
Z okazji

Dnia Weterana,
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego, 

pragniemy wszystkim Weteranom oraz ich. rodzinom i najbliższym 
złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, 

długich i pogodnych lat życia. Niech satysfakcja z dokonań, 
świadomość dobrze spełnionego obowiązku wobec 

Ojczyzny i Narodu, towarzyszy Państwu każdego dnia. 
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego.

Wicestarosta Strzelecki 
Waldemar Gnida

Przewodniczący Rady Powiatu 
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki 
Józef Swaczyna .

A

Za czym kolejka ta stoi?
Kolejki są zawsze. Prawie zawsze. 

Ale to, co dzieje się tu w ostatnich dwóch 
tygodniach, przechodzi ludzkie pojęcie: 
po 100 osób dziennie brało numerki. 
W poniedziałki, kiedy w starostwie pra
cuje się od ósmej do szesnastej, pierwsi 
klienci wydziału komunikacji przychodzą 
już przed siódmą. Są pierwsi w kolejce, 
ale i tak ponad godzinę poczekają. Około 
ósmej dochodzą następni. W korytarzu 
robi się gęsto. 1 gorąco. Od upału na 
dworze i rosnących emocji: dlaczego to 
tyle trwa? Kto to widział cztery godziny 
rejestrować motorower!
E Kolejka posuwa się powoli, bo na 
załatwienie spraw związanych z zareje
strowaniem pojazdu trzeba około pół go
dziny. Czasem dłużej, jeśli dane z badania 
technicznego nie zgadzająsię z danymi w 
dowodzie rejestracyjnym. Wtedy trzeba 
dzwonić, wyjaśniać wszystko.

29 sierpnia ok. godz. 10.00 wielkich tłumów nie byłodok. na str. 4

Strzelce, jakich nie znamy

więcej czytaj na str. 4

Posterunek zostaje
Kilka dni temu pojawiła się informacja, że ok. 500 posterunków policji zostanie w 

całym kraju zlikwidowanych. Czy trzeba się z tym liczyć też w powiecie strzeleckim?

- Obecnie w powiecie strzeleckim nie ma żadnych obaw co do likwidacji Posterunku 
Policji w Leśnicy — mówi Komendant Powiatowy Policji mł. isp. Dariusza Wierzbickiego.
- Mieszkańcy podległych wsi i małych miejscowości w każdej chwili mogą przyjechać 
do posterunku i osobiście porozmawiać z funkcjonariuszem, zgłosić wykroczenia, 
przestępstwa, czy też zaistniały problem. Posterunek to miejsce kontaktu mieszkańców 
z policją. Ponadto funkcjonariusze wykonują również zadania związane z nadzorem i 
bezpieczeństwem podległych terenów m.in. Sanktuarium na Górze Świętej Anny czy w 
rejonie autostrady A4.

Głosuj na nasze 
projekty!

Już trzeci raz Zarząd Województwa Opolskiego zorganizował konkurs KAPITALNI 
W OPOLSKIEM, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych 
w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 
w województwie opolskim oraz promocja PO KL wśród mieszkańców województwa 
opolskiego.

Z zgłoszonych projektów organizator dokonał nominacji 17 do udziału w konkursie 
mieszkańców, wśród nich na miejscu 1 i 4 znalazły się projekty zanalizowane przez 
Powiat Strzelecki na rzecz uczniów naszych szkół.

Aby oddać głos, należy wejść na stronę www.pokl.opole.pl i w zakładce „Konkurs 
kapitalni w Opolskiem - 111 edycja” wybrać „plebiscyt mieszkańców”.

Głosowanie trwa do dnia 7 września 2012 r., do godz. 24:00.
Wśród głosujących zostanie rozlosowana atrakcyjną nagroda rzeczowa.

Zachęcamy naszych czytelników do udziału w konkursie i oddawania swoich głosów 
na nasze projekty, które przybliżamy na str. 2.

Dodatkowa kasa jest, ale...
Właściwie to jedno słówko „ale” oddaje wszystko, co można by powiedzieć o 

dodatkowych środkach, jakie dostały urzędy pracy z rezerwy ministerialnej.
W obecnej sytuacj i na rynku pracy więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych powinno 
cieszyć, a jednak nie tak do końca jest usatysfakcjonowany dyrektor strzeleckiego PUP. 
- Oczywiście wyciągnęliśmy rękę po rezerwę z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(w zeszłym roku jej nie było, więc tym bardziej te dodatkowe środki wydawały się obiek
tem pożądania), bo myśleliśmy o konkretnych celach. Najwięcej środków chcieliśmy 
przeznaczyć na refundację dla pracodawców za stworzenie nowego miejsca pracy dla 
długotrwale bezrobotnych i na staże. Dostaliśmy łącznie 495 tysięcy złotych, ale kwota 
została od razu w ministerstwie podzielona inaczej, niż chcieliśmy - mówi Norbert Ja- 
skóła, dyrektor PUP. — Oznacza to, że pieniądze są ściśle przydzielone poszczególnym 
zadaniom, a my nie możemy dokonać między nimi żadnych roszad. Więc, jak w starym 
przysłowiu, wzięliśmy co dają, bo darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. W ten 
sposób musimy zorganizować i prace interwencyjne i roboty publiczne; do refundacji 
będziemy musieli dołożyć...

dok. na str. 2

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO

W STRZELCACH OPOLSKICH. UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3 
tel. 77 461 27 01

ogłasza nabór na BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca, technik handlowiec)
Sporządzanie potraw i napojów (kucharz, technik żywienia) 

Prowadzenie rachunkowości (technik ekonomista lub technik rachunkowości) 
Diagnozowanie oraz naprawianie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych (technik pojazdów samochodowych)

Kursy przeznaczone są dla osób, które pragną podwyższyć swoje kwalifikacje 
lub uzyskać tytuł technika

POZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

ZAPASZAMY

http://www.pokl.opole.pl


Głosuj na nasze projekty!
Nr w Plebiscycie: 1

Beneficjent: Powiat Strzelecki

Kwota: 495 143 zł

Tytuł projektu: Każdy inny - wszyscy równi. Wy
równywanie szans edukacyjnych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z tere
nu powiatu strzeleckiego

Opis: Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zawadz- 
kiem i w Strzelcach Opolskich, pochodzący ze wsi i 
małych miasteczek mogli wziąć udział w zajęciach wy
równawczych i matematyczno-przyrodniczych (przy
gotowujących do podjęcia studiów na uczelniach tech
nicznych i ekonomicznych) oraz w kursach językowych 
(zakończonych egzaminem certyfikującym FCE, ZD 
oraz TELC). A wszystko po to, żeby ułatwić im znale
zienie własnego miejsca w dorosłym życiu. Niezbędne do 
tego jest bowiem odpowiednie wykształcenie oraz dobór 
ścieżki edukacyjnej dopasowanej do dyspozycji i aspira
cji młodego człowieka. W projekcie, którego głównym 
celem było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy jednoczesnym 
podniesieniu jakości kształcenia poprzez rozszerzenie 
jego oferty, uczestniczyło w sumie 371 licealistów. Każ
dy z nich dostał szansę na zdobycie konkretnych umie
jętności wykraczających poza podstawowy zakres na
uczania. co w przyszłości na pewno zaprocentuje.

