzny” w ostat-
nim czasie używane są bardzo często, w
ró żny ch  ko nfiguracjach. W jednym  z
ost atnich wywiadów  minister edukacji
Krystyna Szumilas (GW, 16.07 br.) mó-
wiła, że  w ty m kon tekście propozy cja
ministra pracy, by n auczyciele zmienia-
li  zawód – na opiekun a w żłobk u czy
asyst enta rodziny, jest całkiem słuszna.
Inni,  którzy n ie zechcą zrezygno wać z
etatów nauczycielsk ich powinni myśleć

Zap raszamy m łodzież
w wieku 12-16 lat

do wzięcia udziału w turnieju piłki
siatko wej dni a 28.07.2 013

(drużyny 3 - osobowe).
Najmłodsi w każdą sobotę  mogą

spróbować swoich sił w torze
sp rawnościowy m.

Więcej informacji i zapisy na
Orliku ul. Powstańców Śl. 3.

dok. ze str. 1

o przekwalif iko wan iu,  np . na  nauczy-
cieli  p rzedszkoli czy  nauczanie wcze-
snoszkolne. Ale to na razie kwestia przy-
szłości, raczej bliższej niż dalszej.

Jednak niż widać i w naszych szko-
łach. I to teraz. Choćby w liczbie pierw-
szo klasistów. We wszy stkich szkołach,
dla których Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadzącym, nabór jest mniejszy,
niż  przewidywano.

Widać niż Aktywne
wakacje

na Orliku

PaT działa


