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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

Zapraszamy na
Pożegnanie Lata

w sobotę 29 września
i Powiatowe Święto Chleba 2012

w niedzielę 30 września 
do Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich

; ' W.

To okładka naszej książki, która zaprezentujemy Państwu podczas Święta Chleba. Jesteśmy 
ogromnie zaszczyceni, że propozycję napisania do niej artykułów przyjęło tak wielu wybitnych 
Autorów, doskonale Państwu znanych, m.in. Profesorowie: Dorota Simonides, Stanisław Sła
womir Nicieja, Marek Masnyk, czy Biskup Opolski Andrzej Czaja. Staraliśmy się w kolejnych 
rozdziałach dokonać swoistego „opisu” dziejów powiatu strzeleckiego - od momentu wkroczenia 
w nasze życie fotografii - po lata 60. XX wieku.

Ta książka nigdy nie powstałaby, gdyby nie Państwa nieoceniona pomoc i włączenie się w 
naszą akcję zbierania starych zdjęć pod hasłem „Strzelczan Album Rodzinny stwórzmy razem”. 
Wszyscy nasi Czytelnicy, którzy zechcieli podzielić z nami swoimi zbiorami - otrzymają tę 
publikację w podzięce.

Tradycją w Powiecie Strzeleckim stało się 
już, że jesień witana jest u nas niezwykle hucz
nie i dostojnie. Już trzeci raz z rzędu, gdy tylko 
liście drzew nabierają złocistych kolorów, a w 
powietrzu mienią się nitki babiego lata Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego zaprasza wszystkich 
mieszkańców oraz gości spoza terenu powiatu 
na Święto Chleba w tradycyjnym śląskim klima
cie. Także w tym roku - 30 września uroczystym 
korowodem rozpoczynamy świętowanie. Dla 
wszystkim wielbicieli tradycji oraz amatorów 
przepięknych koron żniwnych, to nie lada grat
ka - w korowodzie zaprezentują się delegacje 
wszystkich gmin Powiatu Strzeleckiego. Będzie 
można także posłuchać muzyki na żywo na 
najwyższym poziomie w wykonaniu Młodzie
żowej Orkiestry Dętej z Leśnicy oraz podziwiać 
barwnie przebranych uczniów ze szkół powiatu. 
Dzień ten szczególny jest także dla wiernych 
czytelników gazety „Powiat Strzelecki”, któ
rzy z zapałem śledzili już 1,5 roku nasz cykl 
- „Strzelczan Album Rodzinny”. W najbliższą 
niedzielę, podczas Święta Chleba swoją pre
mierę będzie miała książka poświęcona temu 
cyklowi, wydana przez Powiat Strzelecki. 
Prace nad nią trwały ponad rok, udało nam się 
pozyskać dotacje zewnętrzne na ten cel - 25 
000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla małych projektów. Nasz 
pomysł został też doceniony przez Fundację 
Współpracy Polsko Niemieckiej, która wsparła 
go kwotą 10 000 zł. Dzięki kolażowi środków 
własnych, środków naszego Partnera - Powiatu 
Soest i dotacji zewnętrznych już w najbliższą 
niedzielę zaprezentujemy Państwu naszą „pe
rełkę” - książkę „Strzelczan Album Rodzinny. 
Od'kołyski aż po grób”.

Wszyscy, którzy zrobią sobie zdjęcie w 
naszym Atelier, będą mogli otrzymać książkę 
„Strzelczan Album Rodzinny. Od kołyski aż 
po grób”. A jak to zrobić - szczegóły już w 
niedzielę.

W Starym Atelier każdy chętny będzie mógł 
sobie zrobić i zabrać do domu na pamiątkę 
zdjęcie na tle okładki książki. Wszystko to brzmi 
bardzo poważnie, a przecież Święto Chleba to 
piknik rodzinny.

Właśnie dlatego przygotowane jest multum 
atrakcji dla naszym najmłodszych - czeka 
na nich dawna wioska średniowieczna, gdzie 
spotkają się z przedstawicielami ówczesnego 
mieszczaństwa, rzemiosła, rycerstwa i błazeń
stwa. Gdy już wrócą z tej dalekiej wyprawy w 
przeszłość będą mogły wziąć udział w licznych 
konkursach z nagrodami, które czekać je będą na 
platformie gier i zabaw. Nie lada atrakcją będzie 
także pokaz strażacki w godzinach 14.30—16.00 
zakończony deszczem cukierków i oczywiście 
wesołe miasteczko. Nie będzie czasu na nudę 
podczas gdy rodzice będą mogli pokołysać się 
w rytm śląskich (i nie tylko) szlagierów duetu 
Duo Fenix - Dwa Fyniki, pośmiać się z wiców 
i żartów Kabaretu Młodych Panów i potańczyć 
w rytm przebojów znanego i niezmiernie łubia
nego Damiana Holeckiego.

Tradycyjnie już przez cały czas trwania pik
niku na stoiskach piekarzy powiatu Strzeleckie
go będzie można głosować na Najsmaczniejszy 
Chleb Pikniku, a tym samym wziąć udział w 
losowaniu nagród głównych - dwóch wysokiej 
klasy telewizorów LCD.

Dzień pełen atrakcji zostanie zwieńczony 
pokazem sztucznych ogni, którego motywem 
przewodnim będzie hasło - „Przyroda i Żywioły 
Ziemi”, przyjdź i daj się zaskoczyć!

Więcej szczegółów na str. 8
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„Zegnaj Lato na Rok”
18 września br. lato pożegnali mieszkańcy i personel 

strzeleckiego Domu Pomocy'Społecznej. Aura co prawda 
była słoneczna, jednak dosyć silne powiewy wiatru, podkre
śliły nadchodzącąjesień.

Żegnaliśmy lato na podwórku naszego Domu. Gawędzili
śmy przy kawce i przy pysznym kołaczu. Wspólnie spędzony 
czas umilał na występ rozśpiewanego rodzeństwa Simony i 
Denisa z Warmątowic. Śpiewaliśmy wspólnie z nimi - a jak!

Było również grillowanie, a kiełbaski i sałatka jarzynowa 
jedzone na świeżym powietrzu, smakowały wyśmienicie.

Gorąca atmosfera spotkania zwiastuje nam piękną i 
słonecznąjesień.

Mieszkańcy strzeleckiego Domu składają serdeczne 
podziękowania Simonie i Denisowi za wspólnie spędzony 
czas.

Aleksandra Kasińska 
(mieszkanka DPS)

Najlepszy Uczeń
Powiatu Strzeleckiego

Celem programu jest wspieranie i motywowanie 
uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez 

przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia 
naukowe, sportowe, społeczne, kulturalne. 

..Nagroda Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” 
zapewnia finansowe wsparcie uzdolnionym uczniom 

szkól z terenu całego powiatu strzeleckiego.
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nagród 7.500,
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Wnioski należy składać 
od 1 września do 31 października br.

Zasady przyznawania nagrody wraz 
z wnioskiem dostępne na stronie internetowej 

www.powiatstrzelecki.pl

Dożynki w Leśnicy

W dniach 15-16 września 2012 r. 
w Kadłubcu odbyły się Dożynki Gmi
ny Leśnica, w tym Przegląd Dorobku 
Artystycznego Zespołów Mniejszości 
Niemieckiej.