Nr w Plebiscycie: 4

Beneficjent: Powiat Strzelecki

Kwota: 671 972,19 zł

Tytuł projektu: Akademia przyszłych fachowców

Opis: Pracodawcy poszukują pracowników z wykształ
ceniem technicznym i to nie tylko wyższym, ale rów
nież średnim i zawodowym. Co więcej, młodzi miesz
kańcy powiatu strzeleckiego chcą się w tych kierunkach 
kształcić, ale w standardowej ofercie szkół technicznych 
działających na tym terenie nie znajdowali dla siebie 
miejsca. W oparciu o badania ich potrzeb oraz zapotrze
bowania rynku pracy, takie właśnie możliwości zaofero
wał im ten projekt. Jego beneficjentami było 407 uczniów 
zespołów szkół zawodowych w Strzelcach Opolskich i 
Zawadzkiem, a także Technikum Samochodowego w 
Strzelcach Opolskich. W ramach projektu uruchomio
no i prowadzono Pracownię Kariery. Były też szkolenia 
spawalnicze, nauka zawodowego języka niemieckiego i 
angielskiego, kurs barmana i pilota wycieczek, a także 
operatora wózka widłowego i koparko-ładowarki. Dzię
ki temu uczniowie zostali przygotowani do wejścia na 
rynek pracy, a także uświadomili sobie konieczność cią
głego doskonalenia swoich kwalifikacji.

Trzeba jeszcze 100 tysięcy
Strzelecki szpital rok temu 

wygrał przetarg na ratownictwo 
medyczne w powiecie strzeleckim 
i krapkowickim. To było ważne i dla 
szpitala, i dla społeczności. Istot
nie, wszyscy się cieszyli. Przed 
przystąpieniem do konkursu trze
ba było wydać ok 40 tysięcy złotych 
an związane z tym a niezbędne in
westycje. Teraz okazuje się, że 
trzeba będzie jeszcze dołożyć oko
ło stu tysięcy. Dlaczego - z takim 
pytaniem zwróciłam się do dyrek
tor Beaty Czempiel.

Na spotkaniu 21 lipca 2012, zosta
liśmy poinformowani przez Wojewodę 
o zmianie Planu Działania Sytemu PRM 
dla Województwa Opolskiego od 1 lipca 
2012, która skutkuje koniecznością 
zmiany łączności radiowej z analogo
wej na cyfrową do końca roku 2012. 
Koszt przedsięwzięcia to około 100 tys. 
zł. Tymczasem, gdy w roku ubiegłym

wygraliśmy konkurs na świadczenia 
medyczne z zakresu ratownictwa me
dycznego w obu powiatach, w powiecie 
krapkowickim organizowaliśmy nowe 
miejsca wyczekiwania zespołów ratow
nictwa oraz nowe ambulanse, zmuszeni 
byliśmy zapewnić dla nich łączność ra
diową za około 40 tys. zł. 1 teraz okazu
je się, że stanie się bezużyteczna.Na- 
stępny konkurs już za dwa lata; szkoda, 
że decyzja o nowych zasadach nie może 
poczekać do tego czasu.

Oczywiście nie mogło też zabrak
nąć pytania o to, czy w szpitalu doszło 
do nieprawidłowości w dokumentacji 
medycznej.

Chwytliwy tytuł z gazety nie jest 
żadnym faktem tylko szukaniem taniej 
sensacji. Na skargę złożoną w sprawie, 
która jest przedmiotem artykułu, od
powiedzieliśmy zarówno wnioskodaw
cy, jak i odpowiednim organom - odpo
wiada stanowczo dyrektor Czempiel. , 

(mg)

Dodatkowa kasa jest, ale...
dok. ze-str. 1

Posłużę się jednym przykładem: 
wspomniane wcześniej roboty publicz
ne organizują gminy - dla podopiecz
nych MOPS, często też dłużników ali
mentacyjnych. Ale zgodnie z zapisem 
programu - musimy osiągnąć 50-pro- 
centową efektywność, a więc gminy 
powinny po zakończeniu robót publicz
nych zatrudnić przynajmniej połowę 
osób, których zaangażowano do takich 
prac. Którą gminę stać na to w obec
nych czasach? Podobnie jest z pracami 
interwencyjnymi, na które dostaliśmy 
ok. 50 tysięcy. Za to refundacje, na któ
rych nam tak zależało to zupełnie inna 
kwestia. Chcieliśmy zachęcać pracodaw
ców do tworzenia nowych miejsc pracy. 
Dostaliśmy na ten cel 8,3 tys. zł, co 
oznacza, że będziemy dokładać jeszcze 
ok. 12 tysięcy. Tylko na jedno nowe 
miejsce pracy! Nie o tym myśleliśmy.

Zdaniem dyrektora strzeleckiego 
PUP znacznie efektywniejsze byłoby, 
przyznanie urzędom pracy pewnych 
możliwości manewru: albo żeby o prze
znaczeniu całej przyznanej nam kwoty 
decydowała Powiatowa Rada Zatrudnie
nia, albo żeby powiatowe urzędy pracy 
mogły między sobą dokonywać zmian.

podzielił ją w całości zgodnie z wytycz
nymi ministra - liczbą bezrobotnych 
osób młodych i w wieku 50+.

A przecież coś, co lepiej sprawdza 
się np. w powiecie X (prace interwen
cyjne) niekoniecznie musi sprawdzić się 
w powiecie Y, bo tu akurat większym 
powodzeniem cieszą się staże dla ab
solwentów i osób po 50 roku życia. 
Większa jest też w tym konkretnym 
powiecie szansa na ich zatrudnienie, bo 
tu pracodawcy szukają osób z doświad
czeniem i po 3-rriiesięcznym stażu chcą 
ich zatrudnić. Jeśli oczekuje się od nas 
50-procentowej efektywności - musi
my spełnić warunek znalezienia zatrud
nienia dla połowy tych, którzy w ra
mach programu podjęli pracę. Konkret
nie - w warunkach powiatu strzelec
kiego najlepiej sprawdzają się staże i 
refundacje dla pracodawców. Może te 
20 tysięcy zachęciłoby też kolejnych 
do organizowania nowych miejsc pra
cy? To jednak w tej chwili tylko roz
ważania, i to wyłącznie teoretyczne. 
Jeśli podjęliśmy się pewnych zadań - 
musimy je realizować. Nie będzie to 
łatwe, ale nie mamy innego wyjścia - 
chcemy zaktywizować jak najwięcej

rri • •i O JUZ 
trzecie 

powiatowe 
„Święto 
Chleba”!

30 września Zarząd Powiatu Strze
leckiego zaprasza na trzecią już odsłonę 
naszego powiatowego „Święta Chleba”. 
1 tym razem głos oddamy śląskości. 
Zabierzcie swoich bliskich i przyjaciółki 
całymi rodzinami przyjdźcie do strze
leckiego parku. Rozpoczniemy trady
cyjnym korowodem, “a potem w zana
drzu mamy moc atrakcji dla dużych i 
małych. Rokrocznie dopisuje nam wspa
niała pogoda, która przyciąga tłumy. 
Mamy nadzieję, że i teraz nas nie za
wiedzie.

Tylu ludzi bawiło się w zeszłym roku

W programie nie zabraknie cieka
wych pokazów, koncertów i występów. A 
może by tak popołudniowy kafej i śląski 
kołocz wypić i zjeść na łonie natury? 
Strzeleccy piekarze i cukiernicy na pew
no zaspokoją Wasze podniebienia.

Ostatnia niedziela września zapowia
da się pod znakiem rodzinnej zabawy, wy

śmienitego humoru i porywającej ślą
skiej biesiady. Pośpiewamy, potańczy
my i wspólnie się pośmiejemy. Czeka
my na Was 30 września w strzeleckim 
Parku Miejskim! Przyjdźcie, a na pew
no miło spędzicie czas! Tym bardziej, 
że mamy dla Państwa zaskakujące nie
spodzianki.

Zapraszamy na 30 września!!!

MEIĆ 2012



POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OPOLSKICH 
ZAPRASZA

OSOBY BEZROBOTNE

do składania wniosków o skierowanie na szkolenie.

Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski, w których pracodawca oświadczy 
o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym szkoleniu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op. 
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 
lub pod nr telefonu 77 4621814

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY 

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 
tel. 077 462 18 00, fax 077 462 18 01 

e-mail: opst@praca.gov.pl * www.pup-strzelce.p

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POKŁUĆ^®

do biznesu 2l

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

DOTACJE 40 000,00 ZŁ
- OSTATNI NABÓR!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich jako Partner projektu „PO 
Klucz do biznesu 2!"
informuje, że drugi i OSTATNI nabór kandydatów do projektu planowany 
jest na okres od 3 do 12 września 2012.
CELEM PROJEKTU jest wzrost przedsiębiorczości w woj. opolskim oraz pod
niesienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa.

W RAMACH PROJEKTU:
* zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo - doradcze;
* przyznawane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalno

ści w kwocie do 40 tys. zł;
* zostanie udzielone wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i finan

sowym.

UCZESTNICY PROJEKTU to osoby bezrobotne, które:
* zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej

3 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dniem przystąpienia do 
projektu będzie 12 listopad 2012, dlatego ostatecznym terminem reje
stracji, by spełnić to kryterium jest 10 sierpień 2012);

* zamieszkują teren woj. opolskiego;
* zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które 

posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu.

Wszystkie wymagane dokumenty wraz z Formularzem rekrutacyjnym i szcze
gółowym Regulaminem rekrutacji dostępne są na stronie Lidera Projektu:

vvww.poklucz.wup.opole.pL

Osoby do kontaktu po stronie Partnera PUP Strzelce Op.:
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
Dorota Kozołup, Tel. 77.462 18 05, d.kozolup@pup-strzelce.pl, pokój nr 10 
Justyna Donat, Tel 77 462 18 18, j.donat@pup-strzelce.pl, pokój nr 6

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PO Klucz w 
do biznesu 2?

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Spotkanie informacyjne 
dla osób zainteresowanych projektem 

„ Po Klucz do biznesu 2”- drugi nabór!

Osoby zainteresowane ubieganiem się o jednorazową dotację inwe
stycyjną na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach 
projektu „Po Klucz do biznesu 21”, zapraszamy do udziału w zajęciach 
informacyjnych, w trakcie których przybliżymy zasady realizacji tej formy 
pomocy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Strzelcach Opolskich.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniach 28, 29, 30 sierpnia 2012 r. w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich w sali nr 22. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc w sali zajęciowej, osoby chętne do udziału w 
spotkaniu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 77/462 18 18 lub 
osobisty w pok. nr 6.

POWIATOWY URZĄD PRACY W STRZELCACH OP. 
ZAPRASZA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 
do 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia 

współfinansowanychz Rezerwy Ministra.

Preferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią 
zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Strzelcach Op., 
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu 77 4621863

POWIATOWY UAIĄP PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
- praca na podobnym stanowisku min. 2 lata
- biegła znajomość j. niemieckiego

KSIĘGOWY/A KOLONOWSKIE - wykształcenie wyższe, - obsługa komputera
- doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY TEREN CAŁEGO KRAJU - umiejętność pracy w zespole, - odporność na stres
- doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej

HANDLOWIEC - KIEROWCA
HANDLOWIEC - PRELEGENT
HANDLOWIEC - ASYSTENT

TEREN CAŁEGO KRAJU - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera
- sprzedaż bezpośrednia, - prawo jazdy kat. B
- doświadczenie mile widziane

KASJER - SPRZEDAWCA
3/4 ETATU

JEMIELNICA - wykształcenie średnie (może być student)
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz komputera
- niekaralność
- doświadczenie mile widziane

KELNER / BARMAN WYSOKA - wykształcenie min. średnie
- doświadczenie mile widziane
- min. słaba znajomość j. obcych

DEKARZ WG. ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
- 2 lata praktyki w zawodzie

MALARZ OCIEPLENIA WG. ZLECEŃ - mile widziane umiejętności
- badania wysokościowe

MURARZ - TYNKARZ WG. ZLECEŃ - mile widziane umiejętności
- badania wysokościowe

MURARZ - BRUKARZ WG. ZLECEŃ - umiejętności murarsko-brukarskie
- doświadczenie mile widziane

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe

Ratuj emy zabytki

Jednym z zadań samorządu powia
towego jest wspieranie prac konserwa
torskich. restauratorskich oraz robót bu
dowlanych prowadzonych przy zabyt
kach wpisanych do rejestru zabytków. W 
dniu 13 sierpnia 2012 roku w Starostwie 
Strzeleckim odbyło się uroczyste podpi
sanie umów z podmiotami, które otrzy
mały dofinansowanie w tym roku. Przy- 
pomnijmy, że na mocy uchwały Rady 
Powiatu Strzeleckiego z dnia.25 lipca 
2012 dotacje przyznano:

1. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dolnej na 
dofinansowanie zadania „Demontaż starych i wykonanie nowych części wieży 
i pokrycie blachą kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dolnej” w wys. 
8 000,00 zł.

2. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wiel
kich na dofinansowanie zadania „Montaż akcesoriów do pokryć dachowych w 
postaci płotków przeciwśniegowych z blachy miedzianej w kościele pw. Św. 
Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich” w wysokości 14 000,00 zł.

3. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cen- 
tawie na refundację zadania „Konserwacja wieży zabytkowego kościoła pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie” w wysokości 8 000,00 zł.

Znowu na podwójnym gazie
Strzeleccy policjanci szukają zło

dzieja, który w dniu 25 sierpnia br. ze 
szpitala w Strzelcach Opolskich z otwar
tego pomieszczenia skradł torebkę z do
kumentami oraz pieniędzmi. Poszkodo
wany wycenił straty na 350 złotych.

Od 20 sierpnia br. do 26 sierpnia br. 
funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich zatrzy
mali 7 nietrzeźwych kierujących.

20 sierpnia br. w miejscowości Ol
szowa policjanci zatrzymali nietrzeźwe
go 52-letniego mieszkańca powiatu 
strzeleckiego, który kierował samocho

dem mając 2,5 promila. Również w dniu 
25 sierpnia br. w miejscowości Jemiel
nica policjanci zatrzymali 16-latka, 
który kierował motorowerem mając 
0.65 promila.

Kierowanie samochodem w stanie 
nietrzeźwości jest przestępstwem, któ
re zagrożone jest karą pozbawienia wol
ności nawet do lat 2 oraz zakazem pro
wadzenia pojazdów.

W dniu 26 sierpnia br. na terenie 
Komendy Powiatowej Policji w Strzel
cach Opolskich zostały przeprowadzo
ne działania pn. „Bezpieczna Trasa

Krajowa 94”. To kolejna z wielu akcji, 
która miała na celu poprawę stanu bez
pieczeństwa w ruchu drogowym na te
renie powiatu strzeleckiego w ramach 
ogólnokrajowych działaniach wynika
jących z rekomendacji Komisji Euro
pejskiej. Podczas tej akcji policjanci 
ujawnili 56 przypadków przekroczeń 
prędkości.

Policjanci w ciągu minionego tygo
dnia na terenie całego powiatu zostali 
wezwani do 45 interwencji. Zatrzymali 
5 osób poszukiwanych celem doprowa
dzenia do zakładu karnego oraz jednostki 
Policji.

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.p
vvww.poklucz.wup.opole.pL
mailto:d.kozolup@pup-strzelce.pl
mailto:j.donat@pup-strzelce.pl


Strzelce, jakich nie znamy
W poprzednim numerze naszego 

dwutygodnika zaprezentowaliśmy Pań
stwu cztery z całego cyklu zdjęć doku
mentujących pewną paradę w Strzelcach. 
Z tego samego cyklu pochodzi zdjęcie 
zamieszczone na 1 stronie obecnego 
numeru. Nie wiadomo, kiedy i jakiej 
okazji tak tłumnie stawili się mieszkań
cy miasta na ulicach. Na pewno było to 
doniosłe, ale i radosne święto - proszę 
tylko spojrzeć, jak panowie trzymają 
kapelusze i cylindry w górze. 1 jak wielu 
jest ich!

