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Dyskusji o przyszłości 
„Kamińskiego” ciąg dalszy

PROGRAM 
REGIONALNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Casino pięknieje

Atmosfera robi się coraz bardziej 
napięta. Pojawia się coraz więcej 
zupełnie absurdalnych plotek. Roz
lepiono plakaty (na zdjęciu w dalszej 
części tekstu). Zbierane są podpisy 
osób, które nie chcą likwidacji Ze
społu Szkół Specjalnych w Strzelcach 
Opolskich.

Do 29 stycznia zebrano ich 2.252 
- poinformowała Iwona Szotek, 
prezes Stowarzyszenia na rzecz Roz
woju Szkoły Specjalnej „Ósemka”, 

Mamy 20 zaproszeń dla Czytelników!
więcej na str. 2

Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
serdecznie zaprasza 

Czytelnika wraz z osobą towarzyszącą 

na GALĘ LAURI 
23 lutego 2013 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej 

Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich przy Placu Żeromskiego 7

W programie: 
Wręczenie nagród w konkursach:

* NAJLEPSZY UCZEŃ POWIATU STRZELECKIEGO 2012
* NAUCZYCIEL ROKU POWIATU STRZELECKIEGO 2012 

* NAJIEPS/YPRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO 2012
NONA

zapewniając, że nikt listy nie pod
pisywał pod przymusem, natomiast 
wiele osób dopytywało o szczegóły, 
tak więc nikt też nie podpisywał „w 
ciemno”, nie wiedząc o co chodzi.

Trzydzieści jeden listów w tej 
sprawie dotarło do starostwa. W 
ostatni piątek, 25 stycznia, podobne 
pismo doszło też do biura Rady Po
wiatu - mailem, z prośbą o przeka
zanie go wszystkim radnym. W tym 
samym dniu radni je otrzymali.

Zgodnie z zapowiedziami, rodzi
ce, nauczyciele i uczniowie „Kamiń
skiego” zostali zaproszeni na spo
tkanie w sprawie przyszłości szkoły 
i wspólny wyjazd do SOSW, gdzie 
ewentualnie w przyszłości mieliby się 
uczyć - jeśli Rada Powiatu podejmie 
uchwałę w sprawie likwidacji ZSS 
w Strzelcach Opolskich. Spotkanie 
i wyjazd zorganizowano 16 stycznia 
(piszemy o tym także).

dok. na str. 4 i 5

Jak widać prace wykończeniowe 
idą pełną parą. Mogliśmy śledzić jak 
dawny budynek CASINO zmieniał 
się z każdym dniem by przyjąć już 
obecną, docelową formę. Wykonaw
ca rozpoczyna montaż wszystkich 
systemów, jak nagłośnienia, systemu 
bibliotecznego, innych multimediów. 
Inwestycja zostanie wykonana do 
końca pierwszego kwartału 2013r. 
a w potem nadejdzie okres odbio

Lądowisko - konieczne

Wszystko wskazuje na to, że jednak 
lądowisko dla helikopterów powstanie 
przy naszym szpitalu. To wymóg, z któ
rego NFZ nie chce zrezygnować, mimo 
protestów samorządowców i samych 
szpitali. Na wydatek rzędu miliona złotych 
praktycznie „od ręki” niewiele placówek 
stać. Także w kasach samorządów nie 
widać jakichś nadmiernych nadwyżek, 
wręcz przeciwnie - czuć tam mizerię. 
Niemniej - od 1 stycznia 2014 roku każdy 
szpital, w którym działa Szpitalny Oddział 
Ratunkowy będzie musiał dysponować 
własnym lądowiskiem dla śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Beata Czempiel, dyrektor Szpitala Po
wiatowego w Strzelcach Opolskich sprawę 
stawia jasno: SOR został zmodernizowany 

rów, pozwolenia na użytkowanie i 
uruchamiania poszczególnych ele
mentów multipleksu. Dzięki temu 
mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego 
otrzymają dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury kultury. Zapraszamy 
do śledzenia kolejnych informacji z 
powstawania tego nietuzinkowego 
obiektu na łamach naszego dwuty
godnika.

dok. na str. 6

po to, by zapewnić pacjentom w stanie 
zagrożenia zdrowia i życia opiekę na 
jak najwyższym poziomie, a szpitalowi 
- wyższe środki na świadczenia. Inwesty
cja, która kosztowała ok. 3 min złotych 
stanowiła o pomyślnej przyszłości tej 
placówki.

Nie mogliśmy nie podjąć tego zada
nia - mówi dyrektor Czempiel. - Teraz 
także nie zrezygnujemy z budowy lądo
wiska, bo stracimy kontrakt dla SOR, a w 
konsekwencji ten oddział musiałby zostać 
zlikwidowany.

Nasz szpital jest jednym z trzech 
na Opolszczyźnie, w którym takiego 
lądowiska brak - obok szpitali w Brzegu 
i Kędzierzynie-Koźlu.
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Przed GaląLauri 2013, czyli wybory najlepszych

Już 23 lutego odbędzie się podsu
mowanie najważniejszych konkursów 
organizowanych przez Zarząd Powia
tu Strzeleckiego, a mianowicie Naj
lepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 
(w trzech kategoriach: działalność 
usługowa, produkcyjna i przetwór
stwo rolno - spożywcze) i Najlepszy 
Uczeń w roku 2012, a także wybrany 
zostanie Nauczyciel Roku 2012.
Do konkursu na Najlepszy Produkt 
Powiatu Strzeleckiego zgłoszonych 
zostało 12 produktów i usług, spośród 
których Kapituła wybrała te najlepsze.

Kapituła obradowała w dniu 29 
stycznia. W jej skład wchodzą eksper
ci z branży biznesowej, rolnej, a także 
ze świata mediów, a są to Klaudia 
Kluczniok - Dyrektor Biura Związku 
Rolników Śląskich, Marta Górka
- Redaktor Naczelna informatora 
powiatowego „Powiat Strzelecki”, 
Herbert Czaja - Prezes Opolskiej Izby 
Rolniczej, Józef Garbacz - Prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Le
śnicy oraz Dariusz Kajstura - Prezes 
Zarządu Opolskiego Regionalnego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. 
z o.o.

Zwycięzcy oprócz tytułu Najlep
szy Produkt Powiatu Strzeleckiego 
uzyskują prawo do wykorzystywania 
logo konkursu w swoich materia
łach reklamowych oraz podczas 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięć 
promocyjnych zarówno w kraju jak i 
poza jego granicami (bezterminowo
- z zaznaczeniem roku danej edycji 

konkursu). Otrzymająrównież bardzo 
atrakcyjne nagrody, a mianowicie 
reklamę outdoorową w punktach o 
największym potencjale odbiorczym 
na terenie Powiatu Strzeleckiego lub 
w okolicy i powierzchnię reklamową 
na czterostronnej tablicy ustawionej 
w holu Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich do prezentacji 
swojego produktu/usługi. Dodatkowo 
zwycięska firma ma do dyspozycji 
powierzchnię reklamową o rozmiarze 
1/2 strony w dwutygodniku “Powiat 
Strzelecki” w trzech wybranych 
wydaniach w roku 2013. Również 
konsumenci wybierająswojego fawo
ryta - w holu strzeleckiego starostwa 
ustawiona jest urna, do której można 
wrzucić kartę z głosem na wybrany 
produkt. I tu na głosujących też czeka 
nagroda. Jest zatem o co powalczyć!

Konkursy te mają piękną oprawę 
w postaci Gali Lauri, która odbędzie 
się 23 lutego w Strzeleckim Ośrodku 
Kultury. Dla czytelników „Powiatu 
Strzeleckiego” Zarząd Powiatu prze
kazuje 20 podwójnych zaproszeń! 
Wystarczy przyjść do Starostwa Po
wiatowego w Strzelcach Opolskich 
- pokój 310 - z tym numerem dwuty
godnika, a pierwsze 20 osób otrzyma 
zaproszenia dla dwóch osób. Warto 
przyjść, bo uwieńczeniem Gali Lauri 
będzie piękny koncert składającego 
się z częstochowskich filharmoników 
Kwartetu Smyczkowego NONA. Bę
dzie to nie lada gratka dla wielbicieli 
klasycznego brzmienia!