Wymarsz korowodu dożynkowego 
rozpoczął sobotnie świętowanie. 
Barwnie i kolorowo zaprezentowały 
się prawie wszystkie miejscowości 
Gminy Leśnica. Uczestnikami Doży
nek Gminnych byli m.in. Wicemarsza
łek Województwa Opolskiego Antoni 
Konopka, Starosta Strzelecki Józef 
Swaczyna, Poseł Helmut Paisdzior, 
ks. Jan Paweł Sacher oraz goście z 
zagranicy, w tym: delegacja z miasta 
Hirschaid, Gerbrunn oraz Themar 
z Niemiec, Cernosic z Czech oraz 
Molsheim z Francji.

Imprezę dożynkową uświetniła 
część artystyczna w namiocie fe
stynowym ustawionym na boisku 
w Kadłubcu. Na scenie wystąpili: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, 
mażoretki z Leśnicy, zespół wokalny 
Meritum oraz gwiazda wieczoru Mar
co & Diana.

Podczas części oficjalnej starosto
wie dożynkowi: Gabriela i Krystian 
Jendrek z Kadłubca, Monika i Jan 
Krahl z Ląk Kozielskich, Daria i Mar
cin Skoluda z Lichyni, Irena i Krystian 
Kansy z Wysokiej, Irena i Piotr Górec
cy z Góry Sw. Anny, Ingryda i Walter 
Pordzik z Dolnej, Mariola Osełka i 
Adam Gola z Leśnicy, Bogumiła i 
Józef Jelito z Poręby, Lidia i Marcin 
Gruszkowscy z Krasowej, Renata i 
Adrian Wycisło z Zalesia Śląskiego, 
Maria i Karol Szyndzielorz z Raszo- 
wej przekazali Burmistrzowi Leśnicy 
Łukaszowi Jastrzembskiemu chleb 
dożynkowy z tegorocznych plonów, 
który został poświęcony przez Księ
dza Jana Pawła Sachera.

Dla wszystkich gości dożynko
wych kołacz i chleb ze smalcem w 
namiocie zasponsorowali i przygoto
wali mieszkańcy Kadłubca. Imprezę 
zakończyła zabawa taneczna z zespo
łem Sempre.

Drugi dzień Dożynek rozpoczął 
się koncertem orkiestry z Dub nad 
Morawou, po którym wystąpili: Nor
bert Rasch. Gang Marcela, Studio 

Wokalne BIS, a zabawa z zespołem 
OXYGEN zakończyła imprezę.

Na miejscu były stoiska gastrono
miczne i wiele atrakcji dla dzieci.

Organizatorami imprezy byli: 
Burmistrz Leśnicy, Śląskie Stowa

Na pierwszym miejscu uplasowały sie korony z sołect: Lichynia, Raszowa, Wysoka

rzyszenie Samorządowe, Mieszkańcy 
Sołectwa Kadłubiec we współpracy 
z Zarządem TSKN koła w Kadłubcu, 
Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Re
kreacji, LZS Kadłubiec i OSP Wysoka.

Przegląd Dorobku Artystycznego

Zespołów Mniejszości Niemieckiej 
w ramach Dożynek zrealizowano 
dzięki dotacji Ministra Administracji 
i Cyfryzacji, Konsulatu Generalnego 
RFN we Wrocławiu oraz budżetu 
Gminy Leśnica.

http://www.powiatstrzelecki.pl


Przyjmę każdą pracę?
Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej szacuje, że w sierpniu 
bieżącego roku bezrobocie zwięk
szyło się do 12,4 proc, z 12,3 proc, 
w lipcu - mówił minister pracy Wła
dysław Kosiniak-Kamysz na Forum 
Ekonomicznym w Krynicy. Zauważył 
przy tym jednak pewien pozytyw: w 
sierpniu było więcej wolnych miejsc 
pracy - ok. 70 tys. ofert zatrudnienia 
w urzędach pracy.

Pod względem stopy bezrobocia 
w powiecie strzeleckim jest nieco 
lepiej - w lipcu wyniosła ona 10,1 %, 
w sierpniu kształtowała się na po
dobnym poziomie. Była niższa nie 
tylko od średniej krajowej, ale też 
wojewódzkiej (w lipcu br. - 13,1%).

I to chyba - niestety - koniec po
zytywów. Bo choć na tle innych nasz 
powiat wypada przyzwoicie, to jednak 
porównanie tych samych wskaźników 
na naszym terenie z poprzednimi 
latami nie wygląda wcale dobrze. 
W dodatku, jak zauważa Roman 
Kus, wicedyrektor PUP w Strzelcach 
Opolskich, tradycyjnie już od wrze- 
śnia-października sytuacja na rynku 
zaczyna się pogarszać. Jesień i zima to 
najgorsze okresy. Zapewne nie inaczej 
będzie w tym roku. 1 sytuacja będzie 
jeszcze trudniejsza niż rok wcześniej. 
Wprawdzie żaden z pracodawców 
na terenie powiatu strzeleckiego nie 
zgłosił zamiaru zwolnień grupo
wych, ale to nie znaczy, że poziom 
zatrudnienia utrzymuje się na nie
zmienionym poziomie: duże firmy 
właściwie stale zwalniają pracow
ników. Najprostszym sposobem jest 
nieprzedłużanie umów zawartych na 
czas określony, ale też zdarzają się 
zwolnienia pracowników o długim 
stażu pracy, pojedynczo, po kilka 
czy kilkanaście osób - byle tylko 
nie przekroczyć progu obligującego 
do zgłoszenia zwolnień grupowych 
w PUP. Gdy podniesiono składkę 
rentową - w wielu przypadkach 
umowy zlecenia zostały zmienione 
na umowy o dzieło. Gdy rośnie ilość 
zamówień, pracodawcy korzystają z 
usług agencji pracy tymczasowej. Zle
cenia się kończą - kończą się umowy 
z pracownikami tymczasowymi. Nie 
jest też tajemnicą, że pracodawcy 
mogą stosować „zachęty”, skłaniając 
samego pracownika do pożegnania 
się z zakładem. I nie ma co ukrywać 
- robią to. Gdy pytam, czy do PUP 
dotarły może sygnały o propozycjach 
obniżania wynagrodzeń, słyszę w 
odpowiedzi, że nie - przedsiębiorcy 
nie muszą informować o tym żadnej 
instytucji.

Wiadomo jednak, że faktyczne 
obniżenie płacy nie stanowi wielkiego

problemu - ok. 20-30% miesięcznego 
wynagrodzenia to zazwyczaj premia, 
wystarczy nie wypłacić jej wcale lub 
wypłacić tylko część.

Jakie w ogóle są u nas płace? 
Na początek - najniższe. Trzeba być 
wybitnym specjalistą, by już na starcie 
usłyszeć wyższą stawkę. Ale to i tak 
na terenie naszego powiatu raczej 
rzadkość, bo u nas pracodawcy są pod 
tym względem raczej oszczędni.

Poza tym częściej niż specjalistów 
szukają pracowników, których łatwo 
przesunąć z jednego stanowiska na 
drugie, potem kolejne, kiedy w zakła
dzie zajdzie taka potrzeba, oczekują 
elastyczności od załogi.