Przeglądaliśmy stare wydania jedne
go z najpoczytniejszych tygodników na 
Śląsku w latach 20. i 30. ubiegłego wie
ku, czyli „Oberschlesien im Bild”. 1... 
znaleźliśmy dwie bardzo ważne uroczy
stości, podczas których gromadziły się 
tłumy.

Jedna to odsłonięcie w roku 1924 
przy ówczesnej Neuer Ring (Plac Żerom
skiego) pomnika upamiętniającego po
ległych w 1 wojnie światowej.
Druga to jubileusz 400-lecia cechu rzeż- 

ników w Strzelcach - w roku 1929, po
łączony z poświęceniem sztandaru i z 
oddaniem do użytku nowej rzeźni (była 
wówczas najnowocześniejsza w regionie 
i zbudowana tak, że sprostałaby znacz
nie większej produkcji, dlatego też pla
nowano uczynienie ze Strzelec centrum 
śląskiego rzeźnictwa).

Rok 1924 - parada z okazji odsłonięcia pomnika upamiętniającego poległych w I wojnie światowej, Oberschlesien im Bild, 1924, nr 35

Czy zdjęcia „uczestników i widzów pew
nej parady” pochodzą właśnie z jednej 
z tych uroczystości? Przyjrzyjcie się 
Państwo i oceńcie sami. A może pomo
żecie nam wyjaśnić tę tajemnicę?

Rok ??? - widzowie i uczestnicy pewnej paradyRok 1929 - jubileusz 400-lecia cechu strzeleckich rzeźników, Oberschlesien im 
Bild, 1929, nr 30

Za czym kolejka ta stoi?
dok. ze str. 1

Matura
- drugie podejście

- Żeby zarejestrować dany pojazd 
należy wszystkie dane techniczne sa
mochodu wprowadzić do ewidencji, po
dobnie - dane właściciela, jak również 
druki wydawane właścicielowi przy re
jestracji. Dokumenty przedstawione do 
rejestracji (a jest ich dużo) należy opie
czętować, pokierować, ponownie opie
czętować - mówi szefowa wydziału Edy
ta Nowak. - A przecież pracownicy 
wydziału zajmują się nie tylko rejestracją 
pojazdów, ale też wydawaniem praw jaz
dy i załatwianiem wielu innych spraw. 
Jeśli kurier przywiezie tablice czy do
wody rejestracyjne, trzeba je odebrać. 
Trzeba też odpowiadać na wszelkie wnio
ski o udostępnienie danych (np. od po
licji, komornika) - a zdarzył się dzień, 
że wpłynęło ich sto!

W dodatku jest sezon urlopowy, 
ktoś choruje. Najgorzej jest w ponie
działki i dni targowe.

Wtedy kolejki są największe, naj
częściej też ludziom puszczają nerwy. 
Krzyczą, wyzywają pracowników, rzu
cają dokumentami. 1 to nie tylko pano
wie, również panie. Pod tym względem 
panuje pełne równouprawnienie. Tylko 
czy to dobrze?

Tyle czekać!/za nic mają ludzil/tyl- 
ko w tym kraju nie potrafią zorganizo

wać sobie pracy!/niech z innych stano
wisk przyjdą pomóc - teraz pracownik 
musi być elastyczny!/ wszędzie się zmie
nia, tylko nie w starostwie! - wszystko 
to autentyczne opinie, zasłyszane od 
stojących w kolejce, przyp mg)

Bywa, że pani „z pianą na ustach” 
wreszcie widzi swój numerek, dochodzi 
do stanowiska rejestracji, i... okazuje się, 
że nie ma wypełnionego wniosku. Od 
razu potulnieje, staje się grzeczniejsza, 
bo jednak chce sprawę załatwić. W koń
cu przecież swoje odstała w kolejce. 
Mogła w tym czasie go wypełnić? Mo
gła - wszelkie informacje i instrukcje są 
wywieszone. Nie jest to zresztą jednost
kowy przypadek. 1 wtedy panie z reje
stracji dyktują co wpisać i gdzie. To też 
zabiera czas. A na korytarzu ludzie zno
wu się denerwują.

Bywa, że wściekły pan rzuca doku
mentami w szefową, bo nie chcą mu 
pójść na rękę - zarejestrować samocho
du, mimo że w papierach nie wszystko 
gra. Następnego dnia przychodzi wpraw
dzie i przeprasza, ale co z tego? Najgor
sze już się stało - obelgi poleciały.

Zdarza się, że najbardziej agresywni 
klienci są wypraszani - mówi E. No
wak. - Nie możemy pozwolić sobie na 
to, by nas obrażano. Wyprasza się też

zdjęcie wykonane 27 sierpnia, ok. godz. 13.00. Rzadki to widok, ale takie pustki 
też się zdarzają

cwaniaków, biorących numerek zielony 
- do stanowiska, gdzie odbiera się i wy
mienia dowody rejestracyjne (bo tam 
jest mniejsza kolejka), przy którym jed
nak chcą zarejestrować samochód. Nie 
są zadowoleni, że z właściwym numer
kiem muszą czekać jeszcze raz.

Co do „elastyczności” zatrudnienia 
w starostwie i „przesuwania” pracowni
ków z innych wydziałów do komunika
cji, to niemożliwe - ucina wszelkie spe

kulacje E. Nowak. - Nasi pracownicy, 
jako jedyni w starostwie, mają odpo
wiednie przeszkolenie i co ważniejsze - 
ministerialne certyfikaty uprawniające 
do pracy na tych stanowiskach.

Co do rosnących emocji... Może 
jakimś wyjściem byłoby rozłożenie w 
holu starostwa kilku gier „człowieku nie 
irytuj się”?

Marta Górka

W dniu 21 sierpnia odbyły się pi
semne egzaminy maturalne w sesji po
prawkowej. Do egzaminu mogły przy
stąpić osoby, które nie zdały jednego z 
pięciu obowiązkowych egzaminów wcho
dzących w skład egzaminu maturalnego 
(język polski, matematyka, język obcy).

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w 
Strzelcach Opolskich był centrum egza
minacyjnym dla wszystkich szkół ponad- 
gimnazjalnych znajdujących się na tere
nie Strzelec Opolskich. Do egzaminu 
przystąpiło 40 maturzystów, w tym 2 
zdawało język angielski, 5 - język pol
ski, najwięcej, bo aż 33 - matematykę.

W Zawadzkiem pisemny egzamin 
maturalny wszyscy, którym powinęła się 
noga w pierwszym terminie zdawali w 
Zespole Szkół Zawodowych.

W Liceum Ogólnokształcącym po
nownie do matury przystąpić miało 5 
osób (w tym również absolwencie z po
przednich lat) - cztery miały szansę na 
poprawkę egzaminu pisemnego, jedna 
zdawała niemiecki ustnie.

W ZSZ w Zawadzkiem 24 osoby 
miały zgłosić się na egzamin pisemny. 
Przyszło tylko 13,2 obsolwentów po
deszło do poprawkowej matury ustnej. 
Na wyniki trzeba będzie zaczekać do 13 
września. Za wszystkich zdający trzy
mamy kciuki.



Biesiada integracyjna
W „Cichej Dolinie” Parku Krajobrazowego w Szymiszowie 15 sierpnia odbyła 

się Integracyjna Romska Biesiada. Jej organizatorami byli: Świetlica Integracyjna 
Romska działająca przy Zespole Szkół im. Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach 
Opolskich oraz LZŚ „Wspólnota” w Szymiszowie.