Joanna Koszela

W 2012 roku odbyła się już 
5 edycja Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu 
strzeleckiego, ustanowionego przez 
Radę Powiatu Strzeleckiego w 2008 
roku. Celem programu jest wspieranie 
i motywowanie uczniów do rozwija
nia uzdolnień poprzez ustanowienie 
nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu 
Strzeleckiego” przyznawanej uczniom 
w następujących kategoriach,

„Najlepszy Uczeń Szkoły Podsta
wowej” ,
„Najlepszy Uczeń Gimnazjum”, 
„Najlepszy Uczeń Szkoły Ponad- 
gimnazjalnej”,
„Najlepszy Uczeń „Bez Barier” .
Nagrody pieniężne ufundowane 

przez Powiat Strzelecki w kwotach 
od 1500 zł do 2500 zł z pewnością 
pomogą uczniom w rozwijaniu ich 
pasji i zainteresowań.

Program ma wymiar uniwersalny 
ponieważ z jednej strony honoruje 
zarówno osiągnięcia przedmiotowe, 
artystyczne jak i sportowe uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych, w tym 
również do uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.
Wnioski o przyznanie nagrody rozpa
truje Kapituła, w składzie: Waldemar 
Gaida - przewodniczący Kapituły 
oraz członkowie: Halina Bilik- Opol
ski Kurator Oświaty, Jan Cieślik 
specjalista prawa oświatowego w 
Opolskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Edukator, Krzysztof 
Grzęda zastępca dyrektora departa
mentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w Opolu i Piotr Szuba 
przewodniczący Komisji Edukacji 
Rady Powiatu Strzeleckiego.

W tegorocznej edycji zgłoszono 31 
kandydatów do nagród.

Do Nagrody „Najlepszy Uczeń 
Powiatu Strzeleckiego” 

w kategorii Uczeń Bez Barier no
minowanych było 4 uczniów:

1. Sabina Stencel Zespół Szkół Spe
cjalnych w Strzelcach Op.

2. Łukasz Sotor Zespół
Szkół Specjalnych w Strzelcach 
Op.

3. Wioletta Narkiewicz Zespól Szkół 
Specjalnych w Strzelcach Op.

4. Piotr Pzionka Zespół Szkół Spe
cjalnych przy DPS w Kadłubie

Obrady kapituły odbyły się 25 stycznia br, po przedstawieniu kandydatów danej kategorii i dyskusji 
przeprowadzono głosowanie, uczeń z największą liczbą punktów został nominowany do nagrody w danej kategorii

Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii Uczeń 
Szkoły Podstawowej: nominowanych było 12 uczniów:

1. Jakub Gireń PSP Nr 7 Strzelce Opolskie
2. Zbigniew Gajda PSP Nr 7 Strzelce Opolskie
3. Olga Piestrak PSP Nr 2 Strzelce Opolskie
4. Zofia Mehlich PSP Nr 2 Strzelce Opolskie •
5. Jakub Kwaśniak PSP Nr 2Strzelce Opolskie
6. Marek Schnura PSP Nr 2Strzelce Opolskie
7. Mateusz Hasterok Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
8. Oliver Hurek ZSG Izbicko PSP w Kraśnicy
9. Anna Wacławczyk ZSG IzbickoPSP w Otmicach
10. Aneta Kurek ZSG Izbicko PSP w Izbicku
11. Natalia Machelska PSP w Zawadzkiem
12. Joanna Polok PSP w Suchej

Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii 
„Uczeń Gimnazjum” nominowanych było 8 uczniów:

1. Sabina Gawlik Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczne Gimnazjum
2. Michalina Kozłowska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach 

Opolskich, Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne
3. Marcelina Koteluk Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opol

skich, Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne
4. Justyna Olszewska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opol

skich, Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne
5. Hanna F erdynus Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 

Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne
6. MartaPawełek Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, 

Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne
7. Aleksandra Barton Publiczne Gimnajum im. Św. Franciszka z Asyżuw 

Leśnicy
8. Oliwier Biernacki Publiczne Gimnazjum w Ujeździe

Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii 
„Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” nominowanych było 7 uczniów:

1. Anna Sznajder Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich

2. Patrycja Czichoń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzelcach Opolskich

3. Adrianna Gwóźdź Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
4. Kamil Paliński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
5. Łukasz Trzaska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
6. Rafał Korzeniec Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
7. Marcin Lipok Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

Od grudnia bez dyspozytora w powiecie
Reorganizacja powiatowych Cen

trów Powiadamiania Ratunkowego na 
Opolszczyźnie stała się faktem. Od 
grudnia ubiegłego roku w żadnym z 
powiatów nie ma już dyspozytorów 
odbierających wezwania o pomoc i 
wysyłających zespoły ratownictwa 
medycznego.

Ich rolę przejęły dwa wojewódz
kie ośrodki - Wojewódzkie Cen
trum Powiadamiania Ratunkowego 
(WCPR) przy ul. Oleskiej w Opolu 
i Opolskie Centrum Ratownictwa 
Medycznego (OCRM) przy ul. Mic
kiewicza, również w Opolu.

Tak więc każdy, kto w razie nagłej 
potrzeby wykręci numer alarmowy 
112 - połączy się z WCPR. Dyżuru
jący tam przez całą dobę operatorzy 
skierują je do właściwych służb - 
straży pożarnej, policji lub pogotowia 
ratunkowego. Zgłoszenie wymagające 
wysłania na miejsce karetki pogo

towia trafia z WCPR do głównej 
dyspozytorni OCRM, która wysyła 
ambulans na miejsce zdarzenia.
A jeśli ktoś nie wykręci numeru 112, 
tylko jeden z tradycyjnych numerów 
alarmowych (997, 998, 999)? Te 
trafiają bezpośrednio do służb - od
powiednio: policji, straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego (Głównej 
Dyspozytorni Medycznej OCRM), 
gdzie przez Całą dobę dyżuruje sześciu 
dyspozytorów - trzech przyjmujących 
zgłoszenia i trzech dysponujących 
wyjazdy ambulansów.

Taka reorganizacja działalności 
Centrów Powiadamiania Ratunko
wego w całym kraju (nie dotyczy 
to przecież wyłącznie naszego wo
jewództwa!), jak zapowiadali jej 
autorzy, miała na celu usprawnienie 
funkcjonowania systemu ratownic
twa.

Czy istotnie tak się stało?

Do grudnia 2012 r. dyżurny sta
nowiska kierowania w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Po
żarnej w Strzelcach Opolskich, przez 
całą dobę odbierał zgłoszenia pod 
alarmowym numerem 112 (dodaj
my: europejskim) i miał możliwość 
skierować zgłoszenie bezpośrednio 
do dyspozytora medycznego, który 
dyżurował przy sąsiednim biurku. 
Przjmował zgłoszenie i w razie po
trzeby sam wysyłał stosowne siły i 
środki.

Najczęściej dojazd na miejsce 
zdarzenia trwał krótko; czas zale
żał wyłącznie od dyspozycyjności 
karetki. - mówi st. kpt Joanna Ba
dowska, rzecznik strzeleckiej straży 
pożarnej. W tej chwili nie ma u nas 
dyspozytorów medycznych. Każde 
zgłoszenie pod numer alarmowy 112 
trafia do WCPR w Opolu, a następnie 
informacja o zdarzeniu jest przekazy

wana do odpowiedniego terytorialnie 
stanowiska kierowania komendanta 
powiatowego PSP, Policji lub do 
OCRM. Oceniając działanie syste
mu przez miniony miesiąc, czyli od 
czasu wprowadzenia reorganizacji, 
mogę zwrócić uwagęjedynie na mało 
precyzyjne przyjęcia zgłoszeń przez 
dyspozytorów OCRM czy WCPR, 
natomiast przyczyny czasu dojazdu 
karetek nie jestem w stanie ocenić. 
Podkreślam, że podanie dyżurnemu 
stanowiska kierowania PSP, kon
kretnego miejsca zdarzenia, ilości 
poszkodowanych, ilości samochodów 
uczestniczących w zdarzeniu, czy 
krótki opis co się stało ma bardzo 
duże znaczenie dla przeprowadzenia 
skutecznych działań ratowniczych, 
ponieważ pozwolą na zadyspono
wanie odpowiednich sił i środków 
z odpowiednim wyposażeniem no i 
przede wszystkim skraca czas dojazdu 
do minimu. •

OSTROŻNIEJ 
NA 

DROGACH!

Strzelecka Policja apeluje o 
ostrożność - szybko zmienia

jące się warunki pogodowe 
i niedostosowanie do nich 
prędkości to główne przyczy
ny wypadków drogowych i 
kilku kolizji na terenie powiatu 
strzeleckiego, do których do
szło w minionym tygodniu.