Dziś jeden wyuczony zawód czy 
jednokierunkowe wykształcenie nie 
wystarczą - mówi Roman Kus. - 
Dlatego organizujemy tyle kursów i 
szkoleń, mimo że ciągle słyszymy: 
to wyrzucanie pieniędzy w błoto! 
Ludzie nie do końca uświadamiają 
sobie, że czasy, kiedy zaczynało się 
pracę w jednym zakładzie i z tego 
samego odchodziło się na emery
turę, a podczas tych wszystkich lat 
zakres obowiązków nie zmieniał się 
wiele - odchodzą bezpowrotnie w 
przeszłość. W zasadzie już odeszły. 
Dlatego robimy kursy i szkolenia. To 
szansa. Każda dodatkow a kwalifikacja 
zawsze liczyła się na rynku pracy, 
teraz liczy się jeszcze bardziej, i tak 
będzie też w najbliższej przyszłości.

W powiecie strzeleckim nie widać 
nowych inwestycji ani nowych miejsc 
pracy. Zresztą sami Państwo mogąsię 
o tym przekonać - w ostatnich nume
rach naszego dwutygodnika rubryka 
z ofertami pracy jest coraz krótsza. 
W tej chwili na jedną ofertę zatrud
nienia przypada 8 bezrobotnych, a 
w województwie - 17. Rok temu 
na jedną ofertę przypadało 5 osób 
bez pracy, a w województwie - 16. 
Można powiedzieć - nie jest jeszcze 
tak źle. Ale jest. W ogóle nie ma ofert 
dla ludzi z wyższym wykształceniem. 
Łatwiej mają absolwenci średnich 
szkół technicznych, ale przesadą by
łoby twierdzenie, że w ofertach mogą 
przebierać jak w ulęgałkach.

W prasie okresu międzywojenne
go spotkać można było często ogło
szenia typu: „przyjmę jakąkolwiek 
pracę”. Czy doszliśmy już do takiego 
etapu? Do strzeleckiego PUP rzeczy
wiście przychodzą bezrobotni z takim 
nastawieniem. Jednak podczas rozmo
wy z pracodawcą często okazuje się. 
że chęć podjęcia pracy ograniczona 
bywa wieloma czynnikami, m.in. 
brakiem dojazdu, zmianowością, 
wysokością wynagrodzenia.

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

Kronika policyjna
Strzeleccy policjanci poszukują sprawcy, który w nocy z 18/19.09.2012r. 

z posesji w miejscowości Rożniątów skradł 67 ozdobnych drzewek. Poszko
dowany wycenił straty na ponad jeden tysiąc złotych. Kradzież zagrożona jest 
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

* * *
W dniu 22 września dokonano kradzieży z włamaniem. Sprawca włamał 

się do jednego z domów jednorodzinnych (przeznaczonego do rozbiórki), na 
terenie powiatu strzeleckiego, z którego skradł urządzenia sanitarne m.in. umy
walkę, bojler. Poszkodowany wycenił straty na około 600 złotych. Kradzież z 
włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

***
Od 17 września br. do 23 września br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej 

Policji w Strzelcach Opolskich zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących.
17 września br. na terenie powiatu strzeleckiego policjanci zatrzymali nietrzeźwą 
19-letnią kobietę, która kierowała samochodem mając 0,84 promila.

Natomiast 22 września br. na terenie gminy Jemielnica funkcjonariusze 
zatrzymali nietrzeźwego 23-letniego mężczyznę, który kierował samochodem 
mając 2,22 promila. Mężczyzna kierował samochodem, pomimo posiadanego 
zakazu prowadzenia pojazdami.

Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, które 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do lat 2 oraz zakazem prowa
dzenia pojazdów.

***
Policjanci w ciągu minionego tygodnia na terenie całego .powiatu zostali 

wezwani do 28 interwencji. Zatrzymali 8 osób poszukiwanych - w tym 6 w celu 
doprowadzenia do zakładu karnego.

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

KONSULTANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - obsługa komputera
- komunikatywność. - dobra dykcja

SPRZEDAWCA
- PREZENTER HANDLOWY

STRZELCE OPOLSKIE - znajomość branży RTV/AGD/IT
(mile widziana)

- doświadczenie w handlu
(dośw iadczenie w sprzedaży w branży będzie 
dodatkowym atutem)

- umiejętność prezentacji i negocjacji
- dobra obsługa komputera (Windows)
- ambicja poszerzania wiedzy dotyczącej tech. 

sprzedaży
- zaangażowanie w wykonywaną pracę
- komunikatywność
- uprzejmość i pogoda ducha, - niekaralność

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie handlowe
- obsługa komputera

SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - obsługa kasy fiskalnej
KUCHARZ WYSOKA - wykształcenie mile widziane kierunkowe

- samodzielność, - książeczka SANEPID
POMOC KUCHENNA WYSOKA - książeczka SANEPID
BARMAN - KELNER STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. zawodowe - kelner (mile widziane)

- komunikatywność
- mile widziana znajomość j. ang. oraz niem.

KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E
- uprawnienia do przewozu rzeczy
- dośw iadczenie zawodowe

KIEROWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
- prawo jazdy C+E
- mile widziane uprawnienia HDS
- doświadczenie mile widziane

KIEROWCA WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- prawo jazdy kat. B i C
- uprawnienia na wózek widłowy

KIEROWCA AUTOBUSU STRZELCE OPOLSKIE - wy kształcenie zawodowe
- prawo jazdy kat. D, - niekaralność

MECHANIK MASZYN RASZOWA - wykształcenie zawodowe
- praktyczna umiejętność czytania 

dokumentacji tech.
- znajomość urządzeń typu: tokarki, 

frezarki, walcarki
- min. 2 lata doświadczenia

DOC1EPLENIOWIEC
REGIBSIARZ

WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B (mile widziane)
- doświadczenie zawodowe

SLUSARZ- SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie 
techniczne

- spawanie M1G/MAG potwierdzone książeczką 
spawacza

- doświadczenie zawodowe: praca w produkcji 
urządzeń ok. 2 lata

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
TOKARZ RASZOWA - wykształcenie zawodowe

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat
FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe

- dośw iadczenie zawodowe min. 5 lat
PRACOWNIK OCHRONY
FIZYCZNEJ

OLSZOWA - obsługa komputera
- doświadczenie zawodowe'mile widziane

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO OLSZOWA - wykształcenie zawodowe
- upraw, do prowadzenia wózków jezdniowych 

mile widziane
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia na wózki widłowe

- badania psychotechniczne
- umiejętność sprawnego poruszania się

OPERATOR MASZYNY 
PRODUKCYJNEJ

LEŚNICA - wykształcenie zawodowe lub średnie
- praca na komputerze sterującym maszyną
- obsługa wózka widłowego i ładowarki

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZEITE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie
PAKOWACZ - umiejętność współpracy w zespole

- uprawnienia.na wózki widłowe mile widziane
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - zdolności manualne,

- umiejętność pracy w grupie
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, preferowane techniczne

- umiejętność współpracy w zespole
- uprawnienia do obsługi wózków - mile widziane
- doświadczenie zawodowe na stanowisku 
produkcyjnym - mile widziane

MALARZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH

KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe
- malowanie konstrukcji stalowych
- doświadczenie mile widziane

TECHNOLOG STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - tech. mechanik
- znaj, zagadnień związanych ze sterowaniem 

maszynami CNC
- znajomość języka angielskiego na poziomie 

podstawowym
WIERTACZ W METALU WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,

- prawo jazdy kat. B
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Dziewiątka na morzu

W 12-stopniowej skali Beauforta 
„dziewiątka” na morzu wygląda tak: 
„bardzo duże fale (2,75 m) z gęstąpia- 
ną. Grzbiety fal zaczynająsię zawijać. 
Znaczne’ bryzgi” (za Wikipedią).