Podczas imprezy, na której bawiło się ok. 150 osób, zorganizowano zawody 
sportowo rekreacyjne i kulturalno rozrywkowe.

Wyniki poszczególnych zawodów i konkursów:
1. Wybory Miss Lata 2012:

Miss Lata 2012 - Elżbieta Świtalska,
I Vice Miss Lata 2012 - Sylwia Goman,
II Vice Miss Lata 2012 - Tamara Świtalska,

2. Konkurs tańca romskiego:
I m. - Ola Kowalska,

' Hm. - Maja Stecz,
III m. - Elżbieta Świtalska,

3. Konkurs piosenek cygańskich:
I m. - Katarzyna Goman.
II m. - Elżbieta Świtalska,
III m. - Tamara Kowalska,

4. Turniej Skata Sportowego z okazji 10 - lecia LKS „Wspólnota” Szy- 
miszów:

s 1 m. - Alfred Klyszcz - LKS „Wspólnota” Szymiszów,
II m. - Horst Pietruszka - DPS Szymiszów,

I III m, - Tadeusz Klimczak - DPS Szymiszów,
5. Przeciąganie liny:
E 1 m. - Zespól Romek w składzie - Natasz Buriańska, Sonia Lach. Maja Stecz, 

Marzena Lach,
II m. - Zespół „Czarnych Tygrysów” w składzie - Bogdan Lorek, Rafał Buriań- 
ski. Damian Lach, Marcin Małek,
III m. - zespół „Romowie II” w składzie - Mariusz Maciuch, Władek Czernous, 

| Dymitr Czernous, Jan Szatan,
IV m. - Reszta Świata w składzie - Mariusz Sołtysiak, Michał Marszałkowski, 

. Sylwester Wojtyczka, Daniel Buszman,

Dziękujemy 
przybyłym gościom, 

uczestnikom, 
sponsorom i obsłudze imprezy.

Biesiadę prowadzili: Ruda - Elżbieta Świtalska, Emil - Edward Cudecki, 
Wicherek - Andrzej Kowalski

W części artystycznej wystąpił: Romski Zespół Folklorystyczny działający 
przy Świetlicy Integracyjnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Kamińskiego w Strzel
cach Opolskich w składzie:

Grupa dziecięca:
- Sandra Złotkowska - Jasmina, Natalia Lach - Mardżana, Laura Buriańska, 

Marek Buriański - Rico, Emanuel Buriański - Maciu, Tomek Złotkowski, Adrian 
Złotkowski - Guliano, Alan Świtalski.

Grupa Tańczących pań w składzie: Elżbieta Świtalska, Maja Stecz, Natasza 
Buriańska, Marzena Lach,. Helena Buriańska,
Wokalistki: Elżbieta Świtalska i Helena Buriańska.

W repertuarze prezentowanym były 
popularne piosenki i pieśni romskie z 
różnych okresów - m. in. z repertuaru 
Edwarda Dębickiego, a także te znane z 
repertuaru Maryli Rodowicz i Krzyszto
fa Krawczyka.

Prawdziwym hitem tego występu był 
wokal oraz oprawa muzyczna zespołu. 
Wystąpili z nim:

Bogdan Partyka - klawisze - mu
zyk związany ze środowiskiem gliwic
kich artystów, prowadzący własny ze
spól i chór, w którego repertuarze są m. 
in. piosenki i pieśni kresowe, kompozy
tor i aranżer oraz Tomasz Mucha z Gli
wic - jeden z nielicznych skrzypków jaz
zowych w Polsce, kompozytor i aran
żer, lider zespołu Tomasz Mucha i Trio.

Sponsorzy imprezy:

1. Pearl Strem SA Strzelce Opolskie,
2. Powiat Strzelecki.
3. Urząd Miasta Strzelce Opolskie,
4. Piekarnia w Suchej,
5. Stacja Paliw w Szymiszowie,
6. ATS Szymiszów,
7. Dariusz Król z Szymiszowa,
8. Jan Bogusz - Radny z Szymiszowa,
9. LKS „Wspólnota” w Szymiszowie,
10. Zakład Naprawczy „Auto Złom” z

Szymiszowa,
1 1. Hurtownia „Warzywko”,
12. Sklep „Ołówek” - państwo D. i J.

Ernst,
13. Zakład Mięsny Pana Pyki z Jemiel

nicy,
14. Hurtownia „Kobaco” ze Strzelec 

Opolskich.

Sprostowanie

Dzieci z autyzmem nie trzeba 
wozić do przedszkola 

w Krapkowicach
W nawiązaniu do treści zawartych 

w art. „Uczeń daje pracę” (Powiat Strze
lecki nr 14) chciałabym wyjaśnić, iż w 
końcowym akapicie w/w artykułu zna
lazły się informacje wprowadzające czy
telników w błąd.

Otóż w Strzelcach Op. od 2002 r. 
'do nadal) - dzieci autystyczne są objęte 
tvychowaniem przedszkolnym - korzy
stają z dostępnych im form edukacji 
przedszkolnej w oddziale integracyjnym 
Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzel- 
:ach Op. ul Piłsudskiego 7. W roku 
szkolnym 2011/12 z zajęć prowadzo
nych w tymże przedszkolu korzystało 
5 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, 
/godnie z orzeczeniami, które zostały 
im wydane przez Poradnię specjali
styczną - dzieci z autyzmem są człon- 
cami grupy integracyjnej (pobyt 5-go- 
izinny- 3 dzieci) lub też korzystają z 
tajęć indywidualnych (2 dzieci), mając 
ednocześnie zapewniony kontakt z in- 
tymi pełnosprawnymi rówieśnikami, 
dają też zapewnioną pomoc specjali
styczną (pedagoga-terapeuty, psycho- 
oga, neurologopedy oraz rehabilitan-

Na nowy rok szkolny tj. 2012/2013 
- zostały zapewnione miejsca w przed
szkolu dla dzieci 5-6-letnich /w tym dzie
ci z autyzmem i inną niepełnosprawno
ścią/.

W tym miejscu mogłabym przed
stawić korzyści jakie daje dzieciom nie
pełnosprawnym, w tym dzieciom z au
tyzmem pobyt w grupie przedszkolnej, 
ale nie dotyczy to. jak sądzę, spornej 
kwestii o „braku przedszkola dla dzieci 
autystycznych i konieczności dowoże
nia ich do Krapkowic” - jak pisze Pani 
w w/wspomnianym artykule.

Chciałabym również przekazać, że 
jako pedagog - terapeuta pracuję z dzieć
mi autystycznymi i ich rodzicami od 
wielu lat i wiem, jakie trudności muszą 
pokonywać. Dlatego też wspólnie z 
grupą osób zaangażowanych w ideę po
mocy tym właśnie najmłodszym dzie
ciom niepełnosprawnym - tworzyliśmy 
w 2000 roku pierwszy integracyjny od
dział przedszkolny w Strzelcach Op. I 
właśnie dlatego treści przekazane w ar
tykule o braku zapewnienia przedszko
la dla dzieci z autyzmem odczytujemy 
jako krzywdzące.

Joanna Ochlust

750 lat parafii w Jaryszowie
Taki jubileusz to prawdziwy wy

jątek. Nic dziwnego, że festyn z tej 
okazji trwał 3 dni: od 17 do 19 wrze
śnia.

Pierwsza wzmianka o Jaryszowie 
z 1260 roku pojawia się w dokumen
cie biskupa wrocławskiego, potwier
dzając, że wieś należy do biskupich 
włości. Wówczas też istniał już ko
ściół parafialny, a potwierdzenie tego 
znajdziemy w rejestrze św iętopietrza 
z 1305 r.