Więcej biurokracji
- Nie jest to nowy przepis, bo obowiązu
je od stycznia ubiegłego roku, ale dopiero 
teraz zrobiło się o nim głośno — komentuje 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Strzelcach Opolskich obowiązek wysy
łania przez PUP wszystkim bezrobotnym 
informacji o wpłaconych w ubiegłym roku 
składkach.
- Dla 80 procent bezrobotnych po
wiadomienie, że w styczniu ubiegłego 
roku z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 
wpłaciliśmy na jego konto 56 zł nie ma 
znaczenia. Rozumiem przesyłanie da
nych tym, którym przysługiwał zasiłek 
dla bezrobotnych.- Dla nich informacją o 
wysokości składki emerytalnej i rentowej 
przekazanej przez PUP ma znaczenie, ale 
prawo do zasiłku ma w naszym powiecie 
niespełna 15% bezrobotnych. Natomiast 
wysyłanie listów, najlepiej poleconych, za 
potwierdzeniem odbioru, do tej ogromnej 
większości, która nie ma prawa do zasiłku
- nie ma zupełnie sensu. To wręcz absurd, 
bo przesyłane informacje za cały rok 
2012 powinny obejmować każdy miesiąc 
z osobna miesiące, nawet wtedy, gdy 
składkę PUP odprowadził tylko za jeden 
miesiąc. To wydatek, na które nas nie stać.

Gdybyśmy chcieli wypełnić ten obowiązek 
co do joty, musielibyśmy wydać blisko 
50 tysięcy złotych. Gdybyśmy wysyłali 
powiadomienia zwykłym listem, koszt 
byłby niższy, ale też nie byłby zupełnie 
bez znaczenia - kilkanaście tysięcy złotych 
piechotą nie chodzi. Przecież lepiej byłoby 
tę kwotę przeznaczyć na inne cele. Dlatego 
w ubiegłym roku druk ZUS RMUA wysta
wialiśmy tylko tym, którzy tego żądali. O 
ile w ub. roku bezrobotny poświadczał nim 
swoje prawo do leczenia, o tyle w tym roku 
potwierdzenie prawa do leczenia znaleźć 
można w systemie Elektronicznej Wery
fikacji Uprawnień Świadczeniobiorców 
(eWUŚ), który przychodniom i szpitalom 
pozwala na bieżąco sprawdzić, czy pacjent 
jest zgłoszony do ubezpieczenia.

Więc po co mamy teraz wysyłać 
do 6 tysięcy osób w naszym powiecie 
informacje za ubiegły rok? - zastanawia 
się dyrektor Jaskóła, podobnie jak czynią 
to inni dyrektorzy urzędów pracy, którzy 
roczne zestawienie składek społecznych 
i zdrowotnych za rok 2012 rok muszą 
wystawić i wysłać ponaddwumilionowej 
rzeszy osób bezrobotnych.

„Praca wzbogaca —program aktywizacji zawodowej” 
to nowy projekt realizowany

przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Praca wzbogaca
Od 1 stycznia 2013 Powiatowy Urząd 

Pracy w Strzelcach Opolskich rozpoczął 
realizację nowego projektu pt. „Praca 
wzbogaca - program aktywizacji zawo
dowej” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności zawodowej w grupie 50 osób 
pozostających bez zatrudnienia z powiatu 
strzeleckiego poprzez udział m.in. w: 
szkoleniu zawodowym : sprzedawca han
dlowiec z obsługą komputera, szkoleniach 
indywidualnych, stażach do 6 miesięcy, 
czy leż refundacji na stworzenie nowego 
miejsca pracy przez pracodawcę.

Dodatkowo w ramach projektu prze
widziane sązajęcia z zakresu poszukiwania

pracy, i prawa pracy oraz wsparcie towa
rzyszące (wsparcie animatora rozwoju 
zawodowego, psychologa, zwrot kosztów 
dojazdu, stypendium, opieka nad dziec
kiem, poradnictwo zawodowe, pośrednic
two pracy).

Priorytetowo podczas rekrutacji 
traktowane będą osoby pozostające bez 
zatrudnienia należące do następujących 
grup: osoby, które ukończyły 50 rok ży
cia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
niepełnosprawne.
Całkowita wartość projektu, który reali
zowany będzie do końca grudnia 2013 r. 
przekracza kwotę 760 tys. zł. W wyniku 
podjętych działań Powiatowy Urząd Pracy 
zakłada na koniec realizacji projektu że co 
najmniej 45% osób podejmie zatrudnienie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt: 
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie, 

pokój nr 2, tel. 77 462 18 62, osoba do kontaktu: Izabela Kozioł 
pokój nr 4, tel. 77 462 18 11, osoba do kontaktu: Adriana Ziegler

Chcesz się ustrzec grypy wywołanej 
nowym wirusem typu A H1N1 ?

Stosuj się do poniższych zaleceń !
- unikaj bliskiego kontaktu z osobami 

wykazującymi objawy grypopodobne,

■ pozostań w domu, jeśli u Ciebie wystąpią 
objawy grypopodobne,

OFERTY PRACY
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POWIATOWY URZĄD PRACY 
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a 

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01 
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podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta 
i nos chusteczką - pomoże to zapobiec 
zakażaniu wirusem innych osób,

jeżeli nie masz chusteczki zakryj nos i 
usta rękawem powyżej łokcia,

często myj ręce wodą z mydłem unikaj 
dotykania rękami oczu, nosa i ust.

Jeżeli byłeś w rejonie występowania grypy wywołanej
wirusem typu A HI NI, poinformuj lekarza.

Bezwzględnie stosuj się do wszelkich 
zaleceń miejscowej służby zdrowia.

MIEJSCE 
PRACY

STANOWISKO
WYMAGANIA 

OCZEKIWANIA 
PRACODAWCY:

GŁÓWNA/NY KSIĘGO WA/WY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości 

i finansów,
- obsługa komputera (programów: COMARCH, OPTIMA, 

CDNXL), - min.5 lat doświadczenia,
- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatyw

nym
SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY
1 MARKETINGU

RASZOWA - wyższe techniczne lub marketing i zarządzanie.
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie na podobnym stanowisku

GRAFIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie mile widziane poligraficzne,
- znajomość Corel Draw oraz grafiki komputerowej,
- doświadczenie na podobnym stanowisku np. drukarza 

cyfrowego,
- dobra znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego

HANDLOWIEC/DO RADCA 
KLIENTA

r

WOJ.OPOLSKIE, 
ŚLĄSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

- wykształcenie min .średnie,
- umiejętność pracy w zespole i prezentacji produktu,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY WOJ. SLĄSKIE, 
WOJ. OPOLSKIE

- wykształcenie min. średnie,
- przedsiębiorczość, - odpowiedzialność,
- samodzielność, - prawo jazdy kat: B,
- min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
- znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem

PRELEGENT-PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie,
- komunikatywność,
- umiejętność negocjacji i sprzedaży bezpośredniej,
- mile widziane doświadczenie

FLORYSTA STRZELCE OPOLSKIE - umiejętności florystyczne, - doświadczenie
SPRZEDAWCA - PREZENTER STRZELCE OPOLSKIE - chęć poszerzenia wiedzy z zakresu technik sprzedaży oraz 

wiedzy produktowej
- umiejętność pracy w zespole,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- umiejętność radzenia ze stresem, - niekaralność,
- zainteresowanie branżą RTV, AGD, IT/MM będzie dodat

kowym atutem
KUCHARZ/SZEF KUCHNI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie kierunkowe,

- doświadczenie mile widziane
KELNER/BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - doświadczenie mile widziane
KUCHARZ/PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE - preferowane wykształcenie gastronomiczne,

- doświadczenie mile widziane
POMOC KUCHENNA IZBICKO - mile widziana, aktualna książeczka do celów sanitarno - 

epidemiologicznych
KELNER/KELNERKA l/2etatu IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,

- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemio
logicznych,

- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
KELNER/KELNERKA IZBICKO - wykształcenie zawodowe. - komunikatywność,

- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemio
logicznych,

- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
MURARZ/BRUKARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - upr. na ładowarkę,

- doświadczenie
BRUKARZ WOJ. OPOLSKIE - doświadczenie w branży brukarskiej,

- mile widziane upr. na koparko-ładowarki,
- prawo jazdy kat. B

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 
ELEKTROMECHANIK SAM.