I być może taką właśnie „dzie
wiątkę” (a może nawet „dziesiątkę”) 
przeżyła inna dziewiątka, o której 
chcę napisać - z 1V Tga strzeleckiego 
CKZiU. To: Joanna Gąsior, Aleksan
der Krawiec, Agnieszka Skorupa, 
Patryk Miler, Mariusz Cebula, Tomasz 
Piekut, Ariel Tomczyk, Tomasz Bie
lecki i Aleksander Walasek.

Otwarci, ciekawi świata i ludzi, 
odważni. Kiedy padło pytanie w kla
sie, kto chce 2-tygodniową praktykę 
odbyć na Bałtyku, konkretnie: na 
promie kursującym ze Świnoujścia do 
szwedzkiego Ystad (i z powrotem) - 
wyzwanie podjęli bez wahania. Bali 
się?

„Nie” zabrzmiało niemal chóral
nie. Niemal. Bo jednak padło szczere: 
Jak nie, jak taki”.

Czego? Choroby morskiej - naj
bardziej. Sztormu. Innych rzeczy, ale 
nie jednego - że sobie nie poradzą. 
W ogóle tak nie myśleli. No, może 
troszkę na samym początku. I rze
czywiście - poradzili sobie świetnie. 
Jak powiedział mi już po rozmowie 
z uczniami wicedyrektor Andrzej 
Porębny, organizatorzy praktyk byli 
bardzo zadowoleni z takich pomocni
ków - chętnie znowu by ich widzieli. 
Oni sami też by się widzieli po raz 
kolejny na promie. A właściwie na 
dw óch - „Polonii” i „Skanii”. Już nie 
jako praktykanci, choć faktycznie, 
gdyby im ktoś zaproponował - jecha
liby od razu na kolejne dwa tygodnie.
- Ale nie za darmo! - rzucił ktoś. 
Jednak większość przyznała od razu
- „fajnie by było”. Nawet bez zapła
ty. Praktyki w ogóle są za darmo, a 
zawsze to lepiej być na nich gdzieś 
daleko, a nie na miejscu, w Strzelcach, 
gdzie w dodatku cały czas robi się 
to samo. No i na promie zakwatero
wanie i wyżywienie jest za darmo. 
W dodatku - zobaczyło się mały 
kawałeczek świata. Ystad nie jest 
duże - ma kilkanaście tysięcy miesz
kańców. Trochę podobne do Strzelec, 
ale całkiem inne - bardziej zadbane. 
1 bardziej sympatyczne. Było się nie 
tylko nad morzem, ale przemierzało 
się je tam i z powrotem. Liznęło się 
trochę świata. Poznało się nowych 
ludzi. Trochę się do nich rozczarowało 
(o czym nieco później).

A czy widzą się na promie jako 
pracownicy? Pewnie. Tylko wiedzą, 
ze muszą czekać. TAKIEJ pracy nie 
dostaje się z marszu, prosto po szkole. 
Wymagane jest doświadczenie „w 

branży”, niekoniecznie związane z 
pływaniem. Opowiadają więc, że 
na przykład ktoś, kogo poznali na 
promie, pracował wcześniej przez 4 
lata we Włoszech, ktoś tam robił coś 
innego. Czy on też myślą o czymś 
takim? Jasne. A na razie wzbogacają 
swoje CV. Każde doświadczenie się
przyda, a czwórka z nich przecież ma 
już za sobą praktykę
w pięciogwiazdko
wym hotelu w Niem
czech. Jednak zanim 
już wszystko będą 
mogli sobie wpisać 
do własnego CV i 
rozpocząć poszuki
wania pracodawcy 
- przed nimi jeszcze 
matura. W tym roku 
szkolnym. Więc choć 
na razie żyją jesz
cze wspomnieniami 
z praktyk (pływa
li między Polską a 
Szwecją od 3 do 16 
września), to jednak o 
maturze myśląbardzo 
poważnie. Bo prze
cież trzeba ją zdać 
za kilka miesięcy, 
jeśli chce się myśleć 
równie serio o dobrej 
pracy. I choć komuś 
z tej dziewiątki się 
wyrwało, że „nawet 
jeszcze matury nie 
widzi”, to nie ulega 
wątpliwości, że już wkrótce będzie 
widział, jak szybko się zbliża.

Housekeeping po polsku
Co robili na promie? Byli kelnera

mi, barmanami, kucharzami, recepcjo
nistami, sprzątaczami, sprzedawcami
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w sklepie. Był super! Bezcłowy - to 
raz. Dwa - jako należący przez te 
2 tygodnie do załogi promu, mogli 
skorzystać z wysokich - nawet bardzo 
wysokich - rabatów, np. na perfumy 
czy alkohol (mogli go kupić dopiero 
na godzinę przed zakończeniem 
praktyk i zejściem na ląd. Obostrzenia
dotyczyły też korzystania z kasyna: 
mogli tam wchodzić wyłącznie roz-
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nosząc drinki; gra jest zabroniona dla 
załogi.

Dostawali napiwki? Niestety. Na 
jednym promie napiwki przy barze 
goście wrzucali do ustawionej tam 
beczułki, a dodatkowym podzięko
waniem było uderzenie w wiszący 

nad nią dzwon, na drugim tego spo
sobu nie było, jednak na obu - stała 
obsługa nie dzieliła się z „młodymi” 
napiwkami. Raz czy dwa komuś z tej 
dziewiątki grosz dodatkowy jednak 
się trafił. Rzeczywiście grosz: dwa 
czy cztery złote. 1 to wszystko, choć 
na promie walutą rozliczeniową jest 
korona szwedzka (w kantorze można 
na nią wymienić każdą inną). - Nie 
dopuszczali nas do kasy - podsumo- 
wująkrótko. Nie mająo to pretensji. 
Podczas praktyk spotykali różnych 
ludzi - uczestników wycieczek fir
mowych (wszystkich profesji nie 
będziemy tu wymieniać, ale byli też na 
promie opiekunowie uczniów, którzy 
tam odbywali praktyki: z wyjątkiem 
ich szkoły, „bo tu wszyscy są stale 
zajęci” - dowiedziałam się podczas 
rozmowy) emigrantów, turystów. 
Czego się nauczyli o nich? Że po
trafią być prawdziwymi brudasami i 
niechlujami. Sprzątali kabiny, to wie
dzą. Po 8-godzinnym rejsie niektórzy 
potrafią w kabinie zostawić okropny 
bałagan (syf po prostu - nie owijają w 
bawełnę) i smród (tani alkohol w bez
cłowym sklepie!). Podobno gorsi pod 
tym względem są Szwedzi niż Polacy. 
1 potrafią się też kłócić o wszystko. Na 
przykład o pilota do telewizora Polka 
poszarpała się ze Szwedem. Albo 
inny przykład - pobiło się 50 Cyga
nów. Ochrona promu (bardzo liczna!) 
musiała nieźle się napracować, żeby 
ich porozdzielać i zapakować do 
izolatki. Takiej dla „opornych”, nie 
tej szpitalnej, choć taka też jest. W 
czasie ich praktyk stała pusta, ale 
nie tak dawno podczas rejsu załoga 
odbierała poród - dzieciak ma ma 
zapewnione darmowe podróżowanie 
promem na tej linii!