Obecny kościół, gotycki, zbudo
wany został w XV w., powiększony 
w 1922r., odnowiony w 1956 r.

i

1 i 11 1
■■■■



POWIAT STRZELECKI

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Uważajmy na parabanki
Piękna Wieś Opolska

- nasi laureaci
Czasy obecnie sa trudne i konsu- 

emnci często musza korzystać z usług 
banków.Oprócz banków istnieje szereg 
instytucji parabankowych, które ofe
rują różnego rodzaju kredyty czy loka
ty. Jak pokazują ostatnie doniesienia 
prasowe nie zawsze jest to opłacalne. 
UOKiK sprawdził ostatnio wiedzę ko- 
snuemntów na temat parabanków.

Czym jest parabank? Na to py
tanie nie potrafiło odpowiedzieć 
54 proc, przepytanych przez 
UOKiK konsumentów. Co dziesią
ty badany uważał, że jest to bank 
łatwo i szybko udzielający poży
czek. Ponad połowa nie umiała od
powiedzieć na pytanie, co się sta
nie z pieniędzmi powierzonymi 
parabankowi w sytuacji jego ban
kructwa. Badania na zlecenie Urzędu 
wykonał TNS Polska w dniach 2-5 
sierpnia 2012 roku. Jego celem była 
diagnoza stanu wiedzy i opinii Pola
ków na temat usług oferowanych przez 
przedsiębiorców działających na rynku 
finansowym.

Co to jest parabank?
Na pytanie: co to jest parabank? 

prawidłową odpowiedź znało 27 proc. 
Jednak co dziesiąty uważał, że para
bank to bank, który łatwo i szybko 
udziela pożyczek. Możliwość uzyska
nia „szybkich pieniędzy” to najczęst
szy powód, dla którego ankietowani 
zdecydowaliby się na pożyczkę w ta

kiej instytucji (36 proc.).
Co się dzieje, gdy parabank ban

krutuje?
Połowa Polaków (50 proc.) nie umia

ła odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje 
z pieniędzmi powierzonymi parabanko
wi w sytuacji jego bankructwa. 39 proc, 
konsumentów wiedziało jednak, że w ta
kiej sytuacji mogą stracić wszystkie 
oszczędności.

Co jest dla ciebie najważniejsze 
podczas inwestowania?

Po pierwsze - zysk, po drugie - za
bezpieczenie na wypadek bankructwa in
stytucji finansowej - to najważniejsze kry
teria wyboru danej oferty dla ponad 1/3 
Polaków (35 proc.). 17 proc, zwraca 
uwagę na opinie innych, rekomendacje 
analityków rynkowych oraz informacje 
o ofercie przekazywane przez kredyto
dawcę.

Czy czytasz umowę?
Ponad połowa ankietowanych (52 

proc.) zadeklarowała, że przed podpisa
niem umowy dotyczącej pożyczki lub za
inwestowania pieniędzy czyta zawarte w 
niej warunki. Natomiast aż co piąty ba
dany (20 proc.jnie robi tego nigdy.

Parabanki - działania UOKiK
Prezes UOKiK prowadzi obecnie bli

sko 30 postępowań dotyczących insty
tucji parabankowych. Ocenia w nich 
m.in. jak sprawdzana jest zdolność kre
dytowa klientów, głównie w kontekście 
haseł reklamowych zachęcających do 
wyboru danej oferty: „pieniądze bez

B1K”, „z komornikiem”, „na dowód”, 
„bez badania zdolności” itp. Analizowa
ne są także umowy zawierane z konsu
mentami pod kątem występowania w 
nich klauzul niedozwolonych oraz 
sprzecznych z ustawą o kredycie konsu
menckim. Wyniki analizy zostaną opu
blikowane jeszcze w tym roku.

Zmiany legislacyjne
W związku z rekomendacjami, ja

kie wypracowano w ramach współpracy 
pomiędzy instytucjami odpowiedzialny
mi za rynek finansowy w Polsce, UOKiK 
przygotował propozycje zmian w pra
wie. Aby zwiększyć skuteczność naszych 
działań planuje się wprowadzenie do usta
wy o ochronie konkurencji i konsumen
tów przepisu, dzięki któremu będzie 
można informować wszystkich uczest
ników rynku o potencjalnym narusze
niu przepisów konsumenckich przez in
stytucje finansowe. Planuje się ponadto 
ograniczyć możliwość kwestionowania 
przez przedsiębiorcę rygoru natychmia
stowej wykonalności decyzji. Jest to 
szczególnie ważne np. dla rozstrzygnięć 
nakazujących zaprzestania stosowania 
określonej praktyki albo wycofania re
klamy. która narusza zbiorowe interesy 
konsumentów.

Wiele zależy jednak przede wszyst
kim o postawy samych konsumentów. 
Nim powierzymy komuś swoje oszczęd
ności dobrze się zastanówmy i sprawdź
my ryzyko.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

W rozstrzygniętej niedawno kolej
nej edycji konkursu „Piękna Wieś Opol
ska” wśród wyróżnionych nie mogło za
braknąć sołectw z naszego powiatu - 
nigdy dotąd nie zdarzyło się. by zabra
kło ich wśród laureatów. W XV edycji 
konkursu rywalizacji była spora - o ty
tuły w poszczególnych kategoriach wal
czyło 38 wsi.

W kategorii „Najpiękniejsza wieś 
XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej” „nasi” 
nie zdobyli wprawdzie żadnej z nagród, 
ale Kadłub może pochwalić się wyróż
nieniem, które komisja konkursowa 
przyznała doceniając zaangażowanie 
mieszkańców w realizację Programu od

nowy wsi i trwałość projektów.
W kategorii „Najlepszy start w od

nowie wsi” rywalizowały tylko dwa so
łectwa. Komisja konkursowa nie wska
zała zwycięzcy, natomiast oba uhono
rowała równorzędnymi wyróżnieniami. 
Jedno z nich i nagrodę w wysokości 3,5 
tysiąca zł zdobyło Zalesie Śląskie. I

Do kategorii „Najlepszy projekt od
nowy wsi” zgłosiło się 12 sołectw ze 
swymi projektami. Drugie miejsce i na
grodę w wysokości 6 tysięcy złotych 1 
zdobyła Rozmierz projektem „Skarbni
ca historii, tradycji i życia Rozmi® 
- dar dla pokoleń

Nowe kursy autobusowe PKS 
od 1 września!!!

Jeden cel: uśmiech
F /
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Z hymnem Ogólnopolskiej Akcji 
Profilaktyczno-Art) sty cznej Przy Sta
nek PaT, Teatr Po drugiej stronie, wraz 
z przybyłym wsparciem, zawitał do 
Strzelec Opolskich w ramach akcji „En
dorfina”. Jeden cel: uśmiech.

Wyszliśmy na ulice i place zabaw, 
byliśmy na targowisku i Placu Żerom
skiego, weszliśmy do Urzędu Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Miasta, działa
liśmy na rynku, a nawet w strzeleckim 
szpitalu. Zachęcaliśmy do otwierania 
się na drugiego człowieka, dawaliśmy 
świadectwo naszej pewności tego, jak 
wielką moc ma ludzki uśmiech i jak 
silny jest człowiek, który stawia kło
potom czoła z uśmiechem na twarzy i 
w sercu.

Do przypadkowo spotkanych lu
dzi podchodziliśmy z roześmianymi 
twarzami, miłymi słowami na ustach i 
kwiatami w ręku, częstowaliśmy słod
kościami, rozdawaliśmy balony, poma
galiśmy przy noszeniu zakupów, na 
chodnikach wypisywaliśmy zaprosze
nia do uśmiechu. Zwyczajem Pal
owskiej społeczności, której idea zain
spirowała nas do przeprowadzenia ak
cji, zarzucaliśmy ludziom ręce na szyje 
i przytulaliśmy ich. Karteczki z miły m 
słowem umieszczaliśmy na ubraniach 
spotkanych osób, samochodach i ro
werach, zaś ruch uliczny „potraktowa
liśmy” transparentami zachęcającymi 
do uniesienia kącików ust.