BORYCZ 
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie kierunkowe,
- 3 letnie doświadczenie

KIEROWCA- 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera, - umiejętność negocjacji,
- prawo jazdy kat. B. - mile widziane doświadczenie

KIEROWCA-KONDUKTOR 
l/2etatu

GMINA UJAZD - prawo jazdy kat. D, - niekaralność,
- ważny dokument do wykonywania pracy kierowcy

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWSKIE - tytuł mistrza w zawodzie,
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów,
- min. 5 letnie doświadczenie

FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe.

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE
- min. 5 lat doświadczenia w zawodzie
- wykształcenie kierunkowe

PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE/ 
KOLONOWSKIE

- orzeczenie o niepełnosprawności,
- doświadczenie

PRACOWNIK OCHRONY3/4 etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
- zdolność logicznego myślenia

MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera,
- upr. na wózki widłowe,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

PAKOWACZ OLSZOWA
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne,

- obsługa komputera,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne,
- obsługa komputera,
- znajomość rysunku technicznego,
*• mile widziane doświadczenie

OPERATOR MASZYN 
PRODUKCYJNYCH

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne,
- umiejętności techniczne,
- zdolności organizacyjne. - rzetelność

OPERATOR WÓZKA 
WIDŁOWEGO

OLSZOWA - wykształcenie zawodowe,
- mile widziane upr. do prowadzenia wózków jezdniowych

WIERTACZ WOJ.OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe,
- mile widziane upr. na odwierty pionowe (geofizyczne)

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl


Dyskusji o przyszłości „Kamińskiego” ciąg dalszy
cd. ze str. 1

Postanowiłam porozmawiać z 
rodzicami dzieci uczących się w „Ka- 
mińskim”, którzy zwiedzili SOSW w 
Leśnicy.

Pani Aneta Szatkowska, od 
dwóch lat mieszkanka Strzelec 
Opolskich, uważa pomysł zlikwi
dowania Zespołu Szkół Specjalnych 
w Strzelcach za nie do przyjęcia. 
Jej synek przez cztery lata, łącznie z 
„zerówką”, chodził do szkoły ogól
nej. Mieszkała wówczas daleko od 
Strzelec, nie miała jak synka dowozić 
do „Kamińskiego”, tym bardziej, że 
opieką nad nim nie mogła się z nikim 
podzielić - jest wdową. Kiedy prze
prowadziła się do Strzelec - mogła 
chłopca zapisać do szkoły specjalnej. 
Dziś ma więc porównanie i wie, ile 
skorzystał z chodzenia do ZSS, a ile 
czasu zmarnowane zostało w szkole 
ogólnej. Gdy pytam o wrażenia ze 
zwiedzania SOSW, słyszę w odpo
wiedzi:

Jeśli nasze dzieci miałyby wysia
dać z autobusu tak daleko od szkoły, 
jak nas próbowano wysadzić i chodzić 
taki kawał wąskim chodnikiem bez 
opieki, to jest to absolutnie niemoż
liwe. W szkole - schody, bariery 
architektoniczne. Podobno myśli się 
o ich zlikwidowaniu, ale kiedy to 
nastąpi... W szkole uczniowie korzy
stają z notebooków. Świetnie, ale czy 
najpierw nie powinny nauczyć się 
pisać ręcznie? Poza tym do szkoły 
w Leśnicy trzeba dojeżdżać. A to 
czas stracony. Mieszkając i chodząc 
do szkoły w Strzelcach, synek może 
bez przeszkód chodzić też na zajęcia 
rehabilitacyjne. Znajdziemy się w 
gabinecie w pięć minut po lekcjach. 
W dodatku okazało się teraz, że będzie 
musiał nosić ortezy na kolana. Wjego 
przypadku to dodatkowy argument na 
„nie” wobec zmian - dostęp do zajęć 
rehabilitacyjnych będzie miał utrud
niony, bo to też wiązać się będzie z 
dojazdami. SOSW to przestrzeń, kilka 
budynków. Jak syn tam się odnajdzie? 
W dodatku trafi w nowe środowisko i 
na nowych nauczycieli. Czy znajdzie 
tam tak wspaniałą pomoc, jaką ma tu, 
w Strzelcach? Nie, dla mnie te zmiany 
są nie do wyobrażenia.

Pani Grażyna Kauder z Sie- 
roniowic, której syn chodzi w tej 
chwili do 6 klasy w „Kamińskim”, a w 
przyszłym roku pójdzie do gimnazjum 
SOSW podoba się. Zresztąjej synowi 
też, zwłaszcza sala gimnastyczna i jej 
wyposażenie. Nie może sobie jednak 
wyobrazić, że chłopiec trafi do inter
natu. | Jest nadpobudliwy, a potrafi też 
wpaść w złość, gdy mu ktoś dokuczy. 
Więc nie, ta opcja odpada. A dojazdy?

Syn sam jeździ PKS-em do Strze
lec, czasem zabierze go go autobus o 
7.30, ten jadący do Opola, częściej 
jednak korzysta z tego o 7.37. Po 
lekcjach też sam idzie na strzelecki 
dworzec autobusowy i sam wraca. 
Wcześniej był za mały, żeby puszczać 
go bez opieki, więc sama go wozi
łam - opowiada, dodając, że gmina 
nie chciała wziąć na siebie takiego 
obowiązku.

Gdy pytam, w czym widzi naj
większy problem - odpowiada, że 
właśnie w dojazdach. Do Strzelec 
chłopak dostanie się bez problemu, 
ale do Leśnicy?! Z Sieroniowic? Ajak 
będzie z powrotem do domu?

Pan Adam Mazurek z Zawadz
kiego jest przeciwnikiem przeniesie
nia uczniów do SOSW, choć szkoła 
wywarła na nim całkiem dobre wraże
nie. Główną przeszkodą także dla nie
go są dojazdy. Podkreśla, że transport 
to kwestia zupełnie podstawowa. I w

tej sprawie zupełnie 
jasno i konkretnie 
musi się wypowie
dzieć starosta.
Proszę policzyć, ile 
kilometrów moje 
dziecko co dzień 
będzie musiało po
konać, jeśli w tej 
chwili tylko w jed
ną stronę, czyli do 
Strzelec, musi prze
jechać 25 kilome
trów. Dzień w dzień 
to pół setki. A ze 
Strzelec do Leśni
cy jeszcze ile? Jak 
długo trwać będzie 
podróż? Kto będzie 
przewoźnikiem? Ja
kie zapewni warun
ki transportu? Jak 
będzie wyglądała 
opieka podczas po
dróży? Takich obaw 
nie zrozumie nikt, 
kto nie znalazł się 
w podobnej sytu
acji. Sam nie mogę 
wozić dziecka, bo 
muszę zająć się po
zostałą trójką poza tym nie stać mnie 
na to. Jak policzyłem - na paliwo 
musiałbym wydawać około półtora 
tysiąca miesięcznie. I tak dobrze, że 
zmieniłem pracę i nie dojeżdżam w 
zupełnie przeciwnym kierunku, jak 
było jeszcze niedawno. Ale dobrze 
wiem, o czym mówię - od 4 lat walczę 
o przewóz dzieci busem. Ze wszyst
kimi. W naszej gminie wydaje się to 
problemem nie do rozwiązania. Ow
szem, gmina płaci za dowóz dwójki 
dzieci do Strzelec, ale gdyby był bus, 
zapewne jeździłoby ich więcej.

Oczywiście wołałbym, żeby 
Zespół Szkół w Strzelcach nadal 
istniał. Wiem, że na tę szkołę zawsze 
mogłem liczyć, w każdej sytuacji. Czy 
podobnie byłoby w SOSW? Na takie 
zmiany mógłbym się zgodzić tylko w 
jednym przypadku: gdyby dzieciom 
zapewniono dowóz „od drzwi do 
drzwi”. Ale z drugiej strony: o której 
dzieci z gminy Zawadzkie i Kolonow
skie, najdalej położone od Leśnicy, 
musiałby wystawać, żeby zdążyć do 
szkoły, skoro tam lekcje zaczynająsię 
o 7.45? Jak długo musiałyby czekać 
w szkole na powrót do domu?

-ta Rzecz

Szkoły Spticjahiói „Ósemka’-

w Sowtówfe OpofckM

Protestujemy przeciwko działaniom Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, zmierzającym do 
likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach 
Opolskich, Gimnazjum Specjalnego w Strzelcach 
Opolskich, wchodzącego w skład Zespołu Szkol 
Specjalnych im. Aleksandra Kamińskiego w Strzelcach 
Opolskich przy ul. Ks. Wajdy 3.