A co do tego „housekeepingu” - w 
pracy używali kilku języków: często 
angielskiego, nieco rzadziej niemiec
kiego, najczęściej - polskiego. Ale bez 
dobrego angielskiego i niemieckiego 

nie można myśleć o podobnym zaję
ciu.

Kołysanie
Jak wspomniałam - choroby mor

skiej bali się bardziej. Dopadła tylko 
jedną osobę z nich 1 to na szczęście też 
nie na długo. Właśnie podczas wspo
mnianego na wstępie sztormu, który 
trwał prawie trzy dni. Najbardziej huś
tało na środku Bałtyku. Wiszące szkło 
brzęczało. W kafeterii wózek jechał 
tam i z powrotem. Szafka spadła. Nie 
było jednak tak źle, jak kiedyś - co, 
wiedzą z opowiadań załogi - że rzuca
ło tak mocno, iż powyrywało lodówki! 
Teraz było znacznie spokojniej.

Ale kiedy się pokład mocno koły- 
sze, z zastaw ioną tacą trudno iść. Trze
ba utrzymać odpowiednią pozycję i 
choć wydaje się, że idzie się prosto, 
wcale tak nie jest - przypominają 
sobie. Jak poinformował ich jeden 
ze stewardów - on po czterech latach 
jeszcze nie przyzwyczaił się do tego; 
podobno można to zrobić dopiero po 
upływie 10 lat.

Jeszcze raz praca
Ścisły grafik dostali rozpisany 

zaraz po wejściu na pokład. Na cale 
dwa tygodnie. Wszystko było dopięte 
na ostatni guzik. Średnio pracowali 
po 10 h na dobę, ale tak to było 
zorganizowane, że nie pracowało się 
ciurkiem, ale np. po 2 godzinach pracy 
zaplanowana była godzina odpoczyn
ku. Ze stałą załogą zżyli się mocno. 1 
dość mocno część z nich przeżyła fakt, 
że z jednego promu swoją „zmianę” 
załoga skończyła wcześniej, niż oni 
sami zeszli na ląd.

Co ich zachwyciło? Zdania co 
prawda na początku były nieco po
dzielone, ale w końcu wszyscy zgo
dzili się z Arielem - widok fal rozbi
jających się o burtę. 1 zachody słońca 
na morzu.

Marta Górka



Po roku 1945...
Kiedy przygotowywaliśmy publi

kację „Strzelczan Album Rodzinny 
-od kołyski aż po grób” okazało się, 
że niewiele jest zdjęć pochodzących 
z roku 1945. Ani tych wykonanych 
w miastach naszego powiatu, czyli 
Strzelcach, Leśnicy i Ujeździe, gdzie 
zniszczenia dokonane przez Armię 
Czerwoną były ogromne (zdjęcia 
Strzeleckich ruin otrzymaliśmy z Po
wiatowego Archiwum w Soest) , ani 
w hucie w Zawadzkiem (została tak 
zdewastowana, że podjęto decyzję o 
likwidacji zakładu, do czego ostatecz
nie nie dopuścili jego pracownicy), ani 
z punktów repatriacyjnych przezna
czonych dla repatriantów z Kresów, 
ani z wysiedleń czy wypędzeń Niem
ców.

Mamy w zbiorze jedną taką fo
tografię, chyba jednak pochodzącą z 
miesięcy poprzedzających wkroczenie 
Sowietów do Strzelec - jednak, mimo 
że zatytułowana przez właścicielkę 
„emigracja do Niemiec” i na pewno 
oznacza dramatyczny moment w ży
ciu rodziny (bo zapewne długotrwałe 
rozstanie), to jednak tego dramatyzmu 
jest pozbawiona.

A czasy przecież były pełne 
tragizmu. Prasa z tamtego okresu 
zafałszowuje obraz ówczesnej rzeczy
wistości. A jednak, obok oficjalnych 
artykułów realizujących wytyczoną 
linię polityczną na drodze do socjali
zmu i „przywracania Macierzy Ziem 
Odzyskanych”, pełnych sloganów, 
można w nich znaleźć kawałek rze
czywistości. Gdzie? W ogłoszeniach 
drobnych.

„Trybuna Robotnicza” i „Dzien
nik Zachodni” zamieszczają całkiem 
sporo ogłoszeń rodzin poszukujących 
swoich bliskich. Zaraz po rozpoczęciu 
akcji weryfikacyjnej pojawiają się 
informacje brzmiące dziś dość dziw
nie, choć wtedy oznaczały ogromne 
problemy: „zgubiłem/am obywatel
stwo”. Obok - całkiem zwyczajne 
anonsy: „unieważnia się...”, „skra
dziono. .„zgubiono...” czy całkiem 
dziś aktualne „za długi męża nie od
powiadam...” Są też rubryki „Wolne 
posady” (dziś byłaby tak pożądana!) 
czy „Szukam zatrudnienia”. Dalej:

Wolne pcnody

Państwowe Koedukacyjne 
Gimnazjum i Liceum w 
Leśnicy Opolskiej poszu
kuje nauczycieli: polskie
go, łaciny, matematyki i 
fizyki, gimnastyki wy
chowawczyni j wychów- 
ców_ internatu. Miejsco
wość klimatyczna u stóp 
historycznej góry św. An
ny, Dyrekcja przydziela 
umeblowane mieszkania 
w_ budynkach własnych. 
Wikt po 300 zł miesięcz
nie od nauczycieli i człon 
ków rodzin. Przydziały z 
własnego majątku.
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Trybuna Robotnicza, 13.09.1947 

„Kupno” „Polecenia” i oczywiście 
„Różne". Właśnie w tej rubryce 
można było odnaleźć informację, 
że Technikum Rolnicze w Izbicku 
ogłasza zapisy na rok 1946/1947, a 
Państwowe Gimnazjum i Liceum 
Koedukacyjne w Leśnicy szuka kadry 
nauczycielskiej.

Były też ogłoszenia wróżek, które 
sąsiadowały z anonsem „najsłynniej
szego psychografologa z darem jasno
widzenia, który nieomylnie przepowie 
każdemu jego wydarzenie życiowe". 
Wystarczyło przesłać pytania na po
dany adres skrytki pocztowej wraz z 
datą urodzenia i załączyć 50 zł.

Ale też w „Trybunie Robotniczej” 
(z dn. 8 lipca 1947 r.) znalazłam takich 
kilkanaście słów, które mogły przy
prawić o dreszcze: „Oddam dziecko.."

Oddam dziecko za swo
je niechrzczone, chłop
czyk jednotygodnlowy 
I Wiadomość „Tryb. Rob.” 
;Sosnowiec, Plerackiego 1.