Inspiracją do nadania akcji takiej na
zwy stały się związki zwane właśnie en- 
dorfinami, hormonami szczęścia. Związki 
te wywołują doskonałe samopoczucie, zaś 
bodźcami, które powodują ich wydziela
nie, są między innymi uśmiech, śmiech, 
a nawet... samo myślenie o śmiechu!

Ponieważ zaś mówimy o myśli obec

nej w programie Profilaktyka a Ty 
(PaT) - ogólnopolskim programie re
alizowanym przez organy policyjne - 
chcemy zwrócić także uwagę na profi
laktyczny aspekt uśmiechu.

Uśmiech skierowany do drugiego 
człowieka to bezpieczeństwo, bliskość, 
otwarcie, dobra wola. To profilaktyka 
przeciwko przemocy i agresji, sygnał 
„Nie mam złych zamiarów”. Dlatego 
właśnie tak ważne jest, aby uśmiech da
wać swoim rodzicom, rówieśnikom i 
dzieciom: aby starszym choćby w ten 
sposób okazać szacunek i wdzięczność, 
rówieśników zapewnić o swojej otwar
tej postawie, a dzieci już teraz otwierać 
na drugiego człowieka.

Nie bójmy się uśmiechu i bliskości. 
Nie bójmy się siebie nawzajem. Wszy
scy jesteśmy podobnie skonstruowani, 
mamy podobne pragnienia, marzenia i 
myśli. Nie wolno nam zaprzepaścić tej 
szansy bycia z drugim i dla drugiego. Nie 
bójmy się!

Teatr Po drugiej stronie?

1. Od 1.09.2012 r. strzelecki PKS uruchamia w niedziele i dni świąteczne 
dodatkowe kursy autobusowe do Opola:

Odjazdy ze.Strzelec Op.do Opola : 6.50, 12.10, 16.00.

Odjazdy z Opola do Strzelec Op.: 9.30, 14.30, 17.15

W soboty obowiązuje na tej trasie taki sam rozkład jazdy jak w niedziele 
i święta.

2. Z dniem 03.09.2012 r. kurs relacji Strzelce Op. - Otmice przez Krośnic? 
zostaje przyśpieszony o 10 min i wydłużony do Poznowic.

3. Z dniem 03.09.2012 r. uruchamia się kurs z Poznowic do Izbicka.

Odjazd z Poznowic godz. 6.50

PUNKT
INFORMACYJNY ROZWOJU RE&ONAINEGO

EUROPEJSKI FUNDUSZ
UNIA EUROPEJSKA

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007
oraz z

-20 i 3 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego^ 
:e środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH 
EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH 1 REGIONALNY I 

OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i 
WOPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu pn.:

„Procedury aplikowania w ramach Działania
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT J 

i znajomości języków obcych, POKL”

które odbędzie się w dniu 03.09.2012 roku (poniedziałek) 
o godzinie 10.00

w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 
przy ulicy Jordanowskiej 2

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z: 
Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: zasady aplikowania o środki, 1 

zasady oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, 
Działanie 9.6.2 PO KL: kryteria szczegółowe, uprawnieni beneficjenci, | 

grupy, docelowe, typy projektów, zasady równości szans, 
stawki jednostkowe, ryczałtowe

Na spotkaniu będzie również możliwość uzyskania doradztwa w ramach I 

Działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 
i doradztwo dla przedsiębiorstw

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie 1 

udziału w szkoleniu do dnia 30.08.2012r. (czwartek) 
pod nr tel. (77) 440 17 05 lub (77) 440 17 13.

Więcej szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy 
Lokalnego Punktu Informacyjnego 

pani Monika Sętkiewicz-Dusza i pani Iwona Jagusz. 
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. I

Serdecznie zapraszamy!!!



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

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 77463674^

i e-mail: dpskadlub2@go2.pl

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

Zespół Szkól Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich

I tel. 77 4612225
I e-mail: lo strzelce op@o2.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
wStrzelcach Op.
tel. 77 4612701

I e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespół Szkół Zawodowy ch
i w Zawadzkiem
j tel. 77 4616288, 77 4616541
I e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące
j w Zawadzkiem

tel. 77 4616430
| e-mail: lozawadzkie@gmail.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@op.p 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
wStrzelcach 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

Zespól Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612882

| e-mail: gimspecj@tlen.pl

| Zespół Szkół Specjalny ch przy DPS
w Kadłubie

I tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

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

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro 
wotnej 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 
teł. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy
» Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800

że w dniu 31 października 2012 roku o godzi
nie 9.oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego 
przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a 
na 1 piętrze odbędzie się I przetarg ustny nie
ograniczony w celu sprzedaży nieruchomości 
Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadz
kiem przy ul. Opolskiej nr 2 (droga wojewódz
ka), zabudowanej dwoma budynkami byłej 
szkoły zawodowej zrealizowanymi w 1968 
roku: dwukondygnacyjnym o pow. użytk. 
1219,35 m2 i trzykondygnacyjnym o pow. 
użytk. 2354,31 m2. Nieruchomość oznaczona 
jest numerami działek: 416/1, 416/7 i 370/2 o 
łącznej powierzchni 3,1178 ha, karta mapy 2, a 
wpisana w księdze wieczystej nr OPIS/ 
00009498/8. W planie zagospodarowania prze
strzennego nieruchomość oznaczona jest jako 
tereny usług oświaty.

Cena wywoławcza 
nieruchomości - 3 039 900,00 zl
Minimalne postąpienie ceny - 30 400,00 zł
Wadium (płatne w pieniądzu)- 152 000,00zl

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje

• - yy

UWAGA KONKURS!!!
PKS w Strzelcach Opolskich SA 

ogłasza konkurs 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych korzystającej 

z miesięcznych biletów szkolnych. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykupienie 

przez kolejnych 10 m-cy (wrzesień 2012 - czerwiec 2013) 
biletu miesięcznego szkolnego. 

Cenne nagrody czekają - weź udział.

Szczegóły na stronie internetowej www.pks.strzelceop.pl

NASZE PROMOCJE !!! 
Badanie techniczne pojazdu z instalacją LPG 

= 5 i LPG GRATIS

Tankowanie paliwa do zbiornika za punkty 
= mycie pojazdu GRATIS 

. \ jf /
Badanie tycnnięzae = pr^p^f'gaśnicy lub 

pompow^j£BfclBB^lCTpdti osobowego

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Kolo Powiatowe 
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16 
tel. 77/461 27 54: 77/46123 20; 

tel kom. 604 540 402

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

e Wydawca: Powiat Strzelecki
■ Redaktor Naczelny: Marta Górka 
■Zastrzegamy sobie prawo skracania 

tekstów. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy
Druk: Drukarnia ..PRO MEDIA"

I 45-125 Opole, ul. Składowa 4. 
tel. 77/4428008. fax 77 4428009

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
. Teł. 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 Organizacyj ny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754. 755, 756, 757, 
758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wadium należy wpłacić do dnia 26 październi
ka 2012 r. na konto Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśni
ca, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetaigu, 
który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a w przypadku odstą
pienia od zawarcia umowy w terminie wskaza
nym przez sprzedającego - przepada.
Nabywca ponosi także koszt wyceny nierucho
mości w kwocie 1 499,37 zł oraz koszty związa
ne z zawarciem umowy.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z 
podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535).

Bliższych informacji można zasięgnąć w
Wydziale Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
pod numerem telefonu 77-4401-740.

Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie 
internetowej Powiatu Strzeleckiego 

www.powiatstrzelecki.pl.

PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA 
aY/ OFERUJEMY NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH:

-wymiana elementów zawieszenia,
-Wwwm »vs
" i a - >

-wymiana amortyzatorów, 
-naprawa osprzętu elektrycznego

(alternatory, rozruszniki. prądnice)

ZAPRASZAMY

Zachęcamy do kibicowania!
W najbliższy weekend odbywają się w Opolu 

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, 

w których bierze udział także 
drużyna dziewczęca OSP Zalesie Śląskie.

Zawody rozpoczynają się
1 września o godzinie 9.00

na Miejskim Stadionie im. Opolskich Olimpijczyków.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania 
naszej drużynie i innym zawodnikom!

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Teł. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji. Kultury,
K ultury Fizycznej i Tury stki
Teł. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Teł. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Lokalny Punkt Informacyjny
Tel. wew. 705
Wy dział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Teł. wew. 790, 791

mailto:dDs.strzelceopolskie@wp.pl
mailto:dpskadlub2@go2.pl
mailto:dpszawadzkie@poczta.fm
mailto:lo_strzelce_op@o2.pl
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POWIAT STRZELECK

Pierwsze dożynki w powiecie

To dzieło P. Kornelii i Romana Hurków z Boryczy

Nadszedł ten piękny czas, kiedy pola świe
ca już pustkami, zborze zebrane, sianokosy 
zrobione, liście przybierają rudawe kolory 
a w powietrzu plączą się nitki babiego 
lata - czas Dożynek — najmilszego święta 
dla rolników. W tym roku okres święto
wania Dożynek rozpoczął się w naszym 
powiecie stosunkowo wcześnie - bo już w 
weekend 25-26 sierpnia w Boryczy, gdzie 
świętowała cała Gmina Izbicko. Festyn 
był dwudniowy, bo też okazji było więcej 
- 85 lecie tamtejszej OSP i 600 lecie wsi 
Borycz. Świętowanie rozpoczęto już od 
soboty uroczystym apelem strażackim, 
podczas którego wręczono wyróżnienia 
dla zasłużonych ochotników. Swoje pięć 
minut miały także dzieciaki, które zostały 
przez strażaków zaproszone na ciekawe 
spotkanie z Dinem i Paplą a później 
zbierały cukierki - pamiątkowe „krówki” 
specjalnie na tę okazję. Wieczorna zabawa 
przedłużyła się prawie do rana, ale mimo 
tego , następnego dnia namiot biesiadny 
zapełnił się gośćmi z całego powiatu. 
W niedzielę odbyła się uroczysta msza 
Dożynkowa, po której barwny korowód 
przejechał ulicami Boryczy. Można było 
podziwiać nie tylko przepiękne korony 
dożynkowe, wyplecione przez gospodynie 
z miejscowości Gminy Izbicko, ale także 
zabawne scenki rodzajowe, z których 
wypisane slogany nie zawsze nadawały 
się do publicznego cytowania, jednakże 
celnie opisywały obecną rzeczywistość. 
Porywające koncerty biesiadne, tańce do 
białego rana, a punkt 22 pokaz sztucznych, 
ogni - tak świętowano w Boryczy. Następ
ne Dożynki już 1-2 września w Osieku...

na niecodzienny, ale jakże pomysłowy powóz.

Występ znanych i łubianych sąsiadek - “Echa Krośnicy" Strażacy z okazji swojego święta zaprosili najmłodszych mieszkańców na 
barwne spotkanie z wielkim Dinem i ciekawską Papl

Cysters wybiera koło
Na trasie nie zobaczycie cystersów na 

rowerach. Ale przecież jechali! Co prawda 
nie w habitach, tylko całkiem cywilnych 
ciuchach. - Trzeba by chyba mieć damkę, 
żeby habit nie wkręcił się w szprychy - 
śmieją się, ustawiając do zdjęcia.

W ciągu trzech dni przejechali ok. 140 
km w ramach wymyślonej przez siebie 
akcji „Rowerem po powiecie strzeleckim” 
promującym zarówno gminę Jemielnica, 
jak i LGD Kraina św. Anny oraz 15-Iecie 
Odnowy Wsi.

Poruszali się głównie ścieżkami rowe
rowymi - było pięknie. Potem spotykali 
się z burmistrzami, wójtami i dyrektorami 
szkół, zachwalając „Cysterskie co nieco”.

Jeśli komuś ta nazwa kojarzy się ze 
słodkim „małym co nieco” Kubusia Pu
chatka -jest w błędzie. To nie smakołyk! 
Owo „cysterskie co nieco” to produkt 
turystyczny. Smaczny, ale nie dojedzenia.

Za to wart oglądania. Właśnie dlatego 
zachwalają to, co w ich wsi najcenniejsze 
- kompleks pocysterski. A gdy już ktoś

przyjedzie - oprowadzajągo. Dla młodzież 
przewidziano dodatkową atrakcję - grę 
terenową.

Ad multos annos!
Nie ma wątpliwości: 
panie w naszym powie
cie żyją długo i mają się 
świetnie. Po raz kolejny 
informujemy o bardzo za
cnym jubileuszu przedsta
wicielki „płci słabszej”!

Dziewięćdziesiąte 
urodziny 23 sierpnia ob
chodziła Pani Augusta 
Majnusz z Kielczy.

Do najserdeczniej
szych gratulacji, które 
nasza Jubilatka odebrała 
w dniu swoich urodzin 
od gości, tych mniej i 
bardziej oficjalnych, do
łączamy i swoje:

Życzymy Pani wielu jeszcze spokojnych i długich lat w jak najlepszym <k 
zdrowiu, dni pełnych słońca i szczęścia, w gronie najbliższych osób!

Żółciak na wierzbie

Tym razem na wierzbie nie gruszki 
rosną. Ale za to coś innego, bardzo cie
kawego. Wygląda trochę jak huba, ale 
hubą na pewno nie jest - zbyt dużo tego, 
rośnie nieco piętrowo i wzrok przyciąga 
intensywnym kolorem — niemal pomarań
czowym. A jednak blednący z wiekiem: 
po kilku dniach sfotografowane grzyby 
straciły swój wdzięk - stały się podobne do 
nieapetycznej bladej huby. Kiedy robiłam 
zdjęcie, zatrzymał się przy mnie rowe
rzysta, pytając, czy wiem, że dawniej ten 
grzyb nazywany był grzybem biednych.

Nie wiedziałam. Ani tego, że w ogóleji 
jadalny. A przemiły rowerzysta uzupel 
moje wiadomości zarówno o łacińsl 
nazwę grzyba - Laetiporus sulphuii 
(znacznie ładniej brzmiącą niż polsló 
jak i informację, że pojawienie się go 
tej wspaniałej wierzbie wieszczy wlaśca 
już jej koniec. Bo ten bardzo efektów 
grzyb prowadzi, niestety, do powoli 
śmierci drzewa.

Ten grzyb to żółciak siarkowy 
tunek grzyba z rodziny żagwiowatychl

Dożynki Gminne
Leśnica 2012

Przegląd Dorobku Artystycznego 
Zespołów Mniejszości Niemieckiej

Kadłubiec - namiot na boisku sportowym

15 września 2012 r, sobota
wymarsz korowodu w Kadhcbca ęod stmegt Kyesainejj 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica 
przekazanie cftfeba
mażoretki z Leśnicy
zespół wokalny Meritum 
wręczcmepucharów. dyplomów i nagród w krjrłtwcsic koron 

żniwnych i korowodów

gwiazda wieczoru Marco & Diana 
zabawa taneczna z zespołem SEMPRE

16 u/rześnia 2012 r. niedziela 
orkiestra z Dub nad Morawou 
wokalista Norbert Rasch
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Na miejscu stoiska gastronomiczne, atrakcje dla dzieci
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