Szkoły te su MWMtll.na terenie miasta szfcttf.

Rrok Rmi placówek uniemożliw i kształceni?

Rada Powiatu Strzeleckiego w dniu 26.09,2012 roku podjda uchwsif w 
sprawie zamiaru likwidacji w-ymienianych szkół. ■
podjęcia uchwały o likwidacji szkól z dniem 314)8.2013 ntaa.

Rodzice tych dzieci wytnagających tego rodzaju tczsma zostaaa 
arannidoMotania pta-iwek<«ilegiyvl> «l Sm-tta Opofetart, 
rozwiązań związanych z dojazdem do tych szkol, «*nf»alB«go ___
pozostawienia dzieci w internatach i borykania siy z szerrgicnt pro > e 
tym -związanych.

ItamiyiMjcie. żt- problem ten może dotyczyć każdego z W as tab ' 
najbliższych *.!*.!

1’rositnt mieszkoAeów Powiatu Strzeleckiego o ak,, w “ 
proloMu. podpisując petycję dotyczącą hkWKloci „fi? , 
Stowarzy szenia w Strzelcach Opolskich prze »l- Kr. ««j.h <-

Pan Rudolf Deja z Warmątowic 
jest zadowolony z obecnej sytuacji. 
Autobus o 7.40 podjeżdża pod szko
łę w Strzelcach. Opiekun dziecko 
wprowadza do środka. Ta szkoła jest 
małą przytulna. I przede wszystkim 
- znana i poznana. Czwartoklasista w 
tak dużym obiekcie jak SOSW może 
się zgubić. Wiadomo, jak w tej szkole 
nauczyciele opiekują się dzieckiem i 
jak ono się rozwija. SOSW pod tym 
względem jest niewiadomą. Ale ten 
transport! To dopiero jest problem! W 
dodatku wszyscy wiedzą j ak wygląda 
zimą nawierzchnia dróg przez Dolną 
Porębę i jak trudne warunki tam panu
ją. Ajak autobus stanie na drodze i nie 
będzie mógł dojechać do szkoły? Co 
wtedy? Czy ktoś wziął to pod uwagę?

Podobnie jak drugi tata - Adam 
Mazurek - wołałby uniknąć likwida- 
cji szkoły w Strzelcach. Gdyby jednak 
nie było innego wyjścia, zgodziłby się 
pod jednym warunkiem - żeby rano 
po jego dziecko przyjeżdżano pod 
dom, a po lekcjach w to samo miejsce 
odwożono.

Bezpłatny transport do szkoły dzieci 
niepełnosprawnych - to zadanie gminy

Obowiązek gminy polega na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym, 
których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 7lb u.s.o. 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły 
podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - także 
do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończe
nia 21 roku życia. Ponadto gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom i 
młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, uczestniczącej 
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, atakże dzieciom i młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bez
płatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego 
tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
W przypadku, gdy dowożenie ucznia i opieka jest zapewniona przez rodzi
ców, opiekunów lub opiekunów prawnych, gmina ma obowiązek zwrotu 
kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na za
sadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem lub burmistrzem 
a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia.
Z takiej formy pomocy mogą skorzystać też dzieci pięcio- i sześcioletnie. 
Gmina ma obowiązek dowożenia tych dzieci do najbliższego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w podstawówce lub innej placówce wychowania 
przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno- 
-wychowawczych.
Warto też wiedzieć, że w niektórzych wypadkach stan zdrowia dziecka może 
uniemożliwić mu chodzenie do szkoły, a nawet dojazd do niej. Wówczas 
ma ono prawo do nauczania indywidualnego, w domu.

Aby przybliżyć rodzicom i ich dzieciom kształcącym się obecnie w ZSS w 
Strzelcach Opolskich oraz nauczycielom tej szkoły bazę edukacyjną w SOSW w 
Leśnicy, Powiat w dniu 16 stycznia 2013 roku zorganizował wyjazd autokarem 
PKS do szkoły w Leśnicy. Wyjazd odbył się w godzinach popołudniowych po 
uprzednim, ponownym, spotkaniu Wicestarosty Strzeleckiego Pana Waldemara 
Gaidy z rodzicami i nauczycielami ZSS w Strzelcach Opolskich. Pan Wicesta- 
rosta ponownie przedstawił rodzicom problem i wszystkie aspekty związane z 
ewentualną likwidacją szkół wchodzących w skład ZSS w Strzelcach Opolskich. 
Rodzice dzieci zaniepokojeni są nadal kwestią dowozu dzieci do
SOSW w Leśnicy. Pan Waldemar Gaida wyjaśnił zebranym, że dowóz do szkól 
to zadanie własne gmin i tam rodzice powinni monitować o dowóz dzieci z 
miejscowości, w której mieszkają do szkoły w Leśnicy i z powrotem. Rodzice 
zgłaszali w tym zakresie problemy wynikające z różnej interpretacji przez gminy 
przepisów dotyczących dowozu. Najczęściej rodzicom zwracane są koszty do
wozu dzieci autobusami kursowymi PKS, natomiast wójtowie i burmistrzowie 
gmin często nie chcą organizować indywidualnych dowozów dzieci do szkól.

dok. na str. 5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy zawsze gorąco wita gości. 
Nie inaczej było wtedy, gdy szkołę zwiedzali nauczyciele, rodzice i uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich. SOSW pokazał się od 
najlepszej strony, prezentując nie tylko swoje sale i pracownie, ich nowoczesne 
wyposażenie, internat, ale też wzruszające jasełka, przygotowane przez uczniów 
Ośrodka. To oni tworzą atmosferę w szkole - serdeczną i pełną otwartości.



Dyskusji... ciąg dalszy
dok. ze str. 4

Następnie zainteresowani rodzice wraz z dziećmi oraz kilku nauczycieli ZSS 
wStrzelcach Opolskich, wraz Panią DorotąŁakis oraz pracownikami Wydziału 
Edukacji pojechali wynajętym w tym celu przez Powiat autobusem do szkoły 
w Leśnicy. Na miejscu przybyłym zaprezentowały się dzieci przebywające w 
internacie SOSW w przedstawieniu jasełkowym. Dyrektor SOSW Pan Ryszard 
Baszuk oprowadził wszystkich po obiektach ośrodka. Zaprezentowano sale 
lekcyjne, pracownie, warsztaty, internat, świetlice w internacie, małąi dużą salę 
gimnastyczną, stołówkę. Rodzice wraz z dziećmi mieli okazję obejrzeć sprzęt 
komputerowy pozyskany w ramach różnych projektów, w których uczestniczyło 
SOSW, w tym sprzęt pozyskany z e-Szkoły. Dzieci korzystały ze sprzętu gim
nastycznego, tablic mulimedialnych zainstalowanych w pracowniach. Miały 
możliwość majsterkowania na warsztatach szkolnych. W odbiorze niektórych 
rodziców i dzieci, dało się zauważyć zainteresowanie tym, z czym udało się 
im zapoznać podczas wizyty w SOSW w Leśnicy. Niestety wśród nauczycieli 
ZSS w Strzelcach Opolskich wyczuwało się niechęć do zmiany miejsca pracy.

Trzeba zaznaczyć, iż zmiany organizacyjne sąjednocześnie szansą dla spo
łeczności Ośrodka w Leśnicy oraz innych szkół specjalnych z terenu powiatu 
strzeleckiego, gdzie również spadek liczby uczniów jest bardzo widoczny. Scen
tralizowanie szkolnictwa specjalnego Ośrodku jest szansą utrzymania szkoły 
oraz stworzenia placówki prężnie rozwijającej się oraz dostosowującej się do 
nowych standardów w nauczaniu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
w trakcie przeprowadzania akcji „Weź 
paragon” podejmowane będą działa
nia mające na celu nie tylko spraw
dzenie prawidłowości wywiązywania 
się przez podatników z obowiązków 
w zakresie ewidencjonowania obrotu 
przy zastosowaniu kas rejestrujących 
i wydawania paragonów, ale również 
działania o charakterze informacyj
nym i edukacyjnym.

Sprawdzane będą m.in. punkty 
handlowe, usługowe oraz gastrono
miczne pod kątem prawidłowości 
ewidencjonowania sprzedaży za 
pośrednictwem kas rejestrujących.