Trybuna Robotnicza, 8.07.1947

Zrujnowane Strzelce tui po wojnie
Ze zbiorów Archiwum Powiatowego w Soest

Niepełnosprawni na szlaku

Dnia 20 września 2012 roku na 
terenie Parku Krajobrazowego Góra 
Św. Anny odbył się 1 Rajd Niepeł
nosprawnych „Babie lato na szlaku”. 
Celem Rajdu było poznanie piękna i 
bogactwa przyrodniczego, architek
tonicznego i historycznego okolicy 
Góry Św. Anny, a także popularyzacja 
turystyki pieszej Wśród osób niepeł

nosprawnych. Do udziału w Rajdzie 
organizatorzy zaprosili uczniów wraz 
z opiekunami ze szkół specjalnych 
powiatu strzeleckiego. Wrażeń i atrak
cji było całe mnóstwo. Rozpoczęcie 
Rajdu miało miejsce na parkingu 
obok Muzeum Czynu Powstańczego, 
tam uczestnicy zostali podzieleni na 
grupy i wyposażeni w suchy pro

wiant ruszyli na szlaki. Każda grupa 
otrzymała aparaty fotograficzne, aby 
uwieczniać na nich piękno Parku Kra
jobrazowego Góra Św. Anny. Efekty 
ich pracy będzie można podziwiać w 
holu Starostwa Powiatowego, gdzie 
zostanie przygotowana wystawa p.n. 
„ Park Krajobrazowy Góra Św. Anny 
w obiektywie niepelnoprawnego pie
chura”.

Po obiedzie cała grupa przeszła 
pod Pomnik Powstańców Śląskich, 
gdzie uczestnicy mogli się dowie
dzieć wielu ciekawych rzeczy o hi
storii tego miejsca. Delegacja, złożyła 
kwiaty pod pomnikiem. Po tych chwi
lach zadumy i refleksji ruszyliśmy do 
Schroniska Młodzieżowego, gdzie 
przy ognisku i kiełbaskach uczestnicy 
dzielili się wrażeniami z całego dnia.

W schronisku zostaliśmy ugosz
czeni jak na prawdziwych piechurów 
przystało. Była ciepła herbata, słodkie 
ciasteczka i dobre słowa. Niestety 
po tych atrakcjach przyszedł czas na 
pożegnanie. Były podziękowania, pa
miątkowe dyplomy i słodycze. Pełni 
w'rażeń, bogatsi o nowe doświadcze
nia i przyjaźnie uczestnicy wrócili do 
domu.

1 Rajd Niepełnosprawnych „Babie 
lato na szlaku” został zorganizowa
ny przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji i Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych w Kadłubie, współ
finansowany przez Powiat Strzelecki 
w ramach zadania publicznego „Or

ganizacja różnej formy wycieczek 
dla małych i dużych mieszkańców' 
Powiatu Strzeleckiego celem po
znania bogactwa przyrodniczego, 
architektonicznego i historycznego 
Powiatu Strzeleckiego i okolic.

Monika Szendzielorz



Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi

PAMIĘTAJMY O PROFILAKTYCE 
-BADAJMY SWOJE PIERSI

Rak piersi jest najczęstszym no
wotworem występującym u kobiet. 
Każdego roku atakuje 12 tyś. Polek, 
50% kobiet, u których został on 
zdiagnozowany umiera. Rozwija się 
przeważnie około 50 roku życia, a 
częstość zachorowań wzrasta wraz z 
w iekiem. Zdarza się jednak i u kobiet 
młodych.

Do grupy podwyższonego ryzyka 
zalicza się przede wszystkim kobiety, 
których najbliższe krewne (matka, 
babcie, siostry, córki) zachorowały 
na raka piersi. Pod stałą kontrolą 
lekarza powinny być także panie, u 
których ujawniły się inne rodzaje 
nowotworów. Podwyższone ryzyko 
wiąże się również z wiekiem (po 50 
roku życia), otyłością, stosowanie 
wysokotłuszczowej diety, naduży
wanie alkoholu, paleniem tytoniu, 
a nawet stresem. Do innych czyn
ników, mogących zwiększać zagro
żenie wystąpienia raka piersi należy 
wczesny wiek pierwszej miesiączki, 
późny wiek menopauzy, późny wiek 
pierwszej ciąży (po 35 roku życia) 
lub jej brak, a także brak lub krótki 
okres karmienia piersią.

Musimy pamiętać, że rak piersi 
jest w bardzo dużym procencie ule
czalny, warunkiem jest rozpoznanie 
choroby we wczesnym stadium, a 
wówczas mamy nawet 90% szans na 
powrót do zdrowia. W dużej mierze 
zależ to jednak od nas samych. Każda

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

UWAŻAJCIE NA AKWIZYTORÓW
OFERUJĄCYCH ENERGIĘ ENERGETYCZ-
Do Rzecznika Konsumentów 

zwraca się coraz więcej konsumen
tów, którzy zostali namówieni do 
zawarcia umowy na dostawę energii 
energetycznej z firmą z Radomia. 
Konsumenci sugerując się obietnicą 
tańszych rachunków podpisują umo
wy. Od tych umów można odstąpić w 
razie wątpliwości bez podania przy
czyny do 10 dni. Konsumenci nie mają 
często świadomości, że zawarli nową 
umową i odstępują od niej w trybie 
późniejszym, a firma nalicza wów
czas wysokie kary umowne. Praktyki 
te zakwestionował Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Niejasny sposób naliczania sank
cji za odstąpienie od umowy - to 
zakwestionowane postanowienie sto
sowane przez Energetyczne Centrum. 
Prezes UOKiK skierowała pozew do 
sądu. Energetyczne Centrum z Ra
domia zajmuje się sprzedażą energii 
energetycznej poprzez akwizytorów 
bezpośrednio w domu konsumenta. 
W wyniku licznych skarg m.in. konsu
mentów oraz rzeczników konsumen
tów UOKiK w przeprowadził analizę 
wzorców umów stosowanych przez 
spółkę. Analiza warunków wykazała, 

kobieta powinna natychmiast zgłosić 
się do lekarza, gdy zaobserwuje 
objawy nasuwające podejrzenie no
wotworu.

Należą do nich:
zmiany w kształcie piersi lub ich 
położeniu, np. uniesienie piersi 
ku górze,
zmarszczenie, wciągnięcie lub 
zmiana koloru skóry piersi, 
wciągnięcie, zaczerwienienie lub 
owrzodzenie brodawki sutkowej, 
a także pomarańczowe jej zabar
wienie,
wydzielina z brodaw ki sutkowej - 
surowicza lub zabarwiona krwią, 
guzek lub stwardnienie w piersi, 
które różni się konsystencją od 
otoczenia,
powiększenie węzłów chłonnych 
pod pachą.

Oczywiście nie każdy guzek, 
stwardnienie lub zmiany skóry są 
rakiem, zawsze jednak wymagają 
badania lekarskiego. Czasami są 
to stany zapalne lub nowotwory 
łagodne, których leczenie zapobiega 
przekształcaniu się w nowotwory 
złośliwe.

W celu zaobserwowania wszel
kich zmian chorobowych, mogących 
pojawić się w obrębie piersi niezbęd
ne jest prowadzenie systematycznej 
samokontroli piersi. Samobadanie

że niektóre z nich mogą stanow ić nie
dozwolone postanowienia, w związku 
z tym Prezes UOKiK pozwała spółkę. 
Jest to kolejne działanie, które podjął 
Urząd w stosunku do Energetycznego 
Centrum z Radomia.

W skierowanym do sądu pozwie 
Prezes UOKiK zakwestionowała po
stanowienie stosowane w umowach 
o zakup energii elektrycznej zawie
ranych na czas określony. Zdaniem 
Urzędu jest ono nieprecyzyjne, po
nieważ nie zawiera jednoznacznych 
i jasnych informacji o ostatecznej 
wysokości sankcji za zerwanie umo
wy przed terminem. Z treści wynika, 
że konsumenci rezygnujący z umowy 
o zakup energii elektrycznej będą 
musieli zapłacić kwotę w wysokości 
ulgi przyznanej im w związku z za
warciem umowy. Jednak w umowie 
wysokość ulgi nie jest określona, po
nadto spółka nie informuje o zasadach 
jej wyliczenia.

Zdaniem Urzędu, Energetyczne 
Centrum nie informując dokładnie 
o wysokości sankcji, może kształto
wać jej wysokość według własnego 
uznania, jednocześnie pozbawiając 
konsumenta możliwości weryfikacji. 

piersi należy wykonywać, począw
szy od 20 roku życia, raz w miesiącu, 
najlepiej między 7 a 10 dniem cyklu, 
liczonym od 1-go dnia miesiączki. 
Kobiety, które przeszły okres prze- 
kwitania lub są w ciąży powinny 
wykonywać badanie w te same dni 
każdego miesiąca. Ponadto raz w 
roku należy zgłosić się na badanie 
piersi do lekarza, nawet, gdy nie 
występujążadne niepokojące zmiany. 
Pamiętajmy również, że niezbędne we 
wczesnej diagnostyce jest wykonanie 
mammografii oraz USG piersi. 
Mammografię należy wykonać przy
najmniej raz w wieku 35 - 39 lat, co 
dwa lata powtarzać ją w wieku 40 - 49 
lat i co roku powyżej 50 roku życia. 
USG piersi warto zrobić po ukończe
niu 20 roku życia.

Wszystkie niezbędne informacje 
można uzyskać:
* u lekarzy ginekologów,
* w Poradni Chorób Piersi przy 

Szpitalu Powiatowym w Strzel
cach Op. nr tel. 77 4613291,

* w Poradni Chorób Piersi Opolskie
go Centrum Onkologii w Opolu 
nr tel. do rejestracji: 77 4416004, 
77 4416005,77 4416007,
77 4416008.

Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Postanowienie może być uciążliwe 
dla nabywających energię w szcze
gólności, że są to kontrakty zawierane 
najczęściej na okres - od 2 do 5 lat.

Zgodnie z prawem przed zawar
ciem umowy musi zostać rzetelnie 
poinformowanych o warunkach umo
wy w tym o wysokości ulg, opłat i 
kar. Jeżeli sąd podzieli argumenty 
Prezes Urzędu, zakwestionowane 
postanowienie zostanie wpisane do 
rejestru klauzul niedozwolonych, a 
jego stosowanie będzie zabronione.

W związku z napływającymi 
do Urzędu sygnałami dotyczącymi 
zmiany dostawcy energii elektrycznej. 
UOKiK zwraca uwagę, że w każdym 
przypadku konsument powinien szcze
gółowo przeanalizować proponowane 
warunki umowy przez nowego do
stawcę energii. Jednocześnie niedo
puszczalne są praktyki polegające na 
wprowadzaniu w błąd oraz ogranicza
niu prawa do informacji. Konsument 
powinien mieć w każdym przypadku 
możliwość przeanalizowania nowych 
warunków umowy, w tym możliwości 
skonsultowania ich oraz porównania.

Małgorzata Płaszczyk- Wali górska

Jubileusz wędkarzy

65 lat obchodziło niedawno koło 
PZW Strzelce Op. - Miasto. Po
czątkowo do towarzystwa należało 
około 30 członków, a teren ich dzia
łania był ówczesny powiat strzelecki. 
Poza działalnością wędkarską koło 
prowadziło działalność integracyjną 
skupiając w swoich szeregach ludzi 
przybyłych z różnych stron Polski, 
któzy tu się osiedlili.

„Od zawsze” siłą napędową tego 
koła są czyny społeczne realizowane 
przez jego członków. Również obiekt 
obecnego ośrodka sportowo, rekre
acyjno - wypoczynkowego obejmu
jący obszar 14 ha, w skład którego 
wchodzi obiekt „Rybaczówki”, staw 
„Spałek”, staw „Dewizowiec”, korty 
tenisowe.

Ósmego września zawody druży
nowe (startowało w nich 6 zespołów) 
zaprzyjaźnionych kół i zaproszonych 
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ROZWOJU GOSPODARKI 
serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.: 

„Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach dzia
łania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG 

oraz poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje 
w przedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013 ” 

które odbędzie się w dniu 19.10.2012 roku o godzinie 12.00 (piątek) 
na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

przy ul. Jordanowskiej 2

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu do dnia 17.10.2012r. (środa) dzwoniąc pod nr tel. (77) 
440 17 05, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: pcicgĄpowiat- 
strzelecki.pl, lub przychodząc bezpośrednio do Punktu. Siedziba Lokalnego' 
Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich 
mieści się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jor
danowskiej 2 (parter, pokój nr 7). Szczegółowych informacji udzielą Państwu 
konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani 
Monika Sętkiewicz- Dusza.
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamylln 
---------------------------- t------------------------ ------------------- I

gości rozpoczęły świętowanie ju- i 
bileuszu. Pogoda niezbyt była tego 
dnia łaskawa, co chwilę moczyła 
zawodników „angielska mżawka” 
Ale wszyscy byli na to przygotowani. 
Rybki niezbyt tego dnia miały chęć 
do współpracy, lecz nie nikogo jakoś 
ten fakt nie bolał (za to jednemu z 
kolegów udało się na gruntomierz (!) | 
złowić szczupaka!). Dominowały pło
cie i pojedyncze leszcze. Po zawodach 
wręczono odznaki. Otrzymali je:

Józef Izydorczyk - Złotą Odznakę 
PZW z Wieńcami Za zasługi w Roz
woju Wędkarstwa Polskiego, Tadeusz 
Kwiatkowski - Złotą Odznakę PZWi 
Jacek Ożarowski - medal „Za zasługi 
w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego”.

Drugio dzień jubileuszu to in
dywidualne zawody spławikowe, 
a potem - nagrody, wspołny grill i 
wspomnienia...

strzelecki.pl


I

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
I tel. 77 4622011

i 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
hkaistura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjałnych 
w Zawadzkiem
ul. Krótka 1,47 - 120 Zawadzkie 
tel.77 461643 0,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 46 1 3 901

i e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
m Strzelcach Opolskich
tel. 77 46130 26

i 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: gimspeci@tlen.pl

Zespół Szkól 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: soswiesnica@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.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich 
tel.77 4621200, 77 462 1 903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
I Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4639099

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

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

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków 

Koło Powiatowe 
47-100 Strzelce Opolskie.

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

tel kom. 604 540 402

Wydawca: Powiat Strzelecki 
Redaktor Naczelny: Marta Górka 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
| tekstów. Materiałów 
nie zamówionych nie zwracamy. 
Druk: Drukarnia ..PRO MEDIA"
45-125 Opole, ul. Składowa 4. 

tel. 77/4428008. fax 77/4428009

UWAGA KIEROWCY!!!!
Ośrodek Szkolenia Kierowców

PKS w Strzelcach Opolskich SA

organizuje

- kursy kwalifikacja wstępna dla kierowców kat C i D,

- kursy szkolenie okresowe dla kierowców kat. C i D

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć szko
lenie okresowe i uzyskać wymagany 

wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
10 września 2013 r

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kat Cl lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r

do dnia 31 grudnia 2005r
- katDl lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r

do dnia 10 września2008r

Natomiast kierowcy ,którzy posiadają prawo jazdy: 
- kat. D lub D+E wydane po 10 września 2008 r 

- kat. C lub C+E wydane po 10 września 2009 r

są zobowiązani do uzyskania kwalifikacji wstępnej 
lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Tel. 77 4613101, 723186618
ZAPRASZAMY
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W STRZELCACH OPOLSKICH

Informuje o naborach wniosków 
do Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Działania:

1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej PO KL.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania z zakresu 
integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja 

przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej 
oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji 

i odnalezienie się na otwartym rynku pracy.
Wnioski można składać od 28 marca 2012 r.