Akcja ma charakter ogólnopolski 
ze szczególnym uwzględnieniem 
miejscowości turystycznych. Warunki 
i zasady ewidencjonowania obrotu 
przy zastosowaniu kas rejestrujących 
regulują przepisy Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2008r. w sprawie kryteriów i warun
ków technicznych, którym muszą 
odpowiadać kasy rejestrujące oraz

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Jedzie pociąg
Pociąg przerwał jazdę, nie do

jechaliśmy na czas, spóźniliśmy się 
na ważne spotkanie. Czego możemy 
domagać się od przewoźnika w ta
kiej sytuacji?

Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów na bieżąco monitoruje 
rynek przewozów kolejowych. Efek
tem są zarówno decyzje dotyczące na
ruszenia konkurencji, jak i zbiorowych 
interesów konsumentów. Jednakże w 
indywidualnych sprawach musimy 
samodzielnie dochodzić swoich rosz
czeń.

W przypadku opóźnienia pociągu 
przekraczającego 60 minut przewoź
nicy mają obowiązek zaoferowania 
pasażerom trzech opcji do wyboru:
• zwrotu pełnego kosztu biletu 

na odcinku lub odcinkach trasy, 
które nie zostały zrealizowane, 
oraz za część trasy, która została 
już pokonana, jeśli dalsza podróż 
jest bezcelowa w kontekście pier
wotnego planu podróży,

• kontynuowanie lub zmianę trasy 
podróży do miejsca docelowego 
przy zachowaniu porównywal
nych warunków przewozu w 
najbliższym możliwym terminie,

• kontynuowanie lub zmianę trasy 
podróży do miejsca docelowego 
przy zachowaniu porównywal
nych warunków przewozu w póź
niejszym, dogodnym dla pasażera

KRONIKA POLICYJNA (od dnia 21.01. - 27.01.13)
Strzeleccy policjanci w minionym 

tygodniu odnotowali 2 kradzieże z 
włamaniem do piwnic w Strzelcach 
Opolskich ul. Marka Prawego oraz 
ul. Rynek. W związku z zaistniałymi 
zdarzeniami policjanci poszukują 
sprawcy (sprawców) włamań, do 
których doszło w dniach od 21 do 
26.01.2013r. Postępowanie prowadzi 
KPP w Strzelcach Opolskich.

W miniony piątek (25 stycznia 
br.) policjanci ruchu drogowego prze
prowadzili działania kontrolno-profi- 
laktyczne skierowane przeciwko kie
rującym pojazdami pod działaniem 
alkoholu lub środków odurzających.

Weź paragon
Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich informuje, 
że w okresie od 14 stycznia do 24 lutego 2013 roku 

przeprowadzona zostanie kolejna akcja „Weź paragon”

warunków ich stosowania (Dz.U.Nr 
212, poz. 1338 zpóźn. zmianami).

W dniu 29 listopada 2012 
roku Minister Finansów wydał nowe 
rozporządzenie w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. z 11 grudnia, poz. 1382), obo
wiązujące od 1 stycznia 2013 roku.

W czasie tegorocznej zimowe 
akcji „Weź paragon” kontrolerzy 
sprawdzą prawidłowość:
- prowadzenia działalności zgod

nie z obowiązującymi przepisa
mi prawa (rejestracja podmiotu 
gospodarczego, zgłoszenie do 
opodatkowania),

- posiadanie kasy fiskalnej oraz 
dokonywanie na niej ewidencji 
całości sprzedaży dla osób fizycz
nych nieprowadzących działalno
ści gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych,
wydawanie paragonów stwierdza
jących dokonanie sprzedaży,

z daleka... ajal 
terminie.
Jeżeli z powodu opóźnienia pasa

żer poniósł szkodę (np. utratę części 
zarobków wyniku spóźnienia do pra
cy), może dochodzić od przewoźnika 
odszkodowania na drodze sądowej 
(jeżeli nie uda się sprawy zakończyć 
polubownie).

Bardziej szczegółowe przepisy 
dotyczą pociągów typu: Express, 
Express InterCity, Eurocity oraz Eu- 
roNight. Ich pasażerowie, nie tracąc 
prawa do przewozu, mogą żądać od
szkodowania w przypadku opóźnienia 
pociągów, zgodnie z następującymi 
zasadami:
• od 60 do 119 minut opóźnienia: 

25 proc ceny biletu,
• od 120 minut opóźnienia: 50 proc, 

ceny biletu.
Podróżnym przysługuje prawo 

złożenia reklamacji zarówno w razie 
przerwy w podróży, jak i opóźnienia. 
Należy ją złożyć w formie pisemnej 
w dowolnym punkcie odprawy prze
woźnika lub w miejscu wskazanym 
przez przewoźnika. Odpowiedź na 
reklamacje powinna zostać nie później 
niż w ciągu 30 dni, w uzasadnionych 
przypadkach i po poinformowaniu o 
tym konsumenta ten czas może wy
dłużyć się do trzech miesięcy. Brak 
odpowiedzi w tym terminie oznacza 
uwzględnienie reklamacji.

Niektórzy przewoźnicy załatwiają

Jest to jedno z wielu działań przepro
wadzanych na rzecz poprawy bezpie
czeństwa ruchu drogowego. Podczas 
działań policjanci poddali badaniu na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu 83 kierujących pojazdami. 
Bilans akcji to: 2 kierujących w stanie 
nietrzeźwości.

Od 21 stycznia br. do 27 stycznia 
br. funkcjonariusze Komendy Powia
towej Policji w Strzelcach Opolskich 
zatrzymali 4 nietrzeźwych kierują
cych.

21 stycznia br. na terenie powiatu 
strzeleckiego policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego 43-letniego mężczyznę, 

ewidencjonowanie sprzedaży 
towarów i usług w urządzeniach 
innych niż kasy fiskalne.

Warto przypomnieć, że klient 
biorąc paragon:

wie dokładnie ile i za co płaci, 
ułatwia sobie porównywanie cen, 
może łatwiej dochodzić swoich 
praw, reklamując wadliwe towary 
i usługi,
ma gwarancję, że sprzedawca sto
suje zasady uczciwej konkurencji, 
ma pewność, że zapłacony przez 
niego w cenie towaru lub usługi, 
podatek zostanie przekazany do 
budżetu państwa, a przez to ma 
wpływ na zwiększenie nakładów 
na cele publiczne, 
zmniejsza szarą strefę.

Doświadczenia ubiegłych lat pokaza
ły, że akcja “Weź paragon” zyskuje 
coraz większe poparcie społeczne, 
zarówno wśród uczciwych przedsię
biorców, jak i samych konsumentów.

nie dojedzie? 
reklamację na miejscu w kasie w 
przypadku braku możliwości zre
alizowania podróży. W większości 
przypadków - niestety - należy skła
dać reklamację pisemnie i czekać na 
jej rozpatrzenie.

Podróżny może także złożyć do 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejo
wego skargę na odpowiedź lub brak 
odpowiedzi na złożonąprzez niego do 
przewoźnika skargę lub reklamację. 
Do skargi do Prezesa UTK należy 
dołączyć: kopię skargi skierowanej 
do przewoźnika, odpowiedź prze
woźnika, jeżeli została udzielona, 
bilet na daną trasę lub potwierdzenie 
rezerwacji, inne istotne dokumenty 
potwierdzające naruszenie prawa pa
sażera w ruchu kolejowym. Praktycz
ne informacje dla osób podróżujących 
koleją, w tym porady na wypadek 
odwołania lub opóźnienia pociągu 
znajdziemy w specjalnym serwisie 
internetowym Urzędu Transportu Ko
lejowego. Można je również znaleźć 
w poradniku przygotowanym przez 
UOKiK.

W razie problemów i negatyw
nego rozpatrzenia reklamacji można 
również zawsze złożyć skargę u 
Powiatowego Rzecznika Konsumen
tów, który podejmie interwencję u 
przewoźnika.

Spokojnych podróży bez opóźnień! 
Małgorzata Płaszczyk - Waligórska

który kierował samochodem osobo
wym mając 3,5 promila. Również 
25 stycznia br. policjanci zatrzymali 
nietrzeźwego 19-letniego mężczyznę, 
który kierował samochodem osobo
wym mając 1,5 promila. • x

Kierowanie pojazdem mecha
nicznym w stanie nietrzeźwości jest 
przestępstwem, które zagrożone jest 
karą pozbawienia wolności nawet 
do lat 2 oraz zakazem prowadzenia 
pojazdów.

Policjanci w ciągu minionego 
tygodnia zatrzymali 2 osoby poszu
kiwane.