1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej PO KL.
WWPE ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji 

wyodrębnionych projektówwspólpracy ponadnarodowej oraz projektów 
z komponentem ponadnarodowym

Wnioski można składać od 6 lipca do 28 września 2012 r.

PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA 
ul. 1 Maja 59, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE 

Tel. 77 4622554 ,723186612

oferuje:

*

*
*
*

zakres usług:wymiana opon i kół,naprawa ogumienia,wyważanie 
kół.pompowanie kól azotem,sprzedaż nowych opon.przechowy- 
wanie opon po sezonowej wymianie,

nadzór nad systemem ogumienia w firmie, 
możliwość zapłaty za usługę przelewem ,
serwis czynny poniedziałek - piątek godz. 7.00-17.00

sobota 6.00- 14.00

Posiadamy specjalistyczne wyposażenie i doświadczoną 
kadrę pracowniczą do obsługi.

Stosujemy przystępne ceny i rabaty dla stałych Klientów.

ZAPRASZAMY

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu 
„STUDENT II

- kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych informuje o rozpoczęciu w II półroczu 2012 r. kolejnej edycji pro
gramu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania 
wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono

od dnia 10.09.2012 r.
do dnia 10.10.2012 r.

Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie inter
netowej www.pfron.org.pl

jak również w oddziale PFRON pod numerem telefonu 77 887-20-27.

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.

3.4.3 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 
programów doskonalenia zawodowego

w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego
i instruktorów praktycznej nauki zawodu PO KL.

Wnioski można składać od 7 kwietnia 2011 r. do wyczerpania limitu środ
ków na dofinansowanie projektów.

3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół PO KL.
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza nabór wniosków, które można składać 

w terminie od dnia 5 lipca 2012 r. do wyczerpania limitu środków 
na dofinansowanie projektów.

4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 
w obszarach kluczowych

w kontekście celów Strategii Europa 2020 PO KL. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłasza nabór wniosków.

Wnioski można składać od 6 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r.

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy PO KL. 
WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków.

Wnioski można składać od 6 sierpnia 2012 r. do 12 października 2012 r.

' 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL,

WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków obejmujących realizację projektów 
innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu 

ponadnarodowego zgodnie z tematem: “Współpraca podmiotów działają
cych w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej 

z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy oso
bom zagrożonym wykluczeniem społecznym".

Wnioski można składać od 13 wrześniado 19 listopada 2012 r.

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL, 
WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków na projekty 

współpracy ponadnarodowej.
Wnioski można składać od 13 września 2012r. do dnia 26 listopada 20l2r.

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw PO KL

WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków na projekty innowacyjne testujące. 
Wnioski można składać od 23 sierpnia do 25 października 2012 r.

9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb 
oraz wyboru kierunków i formy

podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji PO KL. 
WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków.

Wnioski można składać od 8 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r.

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
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Ad multos annos!

Pani Helena Pogodzińska z Płużnicy

Znów mamy ogormną przyjemność 
przyłączyć się do gratulacji dla dwóch 
Szanownych Jubilatek, które w ostatnich 
dniach obchodziły wspaniałe urodziny - 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTE!
W dodatku obie świętowały je 24 wrze
śnia: zarówno Pani Helena Pogodzińska 
z Płużnicy, jak i Pani Eugenia Bigas z 
Kalinowic, której urodziny przy padały trzy 
dni później, 27 września.

W tak wyjątkowym dla obu Jubilatek 
dniu nie mogło zabraknąć prezentów, 
kwiatów i listów gratulacyjnych od władz 
gminy i pow iatu.

Wszyscy życzymy Paniom wielu 
jeszcze spokojnych i długich lat w jak 
najlepszym dobrym zdrowiu, dni pełnych 
słońca i szczęścia, w gronie najbliższych 
osób! Pani Eugenia Bigas z Kalinowic

Wspólnie pożegnajmy lato 
w strzeleckim Parku Miejskim!

Zapraszamy na Pożegnanie Lata, festyn kulturalno rekreacyjny 
w ostatni weekend września.

W programie Pożegnania Lata sporo atrakcji dla każdego, zaprosiliśmy 
w tym roku wykonawców, którzy rozbawią publiczność w każdym wieku. Na 
początek pochwalimy się młodymi artystami z naszego rodzimego miasta, którzy 
swoje umiejętności doskonaląw Strzeleckim Ośrodku Kultury: FREAK BEAT 
i FREAK BEAT 2 zaprezentują najnowsze układy choreograficzne, a program 
muzyczny rozpoczną: studio wokalne BIS, zespół rockowy BLACK TRACK 
oraz zespół PAJAMOS ze świetlicy SOK w Dziewkowicach.

Kolejne godziny koncertów to estradowy muzyczny melanż wielu stylów i 
gatunków: JARECKI - znany wykonawca muzyki hip-hop, PAJUJO - zespół 
promujący swoje brzmienie muzyki reggae i folkowa kapela INO ROS - do
skonale znana z teledysku promującego niedawne Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej EURO2012. Dla wytrwałych i chętnych do tańca, w godzinach późno- 
wieczornych przygotowaliśmy zestaw klubowych bitów, nad którymi czuwał 
będzie D.l TOM TOMSKY. Dobra zabawa gwarantowana do późnych godzin 
nocnych.
Zapraszamy, bądźmy tego dnia razem i wspólnie pożegnajmy odchodzące lato! Spotkajmy się w sobotę i niedzielę, 29 i 30 września

13:00

19:30

iiecza TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Opole
.... .......

Start korowodu spod budynku Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

Oficjalne powitanie przez włodarzy Powiatu 

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy 

Promocja publikacji "Strzelczan Album Rodzinny" 

Biesiada śląska z gwiazdą TV Silesia - 

występ duetu DUO FENIX - DWA FYKIKI 
KABARET MŁODYCH PANÓW
Występ gwiazdy śląskiej estrady -
DAMIAN WÓLECKI
"Przyroda i żywioły ziemi" - 

nowe oblicze pokazu ogni sztucznych 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 

•DAWNA OSADA RYCERSKA - cofnij się w czasie i zobacz ówczesne mieszczaństwo, 
rzemiosło, rycerstwo i błazeństwo...*"W STARYM ATELIER" - poznaj "Strzelczan Albun- 

Rodzinny", zrób zdjęcie w stylu retro i zabierz je na pamiątkę do domu* PLATFORMA 
GIER I ZABAW DLA DZIECI - zabawy z nagrodami dla wszystkich milusińskich 

•POKAZY STRAŻACKIE KU UCIESZE NAJMŁODSZYCH*KONKURS NA "NAJSMACZNlEJSZt 
CHLEB PIKNIKU" Z NAGRODAMI DLA GŁOSUJĄCYCH - wygraj sprzęt RTV 

•OBFICIE ZAOPATRZONY BUFET oraz WESOŁE MIASTECZKO

n /sobota;
•OPOŁSklci

TECZKO - OGRODKI PIWNE I GASTRONOMIA

30 wrteśiua
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