Casino pięknieje
cd. ze str. 1

Casino pięknieje, ale już niedługo 
- mamy nadzieję - wszyscy przestaną 
mówić o tym obiekcie „Casino”.

To ma być prawdziwe Mulitime- 
dialne Centrum Usług Kulturalnych. 
Zmienia się nie tylko zewnętrze bu
dynku, ale i jego wnętrze, co skrzętnie

dokumentujemy zdjęciami.
Niedługo rozpocznie się mon

towanie sprzętu multimedialnego, 
zgodnie z założonymi planami i 
zgodnie z nową funkcją, jaką będzie 
pełnić. Mamy nadzieję, że te zmiany 
spowodują, iż będzie to również cen

trum spotkań nie tylko z kulturą, ale i 
z innymi mieszkańcami. Że będzie to 
centrum integracji różnych środowisk.

Wiosną zmieni się również oto
czenie - zagospodarowany zostanie 
cały teren otaczający obiekt, zostaną 
nasadzone nowe krzewy i inne rośliny.

Zderzenie czołowe
24 stycznia br. przed godziną 16 

dyżurny Komendy Powiatowej Policji 
w Strzelcach Opolskich otrzymał in
formację, że z kierunku miejscowości 
Zawadzkie w kierunku miejscowości 
Strzelce Opolskie kierujący samo
chodem osobowym marki VW Golf 
znajduje się prawdopodobnie pod 
wpływem alkoholu.

Jak się później okazało - rzeczy
wiście był pijany - miał 2,6 promila 
alkoholu we krwi.

■ Uciekając przed policją, po prze
jechaniu około kilometra od Strzelec 
Opolskich kierujący pojazdem męż
czyzna nagle zjechał na przeciwny 
pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo 
z jadącym z przeciwnego kierunku 
samochodem mitsubishi lancer, któ
rym kierowała 29-letnia kobieta. W 
zdarzeniu zostały poszkodowane trzy 
osoby: oboje kierujący i 34-letnia 
pasażerka mitsubishi.

Strzelecka prokuratura postawiła dwa zarzuty sprawcy wypadku - prowadzenia 
samochodu pod wpływem alkoholu i usiłowania zabójstwa.

PUNKT 
INFORMACYJNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

OPOLSKIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy 

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Zapraszamy do Lokalnego 
Punku Informacyjnego 

o Funduszach Europejskich 
w Strzelcach Opolskich 
od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek 8.00 - 16.00 
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Udzielamy nieodpłatnych informacji w zakresie funduszy strukturalnych, w 
tym możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programów operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności. 
Ponadto organizujemy spotkania, szkolenia, konferencje dla potencjalnych 
beneficjentów z obszaru powiatu.

W zależności od potrzeb beneficjentów informacje 
są udzielane poprzez:

* kontakt osobisty,
* kontakt telefoniczny,
* kontakt korespondencyjny,
* kontakt drogą elektroniczną

Mieścimy się w: 
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 2, pokój numer 7 
tek: 77 440 17 05, fax: 77 440 24 42 
e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

Punkty informacyjne świadczą usługi w oparciu 
o Standardy Działania Punktów Informacyjnych, 

opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Serdecznie zapraszamy!!!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych sieci SPLOT oraz 
* Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ministerstwo Pracy _____
ocwfp.,, i Polityki Społecznej .

pozytek.gov.pl

splot

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Urząd MarszBtkswsW
Województwa Opctóhego

zapraszają

wszystkie zainteresowane podmioty 
na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020. 
które odbędzie się 11 lutego 2013 r. o godst. 12X>0 

w sali konferencyjnej „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego 
przy ul. Piastowskiej 14 • Ostrówek w Opolu

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:
Program spotkania konsultacyjnego

Projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020

w®. t» $ i.jss. g»v. 
www.aewsjs.gl
www.agsalskte.pl

Biała Sobota
z mammografią skryningową

Opolskie Centrum Onkologii, 
przyłączając się do akcji Polskiej 
Unii Onkologii (czyt. tekst poniżej), 
organizuje w sobotę, 2 lutego, Białą 
Sobotę, skupiając się wyłącznie na 
wykonywaniu badań przesiewowych 
(skryningowych) w kierunku wcze
snego wykrywania raka piersi. “Za
praszamy zatem wszystkie Opolanki 
z grupy skryningowej, tj. w wieku 
50-69 lat, które w okresie ostatnich 
2 lat nie wykonywały mammografu, 
do Pracowni Mammograficznej w 
Opolskim Centrum Onkologii.

Każda z badających się pań otrzy
ma w upominku parasol i kalendarz 
trój dzielny na rok 2013!

Badania pań (ubezpieczonych w 
NFZ) będą wykonywane w godzinach 
8-14 w nowym pawilonie OCO (różo
wy budynek z „zielonymi oknami”). 
Przy rejestracji, która będzie czynna 
w godz.7-13.45, należy okazać dowód 
osobisty.“Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą do szefów wszystkich 
opolskich zakładów pracy o poin
formowanie, jak również zachęcenie 
swoich pracownic w wieku powyżej 
50. roku życia, do skorzystania z oka
zji wykonania bezpłatnego badania 
mammograficznego w dniu wolnym 
od pracy. Mile widziana organizacja 
zbiorowego wyjazdu na to badanie.

mailto:pcieg@powiatstrzelecki.pl
pozytek.gov.pl
http://www.aewsjs.glwww.agsalskte.pl


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

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011

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 4616430,
e-mail: loza^dźkię^wpdjpLPpfile^d

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049 
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4612882
e-mail: gimpfitó@tepl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
teł. 4636422,46^37

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-waw czy w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.nl

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: szDital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4639099

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621800 
e-mail: opst@praca. go v. p 1

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

STAĆIA PALIW
„Wysoka jakość za rozsądną cenę"

95 ON
1 ekodiesel ] LPG

oferujemy: płyny eksploatacyjne 
akcesoria samochodowe i kosmetyki

PKS w Strzelcach Opolskich SA
ul. 1 Maja 59
tel. 77/462 25 43
47-100 Strzelce Op.

zapraszamy
od pn. do pt. 6.00 do 21.00 
sobota 7.00 do 15.00

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Andrzeja Chwiłowicza

byłego Ordynatora oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim 
składają

Wicestarosta Strzelecki Przewodniczący Rady Powiatu Starosta Strzelecki
Henryk Bartoszek Józef SwaczynaWaldemar Gaida
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Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy 
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

Z REGIONALNO PROGRAMU OPERACYJNEGO WO
JEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (RPO WO)

W ramach działania:

2.2 RPO WO 2007-2013
Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO
2007-2013. Wnioski można składać od 2 stycznia do 4 lutego 2013 r.

w:
Punkcie Przyjmowania Wniosków 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
(PO KL)

W ramach działań:

2.1.1 PO KL
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.1.1 
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach PO KL 

(“Zielone światło!” - wsparcie rozwiązań proekologicznych). 
Wnioski można składać od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

2.1.2 PO KL
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nabór wniosków 

w ramach Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności PO KL. 
Wnioski można składać od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

5.4.2 PO KL
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) 

ogłasza nabór wniosków w ramach
Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego PO KL. 

Wnioski można składaćdo 28 lutego 2013 r.
5.5.2 PO KL

MPiPS ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.5.2 
Wzmocnienieuczestników dialogu społecznego PO KL. 

Wnioski można składać od dnia 28 grudnia
2012 r. do wyczerpania alokacji, 

przy czym MPiPS poinformuje z wyprzedzeniem 
co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl 

o planowanej dacie zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem.
9.6.3 PO KL

WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.6.3 
Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierun

ków i formypodnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projek- 
tykonkursowe PO KL.

Wnioski można składać od 31 grudnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

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.

A? 1
7 7

FUNDACJA SW. KRZYSZTOFA
jest organizacją charytatywną udzielającą pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Zakres udzielanej pomocy obejmuje:

-zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

-refundację kosztów rehabilitacji,

-zakup środków medycznych niezbędnych w procesie rehabilitacji, 

-pozostałe formy pomocy, zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

Dodatkowe informacje:
FUNDACJA ŚW. KRZYSZTOFA

UL. ŚW. ANTONIEGO 18, 50-073 WROCŁAW TEL/FAX 0...71/795 92 82

(PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W ŚRODY OD 9.00 DO 15.00)
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Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy 

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH 

W STRZELCACH OPOLSKICH 
I REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUN

DUSZU SPOŁECZNEGO W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Planowane nabory wniosków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.”

które odbędzie się w dniu 11.02.2013 roku o godzinie 10.00 
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

przy ulicy Jordanowskiej 2

*

*

*

Na spotkaniu podjęte zostaną następujące zagadnienia:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 komponent regionalny w kon
tekście Planów Działań na 2013 r.
Szczegółowe przedstawienie:

9 rund aplikacyjnych zaplanowanych w województwie opolskim, tj: konkursy
“standardowe 9
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej - 2 konkursy,
Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki - 4 konkursy,
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 3 kon
kursy.

Omówienie wszystkich konkursów pod kątem:
grupy docelowej,
typów możliwych operacji, 
kryteriów dostępu, 
terminu ogłoszenia danego konkursu, 
kwoty alokacji przewidzianej na dany konkurs

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w 
spotkaniu do dnia 8.02.2013r. (piątek) pod nr tel. (77) 440 17 05. Więcej szczegóło
wych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego 
pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza. Informujemy, że udział 
w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

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

Serdecznie zapraszamy! !!

mailto:dps.strzelceopolskie@wp.pl
mailto:ckziu@ckziu-strzelce.pl
mailto:hkaistura@ckziu-strzelce.pl
mailto:zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
mailto:soswlesnica@poczta.onet.nl
mailto:szDital@szpital.strzelce-op.pl
http://www.kapitalludzki.gov.pl


Ad multos annos! - jubilatom w Leśnicy
Niech żyjąnam Jubilaci! Dwoje z nich 

którzy w ostatnich dniach obchodzili 90 
urodziny to mieszkańcy Leśnicy.

Swoje święto Pani Marianna Hu- 
dziec obchodziła 23 stycznia.

Dzień później, 24 stycznia swoich 
gości przyjmował Pan Antoni Hemon.

Obojgu Jubilatom serdecznie gratu
lujemy i przyłączamy się do tych, którzy 
z okazji urodzin przychodzili z powin- 
szowaniami, dołączając swoje najlepsze 
życzenia. W dniu tak wyjątkowym dla 
naszych Szanownych Jubilatów nie mogło 
zabraknąć prezentów, kwiatów i listów 
gratulacyjnych od władz gminy i powiatu, 
a przede wszystkim ciepłych życzeń: wielu 
jeszcze spokojnych i długich lat w jak 
najlepszym zdrowiu, dni pełnych słońca i 
szczęścia, w gronie najbliższych!

Dla dziadków i dla wnuczków

13 stycznia 2013 roku odbył się 
już XXI Finał WOŚP. W tym roku, 
jak zawsze, zgromadzone fundusze 
zostaną przekazane na zakup sprzętu 
medycznego dla dzieci, a także, po raz 
pierwszy, finał ten jest dedykowany 
ludziom w podeszłym wieku. Pienią
dze zebrane w XXI Finale zostaną 
wykorzystane w połowie na wsparcie 
terapii noworodków i niemowlaków, 
druga połowa będzie przekazana na 
wyposażenie w sprzęt szpitali geria
trycznych i zakładów opiekuńczo- 
-leczniczych.

W tym ważnym dla wszystkich 
Polaków dniu nie mogło zabraknąć 
uczniów Centrum Kształcenia Zawo
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich, którzy włączyli się w pracę 
sztabu w Strzelcach Opolskich. Sztab 
ten zgromadził ponad 61,5 tysiąca zło
tych, z czego nasi uczniowie zebrali

Bal rycerski 
w Kadłubie

W czwartek 25 stycznia Zespół 
Szkół Specjalnych przy DPS w Ka
dłubie został przeniesiony do czasów 
średniowiecza. Odbył się tam bal, bal 
niezwykły „Bal rycerski”, na który 
zjechało się bractwo rycerskie. Przy
byli rycerze Króla Jagiełły, Króla Ar
tura, Ryszarda Lwie Serce oraz Mistrz 
Krzyżacki ze swoim zakonem. Nie 
zabrakło też dam dworu ze Szkoły 
Podstawowej w Jemielnicy, Zespo
łu Szkół Ogólnokształcących oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 

19 616, 23 zł i 26 euro. Tak ogromne 
wsparcie tej szlachetnej akcji napawa 
dumą - za wielkie serce Polaków i za 
poświęcenie naszych wolontariuszy, 
którzy po raz kolejny pokazali, że 
mamy wspaniałą młodzież, na którą 
zawsze można liczyć.

Uczniowie CKZiU w Strzelcach 
Opolskich z wielkim zaangażowaniem 
podejmująudział w wielu akcjach cha
rytatywnych organizowanych na te
renie szkoły, gminy i tych ogólnopol
skich. Zawsze znajdą czas i energię, 
by pokazać, że potrafiąsię jednoczyć, 
aby pomagać innym. Udział w finałach 
WOŚP jest ich ulubioną akcją, kiedy 
dają z siebie naprawdę wszystko. Tak 
było i w tym roku. Spotkaliśmy się już 
o siódmej rano w Strzeleckim Ośrodku 
Kultury, by po odprawie wyruszyć na 
ulice Strzelec i okolicznych wiosek. 
Tak wczesna pora nie odstraszyła

Ustawicznego ze Strzelec Opolskich. 
Przy dźwiękach średniowiecznej 
muzyki odbyło się wiele zabaw i 
konkursów, w których zmierzyło się 
wielu śmiałków. Wspaniałe dekoracje 
sali balowej i kolorowe światła, jak 
również muzyka z naszego stulecia, 
sprawiły że wszyscy świetnie się ba
wili do późnych godzin wieczornych. 
Już na drugi dzień oglądaliśmy zdję
cia, na których zostały uchwycone 
niezapomniane chwile z balu.

Iwona Mielcarz 

młodzieży, która zazwyczaj w nie
dzielę wstaje o wiele później, bo to 
przecież wolny dzień przeznaczony na 
odpoczynek i inne ciekawe rzeczy. Ta 
niedzielajest szczególna i postanowili 
oddać ją innym, a zimowa aura tylko 
podgrzewała atmosferę przedsięwzię
cia. Pogoda była mroźna, ale na szczę
ście dość słoneczna i bezwietrzna, a to 
sprzyjało kwestowaniu. Jak co roku 
dla wolontariuszy była ciepła herbata 
i bigos, po którym wracały siły do 
dalszej pracy.

A najpiękniejszym momentem 
dnia jest rozliczenie zebranych pie
niędzy, kiedy rozpiera wielka duma 
i radość z każdej zebranej złotówki i 
wtedy liczy się tylko to! W tym roku 
nasi uczniowie kwestowali dłużej niż 
w poprzednich latach, nawet młodzież 
z “terenu” wróciła dużo później niż w 
tamtym roku. Nikt jednak nie żałuje 
poświęconego wolnego dnia, bo cel 
jest piękny i warto było...

Wszak “tyle jesteśmy warci, ile 
potrafimy dać z siebie innym”. 
W XXI Finale WOŚP udział wzięli: 
Dominika Nicińska, Angelika Ol
szowy, Karolina Węgrzyn, Angelika 
Woźnica, Milena Szybiak, Michaela 
Gatner, Kornela Sitnik, Patrycja Buj- 
ko, Anna Wotka, Adrianna Treffoń, 
Jesica Wieczonkowska, Marek Lem- 
ke, Monika Czok, Nikola Polaczek, 
Marta Kania, Natalia Mróz, Klaudia 
Siłakowska, Ewelina Merkel, Karo
lina Lechowicz, Magdalena Mnich, 
Katarzyna Mela, Michalina Kocurek, 
Katarzyna Sobonkiewicz, Anita Ko- 
tysz, Weronika Golec, Anna Jasińska, 
Patryk Loch, Nikola Szymaniec, Ka- 
milia Urbaniak, Adrianna Szczygieł, 
Anna Lis, Mateusz Krupa, Marek 
Nadybski, Katarzyna Hadelko.

Najwyższe kwoty zebrali:
1. Ewelina Merkel 1801,27 zł i 2 euro,
2. Marek Lemke 1493,28 zł,
3. Michaela Gatner 1434,98 zł i 2 euro,
4. Dominika Nicińska 1166,34 zł,
5. Kamila Urbaniak 1002,43 zł.

Bardzo, bardzo gratulujemy wszystkim uczestnikom XXI Finału WOŚP 
osiągniętych wyników, dziękujemy za poświęcony czas i serce i mamy nadzieję, 
że za rok spotkamy się w następnym finale.

Agnieszka Kozłowska i Anna Dalibóg


